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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, रहाटणी, पुणे - 17 

ड प्रभाग सलमती, 
कार्यपत्रिका क्र.11 

सभावतृ्ाां् 
दिनािंक  8/3/2013      वेळ िपुारी 12.00 वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका ड प्रभाग सलमतीची मालसक सभा शुक्रवार दि. 
8/3/2013 रोजी िपुारी 12.00 वाजता ड प्रभाग कार्ाािर्ाच्र्ा सभागहृामध्रे् आर्ोजजत करणेत 
आिी होती. सिर सभेस पुढीिप्रमाणे सन्मा.सिस्र् उपजस्ित होते. 
1.  मा.ननता पाडाळे,    अध्र्क्षा, 
2. मा.पवनोि नढे    सिस्र् 
3. मा.पवनर् गार्कवाड   सिस्र् 
4. मा.बापू काटे     सिस्र्  
5. मा.प्रशािंत लशतोळे    सिस्र् 
6. मा.पवमि काळे    सिस्र्ा 
7. मा.अननता तापकीर    सिस्र्ा 
8. मा.पवमिताई जगताप   सिस्र्ा 
9. मा.झामाबाई बारणे   सिस्र्ा 
10. मा.आरती चोंधे    सिस्र्ा 
11. मा.वैशािी जवळकर   सिस्र्ा 
12. मा.शैिजा लशतोळे   सिस्र्ा. 
13. मा.सोनािी जम   सिस्र्ा 
  

र्ालशवार् मा.पी.एच.झुरे, प्रभाग अचधकारी, मा.व्ही.एम.इिंगुळकर, प्रशासन अचधकारी सभा 
शाखा, मा.िािंगट, कार्ाकारी अलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.के.जी.िोरात, कार्ाकारी अलभर्िंता पविर्ुत, 
मा.रामनाि टकिे, उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.जीवन गार्कवाड, उपअलभर्िंता स्िापत्र्, 
मा.एम.बी.सोनवणे, उपअलभर्िंता, पविर्ुत, मा.दििीप धमुाळ, उपअलभर्िंता , पविर्ुत मा.अजर् 
सुर्ावशी, उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा पवभाग, मा.राजेंद्ग जावळे, उपअलभर्िंता पाणीपुरवठा 
पवभाग,मा.अननि राऊत, उपअलभर्िंता जिननसारण पवभाग, मा.एस.डी.िगस, 
सहा.आरोग्र्ाचधकारी, मा.व्ही.एि.चव्हाण सहा.आरािंग्र्ाचधकारी इत्र्ािी अचधकारी उपजस्ित होते. 
सभेच्र्ा सुरुवातीस मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सवा उपजस्ितािंच े स्वागत करुन सभेच्र्ा कामकाजास 
सुरुवात केिी. तिनिंतर मा.अननता तापकीर र्ािंनी पुढीि प्रमाणे सुचना मािंडिी 
 आज दिनािंक  8/3/2013 रोजीची प्रभाग सलमतीची सभा मदहिा दिन असल्र्ाने तहकुब 
करणेत र्ावी व सिरची सभा दिनािंक  15/3/2013 रोजी िपुारी 12.00 वाजता घेण्र्ात र्ावी.
 सिर सुचनेस मा.पवमिताई जगताप र्ािंनी अनुमोिन दििे. 
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त्र्ाप्रमाणे मा.अध्र्क्ष र्ािंनी आज दिनािंक 8/3/2013 रोजीची प्रभाग सलमतीची सभा 

दिनािंक 15/3/2013 रोजी िपुारी 12.00 वाजेपर्तं तहकुब करणिंत रे्त असल्र्ाच ेप्रकट केिे. 
 

सही/- 
ननता पविास पाडाळे 

अध्र्क्षा 
ड प्रभाग सलमती,पपिं.चचिं.म.न.पा., 

रहाटणी, पुणे ज्ञ 17 
 

 

सही/- 
प्रशासन अचधकारी सभा शाखा 

ड प्रभाग सलमती ,पपिं.चचिं.म.न.पा., 
रहाटणी, पुणे - 17 

 

जा.क्र.ड/सभा/कापव/66/2013 
दिनािंक 5/4/2013  
प्रनत, 
मा.श्री./श्रीमती ----------------------- 
सिस्र् / सिस्र्ा ड प्रभाग सलमती, 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, रहाटणी, पुणे - 17 

ड प्रभाग सलमती, 
कार्यपत्रिका क्र.11 

(दिनाांक 8/3/2013 रोजीची ्हकुब सभा) 
सभावतृ्ाां् 

दिनािंक  15/3/2013      वेळ िपुारी 12.00 वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका ड प्रभाग सलमतीची मालसक तहकुब सभा शुक्रवार दि. 
15/3/2013 रोजी िपुारी 12.00 वाजता ड प्रभाग कार्ाािर्ाच्र्ा सभागहृामध्रे् आर्ोजजत 
करणेत आिी होती. सिर सभेस पुढीिप्रमाणे सन्मा.सिस्र् उपजस्ित होते. 
1.  मा.ननता पाडाळे,    अध्र्क्षा, 
2. मा.प्रमोि ताम्हणकर   सिस्र् 
3. मा.पवनर् गार्कवाड   सिस्र् 
4. मा.बापू काटे     सिस्र्  
5. मा.रामिास बोकड   सिस्र् 
6. मा.राजेंद्ग जगताप    सिस्र् 
7. मा.सुननता वाघेरे    सिस्र्ा 
8 मा.पवमि काळे    सिस्र्ा 
9. मा.अननता तापकीर    सिस्र्ा 
10. मा.वैशािी जवळकर   सिस्र्ा 
11. मा.शकुिं तिा धराड े   सिस्र्ा 
12. मा.शैिजा लशतोळे   सिस्र्ा. 
  

र्ालशवार् मा.पी.एच.झुरे, प्रभाग अचधकारी, मा.व्ही.एम.इिंगुळकर, प्रशासन अचधकारी सभा 
शाखा, मा.िािंगट, कार्ाकारी अलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.के.जी.िोरात, कार्ाकारी अलभर्िंता पविर्ुत, 
मा.रामनाि टकिे, उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.जीवन गार्कवाड, उपअलभर्िंता स्िापत्र्, 
मा.एम.बी.सोनवणे, उपअलभर्िंता, पविर्ुत, मा.दििीप धमुाळ, उपअलभर्िंता , पविर्ुत मा.अजर् 
सुर्ावशी, उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा पवभाग, मा.राजेंद्ग जावळे, उपअलभर्िंता पाणीपुरवठा 
पवभाग,मा.अननि राऊत, उपअलभर्िंता जिननसारण पवभाग, मा.व्ही.एि.चव्हाण 
सहा.आरािंग्र्ाचधकारी इत्र्ािी अचधकारी उपजस्ित होते. सभेच्र्ा सुरुवातीस मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सवा 
उपजस्ितािंच ेस्वागत करुन सभेच्र्ा कामकाजास सुरुवात केिी.  

र्ानिंतर मा.अघ्र्क्षा र्ािंनी मागीि कार्ापत्रिका क्र.7, दि.7/12/13,14/12/13,4/1/13, 
कार्ापत्रिका क्र.8,दि.4/1/13, 8/2/13, कार्ापत्रिका क्र.9, 8/2/13, कार्ापत्रिका क्र.10, 
दि.16/2/13, 22/2/13, 7/2/13 रोजीच्र्ा सभेचा सभावतृ्तािंत कार्म करण्र्ात आल्र्ाच ेप्रकट 
केिे. 
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र्ानिंतर सिर पवषर्पिीकेवर कोणतेही पवषर् नसल्र्ाने मा.अध्र्क्षा र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाचे 

जादहर केिे.  
सही/- 

ननता पविास पाडाळे 
अध्र्क्षा 

ड प्रभाग सलमती,पपिं.चचिं.म.न.पा., 
रहाटणी, पुणे ज्ञ 17 

 

 

सही/- 
प्रशासन अचधकारी सभा शाखा 

ड प्रभाग सलमती ,पपिं.चचिं.म.न.पा., 
रहाटणी, पुणे - 17 

 

जा.क्र.ड/सभा/कापव/66/2013 
दिनािंक 5/4/2013  
प्रनत, 
मा.श्री./श्रीमती ----------------------- 
सिस्र् / सिस्र्ा ड प्रभाग सलमती, 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 


