
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८. 
                                          मा.महापािलका सभा 
                                        कायप का मांक - ३४ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - १२/०९/२०१४      वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम १९ अ वये मा.महापौर व मा.उपमहापौर यांची 
िनवड कर यासाठ  महापौर आ ण उपमहापौर या पदांसाठ  िनवडणुका घेणे िनयम २००५ मधील 
िनयम .३ (१) (२) अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष महापािलका सभा ( वशेष 
बैठक) शु वार दनांक १२ स टबर २०१४ या दवशी सकाळ  ११.०० वाजता महानगरपािलका 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेस 

खालील स मा. सद य उप थत होते.                   
  

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे    

२. मा.राजू िमसाळ     

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४. मा. हे  ेसुरेश रंगनाथ 

५. मा.भालेकर अ णा दलीप 
६. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
७. मा.थोरात विनता एकनाथ 

८. मा.जाधव साधना रामदास 

९. मा.आ हाट मंदा उ म  

१०. मा.जगद श शे ट  

११. मा.बाबर शारदा काश 

१२. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
१३. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१४. मा.उ हास शे ट  

१५. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
१६. मा.पवार संगीता शाम 

१७. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

१८. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

१९. मा.भारती फरांदे 
२०. मा.आर.एस.कुमार 
२१. मा.भालेराव ितभा ाने र 
२२. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 



२३. मा.नेटके सुमन राज  

२४. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
२५. मा.भ डवे संिगता राज  

२६.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
२७. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
२८.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 
२९.  मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३०.  मा.अपणा िनलेश डोके 

३१.  मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
३२.  मा.जय ी वसंत गावडे 
३३.  मा. साद शे ट  

३४. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
३५. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
३६.  मा.वाबळे संजय म हारराव 
३७. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
३८.  मा.सुपे आशा र वं  

३९.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४०.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
४१.  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
४२. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

  43. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
  44. मा.ननवरे जत  बाबा 

४५.मा.सावळे िसमा र वं  

  ४६ .मा.पालांडे सुजाता सुिनल 
              ४७.मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

४८ .मा.छाया जग नाथ साबळे 
४९. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

५०. मा.आसवाणी स वता धनराज 
५१. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

५२. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

५३. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 
५४. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
५५.मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

५६. मा.काळे वमल रमेश 

५७.मा.पाडाळे िनता वलास 

५८. मा. वनोद जयवंत नढे 
५९. मा.तापक र अिनता म छं  



६०. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
६१. मा. वमलताई सुरेश जगताप 
६२. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
६३. मा.बारणे माया संतोष 
६४. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
६५.मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

६६. मा.च धे आरती सुरेश 
६७. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
६८. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 
६९. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

७०. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

७१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
७२. मा.जगताप राज  गणपत 
७३. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
७४. मा.जगताप नवनाथ द  ु

७५.मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

७६. मा.जम सोनाली पोपट 
७७.मा. शांत िशतोळे 

७८. मा.ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
   ७९ .मा.गायकवाड सं या सुरदास 

८०. मा.काटे राज  िभकनशेठ 
८१. मा.शडगे आशा सुखदेव 
८२. मा.मोटे करण बाळासाहेब 
८३. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

८४. मा.संजय केशवराव काटे 
८५. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
८६. मा.पाट ल सु जत वसंत 
८७. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

८८. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

  यािशवाय मा.कांतीलाल उमाप - मु य कायकार  अिधकार , ज हाप रषद पुण,े 
मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.डोईफोडे - सहा.आयु , मा.गावडे - सहा.आयु , मा.उ हास 
जगताप - नगरसिचव, मा.पवार - . कायदा स लागार, मा.उबाळे - शासन अिधकार  (िश ण 
मंडळ), मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.मेहेर, मा.बोदाडे - शा.अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.                                           
 
 
 
 



 
 

मा. पठासीन ािधकार  -  स मा.सद य, स मा.आयु , उप थत सव अिधकार  यांचे मी मनपुवक 
वागत करतो.  आज या वशेष बैठक त महापौर आ ण उपमहापौर 

यांची िनवड हा वषय आहे.  यासाठ  वभागीय आयु  यांनी 
.न.पा./४/का व/५५३/२०१४, दनांक - ०१/०९/२०१४ या आदेशा वये 
यांचा ितिनधी हणुन वशेष सभेचा अ य  हणून ी.कांतीलाल 

उमाप, मु य कायकार  अिधकार , ज हाप रषद, पुणे यांना हणजे मला 
या ठकाणी िनयु  केलेले आहे.  वषय िनवडणुका संबंधीचा अस याने 
याबाबत या कायप दतीची मा हती दे यात येईल व या प दतीने 

अिधिनयमाअंतगत िनयम तरतुद माणे िनवडणुक घेणेत येईल. 
 
 

( मा.महापौर व मा.उपमहापौर यांची िनवड कर यासाठ  कायप दतीची मा हती दे यात आली) 
  
 
 

मा.नगरसिचव : महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम १९ म ये तरतूद के या माणे 
मा.महापौर व मा.उपमहापौर यांची िनवड मंुबई ांितक महानगरपािलका (महापौर 
आ ण उपमहापौर या पदांसाठ  िनवडणुका घेणे) िनयम २००५ माणे करणे. 

 
 

१) महारा  महानगरपािलका (महापौर पदांची आर ण) िनयम २००६ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे महापौर पद “ अनुसुिचत जमाती ” असे आहे.) मा.महापौर िनवडणुक 
कामकाजाची ह डओ िच णा ारे न द घेणेकामी ह डओ िच ीकरणाची यव था करणेत 
आलेली आहे. 

 
 
२) मंुबई ांितक महानगरपािलका (महापौर आ ण उपमहापौर या पदांसाठ  िनवडणुका घेणे) िनयम 

२००५ मधील िनयम .५ अ वये मा.महापौर व मा.उपमहापौर यांची िनवड कर यासाठ  वशेष 
बैठक या अ य थानी मा. वभागीय आयु  अथवा यांचा ितिनधी असल.े (मा. वभागीय 
आयु  यांचेकड ल आदेश .न.पा./४/का व/५५३/२०१४, दनांक - ०१/०९/२०१४ अ वये 
मा.महापौर आ ण मा.उपमहापौर यांची िनवड कर यासाठ  वशेष बैठक या अ य थानी 
मा. वभागीय आयु , पुणे यांचे ितिनधी मा.कांतीलाल उमाप - मु य कायकार  अिधकार , 
ज हाप रषद पुणे हे असतील. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महापौर पदाक रता एकूण ०२ नामिनदशनप े मुदतीत 

दाखल झालेली आहेत.  याम ये उमेदवार व यांचे सुचक, अनुमोदक यांची नावे पुढ ल माणे 
आहेत.      
 
 
 
 
 



 
 
 

अ.
. उमेदवाराचे नांव सुचकाचे नांव अनुमोदकाचे नांव 

१. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब भालेराव ितभा ाने र िशतोळे शैलजा बाबूराव 

२. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब राजू िमसाळ महेशदादा कसन लांडगे 
      
 
 मुदतीत दाखल झालेली एकूण दोन नामिनदशनप े मा. पठािसन ािधकार  यांचेकडे सुपूद 
कर यात येत आहेत. 
 
मा. पठासीन ािधकार  :- महापौर पदासाठ  मुदतीत दाखल झालेली एकूण ०२ नामिनदशनप े  
                      मा याकडे सुपूत कर यात आलेली आहेत. मुदतीत दाखल एकूण ०२  
                      नामिनदशन प ांची छाननी कर यात आलेली आहे व दो ह  नामिनदशन 
                      प े वैध आहेत व वकारणेत आलेली आहेत. याम ये महापौर  
       पदाक रता िनवडणूक लढ वणा-या मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब ा  
                      एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार आहेत.   
                       उमेदवारास १५ िमिनटा या आत हणजे सकाळ  ११.१० पासून ११.२५     

 पयत याने सह  केलेली लेखी नोट स देऊन याची उमेदवार  मागे घेता  

 येईल. 
 

(उमेदवार  मागे घे यासाठ  दे यात आलेला १५ िमिनटांचा अवधी संपला) 
 

     
मा. पठासीन ािधकार  :- उमेदवार  मागे घे यासाठ  दलेला अवधी संपलेला आहे. उमेदवार  मागे 

                     घे यासाठ  दले या अवधीम ये मा.महापौर पदाची िनवडणूक लढ वणा-या 
मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब ा एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत 
उमेदवार आहेत. 

 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महापौर पदाचे एका जागेक रता मा.धराडे शकंुतला 
भाऊसाहेब ा एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार अस याने मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
यांची महापौर पदासाठ  रतसर वैध र या बन वरोध िनवड झा याचे मी जा हर करतो. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ठराव मांक :  ५६७ (अ)     वषय मांक : १ 

दनांक : १२/०९/२०१४     वभाग - नगरसिचव 
 

महापौर 

  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. महापौर पदाचे एका जागेक रता मुदतील दाखल 
झाले या व वैध ठरले या २ (दोन) नामिनदशन प ांमधील मा.महापौर पदाची िनवडणूक लढ वणा-या 
मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब ा एकच रतसर नामिनदिशत उमेदवार मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महापौर पदावर रतसर वैध र या बन वरोध िनवड झाली 
अस याचे जा हर करणेत येत आहे. 

 
             सह /- 

 ( कांतीलाल उमाप ) 
मु य कायकार  अिधकार  

ज हाप रषद, पुणे 

पठासीन ािधकार  

वशेष महापािलका सभा 
                             
                                                     
मा.नगरसिचव :- महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम १९ म ये तरतूद  के या माणे 

मा.उपमहापौर यांची िनवड मंुबई ांितक महानगरपािलका (महापौर आ ण 
उपमहापौर या पदांसाठ  िनवडणुका घेणे) िनयम २००५ माणे करण.े 

 

               मा.उपमहापौर िनवडणुक कामकाजाची ह डओ िच णा ारे न द घेणेकामी  

               ह डओ िच ीकरणाची यव था करणेत आलेली आहे. पंपर  िचंचवड  

               महानगरपािलके या उपमहापौर पदासाठ  एकूण ३ नामिनदशनप े मुदतीत  

               दाखल झालेली आहेत. याम ये उमेदवार व यांचे सुचक, अनुमोदक यांची नावे  

               पुढ ल माणे आहेत. 
 
 

अ. . उमेदवाराचे नांव सुचकाचे नांव अनुमोदकाचे नांव 

१. वाघेरे भाकर नामदेव बहल योगेश मंगलसेन बापू ऊफ श ू न िसताराम काटे 
२. वाघेरे भाकर नामदेव भारती फरांदे मो हनीताई वलास लांडे 
३. वाघेरे भाकर नामदेव हे े सुरेश रंगनाथ उ हास शे ट  

 
मुदतीत दाखल झालेली एकूण तीन नामिनदशनप े मा. पठािसन ािधकार  यांचेकडे सुपूद कर यात 
येत आहेत. 



 
मा. पठासीन ािधकार  :- उपमहापौर पदासाठ  मुदतीत दाखल झालेली एकूण ०३ नामिनदशनप े  
                      मा याकडे सुपूद कर यात आलेली आहेत. मुदतीत दाखल एकूण ०३  
                      नामिनदशन प ांची छाननी कर यात आलेली आहे व सव नामिनदशन 
                      प े वैध आहेत व वकारणेत आलेली आहेत. याम ये उपमहापौर  
       पदाक रता िनवडणूक लढ वणारे मा.वाघेरे भाकर नामदेव हे एकच  
                      रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार आहेत.   
                     उमेदवारास १५ िमिनटा या आत हणजे सकाळ  ११.३० पासून ११.४५      

                     पयत याने सह  केलेली लेखी नोट स देऊन याची उमेदवार  मागे घेता  

                     येईल. 
 

(उमेदवार  मागे घे यासाठ  दे यात आलेला १५ िमिनटांचा अवधी संपला) 
 

     
मा. पठासीन ािधकार  :- उमेदवार  मागे घे यासाठ  दलेला अवधी संपलेला आहे. उमेदवार  मागे 

                     घे यासाठ  दले या अवधीम ये मा.उपमहापौर पदाची िनवडणूक लढ वणारे  
मा.वाघेरे भाकर नामदेव हे एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार 
आहेत. 

 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उपमहापौर पदाचे एका जागेक रता मा.वाघेरे 
भाकर नामदेव हे एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार अस याने मा.वाघेरे भाकर 

नामदेव यांची उपमहापौर पदासाठ  रतसर वैध र या बन वरोध िनवड झा याचे मी जा हर करतो. 
 
 

ठराव मांक :  ५६७ (ब)     वषय मांक : १ 

दनांक : १२/०९/२०१४     वभाग - नगरसिचव 
 

उपमहापौर 

  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.उपमहापौर पदाचे एका जागेक रता मुदतील दाखल 
झाले या व वैध ठरले या ३ (तीन) नामिनदशन प ांमधील मा.उपमहापौर पदाची िनवडणूक 
लढ वणारे मा.वाघेरे भाकर नामदेव हे एकच रतसर नामिनदिशत उमेदवार अस याने मा.वाघेरे 
भाकर नामदेव यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उपमहापौर पदावर रतसर वैध र या 
बन वरोध िनवड झाली अस याचे जा हर करणेत येत आहे. 

                                        सह /- 

 ( कांतीलाल उमाप ) 
मु य कायकार  अिधकार  

ज हाप रषद, पुणे 

पठासीन ािधकार  

वशेष महापािलका सभा 



 
 
 
 

मा. पठासीन ािधकार  : महापौर पदावर  िनवड झालेले मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  व  

                     उपमहापौर पदावर िनवड झालेले मा. वाघेरे भाकर नामदेव या दोघांचे  

                     मी अिभनंदन करतो आ ण सभेचे कामकाज संपलेले आहे असे जा हर  

                     करतो. 
                                                        

                                                         सह /- 

( कांतीलाल उमाप ) 
मु य कायकार  अिधकार  

ज हाप रषद, पुणे 

पठासीन ािधकार  

वशेष महापािलका सभा 
 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७७६/२०१४ 

दनांक : १२/०९/२०१४         
 
 

                                
(उ हास जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८ 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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