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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी 411 018 
ड प्रभाग सलमती 
कार्यपत्रिका क्र. 1 

सभावतृ्ाां् 
दि. 29/6/2012            वेळ 2.30 वा. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या ब प्रभाग सलमतीची मालसक सभा शुक्रवार दि. 
29/6/2012 रोजी िपुारी 2.30 वाजता पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका सभागहृ नपवन 
प्रशासकीय इमारत येथे आयोजजत करणेत आिी होती. प्रस्तुत सभतेीि उपजस्थत सन्मा. 
नगरसिस्य/नगरसिस्या यािंची सोबत यािी जोडिी आहे. सिरची बैठक ही पवभागीय आयुक्त 
यािंच े आिेशानुसार तयािंच े प्रतततनधी मा.श्री. अतनि कवड,े पपठासन प्राचधकारी तथा मुख्य 
काययकारी अचधकारी, जजल्हा पररषि, पुणे यािंच ेअध्यक्षतेखािी घेण्यात आिी. 
 

ठराव क्र. 1       पवषय क्र. 1 
दिनािंक 29/6/2012      पवभाग ड प्रभाग 
सुचक :- मा.सौ.झामाबाई बारणे    अनुमोिक :- मा.सौ.पवमि काळे 
 

पवषय :- मुिंबई प्रािंततक महानगरपालिका अचधतनयम 1949 किम 29 अ (4)  
        अन्वये सन 2012-13 करीता मा.ड प्रभाग सलमती अध्यक्षािंची तनवड  
        करणे. 

 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या ड प्रभाग सलमतीच ेसन 2012-13 करीता अध्यक्ष 
पिासाठी दि. 25/6/2012 ते दि. 27/6/2012 अखेरपयतं अजय वाटप करण्यात आिे होत.े दि. 
28/6/2012 रोजी अजय स्वीकृतीच्या दिवशी मा.सौ. तनता पविास पाडाळे यािंच े एकमेव अजय 
प्राप्त झािे. प्राप्त अजायची छाननी केिी असता ते अजय वैध असल्याच ेदिसून आिे. उमेिवारी 
अजय मागे घेण्याकरीता 15 लमतनटे वेळ िेणेत आिी होती. तयामध्ये कोणीही अजय मागे न 
घेतिेने मा.सौ. तनता पाडाळे यािंची ड प्रभाग सलमतीच े सन 2012-13 करीता अध्यक्षपिी 
बबनपवरोध तनवड झाल्याच ेमी घोपषत करतो. 
 

     सही /- 
        (अतनि कवड)े 

पीठासीन अचधकारी 
तथा 

मुख्यकाययकारी अचधकारी 
     पुणे जजल्हा पररषि पुणे 

प्रतत,  
सवय सिंबिंचधत  

1) प्रत :- 
मा. पवभागीय आयुक्त, पुणे 

2) यािंचकेड ेमादहतीकरीता सपवनय सािर 
मा.आयुक्त साोो, पपिं.चचिं.मनपा 

3) यािंचकेड ेमादहतीसाठी सपवनय सािर 
मा.अतत.आयुक्त, पुणे महानगरपालिका 
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यािंचकेड ेमादहतीसाठी सपवनय सािर      
 

सही/- 
प्रशासन  अचधकारी 
ड प्रभाग कायायिय 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
रहाटणी, 17 
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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी 411 018 

ड प्रभाग सलमती कायायिय, रहाटणी 
ड प्रभाग सलमतीच ेसन 2012-13 करीता अध्यक्ष पिासाठी दि. 29/6/2012 रोजी घेण्यात 

आिेल्या सभेतीि उपजस्थत सिस्य/अचधकारी यािंची यािी 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

सन्मा.नगरसिस्य/नगरसिस्या :- 
 

1. मा.सौ. तनता पाडाळे 
2. मा.सौ. पवमि काळे 
3. मा.सौ. माया बारणे 
4. मा.सौ. आरती चौंधे 
5. मा.श्री. रामिास बोकड 
6. मा.सौ. सुषमा तनपूरे 
7. मा.सौ. शैिजा लशतोळे 
8. मा.श्री. पवनय ऊर्य  पवनायक गायकवाड 
9. मा.सौ. वैशािी जवळकर 
10. मा.सौ. झामाबाई बारणे 
मा.श्री. अतुि लशतोळे 
 

1. अचधकारी/ कमयचारी :- 
2. मा.श्री. पी.एच झुरे पभाग अचधकारी 
3. श्री. एम एन म्हस्के प्र.प्रशासन अचधकारी 
4. श्री. आर जी ठाकरे िघुिेखक 
5. श्री. एस सी राठोड लिपपक 
 

सही/- 
प्रशासन  अचधकारी 
ड प्रभाग कायायिय 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
रहाटणी, 17 


