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पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ भाग कायालय 
कायपिञका मांक - १४ 

सभावृ ांत 
 द.-  २/३/२०१६          वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा 
बुधवार  द.२/३/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ भाग कायालयाचे “संत 

ाने र महाराज”  सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस 
खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत होत.े  
 

१. मा.िवनया दप (आबा) तापक र – सभापती 
२. मा.आ हाट मंदा उ म 
३. मा.धनंजय मुरलीधर आ हाट 
४. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढ े
५. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
६. मा.अिजत दामोदर ग हाण े
७. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर               
८.   मा. दा बाजीराव लांड े
९.   मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे 

१०. मा.रसाळ िवजय सुदाम - ि वकृत सद य 
११. मा.सोमवंशी काश ब. - ि वकृत सद य 
१२. मा.संजय िनवृ ी आहेर – ि वकृत सद य 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होत.े 
 

           मा.चं कांत इंदलकर – े ीय अिधकारी, मा. ीिनवास दांगट- शासन 
अिधकारी, मा.कैलास थोरात- कायकारी अिभयंता, मा. ी.संजय घुबे –उपअिभयंता 
( थाप य) मा. ी.सतीश वाघमारे –उपअिभयंता ( थाप य), मा. ी.बोरावके ही.एच 
–उपअिभयंता ( थाप य), मा. ी.अंकुश क ड–े उपअिभयंता (पाप)ु, मा. ी.लांडे 
बी.पी.उपअिभयंता िव ुत, मा. ी.राऊत ही.एस. उपअिभयंता (पाणीपुरवठा), 
मा. ीम.अचना आ ारड-े उपअिभयंता (पाप)ु, मा. ी.सदािशव बगली- क.अिभयंता 
(पाप)ु, मा. ी.कोतकर पी.बी.- क.अिभयंता (पाप)ु, मा. ी.इ पकायल एस.एच.- 
लेखािधकारी, मा. ी.टी.एच.दाते – सहा.आरो य अिधकारी, मा. ी.रावते एम.डी. 
(उ ान), मा.भानुदास कसन तापक र – उ ान अिध क, मा.च हाण 
एच.एम.मु या यापक भोसरी, ीम.पाटील पी.एम.-पयवे क िश ण मंडळ, 

ीम.भोज जे.एस.- डा पयवे क, ी.िशराळ एस.ड यू – मु या यापक लांडेवाडी, 
ीम.पवळे जे.आर. –समुह संघटक,  
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 मा.सभापती- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला 
सुरवात  करणेत येत आह.े    
 ------ 
                

  उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभाकामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल.े 
 
िवषय मांक १. पूव-पि म र ता १२.० मी. ं दीचा करणेस महारा   
                        महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ चे कलम २०५ अ वये  
                        घोिषत करणेबाबत. 
िवषय मांक २. भोसरी जलतरण तलाव नामकरणे करणेबाबत मा. Adv.िनतीन  
                        लांडगे यांचे प . 
िवषय मांक ३. २४ मीटर र यास नाव देणेबाबत. मा.Adv.िनतीन लांडगे यांचे प . 

िवषय मांक ४. मोशी .६ म ये १/१७५ खेळाचे मैदानास नामकरण  
                       दे याबाबत.मा.धनंजय आ हाट,मा.मंदाताई आ हाट यांचे प . 
िवषय मांक ५. भोसरी बस ट मनलला नाव देणेबाबत. मा.वसंतराव (नाना)  
                       आनंदराव ल ढे यांचे प .  

 -------        

         अ) दनांक१५/०२/२०१६रोजी झाले या िवशेषसभेचा(काय मपि का १३) 

             सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

                                             -------     

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे िवषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक-  २९    िवषय मांक- १ 

दनांक- २/३/२०१६      
सूचक- मा.अिजत ग हाण े     अनुमोदक- मा.चं कांत वाळके 
संदभ –  
 पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील मौजे भोसरी येथील स.नं. २०१७ 
पै ते २१८ पै मंजूर िवकास योजनेतील दि णो र १८.० मी. ंद र यापासून पुव 
पि म स.नं.२०७ प,ै२०६ पै व २०५ पै मधून जागेवर असले या क या व पातील 
सावंतनगर व महादेवनगरला जोडणारा र ता ना यापयत आह.े सदरचा र ता तेथील 
थािनक नागरीक दळएवळणासाठी वापरत आहेत. तरी सदरचा र ता मनपाने 

ता यात घेऊन िवकसीत के यास तेथील नाग रकांचा दळणवळणाचा  कायमचा 
सुटणार आह.े तरी स.न.ं २०७ प,ै२०६ पै व २०५ पै मधून जाणारा िवकास योजने 

ितरी  पूव-पि म र ता १२.० मी. ंदीचा करणेस महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम २०१२ चे कलम २०५ अ वये घोिषत करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ------ 
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ठराव मांक-  ३०    िवषय मांक- २ 

दनांक- २/३/२०१६      
सूचक- मा. Adv.िनतीन लांडगे    अनुमोदक- मा.अिजत ग हाण े
संदभ – मा. Adv.िनतीन लांडगे  यांचे दनांक २/३/२०१६ चे प . 
 भोसरी गावठाण भागाम ये मनपा जलतरण तलाव आह.े सदर जलतरण 
तलावाला कै.बाळासाहेब बबनराव लांडगे  जलतरण तलाव असे नांव दे याचा ठराव 
मंजूर कर यात यावा. कै. बाळासाहेब बबनराव लांडगे  हे भोसरी या पंच ोशीतच 
न हे तर संपूण पुण िज हयाचे जलतरण वीर हणनू िस द होत.े मनपा या 
अि शामक िवभागात यांनी सेवा केली. कोणाचीही पा याची मोटार िविहरीतून 
काढण.े बुडालेले मृतदेह काढण.े पा यातून अंगठी बाहेर काढण,े वगैरे क ठण कामे 
क न यांनी अनेकांना सहकाय केलेले होत.े यां या कायाब ल कृत ता हणून सदर 
तलावास यांचे नांव दे यास मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ------- 
 

ठराव मांक-  ३१    िवषय मांक- ३ 

दनांक- २/३/२०१६      
सूचक- मा.Adv.िनतीन लांडगे    अनुमोदक- मा.अिजत ग हाण े
संदभ – मा.Adv.िनतीन लांडगे यांचे दनांक २/३/२०१६ चे प . 
 अंकुशराव लांडगे नाटयगृह ते गुळवेव ती (ना यापयत) चा २४ मीटर 
र यास भोसरी येथील िस द िगयारोहक कै.रमेश नारद गुळवे यांचे नांव 
दे यास मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     -------- 
 
ठराव मांक-  ३२    िवषय मांक- ४ 

दनांक- २/३/२०१६      
सूचक- मा.धनंजय आ हाट    अनुमोदक- मा.मंदा आ हाट 
संदभ – मा.धनंजय आ हाट मा.मंदाताई आ हाट  यांचे प . 
 मोशी .६ म ये १/१७५ खेळाचे मैदानास नामकरण दे याबाबतची 
आर णाची जागा या मालकांची आहे यांनी आर ण िवकसीत कर याकरीता 
आर ण जागेचा ताबा दला असून जागामालकां या प रवारातील खालील 

ची नांवे ावीत. १) खेळाचे मैदानास कै.अ ण भगवान आ हाट डा 
संकुल/ डांगण २) या अंतगत हो याचे वा तुस- ायामशाळा – कै.व ताद 
िशवराम कािशबा आ हाट, िव ंगळा क  – कै.व ताद बबनराव सावळेराम 
आ हाट अशी चे नांवे दे यास मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
         ------- 
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ठराव मांक-  ३३   िवषय 
मांक- ५ 

दनांक- २/३/२०१६      
सूचक- मा.वसंतराव (नाना)ल ढ े  अनुमोदक- मा.Adv.िनतीन लांडगे 
संदभ – मा.वसंतराव (नाना) आनंदराव ल ढे यांचे २/३/२०१६ चे प .  
 भोसरी उ ाणपुलाखालील बस ट मनल-(बीआरटी बस टेशन) साठी 

िस द कतनकार वैकंुठवासी ह.भ.प. ाने र िभमाजी ल ढे (भोसरीकर 
माऊली )बस ट मनल असे नांव दे यास मा यता दे यात येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
         --- 
 
मा. सभापती-  यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े 
 
 
 
          
      सह /- 
       मा.िवनया दप (आबा) तापक र  
                         सभापती 

                                                                        इ भाग सिमती 
                                 भोसरी – ३९. 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 
-इ ेका/कािव/४/१०९/२०१६ 

दनांक- १६/३/२०१६ 
                          
              सही/- 

                                             शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 
                              इ ञेीय कायालय 

                        भोसरी – ३९.  
 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 

       यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 
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 द.२/३/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ भाग कायालयाचे 
मािसक सभेत खालील माणे मा.नगरसद यांनी चचा केली. 
 
मा.मंदा आ हाट – आमचेकडे धुराची गाडी येत नाही. औषध फवारणी होत नाही. 
आरो य िवभागाकडून गाडया वाढव या पािहजे. तसेच नदीम ये जलपण  खूप 
झालेली आह.े  
मा.अिजत ग हाण े – आमचेयेथील कचरा उचलला नाही. कचरा संकलन क ासाठी 
रझव जागा नाही.  

मा.चं कांत वाळके -  कचरा संकलन क ाचे काम कोण करणार आह.े 
मा.अिजत ग हाण-े  कचरा संकलन क ाचा लोकांना ास होणार नाही अशा ठकाणी 
करता येईल. आप या पािलकेचे काम काय आहे याबाबत मािहती यायला काय 
हरकत आह?े 
मा.दात े(सहा.आरो यािधकारी) – कचरा संकलन क ासाठी जागा पािहली असताना 
ही जागा नाही, ती जागा नाही असे  असेल तर मी तरी जागा कुठे दाखिवणार? 
मा.धनजंय आ हाट – आमचेकडील नदीमधील जलपण चे काय झाल?े हा िवषय 
अ यंत मह वाचा आह.े नदी सगळी िहरवी गार झाली आह.े जलपण  मा.आयु  
साहेबांना दाखवले पािहजे. जलपण  काढणचेे दहा ट े  सु दा काम झालेले नाही. 
याबाबत संबंधीत िवभागाला कती वेळा प वहार केला आह.े या कामाला आता 
खूप वेळ झाला आह.े   
मा.िवनया तापक र (सभापती) – संबंधीत िवभागाला प वहार केला पािहजे. 
मा.अिजत ग हाण े– दातेसाहेबां या काळात कती िबले झाली आहेत? ही बाब फार 
गंभीर आह.े महापािलकेचे काम झाले नाही आिण पैसे कोणाला दल?े तुमचे 
पगारातून वसूल कर यात येईल. मा.आयु  साहेबांना सांिगतले जाईल. तु ही काय 
काम केले याबाबतचा तुम याकडील पुरावा दाखवा. पाच लाख पयांची काय कामे 
केली याबाबतचा पुरावा दाखवा.  
मा.दात े(सहा.आरो यािधकारी) – इ  भागाचे अडीच लाख पयांचे व  फ भागाचे 
अडीच लाख पयांचे काम झाले आह.े  
मा.धनंजय आ हाट – सगळीकडे कचरा संकलन क  असले पािहजे. नाही तर पुढ या 
वेळेस दसला तर अिधका-यां या टेबलावर टाक न. या ेतील लोकांना भांडी 
धु यासाठी, कपड े धु यासाठी, पुरेस े पाणी पािहजे. नदीम य े सव  जलपण  वर 
आलेली आह.े आपलेकड ेसगळे नाल ेघाण झालेल ेआह,े नाल ेतुंब यामुळे आरो या या 
दृ ीन े अितशय घातक आह.े लोकांना याचा खूप ास होत आह.े आपलेकड े गु हा 
दाखल झालेला आह.े महारा  दुषणाचा गु हा दाखल झालेला आह.े नाले जेवढे 
आहेत यां या न दी करा. ेनेज फुटले आहे येकांचा स ह केला आहे का?  हे सव 
कोटात मांडले तर नोक-या जातील. कुदळवाडीम ये सु दा हीच  प रि थती आह.े 
पुढ या सोमवारी दुषण बोडचे लोक येणार आह.े हे सगळे दाखिवणार आह.े 
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कुदळवाडीम ये रामदास कदम मुंबई न लोक पाठिवणार आह.े ठसुळ कारभार 
चाललेला आह.े ये  नगरसेवक सांगूनही कुठलीच कामे होत नाही.  
 
मा.दात े (सहा.आरो यािधकारी) – आरो य िवभागाकडून यादी बनिवलेली आह.े 
थाप य िवभागाला यादी दलेला आह.े  

मा.सतीश वाघमारे उपअिभयंता ( थाप य)- थाप य िवभागला एकही प  आलेले नाही.  
मा.धनंजय आ हाट – नगरसेवकांना सांिगतले आहे का? तु ही काय कारवाई केली ते 
आ हाला सांगा.  
मा.दात े(सहा.आरो यािधकारी) – भाग .६ मोशी येथे इं ायणी नदी या ठकाणी 
मशान भूमीलगत कचरा संकलन क ासाठी जागा आह.े तसेच इं ायणी नगर या 
ठकाणी व अि शामक क ा या जवळ या ठकाणी कचरा संकलन क ा या जागा 

आह.े 
मा.अिजत ग हाण े– या जागा महापािलके या आहेत का हे पािहले पािहजे. खाजगी 
जागा असेल तर जागामालकाशी बोलावे लागेल.  
मा.दात े (सहा.आरो यािधकारी) – भाग .३१ दघी येथील गवळी उ ान व 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उ ान समोर जागा आह.े 
मा.अिजत ग हाणे – महापािलके या जागेत अि शामक िवभागाजवळ सुचिवले आह.े  
पा याची टाक  आहे ती जागा पािहली पािहजे.  
मा.िवनया तापक र (सभापती) – जागा पाहणचेे काम आजचे आज क न यायला 
पािहजे. 
मा.अिजत ग हाणे – या ठकाणी जागा सचुिवली आहे तेथे शेड, कंपाऊंड क न देता 
येईल का? याबाबत काय अडचण आह?े 
मा.धनंजय आ हाट -  तु ही सव जबाबदारी  आहात. तुमची जबाबदारी आह.े 
आता तरी जागांबाबत नगररचना िवभागाला  कळवा.  
मा.िवनया तापक र (सभापती) – थाप य, आरो य िवभागांना सांिगतले पािहजे. 
यांचेसोबत साहेबांनी िमट ग घेतली पािहजे. 

मा.धनंजय आ हाट - मोशी .६ म ये १/१७५ खेळाचे मैदानास कै.अ ण भगवान 
आ हाट डा संकुल/ डांगण नामकरण दे यबाबत ठराव मंजूर कर यात यावा. 
मा.मंदा आ हाट - कै.अ ण भगवान आ हाट  यांचे मालक ची जागा आहे का? 
मा.धनंजय आ हाट – दनांक ७/८/९ माच  रोजी मोशी येथे नागे र उ सव या ा 
साजरी होणार आह.े  यावेळी पा याचा  िनमाण होतो. यामुळे पाणीपुरवठा 
वाढिव यात यावा. च-होली, मोशी येथे पा याचा ो लेम होऊ देऊ नका. आरो य 
िवभागाकडून साफ सफाईचे काम वि थत झाले पािहजे.  
मा.िवनया तापक र (सभापती) – च-होलीम ये ड टबीन ठेव यात या ात. मोशी,        
च-होलीम ये पाणीपुरवठा वि थत करण.े अिजबात पा याचा ो लेम झाला नाही 
पािहजे. 
मा.अिजत ग हाणे – थाप य, िव ुत, व इतर िवभागाचे बाक चे इंिजिनअर 
िमट गला का आले नाही.  
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मा.िवनया तापक र (सभापती) - नगररचना िवभागाचे कोणी आले आहे 
का? उ ान       िवभागाचे कोणी आले नाही. िमट गचे काय गांभीयच नाही. 
थाप य िवभागाचा िवषय बोलून या. कच-याचा िवषय पुण करा.  

 
मा. े ीय अिधकारी – थाप य िवभागातील अिधका-यांशी बोलणे झाले आह.े कचरा 
संकलन क ासाठी प ाशेड क न देणार आहेत. भोसरी िवभागासाठी एक संकलन 
क , दघीसाठी सखुबाई गवळी उ ानम ये मोकळया जागेत संकलन क  होईल. 
आम या या ठकाणी कचराकंुडी नको, या ठकाणी नको असे नागरीकांकडून ऐकावे 
लागत.े याबाबत सवानी सहकाय करणे अपेि त आह.े कचरा संकलन क ासाठी 
प ाशेड लावले जातील. कचरा पसरणार नाही हे पािहले जाईल.  
मा.अिजत ग हाणे – पाणीपुरवठाबाबत परमनंट सो युशन केले पािहजे. धुरा या 
गाडया घरोघर गे या पािहजे. उ ा कचरा उचलला जाईल याची द ता यावी. 
मा.दात े(सहा.आरो यािधकारी) – कचरा उचल यासाठी एक खेप कर याऐवजी दोन 
खेपा वाढव या जातील.  
मा.अिजत ग हाणे – कचरा संकलनकरीता कती पॉट झाले आह.े तु ही जागा          
िनवडली का? शासनाची परवानगी आहे का? १० ट े  जागा िनवडली पािहजे.  
मा.तावरे (मु य आरो य िनरी क) – आिशवाद गॅस एज सीजवळ कचरा संकलन क  

करता येईल. ध येथे कचरा ह तांतरण क  आह.े तसे आप याकडे असावे. 
आप याकडे खूप आव यकता आह.े  
मा.अिजत ग हाणे – इ भागाचे अंतगत वॉडम ये दघी, च पाणी वसाहत, 

सॅ डिवक कॉलनी, कचरा संकलन क  होईल. आ हाला ही कामे क न पािहजे. 
इं ायणीनगर, ग हाणेव ती, लांडेवाडी, भोसरी गावठाण या ठकाणी काय करणार 
आह?े नागरीकांची अशी मागणी आहे क , कचरा संकलन क ाला प ाशेड टाकून 

बं द त असला पािहजे. 
मा. े ीय अिधकारी -  कचरा संकलन क ाला प ाशेड टाकून बं द त केले जाईल. 
मा.अिजत ग हाणे – ते काम पुण क न दे याची जबाबदारी थाप य िवभागाची 

आह.े कायदेशीरपणे कायवाही कर यात यावी. 
मा. े ीय अिधकारी - कचरा संकलन क ाला प ाशेड बांध यासाठी पाच दवस 
लागतील. त पुव  काय व था करता येईल हे पाह यात येईल. 
मा. Adv.िनतीन लांडगे – आमचे येथे भोसरी गावठाणमधील  एि ल म ये या ा 

आह.े र ते खोदाईचे काम झालेले आह.े र ते खोद याची परवानगी आहे का नाही हे 
मािहत नाही. परवानगी यापुव  घेतलेली आह.े आता पैसे भरलेले नाही. र ता पुण 
खोदलेला आह.े या र याव न चालता येत नाही. तरी या र याचे डांबरीकरण 
कर यात यावे. 
मा.िवनया तापक र (सभापती) - च-होलीचे र ते खराब झालेले आहेत. र यांचे 
डांबरीकरण कर यात येत आह.े 
मा.अिजत ग हाणे -  ४५ मीटर माणे लॅन ग करणार आह.े  
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मा.िवनया तापक र (सभापती) –  डांबरीकरणाचे कती दवस झाले काम 

झाले नाही.  
 

 

मा.धनंजय आ हाट – आमचेकडे कोणी वाली आहे का नाही. नेमके काम कोण 

करणार आह?े  पावसाळा ये यापुव   खराब र याचे काम कर यात यावे.   

मा. े ीय अिधकारी – मु य कायालयाकडे त ेकाम आह.े 

मा.धनंजय आ हाट – स या  काम चालू आह.े मला फोन आला होता. आप या 

साईडने काम चालू आह.े आप या वॉडम ये र ता खोदाईचे काम चालू आह.े आपले 
ह ीत काम चालू आह.े  
मा.िवनया तापक र (सभापती) िज ॅिशयम व ि व मग पुलाचे काय झाल?े 

मा.नाना ल ढ े– पाणीपुरवठा कमी माणात का आहे याची आ हाला मािहती दया.  

मा.अंकुश क ड े–(उपअिभयंता पाणीपुरवठा) – बरशे ी साहेबांबरोबर मी चचा करतो 

आिण यानंतर सांगतो.  
मा.चं कांत वाळके – NOC बाबत काही अिधकार आहेत का?  

मा.पवार – (क.अिभयंता पाणीपुरवठा) िभमा शंकरची लाईन जोडली आह.े 

मा.चं कांत वाळके – माने साहेब होते त हा आमचे पा याचे हाल न हत.े तु ही 

अिजबात ल  देत नाही. दोन दोन मिहने िनणय घेत नाही. क.अिभयंता यांनी 
कुणा या सांग याव न पाणी देणे कमी केले आह.े  
मा.बगली (क.अिभ यंता, पाणीपुरवठा) – स या आ ही पाणी दे याचे १० ट े  कमी 

केले आह.े  
मा. े ीय अिधकारी – मी पाणी पुरवठा िवभागातील अिधकारी/कमचारी यांची 

िमट ग घेतो.  
मा.अिजत ग हाणे – कती ट े  पा याची कपात होत.े तु ही लोकांना सांिगतले 

पािहजे क , पाणी जपून वापरा. व यानुसार पाणीपुरवठा केला पािहजे. 
मा.िवनया तापक र (सभापती) – येक भागाम ये तु ही पाणी बाबत जनजागृती 

करा. येक भागातून र ा फरवा.  
मा.अिजत ग हाणे -  तुमचा कं ोल नाही लोकांवर . बरेच  आहेत. थाप य, 
पाणीपुरवठा व इतर िवभागांची िमट ग घेतली पािहजे. 
मा. े ीय अिधकारी – पाणीपुरवठा व इतर िव भागाची मी िमट ग घेणार आह.े  

मा.अिजत ग हाणे – एमआयडीसीचे आपण पाणी घेतो. गु वारी पाणी येत नाही 

याबाबतची मािहती  पेपरला दली पािहजे.  
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मा.धनंजय आ हाट – मोशीम ये ले सचे माहेरघर झालेले आह.े सगळीकडे 

जािहराती ले सची गद  झालेली आह.े  
मा. े ीय अिधकारी – होड ग, ले स बाबत आढावा िमट ग घे यात येईल. 

 

 

मा.धनंजय आ हाट - होड ग, ले स बाबत िमट ग घे या या अगोदर ले सचा 
पंचनामा करायचा. ले सची लांगी, ंदी याबाबत परवाना आहे का नाही हे पािहले 
पािहजे.  याबाबतची सव छाननी क न पंचनामा कारबाबत मा.आयु  साहेबांना 
कळिवले  पािहजे. ब-याच जणांनी रटिपटीशन केलेले आह.े सगळया नगरसेवकांना 
सु दा प  पाठवावे. िमट ग थापन होऊन कती वष झाली? याबाबत िमट गम ये 

जी काही कारवाई होईल याला तु ही सव वी जबाबदार आह.े  
मा. े ीय अिधकारी – हायकोटात िनणय झालेला आह.े १५५/२०११ या कॉपी 

दले या आह.े अनािधकृत ले स बाबत फौजदारी दाखल करतील. कोटात दावा 
दाखल करतील. होड ग बाबत आकाश िच ह परवाना िवभागाकडे कामकाज आह.े  
मा.िवनया तापक र (सभापती) – येक दवशी एका िवभागाची िमट ग यावी. 

मा.संजय िनवृ ी आहेर – ि वकृत सद य – ३० फुटांची उंच झाडे होती. ती झाडे 

कशी तोडली,कशी पडली यांचेवर कारवाई केली पा िह जे.  
मा.  (उ ान) – मा.आयु  साहेबांचे झाडे तोड याचे आदेश होत.े बोगनवेलची झाडे 

लावली पािहजे.  
मा.िवनया तापक र (सभापती) – नागरव ती िवभागाकडून सायकली वाटप चालू 

के या आहे का? 

ीमती पवळे – आपलेकडे ८५ सायकली आ या आहेत.  

मा.मंदा आ हाट – िशलाई मिशन आ या आहे का? 

ीमती पवळे – िशलाई मिशन अजून आ या नाहीत.  

मा.िवनया तापक र (सभापती) – पुढ या वेळेस िमट गला सव अिधकारी आले पािहजे. 

मा.धनंजय आ हाट –  उपि थतीत केले आहेत. याचा आढावा घेतला पािहजे. 

िमट ग घेतली पािहजे. जेवढ े  उपि थत केले आहे ते सव गंभीर आहेत. ते सव 

वि थत सोडव या िशवाय िमट ग होणार नाही. प ीकरण द या िशवाय आ ही 
िमट ग होऊ देणार नाही. 
मा.अिजत ग हाणे – अित मण बाबत आता आ ही सवजण बोललो आहोत. याबाबत 

सु दा गंभीर घेतले पािहजे. 
मा.सुरेखा ग हाण े – आमचे येथे बस टॉपजवळ चायनीज या गाडया आहेत या 

हटव या पािहजे.  
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मा.िवनया तापक र (सभापती) - यानंतर सवाचे आभार मानून सभा सपं याचे 
जाहीर केल.े 
  


