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  पपरी चचवड महानगरपािलका 
क भाग कायालय 

कायपिञका मांक-१ 
(िवशेष सभा) 
सभावृ ातं 

 
 द.-  ५/४/२०१३                                 वेळ- दुपारी १:०० वाजता 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची अ य  िनवडीची िवशेष 
सभा शु वार दनांक ०५/०४/२०१३ रोजी दुपारी १.०० वाजता महापािलका सभागृह, 
पपरी चचवड महापािलका, पपरी १८ येथे मा. ी.अिनल कवडे, िपठासीन अिधकारी तथा 

मु य कायकारी अिधकारी, पुणे िज हा प रषद पुणे यां या अ य तेखाली आयोिजत करणेत 
आली होती.  सभेस खालील स मा. सद य उपि थत होते. 
 

१)   मा.मोिहनीताई िवलास लांडे           महापौर 
२)   मा.आ हाट मंदा उ म 
३)   मा.काळजे िनतीन ताप 
४)    मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
५)    मा.वाबळे संजय म हारराव 
६)    मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  
७)   मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग          
८)   मा.सुपे आशा र व  
९)   मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
१०) मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
११) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
१२) मा. †ò›.िनतीन ाने र लांडगे 
१३) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१४) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
१५) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
१६) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
१७) मा.संजय केशवराव काटे 
 

 
          यािशवाय मा.द ाञय फंुद-े भाग अिधकारी,  ी. र व  जाधव- शासन 
अिधकारी  क भाग  इ यादी अिधकारी सभेस उपि थत होते. 
          ------- 

थम भाग अिधकारी ी. डी.एम.फंुदे यांनी सव उपि थतांचे वागत क न दनं◌ाक 
०४/०४/२०१३ रोजी िवहीत मुदतीत ा  झालेले एक नामिनदशन पञ वाचून 
दाखिवले व िपठािसन अिधकारी यांचेकडे सुपूद क न पुढील कायवाही सु  करणेबाबत 
िवनंती केली.  सदर एक नामिनदशन पञामधील उमेदवारांचे सुचक व अनुमोदक 
खालील माणे होते. 
 

अ. . उमेदवाराचे नाव सुचक अनुमोदक 
१) ग हाणे सुरेखा शंकर  ल ढे शुभांगी संतोष †ò›.िनतीन ाने र 

लांडगे 
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      वरील माणे क भाग सिमती अ य  पदासाठी मुदतीत दाखल झाले या नामिनदशन 
पञाची छाननी कर यात आली व ते वैध ठरव यात आले. याम ये मा. क भाग सिमती 
अ य  पदाची िनवडणूक लढिवणारे मा.ग हाणे सुरेखा शंकर या एकच रतसर वैधपणे 
नामिनदिशत उमेदवार आहेत.  
 
ठराव मांक-१     िवषय मांक- १ 
दनांक- ५/४/२०१३     िवभाग-  क भाग शासन 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमती अ य  पदासाठी एकमेव अज 

मुदतीत दाखल झाला तो वैध ठरव यात आला आह.े सदर उमेदवारी अज मागे घे याक रता 
१५ िमनीटांचा अवधी दला असता सदर कालावधीम ये उमेदवारांनी अज माघारी घेतला 
नस याने मा. क भाग सिमती अ य  पदाची िनवडणूक लढिवणारे मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
या एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार अस याने मा. ग हाणे सुरेखा शंकर यांची क 

भाग सिमतीचे अ य  पदी रतसर वैध र या िनवड झा याचे जाहीर करणेत आले. 
 
 
 
 
 
                                                                              सही/- 
                                                                       ( अिनल कवडे) 

   िपठासीन अिधकारी  
           तथा 
मु यकायकारी अिधकारी 
 पुणे िज हा प रषद पुणे 
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यानंतर नविनवािचत अ य ा  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर  यांचे अ य तेखाली 

िवषयपिञकेवरील इतर िवषय खालील माणे  मंजूर करणेत आले. 
 

ठराव मांक- २    िवषय मांक- २ 
दनांक- ५/४/२०१३    िवभाग-  क भाग शासन 

सुचक- मा.आशा सुपे    अनुमोदक-मा.अनुराधा गोफणे 
 
     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 ी असेलतर दुस-या दवशी) क भाग कायालयाचे 
छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये  आयोिजत करणेकामी मा यता देणेत येत आह.े 
  ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
                ------ 

           वरील माणे सभेचे कामकाज होऊन नविनवािचत अ य ा मा. ग हाणे सुरेखा 
शंकर  यांनी सव उपि थतांचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
 
 
                                 सही/- 
                     ( ग हाणे सुरेखा शंकर ) 
               अ य ा 
                                                          क भाग सिमती, भोसरी 
 

ित, 
     सव संबंिधत 
      --------------------------------- 
 

-क /कािव/ २० /२०१३ 
दनांक- ५/४/२०१३ 

 
 

                                          
                                                 शासन अिधकारी (सभाशाखा) 
   क भाग सिमती, 
  पपरी चचवड महानगरपािलका 
 


