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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  ४११०१८ 
ब े ीय कायालय, चंचवड पुणे ४११०१३३ 

ब भाग स मती 
कायप का .६ वशेष सभा 

सभावृ तांत 
   दनांक २१/०८/२०१५                   वेळ दुपार  १२.०० 
------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 
-- - -  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, ब भाग स मतीची वशेष सभा शु वार दनांक २१ 
ऑग ट २०१५ रोजी दुपार  १२.०० वाजता ब े ीय कायालया या छ पती शवाजी महाराज 
सभागुहाम ये आयोिजत करणेत आल . तुत सभेस खाल ल माणे स मा. नगरसद य 
उपि थत होते. 

१) मा.अॅड. चंचवडे सं दप गुलाबराव      अ य  
२) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव     सद य  
३) मा.सुयवशी आशा ाने वर      सद य  
४) मा.ल ढे गणेश नारायण       सद य  
५) मा.पठाण शमीम        सद य  
६) मा. चंचवडेपाटल आि वनी गजानन     सद य  
७) मा.डोके अपणा नलेश      सद य  
८) मा.को-हाळे अनंत सुभाष      सद य  
९) मा. शं दे शतल उफ वजय गोरख    सद य  
१०) मा.गावडे जय ी वसंत      सद य  
११) मा.साबळे छाया जग नाथ     सद य  
१२) मा.जगताप वमलताई सुरेश      सद य  
१३) मा.पवार आ पा उफ संपत ानोबा     सद य  
१४) मा.बारणे नलेश हरामण      सद य  
१५) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब     सद य  
१६) मा.ओ हाळ शेखर अशोक      सद य  
१७) मा.पवार यमुनाताई रमणनाना     सद य  
१८) मा.गायकवाड वनय उफ वनायक रमेश    सद य  
१९) मा.कलाटे वाती मयुर      सद य  

या शवाय मा..सुभाष माछरे, े य अ धकार , मा..र वं  व ण ूजाधव, शासन 
अ धकार ,  
सभाशाखा, मा. मनानाथ इनामदार, लेखा धकार , ी.राजू ठाकरे, लघुलेखक, ीम.उषा माने, 
उपलेखापाल, ी.गणेश वपट – मु य लपीक,  ी.बबनराव पोमण – मु य लपीक 
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ी. वजयकुमार क डे – लपीक, ी.महादेव साबळे- लपीक, इ याद  अ धकार  कमचार  
उप थीत होते. 
 सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या 
कामकाजास सु वात केल . 
 मा.अ य  यांचे सुचनेनुसार शासन अ धकार  सभा शाखा यांनी सभे या 
कायप केतील वषय मांक १ चे वाचन केले. यानुसार ब े ीय कायालयाकडे बनसरकार  
संघटना आ ण समाजल ी संघटनाचे ३ (तीन) त नधींची नवड करणेकामी मुदतीत ा त 
झाले या एकूण १९ अजापैक  १५ नाम नदशनप  वैध ठर व यात आले होते. सदर वैध १५ 
नाम नदशनप ामधून तीन वीकृत सद यांची नवड करावयाची आहे असे सां गतले.. 

 तदनंतर मा.अ य  यांनी सव उप थीत सद य यांना वैध १५ उमेदवारांमधून ब 
भाग स मती वीकृत सद य पदासाठ  सवानुमते तीन वीकृत नांवे सुच व यात आल . परंतु 

काह  सद यांनी सभेत असे सां गतले क , वीकृत सद याची नेमणुक मतदान क न घे यात 
यावी. 
यावर मा.अ य  यांनी शासन अ धकार  यांना मतदान घे याची सुचना केल . 

तदनंतर मा. शासन अ धकार  यांनी सदर वैध नाम नदशनप ातील खाल ल 
उमेदवारां या नावांचे वाचन केले केले. व   येक उमेदवार नहाय मतदान घेणेत आले 
यानुसार उमेदवारांस खाल  नमुद केले माणे मते पडल  आहेत...  

 
  
अ  नाम नदशन 

फामचा . 
उमेदवाराचे नांव व प ता ता वत संघटनेचे नांव व 

प ता 
उमेदवारास 
मळालेल  
एकूण मते 

१ ०४ ी.माचु  ेसंतोष मुरल धर, 
शवनेर  नवास ववेक वसाहत 
केशवनगर चंचवड ३३ (२३ ब)   

कै.मुरल धर कसनराव माचु े 
मृती जानता राजा त ठान 
शवनेर   नवास ववेक 
वसाहत चंचवड पुणे  

०० 

२ १३ ी.पाषाणकर गोर  दशरथ  
सुदशन मंगल नगर ीराम कॉलनी  
थेरगांव पुणे – (५१-ब) 

सुवण दप म मंडळ 
मंगलनगर वाकडरोड थेरगांव 
चंचवड पुणे ३३ 

१२ 

३ ०१ ी.चं कांत बाबुराव भुमकर  
म.ुपो.वाकड ता.मुळशी िज.पुणे  
भुमकरनगर (५३ ब) 

जय बजरंग त ण म मंडळ 
भुमकरनगर वाकड ता.मुळशी 
िज.पुणे  

०० 

४ ०८ ी.चेतन महादेव पवार 
गंगो ी नवास जीवन नगर ताथवडे 

रमण (नाना) पवार युवा 
त ठान स.नं.१३६ 

०६ 
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ता.मुळशी िज.पुणे  जीवननगर  ताथवडे पुणे ३३ 
५ ०७ ी.भुमकर सु नल सुदाम  

स.नं.८४/१, भुमकरनगर वाकड 
ता.मुळशी िज.पुणे  

आदश एकता युवा म मंडळ 
भुमकरनगर वाकड पुणे ५७ 

०० 

६ १६ ी.भालदार गुलामअल  इ ाह म 
पा रजातबन चंचवड (२४-ब) 

चंचवड वासीसंघ पा रजात 
बन चंचवड पुणे ३३ 

०० 

७ ३८ ी.मालु रमेश भवरलाल  
लॉट न.ं४८ सरगेलाहाड 
को.ऑप.सोसायट  ेमलोक पाक 
चंचवड  

ओमसाई सामािजक सं ा 
लॉट न.ं४८ सरगेलाहाड 
को.ऑप.सोसायट  ेमलोक 
पाक चंचवड  ३३ 

०० 

८ १२ ी.दशले सुरेश संपत 
म.ुपो.पुनावळे साईनगर ता.मुळशी 
िज.पुणे  

ी संत सावता माळी त ण 
मंडळ पुनावळे ता.मुळशी 
िज.पुणे  

०० 

९ ०९ ी.गावडे मनोज परशुराम  
दशा कॉ ले स फलॅट न.ं२ 
तानाजीनगर चंचवड पुणे  

ी गजानन स संग मंडळ  
तानाजीनगर चंचवड पुणे  

०६ 

१० १५ ी. वनोदे राहू ल आनंदा  
वनोदेनगर,वाकड ता.मुळशी िज.पुणे  

नवयुग म मंडळ वनोदेनगर 
वाकड पुणे  

०० 

११ २८ ी. चंचवडे संद प तानाजी 
आईवडील नवास वृ ंदावन कॉलनी 
चंचवडेनगर चंचवड   

नवयुग त ण म मंडळ 
चंचवडेनगर चंचवड पुणे ३३ 

०० 

१२ ३९ ी.पानसरे इ ान बाबासाहेब  
पानसरे नवास गांधीपे  चंचवडगांव 

मयुरे वर म मंडळ  गांधीपेठ 
चंचवडगांव पुणे  

०० 

१३ २० ी.शेडगे गर ष ाने वर  
गंगो ी  नवास वाकड औंधरोड 
गणेश मंद र जवळ वाकड पुणे  

साई त ठान द वीजय 
म मंडळ शवदशन पुणे ९ 
शाखा वाकड 

१२ 

१४ ३२ ी.भोईर सुरेश शवाजी, 
कुणाल टेट ए.२/१९ केशवनगर 
चंचवडगांव पुणे (२३) 

गांधीपेठ ताल म म मंडळ 
चंचवडगाव पुणे ३३ 

०० 

१५ २७ ी.शरद माणीकचंद लुणावत  
राज मृती माणीक टोअस गांधीपेठ 
चंचवडगांव  

राहू ल हेचा मृती 
मानवसेवा त ठान स.नं.१४० 
गु दार रोड आकुड  पुणे ३५  

१९ 
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वर ल माणे उमेदवारांना पडले या मतसं यानुसार खाल ल उमेदवारांना सव च मते 
पडल  आहेत यानुसार खाल ल माणे ठराव मांडणेत आला आहे. 
ठराव मांक  ३९       वषय मांक १ 
दनांक २१/०८/२०१५        
सुचक :- मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव   अनुमोदक :- मा.पठाण श मम 
अ. . उमेदवारांचे नांव एकूण मळालेल  मते 
१ ी.पाषाणकर गोर  दशरथ १२ 
२ ी.शेडगे गर ष ाने वर  १२ 
३ ी.लुणावत शरद माणीकचंद १९ 
 
 वर ल माणे १५ उमेदवारांमधून सव च मते पडले या उपरो त तीन वीकृत सद य यांची ब 
भाग स मतीसाठ  बहु मताने नवड करणेस येत असून यांस मा यता देणेत येत आहे. 

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 

वर ल माणे सभेचे कामकाज झाले मा. अॅड. चंचवडे सं दप गुलाबराव यांनी सव 
उपि थतांचे आभार मानून सभा संप याचे जा हर केले.  
 
 
               सह /- 

[अॅड. चंचवडे सं दप गुलाबराव ] 
अ य  

ब भाग स मती, चंचवड 
 

पंपर चंचव महानगरपा लका, 
ब भाग कायालय, चंचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/का व/१७१/२०१५. 
दनांक : ११/०९ /२०१५            

सह /- 
शासन अ धकार  तथा 
स चव(  सभाशाखा ) 
ब भाग स मती 

त -सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार   
यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना   

                                                                                                                             


