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पंपरी चंचवड महानगरपािलका, पंपरी - ४११०१८ 

मा.इ भाग सिमती 

कायपिञका मांक- १० 

सभावृ ांत  

दनांक -१६/०१/२०१७            वेळ – सकाळी ११.०० वा. 
 

 
पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मा.सभापती िनवडीची 

सभा सोमवार दनांक १६/०१/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० ते दुपारी १२.०० वा. 

महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील मा. महापौर कै.मधुकर रामचं  पवळे 

सभागृहात ी.िनतीन पाटील िपठासन अिधकारी आयु , अपंग क याण, महारा  रा य, 

पुणे -१ यांचे अ य तेखाली आयोिजत करणेत आली होती .  सदर सभेस खालील 

स मा.नगरसद य उपि थत होते.   

 

१. मा.आ हाट मंदा उ म 
२. मा.वाबळे संजय म हारराव 
३. मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडूरंग 
४. मा.सुपे आशा र वं  
५. मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 

 
 

  यािशवाय मा. ी. चं कांत इंदलकर - ेञीय अिधकारी,  इ े ीय कायालय, 

ी. ीिनवास रा.दांगट- सभा सिचव तथा शासन अिधकारी   इ ेञीय कायालय हे 

अिधकारी सभेस उपि थत होते. 

 

िपठासन अिधकारी आयु  -     स मा.सद य ,उपि थत सव अिधकारी यांचे वागत करतो 
अपंग क याण,                        आज या सभेत मा. इ भाग सिमतीचे  सभापती 
महारा  रा य, पुणे -१.           पदावर नेमणूक करणेचा िवषय आह.े यासाठी 

                               मा. िवभागीय आयु  यांनी सभेचा िपठासीन अिधकारी 
                              हणून माझी या ठकाणी नेमणूक केलेली आह.े  मा.इ भाग 

   सिमती या सभापती पदाची िनवडणूक मु  व िनभयपणे 
   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 करत.े 
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मा. शासन अिधकारी तथा-     मा. इ भाग सिमतीचे सभापती पदावर महारा   
सिचव(सभाशाखा )                महानगरपािलका अिधिनयम कलम २९ अ (४) नुसार 
                                             नेमणुक करणेकामी एकूण १  नामिनदशन पञे  
                                        मुदतीत दाखल झालेले आह.े यामधील उमेदवार, यांच े
                                            सुचक व अनुमोदक यांची नावे पुढील माणे. 
 
अ.  उमेदवाराचे नांव प ा सुचकाचे नांव अनुमोदकाचे 

नांव 
१) मा.सुपे आशा र वं  स.न.७६,भारतमातानगर 

दघी, पुणे  -१५. 
भाग .३१ अ,  
दघी. 

मा. वाळके 
चं कांत 
(भाऊ) 
साहेबराव  

भाग .३१ 
ब, दघी. 

मा. गोफणे 
अनुराधा 
देवीदास  

भाग .३३ 
अ, गवळीनगर 

 

          ------- 

 ( शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) यांनी यांना ा  झालेले उपरो  

एकूण एक नामिनदशन प  मा.पीठासीन अिधकारी यांचेकडे सुपुत केले. मा.पीठासीन 

अिधकारी यांनी नामिनदशन प ांची छाननी केली.)  

िपठासन अिधकारी आयु              इ भाग सिमती सभापती पदासाठी मुदतीत 
अपंग क याण,  महारा  रा य        ा  एकच उमेदवाराचा एकूण एक नामिनदशन 
पुणे -१                                     प ाची छाननी कर यात आली असून ते एक   
                                                    नामिनदशन प  वैध ठरिव यात आले आह.े    

                            याम ये मा. इ भाग सिमती सभापती पदाची  
                            िनवडणूक लढिवणा-या मा.सुपे आशा र वं  या एक 
                            रतसर वैधपणे नामिनदशीत उमेदवार आहेत. 

                                                    उमेदवारास १५ िमनीटां या आत यांनी सही  
                                                    केलेली लेखी नोटीस मा.पीठासीन अिधकारी  
                                                   यांचेकडे देऊन यांची उमेदवारी मागे घेता येईल. 

 
                                                     (पीठासीन अिधकारी यांनी उमेदवारी मागे  
                                                      घे यासाठी दलेला दुपारी ११.१५ ते ११.३० हा १५ 
                                                    िमनीटांचा कालावधी संपला.) 

  उमेदवारी मागे घे यासाठी दले या १५  
 िमनीटां या अवधीम ये मा.इ भाग सिमती सभापती 

 पदाची िनवडणूक लढिवणा-या मा.सुपे आशा र वं   
 यांनी उमेदवारी मागे घे यासाठी दले या वेळेम ये  
 उमेदवारी अज रतसर मागे घेतला नस याने मा.सुपे  
 आशा र वं   हया एकच रतसर वैधपणे  नामिनदशीत 
उमेदवार आहेत.   
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पंपरी चंचवड महानगरपािलका, पंपरी – ४११ ०१८. 
मा.इ भाग सिमती 

 
 
 
 

ठराव मांक – ३९      िवषय मांक -१ 

दनांक – १६/०१/२०१७    िवभाग –इ शासन 
 

पंपरी चंचवड महानगरपािलके या मा. इ भाग सिमती सभापती 

पदासाठी मुदतीत दाखल झाले या व वैध ठरले या मा. सुपे आशा र वं   

नामिनदशन प ामधील मा.इ भाग सिमती सभापती पदाची  िनवडणूक 

लढिवणारी मा. सुपे आशा र वं  हया एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत  उमेदवार 

अस याने मा. सुपे आशा र वं  यांची पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग 

सिमतीचे सभापती पदावर रतसर वैध र या िबनिवरोध िनवड झा याचे  जािहर 

करणेत येत आह.े  

    --------- 

यानंतर मा.पीठासीन अिधकारी यांनी सभा संप याचे जािहर केले. 

 

 

 

ी.िनतीन पाटील 
       िपठासन अिधकारी तथा 
        आयु , अपंग क याण, 
         महारा  रा य, पुणे -१ 
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पंपरी चंचवड महानगरपािलका, पंपरी – ४११ ०१८. 
मा.इ भाग सिमती 

 
 

ठराव मांक – ३९      िवषय मांक -१ 

दनांक – १६/०१/२०१७    िवभाग –इ शासन 
 

पंपरी चंचवड महानगरपािलके या मा. इ भाग सिमती सभापती 

पदासाठी मुदतीत दाखल झाले या व वैध ठरले या मा. सुपे आशा र वं   

नामिनदशन प ामधील मा.इ भाग सिमती सभापती पदाची  िनवडणूक 

लढिवणारी मा. सुपे आशा र वं  हया एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत  उमेदवार 

अस याने मा. सुपे आशा र वं  यांची पंपरी चंचवड महानगरपािलके या  इ भाग 

सिमतीचे सभापती पदावर रतसर वैध र या िबनिवरोध िनवड झा याचे  जािहर 

करणेत येत आह.े  

    --------- 

यानंतर मा.पीठासीन अिधकारी यांनी सभा संप याचे जािहर केले. 

 

 

              सही/- 
ी.िनतीन पाटील 

       िपठासन अिधकारी तथा 
        आयु , अपंग क याण, 
         महारा  रा य, पुणे -१ 

 
 

 
शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
भोसरी – ३९. 

पंपरी चंचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय भोसरी-३९ 
जा. ं /इ. े.का/०४/कािव/१६८/२०१७ 
दनांक - १६/०१/२०१७. 
त –  

सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकारी यांचेकडे 
पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 
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