
  
 

 
 
जावक .-ब /ेसभाशाखा/२/कािव/ १५१ /२०१५            दनाक  १७ /०८/२०१५ 
 

मा. ी./ ीमती-------------------------------------------,                                 
भाग .--------------------------------------------,                                         
पपरी चचवड महानगरपािलका,                                           
पपरी – ४११ ०१८. 

 
िवषय : ब भाग सिमतीची िवशेष सभा द. २१/०८/२०१५             
          रोजी  दुपारी १२.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत  
          वीकृत सद य िनवडीबाबत . 
 

महोदय/महोदया, 
महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम २९ अ अ वये भाग स म यांम ये  

बनसरकार  संघटना व समाजल ी संघटना यांचे त नधी नेमणुक कर याची तरतुद आहे. तसेच 

महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकडील अ धसुचना १ जुल ै २००० नुसार महानगरपा लका, 
नगरप रषदा व नगरपंचायती ( भाग स म यांम ये बनसरकार  संघटना आ ण समाजल ी संघटना यांचे 

त नधी घे यासाठ   नकष) नयम २००० लाग ुकेले आहेत.  
 

यानुसार पंपर  चंचवड महानगरपा लका भाग स म यांम ये बनसरकार  संघटना 
आ ण समाजल ी संघटना यांचे त नधी घे यासाठ  ( भाग स मती अंतगत तीन वीकृत सद य) प  

.फ ेका/सभा/का व/९७/२०१५, द.४/७/२०१५ नुसार दै.आज का आनंद, दै. दवस रा , दै. पंपर  चंचवड 
समाचार,दै. व वे वर, सा ता. ांती काश म ये  जाह रात मांक १८८/२०१५-२०१६ अ वय जाह र 

कटन स द क न द.९/७/२०१५ त २३/७/२०१५ अखेर सकाळी ११.०० ते दुपार  ३.०० वाजेपयत  तसेच 

दनांक २४/७/२०१५ सकाळी ११.०० ते दुपार  १.०० वाजेपयत  नाम नदशनप  (अज) माग व यात आले 
होते.  
 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या भागांतगत उपरो त माणेचे नयम तरतुद  व जाह र 
कटननुसार वीकृत सद य नवडीकर ता ब े ीय कायालयाम ये  बन सरकार  संघटना व समाजल ी 

संघटना  यांचे सद यांमधून  द. ०९/०७/२०१५ ते २४/०७/२०१५ पयत कायालयीन कामाचे दवशी  द.ु  ३.०० 
वाजेपयत  या कालावधीम ये एकूण १९ उमेदवारांनी नाम नदशन प े दाखल  केलेल  आहेत. यापैक  

छाननीम ये १५ उमेदवारांचे अज वैध ठरले असून ०४ अज अवैध ठरले आहेत. सदर वैध व अवैध 

उमेदवारांची  याद   अवैधते या कारणांसह  द. ३१/०७/२०१५ रोजी दुपार  ३.०० वाजता  ब भाग 

कायालयाचे नोट स बोडावर स द करणेत येवून जाह र कटनानुसार नाम नदशनप ा या 
अवैधतेबाबत या कारणासह े ीय अ धका-या या नणयावर आ ेप अस यास दनांक ७/८/२०१५ 
रोजी दुपार  ३.०० वाजेपयत आ ेप अज माग वणेत आले होते.   

पपरी चचवड महानगरपािलका 
ब- ेि य कायालय, ए ो कंपनी प रसर, लक रोड, चचवडगांव, पुण-े३३.  

(नागरी व शासक य सेवेसाठी आयएसओ 9001:2008 माणप  ा  सं था) 
Email – bward@pcmcindia.gov.in Website – www.pcmcindia.gov.in 

दुर वनी मांक – ०२०-२७३५०१५३ 



 
  यानुसार चार अवैध नाम नदशनप धाकांपैक  तीन अवैध नाम नदशनप धारकांनी 
(उमेदवारांनी)  द. ०७/०८/२०१५ रोजी  द.ु ३.०० वाजेपयत कागदप ासह आ ेप अज दाखल केले होते.  

सदर तीनह  अवैध नाम नदशनप धारकांचे (उमेदवारांचे) आ ेप अज मा. आयु त सो. यांनी उ त  
नयमातील तरतुद नुसार ( नयम ३ ब) अवैध केलेले आहेत. व अवैध याद मधील एक 
नाम नदशनप  अपुण कागदप ाअभावी अवैध केलेले आहे. या माणे मा.आयु त ्    साहेब यांनी चार 
नाम नदशनप  अवैध (नामंजूर) केले आहेत. या माणे जाह र कटननुसार दनांक १३/८/२०१५ 
रोजी दुपार  ३.०० वाजता ब े ीय कायालयाचे नोट स बोडवर  एकूण पंधरा वैध व चार अवैध 
नाम नदशनप  उमेदवारांची याद  स द कर यात आलेल  आहे..  
 
           तुत याद माणे पंधरा वैध ठरले या (नाम नदशनप ) उमेदवारांमधून तीन 

नाम नद शत सद यांची नवड ब भाग स मतीम ये करणेकर ता  द. २१/८/२०१५ रोजी द.ु १२.००  वा.  
ब े ीय कायालयाचे छ पती  शवाजी सभागृ हाम ये वशेष सभा आयोिजत केल  आहे. तर  

तुत सभेस उप थीत रहावे ह  वनंती..  
  कळावे, 
 
 
                           आपला िव ासू  
         
          सही/- 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
ब भाग सिमती 

 
सोबत :- िवशेष सभेची कायप ीका व वैध उमेदवारांची यादी सोबत जोडली आह.े 
 



  
पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर ४११०१८ 

ब भाग स मती सभा 
कायप का . ६ 

       
द. २१/८/२०१५        वेळ : द.ु १२.०० वा. 

 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ब भाग स मतीची  वशेष  सभा शु वार द. 

२१/८/२०१५ रोजी द.ु १२.०० वा. ब े ीय कायालयाच े छ पती शवाजी महाराज  

सभागृ हाम ये आयोिजत करणेत आल  आहे. सभेत खाल ल माणे कामकाज होईल. 

 

वषय मांक १ पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ब  भाग  स मतीम ये वैध  

             ठरले या नाम नदशनप ामधून  तीन नाम नद शत ( वीकृत)   

             सद यांची नवड करणे. 

 

 

                  सह /- 

शासन  अ धकार  तथा स चव 
ब े ीय स मती, चंचवड पुणे ३३ 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 


