
                 पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी -४११ ०१८ 
                                    कायपि का मांक - १ 
                                         सभावृ ांत 
दनांक – ०६/०४/२०१६                वेळ : दुपारी  २ .००वा.  

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या  मा. ड भाग सिमतीची मा. सभापती िनवडीची सभा 

बुधवार दनांक०६/०४/२०१६रोजी दुपारी २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकर रामचं  पवळे सभागृहात मा. ीमती ेरणा देश तार, अित र  महानगरपािलका 

आयु , पुण ेमहानगरपािलका यांचे अ य तेखाली आयोजीत कर यात आली होती. सदर सभेस खालील 

स मा. सद य उपि थत होत.े  

१. मा. टाक अ ण मदन 
२. मा.  आसवानी िहरानंद उफ ड बू कमतराम  
३. मा. वाघेरे भाकर नामदेव  
४. मा. पाडाळे िनता िवलास  
५. मा. िवनोद जयवंत नढे 
६. मा. तापक र अिनता म छ  
७. मा.थोपटे कैलासभाऊ गबाजी  
८. मा. जवळकर वैशाली रा ल 
९. मा. राज  गणपतराव जगताप 
या िशवाय मा .चं कांत खोसे – े ीय अिधकारी, मा. मनोज लोणकर,  सभा सिचव तथा शासन 
अिधकारी, ड े ीय कायालय ह ेउपि थत होत.े 
 
                         ---------------- 

अित र  महानगरपािलका 
आयु  : 
पुण ेमहानगरपािलका 
(पीठासीन अिधकारी)  

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

 
 

सिचव यांनी कामकाज सु  करावे अशी सूचना करत.े 



मा. शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

मा. ड भाग सिमतीचे सभापती पदावर महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम २९अ(४)नुसार नेमणूक 
करणेकामी एकूण दोन नामिनदशनप  े मुदतीत दाखल 
झालेली आहेत. यामधील उमेदवार, यांचे सूचक व 
अनुमोदक यांची नावे पुढील माण े

अ. .  उमेदवाराचे नाव सुचकाचे नाव अनुमोदकाचे नाव 

१ ी. टाक अ ण मदन  
 

ी. आसवाणी िहरानंद उफ 
ड बू  कमतराम 

ीमती पाडाळे िनता िवलास  

२ ी. टाक अ ण मदन 
 

ीम. तापक र अिनता  म छ  ीमती धराडे शकंुतला 
भाऊसाहेब 

(मा. शासन अिधकारी तथा सिचव, सभाशाखा) यांनी यांना ा  झालेल ेउपरो  एकुण दोन 
नामिनदशनप े मा. पीठासीन अिधकारी यांचेकडे सुपुत केली. मा. पीठासीन अिधकारी यांनी 
नामिनदशनप ांची छाननी केली) 

मा. पीठासीन अिधकारी :- मा. ड भाग सिमती सभापती पदासाठी मुदतीत ा  झालेले 
उपरो  एकूण दोन नामिनदशनप ांची छाननी कर यात आली असुन ती दोन नामिनदशनप े वैध 
ठरलेली आहेत. याम य ेमा. ड भाग सिमती सभापती पदाची िनवडणुक लढिवणारे ी. टाक अ ण 
मदन हे एकच रीतसर वैधपण ेनामिनदिशत उमेदवार आहेत.  

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

 (पीठासीन अिधकारी यांनी उमेदवारी मागे घे यासाठी दलेला दुपारी २ .०५ वा. ते २.२० हा 
१५ िमिनटांचा कालावधी संपला. ) 
अित र  महानगरपािलका आयु  : 
पुण ेमहानगरपािलका 
(पीठासीन अिधकारी)  

उमेदवारी माग े घे यासाठी दले या १५ 
िमिनटां या अवधीम ये उमेदवारी माग े घे यात 
आलेली नस यान े मा. ड भाग सिमती सभापती 
पदाची िनवडणूक लढिवणारे मा. टाक अ ण मदन 
ह े एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार 
आहेत. यामुळे मा. टाक अ ण मदन यांची पपरी 
चचवड महानगरपािलकेचे सभापती पदावर 
रतसर वैध र या िबनिवरोध िनवड झा याचे 

जाहीर कर यात येत आहे.  

 
                                                                                                   सही/- 
                                                                                             ( ेरणा देश तार) 
                                                                                         पीठासीन अिधकारी तथा 
                                                                                   अित र  महानगरपािलका आयु , 
                                                                                          पुणे महानगरपािलका 



 
                   पपरी चचवड महानगरपािलका,  पपरी – ४११०१८ 
    मा. ड भाग सिमती 
 
ठराव मांक १                           िवषय मांक १ 
दनांक: ०६/०४/२०१६                                   िवभाग – शासन 

 

 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमती सभापतीपदाचे एका जागेकरीता ी.टाक 
अ ण मदन या उमेदवारान ेएकूण दोन नामिनदशनप े मुदतीत दाखल केलेली असुन छाननीअंती दोनही 
नामिनदशनप े वैध ठरलेली आहेत. ड भाग सिमती सभापतीपदाचे एका जागेसाठी ी. टाक अ ण 
मदन हे एकच उमेदवार अस यान े यांची पपरी चचवड महानगरपािलकेचे ड भाग सिमती सभापती 
हणुन रतसर वैध र या िबनिवरोध िनवड झाली अस याचे जाहीर करणेत येत आह.े 

 
                                                                                               सही/- 

                                                                                ( ेरणा देश तार) 
                                                                                     पीठासीन अिधकारी तथा 
                                                                                 अित र  महानगरपािलका आयु , 
                                                                                        पुण ेमहानगरपािलका 
पपरी चचवड महानगरपािलका, 

ड ेि य कायालय, रहाटणी – १७ 
.ड/१३/कािव/ २३२ /२०१६         

द . ०६/०४/२०१६                                                                     सही/- 
                                                                                 शासन अिधकारी तथा सिचव, 
                                                                                        ड भाग सिमती 
 

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



 
         यानंतर नविनवािचत सभापती मा.टाक अ ण मदन यांचे अ य तेखाली िवषयपि केवरील इतर 
िवषयांवर  खालील माणे  मंजूरी देणेत आली. 
 
ठराव .२                                                                    िवषय . २ 
दनांक  ०६ /०४ /२०१६                                               िवभाग – शासन 

सुचक – मा. जगताप राज  गणपतराव                            अनुमोदक– मा. थोपटे कैलासभाऊ गबाजी  
संदभ – मा.   जगताप राज  गणपतराव  यांचा दनांक ०६/०४/२०१६ रोजीचा ताव 

  
 ड भाग सिमतीची मािसक सभा येक मिह या या पिह या शु वारी दुपारी १२.०० वा. ड 

ेि य कायालय येथील छ पती शा  महाराज सभागृह येथे आयोजीत करणेचे तावास मा यता देणेत 
येत आह.े 

 

 सदर ठराव सवानुमते मंजुर झाला.  

 

                                                ------ 
 

            वरील माणे सभेचे कामकाज होऊन नविनवािचत सभापती मा.टाक अ ण मदन यांनी सव 
उपि थतांचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केले. 
 

                                                                                सही/- 
        (अ ण मदन टाक) 
            सभापती 
ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 

                                                                                  रहाटणी ४११०१७ 
 
                                                                                          सही/- 

मांक – ड/१३/कािव/२३३/२०१६                              शासन अिधकारी तथा सिचव, 
दनांक –   ०६/०४/२०१६                                                    (सभाशाखा), 

                                                                                     ड भाग सिमती 
 
 
 


