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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक – ८ 
(विशषे सभा)   

सभावृत्ािंत 

 

 दिनािंक -  १४/२/२०१८                  वेळ - सकाळी ११:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची लवशेष सभा बुधवार दि.१४/०२/२०१८ 
रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे “ग्रामिवैत बापजुी बवुा सभागहृ”  र्ेथे आर्ोजीत 

करणेत आिी होती सिर सभसे खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उपलस्थत होते. 

 

१. मा.श्री.अभिषेक गोव िंद बारणे – सभापती 

२. मा.सिंिीप बाळकृष्ण वाघेरे 

३. मा.पवार मनिषा प्रमोि 

४. मा.बारणे अचाना तानाजी 

५. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

६. मा.भोसिे सलचन सरेुश 

७. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहबे  

८. मा.लनिेश लहरामण बारणे 

९. मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभुवन 

१०. मा.सलवता बाळकृष्ण खुळे  

११. मा.सुलनता हमेिंत तापकीर 

१२. मा.चिंद्रकािंत बारकु नखात े

 

    तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

         श्रीमती लस्मता झगड े – क्षलेिर् अलिकारी, श्री.श्रीलनवास िािंगट- प्रशासन अलिकारी,  

श्री.एस.एस.कुिकणी – सहा.आरोग्र् अलिकारी, श्री.ओंभासे पी एस – कार्ाकारी अलभर्िंता,श्री.सिंिशे चव्हाण 

– कार्ाकारी अलभर्िंता (लवद्यतु)  श्री.बोनगीर ए. एम – िेखाकारी,  श्री.दििीप िुमाळ – उप अलभर्िंता,लवद्युत, 

श्री.लनतीन पनिंबाळकर , श्री ओहोळ व्ही.बी. - उपअलभर्िंता स्थापत्र्, श्री.साबळे बी आर-उपअलभर्िंता, 

श्री.मोलहते एस एस – उपअलभर्िंता जिलन:सारण, श्री.किाि इ.के,श्री.कोरेवार एम बी, श्री.गजपुरे व्ही पी, 

श्रीम.सानप ए.व्ही, श्रीम.घोडके पी पी – कलनष्ठ अलभर्िंता स्थापत्र्,श्री.सलतष तार्ड े– लवद्युत, श्री.बिंडगर एस 

बी – जिलन:सारण,  श्री.सिंदिप मो.पाडवी – कलनष्ठ अलभर्िंता पाणीपुरवठा,  श्री.मगर एस एम – कलनष्ठ 

अलभर्िंता इ. कमाचारी उपलस्थत होते.  

 

 ----- 

मा.सभापती- सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभेिा सुरवात  करणेत र्ेत आह.े     

    

प्रशासन अलिकारी तथा सलचव र्ािंनी कार्ापलिकेवरीि लवषर् मा.अध्र्क्ष र्ािंचे मान्र्तेने बैठकीत सािर केिा. 
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                                           ------- 

ठराव क्रमािंक - ३८       लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- १४/०२/२०१८    लवभाग – प्रशासन लवभाग  

सिंिभा –  ग क्षेलिर् अलिकारी र्ािंचेकडीि पि क्र.गक्षेका/लन०३/कालव/८६/२०१८ दिनािंक – ७/०२/२०१८  

            ग क्षे लिर् कार्ाािर्ाकडीि सन २०१७ – २०१८ चे सुिारीत व सन २०१८-१९ चे मुळ 

अिंिाजपिक मा.प्रभाग सलमतीसमोर अविोकनाथा सािर करणेत आिे.  सिर प्रस्ताव मा.ग प्रभाग सलमती सवा 

सिस्र्ािंनी अमान्र् केिा. 

------ 

                           

दि. १४/०२/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे लवशेष सभेत खािीिप्रमाणे 

मा.नगरसिस्ाांिी चचाा केली. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखाते – ग क्षेलिर् कार्ाािर्ाची अिंिाजपिकाची ही पलहिीच लमटींग असुन सिर लमटींगसाठी सवा  

       कार्ाकारी अलभर्िंता व सिंबिंलित अलिकारी र्ािंची उपलस्थती असणे गरजेच ेआह.े  परिंतु  

                          असे असतािंनाही जिलन:सारण व पाणीपुरवठा लवभागाचे अलिकारी लमटींगसाठी नेहमी  

                          अनुपस्थीत असतात.  क्षेलिर् अलिकारी र्ािंनी सिंबिंलित अलिका-र्ािंना नोटीस द्यावी.   

                          मुख्र्ािर् सोडुन प्रभाग लनहार् दकती कामे काढिी र्ाची मालहती नगरसिस्र्ािंना िणेेत  

                          र्ावी.  पाणीपुरवठर्ाच्र्ा सिंिभाात दकरकोळ कामािंनाही तरतुि लशल्िक नसत,े असे  

                          असतािंना र्ावषीही तरतुि का दििी नाही, र्ाची सलवस्तर मालहती िणेेत र्ावी.  

सिर अिंिाजपिक लवशेष सभेत पाणीपुरवठर्ाचे कार्ाकारी अलभर्िंता श्री.तािंब े व 

जिलन:सारणचे कार्ाकारी अलभर्िंता श्री.गट्टुवार ह े िोन अलिकारी गैरहजर होत े व 

मागीि कोणत्र्ाही सभेिा ह े अलिकारी उपलस्थत राहत नाही , त्र्ामुळे आमच्र्ा र्ा  

लवभागालवषर्ी असणा-र्ा शिंकािंचे लनरसन होत नाही. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े– लमटींगसाठी गैरहजर असणा-र्ा अलिका-र्ािंना नोटीस िणेेत आिेिी आह.े  तरीही  

                            पुढीि लमटींगसाठी सवा अलिकारी हजर असतीि. 

 

 

मा.लनिेश बारणे  -   वॉडास्तरीर् लनिी दििा गेिा तरच कामे होतात, असे असतािंना मुख्र्ािर्ाकड ेलनिी  

                              दििा जातो. 

 

मा.अलभषेक बारणे – मुख्र्ािर् सोडुन प्रभाग लनहार् दकती कामे काढिी आहते र्ाची सलवस्तर मालहती िणेेत  

     र्ावी.  पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेचे ग क्षलेिर् कार्ाािर्ाचे सन २०१७ –  

     २०१८ चे सुिाररत व सन २०१८ – २०१९ चे मुळ अिंिाजपिकामध्र्े सािर  

     केिेल्र्ा अिंिाजपिकाचे सभेमध्र्े अविोकन केि ेअसता, ग क्षेलिर् कार्ाािर्  

     पाणीपुरवठा लवभाग व जिलन:सारण लवभाग र्ािंनी प्रभाग सलमतीिा  

     असिेल्र्ा अलिकारािंनसुार रक्कम रुपर्े १० िाखापर्ंतची कामे घेतिेिी  

     नाहीत तसेच र्ा क्षेलिर् कार्ाािर्ािंतगात असणा-र्ा प्रभागािंना समान प्रकारची  
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     तरतुि उपिब्ि करुन िणेेत आिेिी नाही.  सबब ग क्षलेिर् कार्ाािर्ाचे  

     अिंिाजपिकात पुरेशी तरतुि करुन िणेेत र्ावी.   सिर प्रस्ताव आम्ही  

     अमान्र् करत आहोत.  

 

    र्ानिंतर मा.सभापती र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केिे. 

 
  

                       

                अध्र्क्ष 

                                                                                               ग प्रभाग सलमती  

                       थरेगाव– ३३.                         

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेिीर् कार्ाािर्, थरेगाव - ३३ 

क्र-गक्षेका/कालव/४/     /२०१८ 
दिनािंक -      /०२/२०१८   

                                              प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

                        क्षेिीर् कार्ाािर्, 

  थेरगाव – ३३  

 

प्रत- सवा सिंबिंलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी                               

      २/- आपले नवभागाशी सांबांनित असणा-्ा नवष्ाबाबत झालेल््ा  

       ठरावािुसार का्ावाही करणेत ्ावी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  


