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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११०१८ 

क भाग सिमती 
कायपिञका मांक-१ 

सभावृ ांत 
 द.-  २८/०४/२०१४                                         वेळ- दुपारी १२:५० वाजता 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.क भाग सिमतीची सभा सोमवार दनांक 

२८/०४/२०१४ रोजी दुपारी १२.५० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील  महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा. ी.कांतीलाल उमाप, मु य कायकारी अिधकारी, िज हा प रषद, 
पुणे  यांचे अ य तेखाली आयोजीत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील स मा. सद य उपि थत 
होत.े 

 
१)     मा.ननवरे िजत  बाबा 
२)     मा.सावळे िसमा र व  
३)     मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
४)     मा.भोसले रा ल हनुमंतराव 
५)     मा.पालांडे सुजाता सुिनल 
६)     मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७)     मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
८)     मा.कदम सदगु  महादेव 
९)     मा.िगता सुिशल मंचरकर 
१०) मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
११) मा.जगताप नवनाथ द ु 
१२) मा.अतुल अर वद उफ नानासाहेब िशतोळे 
१३) मा.जम सोनाली पोपट 
१४) मा. शांत िशतोळे 
१५) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
१६) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
१७) मा.काटे राज  िभकनशेठ 
१८) मा.शडगे आशा सुखदेव 
१९) मा.मोटे करण बाळासाहेब 
२०) मा.संजय केशवराव काटे 
  
          यािशवाय मा.द ाञय फंुदे- ेञीय अिधकारी, क ेञीय कायालय  ी.राम कसन लटपटे -

शासन अिधकारी  क ेञीय कायालय  हे उपि थत होते. 
          ------- 
मु य कायकारी अिधकारी   - स मा.सद य, मा. ेञीय अिधकारी , उपि थत सव अिधकारी  
(िपठासीन अिधकारी)          यांचे वागत करतो.  आज या सभेत भाग सिमतीचे  
                                      सभापती पदावर नेमणूक करणेचा िवषय आह.े यासाठी 
                                      मा. िवभागीय आयु  यांनी सभेचा िपठासीन अिधकारी 
                                      हणून माझी या ठकाणी नेमणूक केलेली आह.े मु  व 
                                      िनभयपणे मा. क भाग सिमती या सभापती पदाची   
                                      िनवडणूक पार पाड यासाठी कामकाजाची लेखी न द  
                                      घेणेबरोबरच  या कामकाजाची  ि हिडओ िचञणा ारे   
                                      देखील न द घे याची व था ठेवणेत आलेली आह.े  
                             सिचव यांनी कामकाज सु  करावे अशी सूचना करतो. 
मा. शासन अिधकारी तथा-  मा. क भाग सिमतीचे सभापती पदावर महारा   
सिचव(सभाशाखा )             महानगरपािलका अिधिनयम कलम २९ अ (४) नुसार नेमणुक  
                                     करणेकामी एकूण  ३ उमेदवारांची ६ नामिनदशन पञे मुदतीत  
                                     दाखल झालेली आहते.  यामधील उमेदवार, यांचे सुचक व  
                                     अनुमोदक यांची  नावे  पुढील माणे. 
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अ. . उमेदवाराचे नाव सुचकाचे नाव अनुमोदकाचे नाव 
१. जम सोनाली पोपट िशतोळे शैलजा बाबुराव तनपुरे सुषमा राज  

 
२. जम सोनाली पोपट जगताप नवनाथ द ु शांत िशतोळे 
३. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला 

 कािशनाथ 
मा.िगता सुिशल मंचरकर भोसले रा ल 

 हनुमंतराव 
४. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला 

 कािशनाथ 
मा.िगता सुिशल मंचरकर भोसले रा ल 

 हनुमंतराव 
५. सौ.पानसरे अिमना महंमद ननवरे िजत  बाबा बहल योगेश मंगलसेन 
६. जम सोनाली पोपट  सावळे सीमा र व  आशा सुखदेव शडगे 
                                
(मा. शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) यांनी यांना ा  झालेले उपरो  ३ उमेदवारांची 

६  नामिनदशनपञे मा. िपठासीन अिधकारी यांचेकडे सुपुत केले. मा. िपठासीन अिधकारी यांनी 
नामिनदशन पञांची छाननी केली.) 
मु य कायकारी अिधकारी – मा. क भाग सिमती सभापती पदासाठी मुदतीत ा  झाले या  
(िपठासीन अिधकारी)  एकूण ३ उमेदवारां या ६ नामिनदशनपञांची छाननी   
                                    कर यात  आली असून ०५   नामिनदशनपञे  वैध व एक  
                                    नामिनदशनपञ अवैध ठरलेले आह.े याम ये मा. क भाग सिमती   
                                    सभापती पदाची िनवडणूक  लढिवणारे १) मा.जम सोनाली पोपट   
                                   २) मा.सौ.पानसरे अिमना  महंमद   ३)  मा. सौ.बनसोडे शकंुतला  
                                   कािशनाथ  ह ेतीन रतसर वैधपणे  नामिनदिशत उमेदवार आहेत.    

 उमेदवारास १५ िमिनटां या आत यांनी सही केलेली लेखी नोटीस मा. िपठासीन अिधकारी   
 यांचेकडे देवुन यांची उमेदवारी मागे घेता येईल. 
(मा.िपठासीन अिधकारी यांनी उमेदवारी मागे घे यासाठी दलेला दुपारी १.०५ ते १.२०  
 हा १५ िमिनटांचा कालावधी संपला.) 
मा.मु य कायकारी अिधकारी-  उमेदवारी मागे घे यासाठी दले या १५ िमिनटा या अवधीम ये 

मा. क भाग सिमती सभापती पदाची िनवडणूक लढिवणारे मा.बनसोडे शकंुतला काशीनाथ व 
मा.पानसरे अिमना महंमद यांनी दले या वेळेम ये उमेदवारी मागे घेतली अस याने  मा.जम सोनाली 
पोपट  हे एकच रतसर वैधपणे  नामिनदिशत उमेदवार आहेत.   

  
ठराव मांक-१     िवषय मांक- १ 
दनांक- २८/४/२०१४     िवभाग-  शासन 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.क भाग सिमती सभापती पदाचे  एका जागेक रता  १) 

मा.जम सोनाली पोपट  २) मा.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ ३) मा.पानसरे  अिमना महंमद या तीन 
उमेदवारांनी  अनु मे   तीन, दोन, एक  या माणे एकूण ०६ नामिनदशनपञे मुदतीत दाखल केलेली 
असून यापैक  ०५ वैध  व ०१ अवैध ठरलेली आह.े  यामधील उमेदवार मा.बनसोडे शकंुतला 
कािशनाथ व मा.पानसरे  अिमना महंमद यांनी यांची उमेदवारी दले या वेळेत रतसर मागे घेतली 
अस याने क भाग सिमती सभापती पदाचे एका जागे करीता  मा.जम सोनाली पोपट हे एकच 
उमेदवार अस याने  मा.जम सोनाली पोपट यांची पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.क भाग 
सिमती सभापती पदावर   िबनिवरोध  रतसर  वैधरी या िनवड झाली अस याचे  जाहीर करणेत येत 
आह.े 

  ---- 
यानंतर मा.िपठासीन अिधकारी यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े 
 
 
                                                                                        सही/- 
                                                                              (कांतीलाल उमाप ) 
                                                                           िपठासीन अिधकारी तथा 
                                                                          मु य कायकारी अिधकारी 
                                                                               िज हा प रषद, पुण े
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 (  नविनवािचत सभापती  मा.जम सोनाली पोपट यांनी सभेचे अ य थान ि वकारल)े 
 
यानंतर नविनवािचत सभापती मा.जम सोनाली पोपट यांचे अ य तेखाली िवषयपिञकेवरील 

इतर िवषय खालील माणे  मंजूर करणेत आल.े 
 
ठराव मांक- २    िवषय मांक- २ 
दनांक- २८/४/२०१४    िवभाग-  शासन 

सुचक- मा.सीमा सावळे    अनुमोदक-मा.राज  काटे 
 
     क भाग सिमती या मासीक सभेचा दनांक व वेळ िनि त करणे. 
     क भाग सिमतीची मािसक सभा ही येक मिह याचे पिह या  बुधवारी द.ु ३.००  वा. 
(पिह या बुधवारी सावजिनक सु ी / सु या असेलतर दुस-या दवशी) क ञेीय कायालयाचे 

ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये  आयोिजत करणेकामी मा यता देणेत येत आह.े 
  ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
                 ------ 
     वरील माणे सभेचे कामकाज होऊन नविनवािचत सभापती  मा. जम सोनाली पोपट                    

यांनी सव उपि थतांचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केल.े 
 
                          सही/-        
                 (जम सोनाली पोपट ) 
         सभापती 
                                                              क भाग सिमती, भोसरी २६. 
 
 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क े ीय कायालय, भोसरी - २६ 
-क ेका/कािव/७५८ /२०१४ 

दनांक-  २८/०४/२०१४ 
 

                                                                                                     
                                                                 शासन अिधकारी 
                                                              तथा सिचव सभाशाखा 
                                                                  क भाग सिमती 
 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांचेकडे 
       पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 


