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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक- ०१ 
सभावतृ्ािंत  

 

दिनािंक -२७/०४/२०१८        वेळ – दपुारी ०२.०० वा. 

 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची मा.सभापती लनवडीची सभा 

शकु्रवार दिनािंक २७/०४/२०१८ रोजी दपुारी ०२.०० त े िपुारी ०२.४५ वा. 

महानगरपालिकेच्र्ा प्रशासकीर् इमारतीमधीि मा. महापौर कै.मधुकर रामचिंद्र पवळे सभागृहात 

श्री.लनतीन पाटीि लपठासन अलधकारी आर्ुक्त, अपिंग कल्र्ाण, महाराष्ट्र राज्र्, पुण े -१ र्ािंचे 

अध्र्क्षतेखािी आर्ोलजत करणेत आिी होती .  सिर सभसे खािीि सन्मा.नगरसिस्र् उपलस्ित 

होते.   

१)  मा.श्री काळजे लनतीन  प्रताप 

२) मा.श्री.डोळस लवकास हररचिंद्र 

३)  मा. श्री उिंड ेिक्ष्मण धोंडू 

४)  मा. घिुे नानी उर्य  लहराबाई गोवधयन 

५)  मा.श्री.सागर बाळासाहबे गवळी 

६) मा.बारस ेलप्रर्ािंका प्रलवण़ 

७) मा.श्री.सिंतोष आण्णा ज्ञानेश्वर 

८) मा.रु्गे लभमाबाई पोपट 

 

  र्ालशवार् मा.श्री. लनतीन कापडणीस - क्षिेीर् अलधकारी,  इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्,  

श्री.अलनि िेऊरकर - सभा सलचव तिा प्रशासन अलधकारी   इ क्षिेीर् कार्ायिर् ह ेअलधकारी सभसे 

उपलस्ित होते.  

  

अशोक काकड े(भा.प्र.स)े     सन्मा. सिस्र्, क्षेत्रीर् अलधकारी, उपलस्ित सवय अलधकारी र्ािंचे 

पीठासीन अलधकारी तिा  स्वागत करतो. आजच्र्ा पीठासीन अलधकारी तिा  सभेत प्रभाग 

मुख्र् अलधकारी,     सलमतीचे सभापती पिावर नेमणूक करणेचा लवषर् आह.े र्ासाठी 

महाराष्ट्र गृहलनमायणलवकास प्रालधकरण   लवभागीर् आर्ुक्त र्ािंनी सभेचा पीठासीन अलधकारी 

आगरकर नगर, पुणे ४११००१   म्हणून माझी र्ा रठकाणी नेमणूक केििेी आह.े   

      सलमतीच्र्ा सभापती पिाची लनवडणूक मुक्त व लनभयर्पणे 

      पार पाडण्र्ासाठी कामकाजाची िेखी नोंि घणेबेरोबरच 

,       त्र्ा कामकाजाची  लहहलडओ लचिणाद्वारे िखेीि नोंि 

  घेण्र्ाची व्यवस्िा ठेवणते आििेी आह.े 
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मा.प्रशासन अलधकारी तिा-    सलचव र्ािंनी कामकाज सरुु कराव ेअशी सचूना करते. 

सलचव(सभाशाखा )                   मा. इ प्रभाग सलमतीचे सभापती पिावर महाराष्ट्र  

        महानगरपालिका अलधलनर्म किम २९ अ (४) नुसार 

       नेमणुक करणकेामी एकूण १  नामलनिशेन पि े 

                                                     मुितीत िाखि झािेि ेआह.े त्र्ामधीि उमेिवार,त्र्ािंचे सुचक  

                                                     सुचक व अनुमोिक र्ािंची नावे पुढीिप्रमाण.े 

 

अ.क्र उमिेवाराच ेनािंव पत्ा सचुकाच ेनािंव अनमुोिकाच ेनािंव 

१) मा.रु्गे लभमाबाई पोपट नवज्र्ोत चौक दिघीरोड, 

भोसरी – ३९.  

प्रभाग क्र. ७ क 

मा.प्रा.सोनािी 

ित्ात्रर् गहहाण े

मा.श्री.डोळस 

लवकास हररश्चिंद्र 

 

          ------- 

 ( प्रशासन अलधकारी तिा सलचव (सभाशाखा) र्ािंनी त्र्ािंना प्राप्त झािेि े उपरोक्त एकूण एक 

नामलनिशेन पत्र मा.पीठासीन अलधकारी र्ािंचेकड ेसुपुतय केि.े मा.पीठासीन अलधकारी र्ािंनी नामलनिशेन 

पत्रािंची छाननी केिी.)  

 

अशोक काकड े(भा.प्र.स)े   मा. इ प्रभाग सलमती सभापती पिासाठी मुितीत प्राप्त एका उमेिवाराचे 

पीठासीन अलधकारी तिा   १ (एक) नामलनिशेन पत्राची छाननी करणेत आिी असुन त्र्ामध्र्े 

मुख्र् अलधकारी   मा. इ प्रभाग सलमती सभापती पिाची लनवडणूक 

महाराष्ट्र गृहलनमायणलवकास प्रालधकरण,   िढलवणा-र्ा मा.फुग ेभिमाबाई पोपट र्ा एक ररतसर 

आगरकर नगर, पुणे ४११००१   वैधपणे नामलनिशेीत उमेिवार आहते. उमेिवारास १५ 

लमनीटािंच्र्ा आत त्र्ािंनी सही केिेिी िखेी नोटीस 

मा.पीठासीन अलधकारी र्ािंचेकड ेिऊेन त्र्ािंची उमेिवारी मागे 

घेता र्ेईि. (पीठासीन अलधकारी र्ािंनीउमेिवारी मागे 

घेण्र्ासाठी दििेिा िपुारी २.०५  ते २.२० हा १५         

लमनीटािंचा कािावधी सिंपिा.) 

 

  उमेिवारी मागे घेण्र्ासाठी दििेल्र्ा १५   

  लमनीटािंच्र्ा अवधीमध्र् ेमा.इ प्रभाग सलमती सभापती       

  लनवडणूक िढलवणा-र्ा मा.फुग ेभिमाबाई पोपट 

         र्ािंनी उमेिवारी मागे घेण्र्ासाठी दििले्र्ा वेळेमध्र्े  

  उमेिवारी अजय ररतसर मागे घेतिा नसल्र्ान ेमा.फुग े 

                                                        भिमाबाई पोपट हर्ा एकच ररतसर वधैपण े

                                       नामलनिशेीत उमेिवार आहते.   

                         

                                            सही/- 

अशोक काकड े(भा.प्र.स)े 

पीठासीन अलधकारी तिा 

मुख्र् अलधकारी, 

महाराष्ट्र गृहलनमायणलवकास प्रालधकरण, 

आगरकर नगर, पुणे ४११००१ 
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – ४११ ०१८. 

मा.इ प्रभाग सलमती 

          लवशेष सभा 

 

ठराव क्रमािंक – १       लवषर् क्रमािंक -१ 

दिनािंक – २७/०४/२०१८      लवभाग –इ प्रशासन 

 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा मा. इ प्रभाग सलमती सभापती पिासाठी 

मुितीत िाखि झािले्र्ा व वैध ठरिले्र्ा मा.फुग ेभिमाबाई पोपट नामलनिशेन पत्रामधीि 

मा.इ प्रभाग सलमती सभापती पिाची  लनवडणूक िढलवणारी मा.फुग ेभिमाबाई पोपट हर्ा  

एकच ररतसर वैधपण े नामलनिलेशत  उमेिवार असल्र्ाने मा.फुग े भिमाबाई पोपट र्ािंची 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा  इ प्रभाग सलमतीचे सभापती पिावर ररतसर 

वैधररत्र्ा लबनलवरोध लनवड झाल्र्ाचे  जालहर करणेत र्ेत आह.े  

    ---------  

र्ानिंतर मा.पीठासीन अलधकारी र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाचे जालहर केि.े 

 

                                                                                              सही/- 

अशोक काकड े(भा.प्र.स)े 

पीठासीन अलधकारी तिा 

मुख्र् अलधकारी, 

महाराष्ट्र गृहलनमायणलवकास प्रालधकरण, 

आगरकर नगर, पुणे ४११००१ 

 

 

 

 

                           सही/- 

      प्रशासन अलधकारी तिा 

          सलचव (सभाशाखा) 

               इ प्रभाग सलमती 

                 भोसरी – ३९. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ायिर् भोसरी-३९ 

जा.क्रिं /इ.क्ष.ेका/०४/कालव/११४ /२०१८ 

दिनािंक –  २७/०४/२०१८. 

प्रत –  

सवय सिंबिंधीत शाखाप्रमखु व शाखालधकारी र्ािंचेकडे 

पुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्यवाहीसाठी रवाना 
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – ४११ ०१८. 

इ क्षते्रीर् कार्ायिर्, भोसरी – ३९. 

इ प्रभाग सलमती सभापती लनवडणकू 

सन २०१८-२०१९  

 

मा.इ प्रभाग सलमती सभापती पिासाठी मिुतीत िाखि करण्र्ात आिेल्र्ा नामलनिशेन 

पत्रािंतीि उमेिवारािंची नािंवे व पत्े तसेच त्र्ािंना ज्र्ा सिस्र्ािंनी नामलनिशेीत केिे त्र्ा सिस्र्ािंची 

नािंवे असिेिे लववरण पत्र. 

 

अ.क्र उमिेवाराच ेनािंव पत्ा सचुकाच ेनािंव अनमुोिकाच ेनािंव 

१) मा.रु्गे लभमाबाई पोपट नवज्र्ोत चौक दिघीरोड, 

भोसरी – ३९.  

प्रभाग क्र. ७ क 

मा.प्रा.सोनािी 

ित्ात्रर् गहहाण े

मा.श्री.डोळस 

लवकास हररश्चिंद्र 

 

 

 

                  सही/- 

प्रशासन अलधकारी तिा 

सलचव (सभाशाखा) 

इ प्रभाग सलमती 

भोसरी – ३९. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ायिर् भोसरी-३९ 

जा.क्रिं /इ.के्ष.का/०४/कालव/११४/२०१८ 

दिनािंक - २७/०४/२०१८. 

प्रत –  

कार्ायिर्ीन नोटीस बोडय 

सिरचे लववरण पत्र नोटीसबोडयवर प्रलसध्ि केिे असे. 
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – ४११ ०१८. 

इ क्षते्रीर् कार्ायिर्, भोसरी – ३९. 

इ प्रभाग सलमती सभापती लनवडणकू 

सन २०१८-२०१९  

 

मा.इ प्रभाग सलमती सभापती पिासाठी मिुतीत िाखि करण्र्ात आिेल्र्ा नामलनिशेन 

पत्रािंतीि उमेिवारािंची नािंवे व पत्े तसेच त्र्ािंना ज्र्ा सिस्र्ािंनी नामलनिशेीत केिे त्र्ा सिस्र्ािंची 

नािंवे असिेिे लववरण पत्र. 

 

अ.क्र उमिेवाराच ेनािंव पत्ा सचुकाच ेनािंव अनमुोिकाच ेनािंव 

१) मा.रु्गे लभमाबाई 

पोपट 

नवज्र्ोत चौक दिघीरोड, 

भोसरी – ३९.  

प्रभाग क्र. ७ क 

मा.प्रा.सोनािी 

ित्ात्रर् गहहाण े

मा.श्री.डोळस 

लवकास हररश्चिंद्र 

२)  मा.रु्गे लभमाबाई 

पोपट 

नवज्र्ोत चौक दिघीरोड, 

भोसरी – ३९.  

प्रभाग क्र. ७ क 

मा.श्री.डोळस 

लवकास हररश्चिंद्र 

मा.प्रा.सोनािी 

ित्ात्रर् गहहाण े

३)  मा.रु्गे लभमाबाई 

पोपट 

नवज्र्ोत चौक दिघीरोड, 

भोसरी – ३९.  

प्रभाग क्र. ७ क 

मा.श्री.िक्ष्मण 

धोंडू उिंड े

मा.श्री. सागर 

बाळासाहबे 

गवळी 

 

 

 

               सही/- 

प्रशासन अलधकारी तिा 

सलचव (सभाशाखा) 

इ प्रभाग सलमती 

भोसरी – ३९. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ायिर् भोसरी-३९ 

जा.क्रिं /इ.के्ष.का/०४/कालव/१०५/२०१८ 

दिनािंक - २३/०४/२०१८. 

प्रत –  

कार्ायिर्ीन नोटीस बोडय 

सिरचे लववरण पत्र नोटीसबोडयवर प्रलसध्ि केिे असे. 

 

 


