
 

 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
ड प्रभाग सलमती 

कार्यपत्रिका क्रमािंक - १ 
सभावतृतािंत                             

दिनािंक : ०५/०४/२०१३                            वेळ : िपुारी २.३० वाजता 
------------------------------------------------------------------------------------  

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ड प्रभाग सलमतीची अध्र्क्ष ननवड 
करणेबाबतची सभा शुक्रवार  दिनािंक ०५/०४/२०१३ रोजी िपुारी ०२.३० वाजता 
मा.महापालिका सभागहृ, पपिंपरी १८ रे्थे आर्ोजजत करणेत आिी होती. प्रस्तूत सभेतीि 
उपजस्थत समा. नगर सिस्र्/ नगर सिस्र्ा र्ािंची र्ािी सोबत जोडिी आहे.  सिरची 
सभा ही मा.पवभागीर् आर्ुक्त, पुणे पवभाग पुणे र्ािंच े प्रनतननधी मा.श्री अननि कवड,े 
मुख्र्कार्यकारी अचधकारी, जज.प.पुणे र्ािंच ेअध्र्क्षतेखािी घेण्र्ात आिी. 

 

ठराव क्र.१            पवषर् क्र. १  
दिनािंक ०५/०४/२०१३      पवभाग - ड प्रभाग 
सुचक :- मा.अतुि लशतोळे    अनुमोिक :- मा.सुषमा तनपुरे  
 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ड प्रभाग सलमतीच ेसना्ा २०१३-२०१४ कररता 
अध्र्क्ष पिासाठी दिनािंक ०२/०४/२०१३ ते ०४/०४/२०१३ अखेरपर्तं अजय वाटप करण्र्ात 
आिे होते. दिनािंक ०४/०४/२०१३ रोजी अजय स्वीकृतीच्र्ा दिवशी मा.सौ.जम सोनािी पोपट 
र्ािंनी तीन अजय िाखि केिे असून तर्ावर सुचक व अनुमोिक हे वेगवेगळे आहेत. सिर 
तीनही अजांची छाननी केिी असता ते वैध असून ,मागे घेण्र्ात आिेिे नाहीत. तर्ामुळे 
मा.सौ.जम सोनािी पोपट र्ािंचा प्रभाग अध्र्क्ष पिासाठी पवहीत मुितीत एकमेव अजय 
प्राप्त झािा असल्र्ाने तर्ािंची ड प्रभाग सलमतीच ेसन २०१३-२०१४ करीता अध्र्क्ष  पिी 
त्रबनपवरोध ननवड झाल्र्ाच ेघोपषत करतो..       
           सही/- 

(अननि कवड)े 
पपठासीन प्राचधकारी तथा 
मुख्र्कार्यकारी अचधकारी 

    जजल्हा पररषि पुणे 
प्रनत, 
सवय सिंबिंधीत  

1. प्रत :- 
2. मा.पवभागीर् आर्ुक्त, पुणे र्ािंचकेड ेमादहतीकरीता सपवनर् सािर. 
3. मा.आर्ुक्त सो. पपिं.चचिं.मनपा र्ािंचकेड ेमादहतीसाठी सपवनर् सािर 

मा.अनतररक्त आर्कु्त, पुणे महानगरपालिका र्ािंचकेड ेमादहतीसाठी सपवनर् सािर. 
 

सही/- 
प्रशासन अचधकारी, 

ड प्रभाग कार्ायिर्,पपिं.चचिं.म.न.पा., 
   रहाटणी पुणे १७ 



 

 

र्ानिंतर मा.सौ. सोनािी पोपट जम र्ािंनी सभेच ेअध्र्क्षस्थान जस्वकारिे व सभेच े
कामकाज सुरु करणेस अनुमती दििी. 
 

ठराव 
क्रमािंक 

: २ पवषर् 
क्रमािंक 

: २ 

दिनािंक : ०५/०४/२०१३ पवभाग : सभा शाखा 
सुचक  : मा. प्रशािंत लशतोळे अनुमोिक : मा. रामिास बोकड 

 

            ड प्रभाग सलमतीची सभा प्रतरे्क मदहन्र्ाच ेपदहल्र्ा शुक्रवारी िपुारी १२.०० 
वाजता आर्ोजजत करणेत र्ावी. 

 

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा 
 

र्ानिंतर मा. अध्र्क्ष र्ािंनी सभा सिंपिेच ेजाहीर केिे. 
 

   सही/- 
(सौ. सोनािी पोपट जम) 

अध्र्क्ष 
ड प्रभाग सलमती 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
रहाटणी पुणे १७ 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
ड प्रभाग सलमती  
क्र. डप्र/सभा/कापव/  ०६  /१३ 
दिनािंक :-   ०५  / ०४  /२०१३ 
 

सही/- 
प्रशासन  अचधकारी 

ड प्रभाग कार्ायिर् पपिं.चचिं.म.न.पा., 
     रहाटणी १७ 



 

 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११ ०१८ 
ड प्रभाग सलमती कार्ायिर्, रहाटणी 

ड प्रभाग सलमतीच ेसन २०१३-१४ करीता अध्र्क्ष पिासाठी दि. ०५/०४/२०१३ रोजी 
घेण्र्ात आिेल्र्ा सभेतीि उपजस्थत सिस्र्/अचधकारी र्ािंची र्ािी 

 

सन्मा.नगरसिस्र्/नगरसिस्र्ा :- 
 

1. मा.सौ.सोनािी जम 
2. मा.सौ.ननता पाडाळे 
3. मा.सौ. झामाबाई बारणे  
4. मा.सौ. मार्ा बारणे 
5. मा.सौ.स्वाती किाटे 
6. मा.सौ.आरती चोंधे  
7. मा.सौ.लशति काटे 
8. मा.सौ.वैशािी जवळकर 
9. मा.सौ.शकुिं तिा धराड े
10. मा.सौ.शैिजा लशतोळे 
11. मा.सौ.सुषमा तनपुरे 
12. मा.प्रभाकर वाघेरे 
मा.रामिास बोकड 
१४. मा.प्रशािंत लशतोळे 
 

1. अचधकारी/ कमयचारी :- 
2. मा.श्री. पी.एच झुरे पभाग अचधकारी 
3. श्री. व्ही.एम.इिंगुळकर प्र.प्रशासन अचधकारी 
श्री. आर जी ठाकरे  िघुिेखक 
 

 

 


