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मा. ड भाग सिमती 

िवशेष सभा 
सभावृ ांत 
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 पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. ड भाग सिमतीची मा. सभापती िनवडीची िवशेषसभा 

शु वार दनांक २७/०४/२०१८ रोजी द.ु१२.४५  वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील 

महापौर मधुकर रामचं  पवळे सभागृहात, मा. िवभागीय आयु , पुणे िवभाग यांचे माफत नेमणूक केलेले 

पीठासीन अिधकारी ी.अशोक काकडे (भा. .से) मु य अिधकारी, महारा  गृहिनमाण िवकास ािधकरण, 

आगरकर नगर, पुणे ४११००१ यांचे अ य तेखाली आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील 

स मा. सद य उपि थत होते. 

 
१. मा.ममता िवनायक गायकवाड 
२. मा. क पटे सं दप अ ण 
३. मा. बापु उफ श ु  िसताराम काटे 
४. मा.कुटे िनमला संजय 
५. मा. आंगोळकर सागर सुिनल 
६. मा. मुंढे उषा अंकुश 
७. मा. कदम शिशकांत गणपत 
८. मा. लोखंडे चंदा राजू 

 

यािशवाय ी.खोराटे िवजय एकनाथ, े ीय अिधकारी, ी. िसताराम देवचंद ब रे, शासन 
अिधकारी ड भाग सिमती, हे उपि थत होते.   

 
------- 

 पीठासीन अिधकारी  
 

 
 
 
 
 

स मा. सद य, े ीय अिधकारी, उपि थत सव अिधकारी यांचे वागत 
करतो. आज या सभेत भाग सिमतीचे सभापती पदावर नेमणूक 
करणेचा िवषय आहे. यासाठी िवभागीय आयु  यांनी सभेचा पीठासीन 
अिधकारी हणून माझी या ठकाणी नेमणूक केलेली आहे. ड भाग 
सिमती या सभापती पदाची िनवडणूक मु  व िनभयपणे पार 
पाड यासाठी कामकाजाची लेखी न द घेणेबरोबरच या कामकाजाची 
ि हडीओ िच णा ारे देखील न द घे याची व था ठेवणेत आलेली 
आहे.  
 
 



 
 सिचव यांनी कामकाज सु  करावे अशी सुचना करतो. 

 

शासन अिधकारी तथा सिचव 
(सभाशाखा ) 

मा. ड भाग सिमतीचे सभापती पदावर महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम २९ अ (४) नुसार नेमणूक करणेकामी एकूण ३(तीन) 
नामिनदशन प े मुदतीत दाखल झालेली आहते. यामधील उमेदवार 
यांचे सुचक व अनुमोदक यांची नावे पुढील माणे   

अ  उमेदवाराचे नाव सुचकाचे नाव अनुमोदकाचे नाव 
१ मा. कदम शिशकांत गणपत मा.मुंढे उषा अंकुश मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

२ मा. कदम शिशकांत गणपत मा.आंगोळकर सागर सुिनल मा.मुंढ ेउषा अंकुश 

३ मा. कदम शिशकांत गणपत मा.ममता िवनायक गायकवाड मा.कुटे िनमला संजय 

शासन अिधकारी तथा सिचव, सभाशाखा यांनी यांना ा  झालेले एकुण ३(तीन) नामिनदशन प े 
पीठासीन अिधकारी यांचेकडे सुपुत केली. मा. पीठासीन अिधकारी यांनी नामिनदशन प ांची छाननी केली. 
 

पीठासीन अिधकारी  
 

मा. ड भाग सिमती सभापती पदासाठी मुदतीत ा  एका उमेदवाराचे 
३ (तीन) नामिनदशन प ांची छाननी करणेत आली असुन अ  १ व ३ 
चे नामिनदशनप  वैध आहेत. . २ चे नामिनदशन प  मा. कदम      
 शिशकांत गणपत यांचे आहे. यावर यांनी वा री केली असुन सुचक 
हणून मा. आंगोळकर सागर सुिनल व अनुमोदक हणुन मा. मुंढ ेउषा 

अंकुश यांचे नावे आहेत. व यांनी नामिनदशन प ावर वा री केलेली 
आहे. सुचक व अनुमोदक यांनी नामिनदशन प  . १ यांना अनु मे 
अनुमोदक व सुचक  अस याने िनयम ३(३) नुसार नामिनदशनप  
नाकार यात येत आहे.  
मा. ड भाग सिमती सभापती पदाची िनवडणूक लढिवणारे मा. कदम 
शिशकांत गणपत हे एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार 
आहेत. उमेदवारी अजमागे घे यासाठी दुपारी १२.५० ते ०१.०५  
या माणे वेळ देणेत आलेली होती. दले या वेळेत उमेदवारी अज मागे 
घेतला नाही. 

 मा. ड भाग सिमती सभापती पदाची िनवडणूक लढिवणारे  मा. कदम 
शिशकांत गणपत हे एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार 
अस यामुळे, मुंबई ांितक महानगरपािलका ( थायी सिमती, प रवहन 
सिमती, भाग सिमती आिण इतर सिम यां या सभापती, यांची 
िनवडणूक घेणे ), िनयम २००७  मधील िनयम ६ नुसार  मा. कदम 
शिशकांत गणपत यांची पपरी चचवड महानगरपािलकेचे ड भाग 
सिमती सभापती पदावर रतसर वैध र या िबनिवरोध िनवड झा याचे 
जािहर कर यात येत आहे.   

                                                                                                      सही/- 
ी.अशोक काकडे (भा. .स)े 
पीठासीन अिधकारी तथा 

मु य अिधकारी, 
महारा  गृहिनमाणिवकास ािधकरण, 

आगरकर नगर, पुणे ४११००१ 



 
पपरी- चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८ 

मा.ड भाग सिमती 
िवशेष सभा 

 
ठराव मांक – १ 
दनांक –२७/०४/२०१८ 

                          िवषय मांक – १ 
                                           िवभाग – शासन 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. ड भाग सिमती सभापती पदाक रता मा. कदम 

शिशकांत गणपत या उमेदवाराने एकूण ३ (तीन)  नामिनदशनप े मुदतीत दाखल केलेली असून 
अनु मांक १ व ३ चे नामिनदशनप  छाननीम ये वैध ठरलेली आहेत. व अ.  २ चे 
नामिनदशनप  छाननीम ये अवैध करणेत आलेले आहे. ड भाग सिमती सभापती पदाकरीता 
मा.कदम शिशकांत गणपत हे एकच उमेदवार अस याने यांची पपरी चचवड 
महानगरपािलकेचे ड भाग सिमती सभापती हणून रतसर वैध र या िनवड झाली अस याचे 
जाहीर करणेत येत आह.े 
 
 

                                                                                       सही/- 
ी.अशोक काकडे (भा. .स)े 
पीठासीन अिधकारी तथा 

मु य अिधकारी, 
महारा  गृहिनमाणिवकास ािधकरण, 

आगरकर नगर, पुणे ४११००१ 
 

 
 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

ड े ीय कायालय, रहाटणी-१७ 
मांक : ड ेका/१३/कािव/ १०४/२०१८ 

दनांक :२७/०४/२०१८ 
                                                                                              सही/- 

शासन अिधकारी 
तथा सिचव सभा शाखा 

ड भाग सिमती 
 

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

 



 
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८ 

ड भाग सिमती सभापती िनवडणकू २०१८ 
 
 

ड भाग सिमती सभापती पदाकरीता वैधपणे नामिनदिशत केले या सव उमेदवारांची नांवे  
 
अ ..  उमेदवाराचे नांव 

१ मा. कदम शिशकांत गणपत 

 
दनांक - २७/०४/२०१८ 

 
 
                                                                                         सही/- 

ी.अशोक काकडे (भा. .स)े 
पीठासीन अिधकारी तथा 

मु य अिधकारी, 

महारा  गृहिनमाण िवकास ािधकरण, 
आगरकर नगर, पुणे ४११००१ 

  



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८ 
ड भाग सिमती सभापती िनवडणूक २०१८ 
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                                                                                                    सही/- 

ी.अशोक काकडे (भा. .स)े 
पीठासीन अिधकारी तथा 

मु य अिधकारी, 
महारा  गृहिनमाण िवकास ािधकरण, 

आगरकर नगर, पुणे ४११००१ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.  उमेदवारी मागे घेतले या उमेदवारांची नांवे 

१ िनरंक 


