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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८. 
मा.महापािलका सभा  ( वशेष बैठक) 

कायप का मांक - ३८ 
सभावृ ांत 

दनांक - २२/११/२०१९                   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) व (२) अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष महापािलका सभा ( वशेष 
बैठक) शु वार दनांक २२ नो हबर २०१९ 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.                   
  

०१ मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
०२ मा. वीनल क पल हे  े
०३ मा.साधना अंकुश मळेकर 
०४ मा.द ा य बाबूराव साने 
०५ मा.अ नी संतोष जाधव 
०६ मा.सार का िशवाजी स ते 
०७ मा.राहुल गुलाब जाधव 
०८ मा.वसंत भाकर बोराटे 
०९ मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे 
१० मा.बुड सुवणा वकास 
११ मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२ मा.ल मणशेठ सोपान स ते 
१३ मा.डोळस वकास ह र ं  
१४ मा.उंडे ल मण ध डू 
१५ मा.घुले नानी उफ हराबाई गोवधन 
१६ मा.गायकवाड िनमला मनोज 
१७ मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
१८ मा.बारसे यांका वण 
१९ मा.अ जत दामोदर ग हाणे 
२० मा.बोइनवाड यशोदा काश 
२१ मा.लांडगे सा रका संतोष 
२२ मा.लांडगे र व ल मण 
२३ मा.लांडगे राज  कसनराव 
२४ मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
२५ मा. ा.सोनाली द ा य ग हाणे 
२६ मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
२७ मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे 
२८ मा.सावळे िसमा र वं  
२९ मा.ल ढे न ता योगेश 
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३० मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 
३१ मा.लांडे व ांत वलास 
३२ मा.गीता सुिशल मंचरकर 
३३ मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 
३४ मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३५ मा.समीर मोरे र मासुळकर 
३६ मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
३७ मा.केशव हनुमंत घोळवे 
३८ मा.मंगला अशोक कदम 
३९ मा.तुषार रघुनाथ हंगे 
४० मा.अ नी िभमा बोबडे 
४१ मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
४२ मा.संजय बबन नेवाळे 
४३ मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४४ मा.भालेकर वण महादेव 
४५ मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
४६ मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 
४७ मा.पंकज द ा य भालेकर 
४८ मा.घोलप कमल अिनल 
४९ मा.उ म काश कदळे 
५० मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
५१ मा.जावेद रमजान शेख 
५२ मा.यादव मीनल वशाल 
५३ मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
५४ मा.राजू िमसाळ 
५५ मा.शैलजा अ वनाश मोरे 
५६ मा.बाबर शिमला राज ू
५७ मा.अिमत राज  गावडे 
५८ मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 
५९ मा.खानोलकर ा महेश 
६० मा.भ डवे सिंगता राज  
६१ मा.मोरे र महादू भ डव े
६२ मा.ढाके नामदेव जनादन 
६३ मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
६४ मा.क णा शेखर िचंचवडे 
६५ मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 
६६ मा.भोईर सुरेश  िशवाजी 
६७ मा.अपणा िनलेश डोके 
६८ मा.गावडे राज  तानाजी 
६९ मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
७० मा.जय ी वसंत गावडे 
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७१ मा.कोमल दपक मेवानी 
७२ मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
७३ मा.सुल णा राजू धर 
७४ मा.शाम गणपतराव लांडे 
७५ मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
७६ मा.योगेश मंगलसेन बहल 
७७ मा.कदम िनक ता अजुन 
७८ मा.सदं प बाळकृ ण वाघेरे 
७९ मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८० मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८१ मा.नढे वनोद जयवंत 
८२ मा.पाडाळे िनता वलास 
८३ मा.काळे उषा दलीप 
८४ मा.कोकणे संतोष अंकुश 
८५ मा.पवार मिनषा मोद 
८६ मा.बारणे अचना तानाजी 
८७ मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
८८ मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 
८९ मा.अॅड.भोसले सिचन सुरेश 
९० मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
९१ मा.बारणे माया संतोष 
९२ मा.वाघमारे अ नी व म 
९३ मा.दशले रेखा राजेश 
९४ मा.कलाटे राहुल तानाजी  
९५ मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
९६ मा.ममता वनायक गायकवाड 
९७ मा.कामठे तुषार गजानन 
९८ मा.च धे आरती सुरेश 
९९ मा.क पटे सं दप अ ण 
१०० मा.बाबासाहेब (बाबा)  भवुन 
१०१ मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
१०२ मा.सुिनता हेमंत तापक र 
१०३ मा.चं कांत बारकु नखाते 
१०४ मा.बापु उफ श ु न िसताराम काटे 
१०५ मा.कुटे िनमला संजय 
१०६ मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 
१०७ मा. व ठल उफ नाना काटे 
१०८ मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
१०९ मा.मुंढे उषा अंकुश 
११० मा.कदम शिशकांत गणपत 
१११ मा.लोखंडे चंदा राज ू
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११२ मा.बनसोडे राजू व नाथ 
११३ मा.आशा धायगुडे – शडगे 
११४ मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
११५ मा.रोह त अ पा सुदाम काटे 
११६ मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
११७ मा.राजापुरे माधवी राज  
११८ मा.चौगुले  सीमा द ा य 
११९ मा.संतोष बबन कांबळे 
१२० मा.सोनवणे शारदा हरेन 
१२१ मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
१२२ मा.हषल म छं  ढोरे 
१२३ मा.वाबळे संजय म हारराव 
१२४ मा.भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 
१२५ मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 
१२६ मा.नायर ेमकुमार शंकरन ऊफ बाब ू
१२७ मा.मोरे र ाने र शेडगे 

 

  यािशवाय मा.शा तनु गोयल (भा. .स.े), पठासीन ािधकार  तथा अित र  
महापािलका आयु  ( वशेष), पुणे महानगरपािलका, पुणे, मा. ावण हड कर - आयु , मा.पाट ल – 
अित.आयु  (१), मा.अ जत पवार - अित.आयु  (२), मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.बोदाडे  
- सहा.आयु , मा.इंदलकर -     . कायदा स लागार, हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

----- 
                                              

मा. पठासीन ािधकार  तथा -   स मा.सद य, स मा.आयु , उप थत सव अिधकार  यांचे मी  

अित र  महापािलका आयु     मनपुवक वागत करतो.  आज या वशेष बैठक त महापौर आ ण 
( वशेष) पुणे मनपा, पुणे.       उपमहापौर यांची िनवड हा वषय आहे. यासाठ  मा. वभागीय 

                           आयु  यांनी .नपा /१/का व/७५१/२०१९, द.१५/११/२०१९  

                           या आदेशा वये यांचा ितिनधी हणुन वशेष महापािलका  

                           सभेचा अ य  हणून ी.शा तनु गोयल (भा. .स.े), अित र   

                           महापािलका आयु  ( वशेष), पुणे महानगरपािलका 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 अिधिनयमा अंतगत िनयम तरतुद माणे  

                           िनवडणुक घेणेत येईल 

(मा.नगरसिचव यांनी मा.महापौर व मा.उपमहापौर यांची िनवड कर यासाठ या कायप दतीची मा हती दली) 
  

मा.नगरसिचव : महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम १९ म ये तरतूद के या माणे  

                                मा.महापौर व मा.उपमहापौर यांची िनवड मुंबई ांितक महानगरपािलका (महापौर  

                                आ ण उपमहापौर या पदांसाठ  िनवडणुका घेणे) िनयम २००५ माणे करण.े 
 

१) महारा  महानगरपािलका (महापौर पदाचे आर ण) िनयम २००६ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे महापौर पद “खुला (म हला)” क रता राखीव ठेवणेत आले आहे.) 
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मा.महापौर िनवडणुक कामकाजाची ह डओ िच णा ारे न द घेणेकामी ह डओ 
िच ीकरणाची यव था करणेत आलेली आहे. 

 

२) मुंबई ांि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 
असेल. (मा. वभागीय आयु  यांचेकड ल आदेश .नपा /१/का व/७५१/२०१९, दनांक – 
१५/११/२०१९ अ वये मा.महापौर आ ण मा.उपमहापौर यांची िनवड कर यासाठ  वशेष 
बैठक या अ य थानी मा. वभागीय आयु , पुणे यांचे ितिनधी हणून मा.शा तनु 
गोयल (भा. .स.े) – अित र  महापािलका आयु  ( वशेष), पुणे महानगरपािलका, पुणे हे 
होते.) 

                   मी मुदतीत दाखल झालेली दोन उमेदवारांची येक  दोन या माणे एकूण चार  
       नामिनदशनप े मा. पठासीन ािधकार  यांचेकडे सुपूद कर त आहे. 

 

मा. पठासीन ािधकार  तथा      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महापौर पदाक रता दोन  
अित र  महापािलका आयु     उमेदवारांची  येक  दोन या माणे एकूण ०४ नामिनदशनप े  
( वशेष), पुणे मनपा, पुणे.      मुदतीत दाखल झालेली आहेत. याम ये उमेदवार व यांचे सुचक,  
                           अनुमोदक यांची नावे पुढ ल माणे आहेत.    
 

अ. . उमेदवाराचे नांव सुचकाचे नांव अनुमोदकाचे नांव 

०१ मा.काटे वाती (माई) चं कांत मा.सुल णा राजू धर मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

०२ मा.काटे वाती (माई) चं कांत मा.खानोलकर ा महेश मा.संिगता(नानी) भाकर ता हाणे 

०३ मा.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे मा.बाबासाहेब (बाबा) भुवन मा.चं कांत बारकु नखाते 

०४ मा.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे मा.हषल म छं  ढोरे मा.लांडगे राज  कसनराव 
  ( या नंतर या नामिनदशनप ावर उप थत सद यांना काह  आ ेप अस यास यासाठ  वेळ 
दे यात आला.) 
 

 महापौर पदासाठ  मुदतीत दाखल झालेली दोन उमेदवारांची येक  दोन या माणे एकूण 
०४ नामिनदशनप े मा याकडे सुपूत कर यात आलेली आहेत. मुदतीत दाखल दोन उमेदवारांची 
एकूण ०४ नामिनदशन प ांची छाननी कर यात आलेली आहे यावर कोणीह  आ ेप घेतला नाह . 
यामुळे तसेच सदर नामिनदशनप े िनयमा माणे यो य अस याने दोन उमेदवारांची चारह  

नामिनदशन प े वैध आहेत व वकारणेत आलेली आहेत. याम ये महापौर पदाक रता िनवडणूक 
लढ वणा-या मा.काटे वाती (माई) चं कांत व मा.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे या दोन रतसर 
वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार आहेत.  

      वैधर या नामिनदशीत उमेदवारास १५ िमिनटा या आत हणजे सकाळ  ११.१७ पासून ११.३२ 
पयत याने सह  केलेली लेखी नोट स देऊन याची उमेदवार  मागे घेता येईल.   
 

 

(उमेदवार  मागे घे याचा कालावधी संपला) 
 
 

मा. पठासीन ािधकार  तथा       उमेदवार  मागे घे यासाठ  दलेला कालावधी संपलेला आहे.  
अित र  महापािलका आयु      उमेदवार  मागे घे यासाठ  दले या कालावधीम ये कोण याह   
( वशेष), पुणे मनपा, पुणे.       उमेदवाराने याची उमेदवार  मागे घेतली नाह . महापौर  
                            पदाक रता िनवडणूक लढ वणा-या उमेदवारांची वणानु मे नावे 
                            पुढ ल माणे आहेत. 
 



6 
 
      १) काटे वाती (माई) चं कांत 

      २) उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे 
 

          मा. पठासीन ािधकार  यांनी वणानु मे थम उमेदवार ीम.काटे वाती (माई) 
चं कांत यांचे नाव घो षत केले व यांनी हात वर क न या उमेदवारा या बाजूने मत दले आहे 
अशा पािलका सद यां या नावाची खालील माणे न द घेतली. 
          १.मा.द ा य बाबुराव साने, २. मा.तापक र वनया दप (आबा), ३.मा.अ जत दामोदर 
ग हाणे, ४.मा.लांडे व ांत वलास, ५.मा.गीता सुिशल मंचरकर, ६.मा.राहुल हनुमंतराव भोसले, 
७.मा.वैशाली ानदेव घोडेकर, ८.मा.समीर मोरे र मासुळकर, ९.मा.मगंला अशोक कदम, 
१०.मा.भालेकर वण महादेव, ११.मा.पो णमा र वं  (आ पा) सोनवणे, १२.मा.संगीता (नानी) भाकर 
ता हाणे, १३.मा.पंकज द ा य भालेकर, १४.मा.पवळे सुमनताई मधुकर, १५.मा.जावेद रमजान शेख, 
१६.मा.यादव िमनल वशाल, १७.मा.वैशाली जािलंदर काळभोर, १८.मा.राजू िमसाळ, १९.मा.अिमत 
राज  गावडे, २०.मा.खानोलकर ा महेश, २१.मा.मोरे र महाद ू भ डवे, २२.मा.अपणा िनलेश डोके, 
२३.मा.सुल णा राजू धर, २४.मा.शाम गणपत लांडे, २५.मा.योगेश मंगलसेन बहल, २६.मा.कदम 
िन कता अजुन, २७.मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल), २८.मा.ड बू आसवाणी ( हरानंद), २९.मा.नढे 
वनोद जयवंत, ३०.मा.काळे उषा दलीप, ३१.मा.कोकणे संतोष अंकुश, ३२.मा.अड.भोसले सिचन 
सुरेश, ३३.मा.वाघमारे अ नी व म, ३४.मा.दशले रेखा राजेश, ३५.मा.कलाटे राहुल तानाजी, 
३६.मा.कलाटे मयूर पांडुरंग, ३७.मा. िशतल व ठल ऊफ नाना काटे, ३८.मा. व ठल ऊफ नाना काटे, 
३९.मा.बनसोडे राजू व नाथ, ४०.मा.काटे वाती (माई) चं कांत, ४१.मा.रो हत (आ पा) सुदाम 
काटे.     
        यानंतर मा. पठासीन ािधकार  यांनी वणानु मे तीय उमेदवार ीम.उषा ऊफ माई 
मनोहर ढोरे यांचे नाव घो षत केले व यांनी हात वर क न या उमेदवारा या बाजूने मत दले 
आहे अशा पािलका सद यां या नावाची खालील माणे न द घेतली. 
          १.मा.कंुदन अंबादास गायकवाड, २.मा. वीनल क पल हे े, ३.मा.साधना अंकुश मळेकर,  
४.मा.अ नी संतोष जाधव, ५.मा.सा रका िशवाजी स ते, ६.मा.राहुल गुलाब जाधव, ७.मा.वसंत 
भाकर बोराटे, ८.मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे, ९.मा.बुड सुवणा वकास, १०.मा.ल मणशेठ 

सोपान स ते, ११.मा.डोळस वकास ह र ं , १२.मा.उंडे ल मण ध डू, १३.मा.घुले नानी ऊफ हराबाई 
गोवधन, १४.मा.गायकवाड िनमला मनोज, १५.मा.सागर बाळासाहेब गवळ , १६.मा.बारसे यांका 
वण, १७.मा.बोईनवाड यशोदा काश, १८.मा.लांडगे सा रका संतोष, १९.मा.लांडगे र व ल मण, 

२०.मा.लांडगे राज  कसनराव, २१.मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे, २२.मा. ा.सोनाली द ा य 
ग हाणे, २३.मा.फुगे िभमाबाई पोपट, २४.मा.अड.िनतीन ाने र लांडगे, २५.मा.सावळे िसमा र वं , 
२६.मा.ल ढे न ता योगेश, २७.मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव, २८.मा.अनुराधा गणपत गोरखे, 
२९.मा.केशव हनुमंत घोळवे, ३०.मा.तुषार रघुनाथ हंगे, ३१.मा.अ नी िभमा बोबडे, ३२.मा.योिगता 
ाने र नागरगोजे, ३३.मा.संजय बबन नेवाळे, ३४.मा.एकनाथ रावसाहेब पवार, ३५.मा.घोलप कमल 

अिनल, ३६.मा.उ म काश कदळे, ३७.मा.शैलजा अ वनाश मोरे, ३८.मा.बाबर शिमला राज,ू 
३९.मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ, ४०.मा.भ डवे संिगता राज , ४१.मा.ढाके नामदेव जनादन, 
४२.मा.माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई, ४३.मा.क णा शेखर िचंचवडे, ४४.मा.िचंचवडे सिचन 
बाजीराव, ४५.मा.भोईर सुरेश िशवाजी, ४६.मा.गावडे राज  तानाजी, ४७.मा.शैलेश ऊफ शैल  काश 
मोरे, ४८.मा.जय ी वसंत गावडे, ४९.मा.कोमल दपक मेवाणी, ५०.मा.िशतल ऊफ वजय गोरख 
िशंदे, ५१.मा.सुजाता सुिनल पालांडे, ५२.मा.सं दप बाळकृ ण वाघेरे, ५३.मा.पाडाळे िनता वलास, 
५४.मा.पवार मिनषा मोद, ५५.मा.बारणे अचना तानाजी, ५६.मा.अिभषेक गो वंद बारणे, 
५७.मा.कैलास ऊफ बाबा भालचं  बारणे, ५८.मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब, ५९.मा.बारणे माया 
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संतोष, ६०.मा.ममता वनायक गायकवाड, ६१.मा.कामठे तुषार गजानन, ६२.मा.च धे आरती सुरेश, 
६३.मा.क पटे सं दप अ ण, ६४.मा.बाबासाहेब (बाबा) भुवन, ६५.मा.स वता बाळकृ ण खुळे, 
६६.मा.सुिनता हेमंत तापक र, ६७.मा.चं कांत बारकु नखाते, ६८.मा.बापू ऊफ श ू न िसताराम काटे, 
६९.मा.कुटे िनमला संजय, ७०.मा.आंगोळकर सागर सुिनल, ७१.मा.मुंढे उषा अंकुश, ७२.मा.कदम 
शिशकांत गणपत, ७३.मा.लोखंडे चंदा राज,ू ७४.मा.आशा धायगुडे-शडगे, ७५.मा.कांबळे अंबरनाथ 
चं कांत, ७६.मा.राजापुरे माधवी राज , ७७.मा.चौगुले सीमा द ा य, ७८.मा.संतोष बबन कांबळे, 
७९.मा.सोनवणे शारदा हरेन, ८०.मा.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे, ८१.मा.हषल म छं  ढोरे 
           

मा. पठासीन ािधकार  तथा      एकूण पािलका सद यांची सं या  - १२८  
अित र  महापािलका आयु     एकूण उप थत पािलका सद यांची सं या -  १२२ 
( वशेष), पुणे मनपा, पुणे.      मतदान न केले या पािलका सद यांची सं या -   ० 
     एकूण मते     - १२२ 
 

िनवडणूक लढ वणा-या येक उमेदवारास ा  झाले या मतांची सं या – 
 

१) ीम.काटे वाती (माई) चं कांत - ४१ 
२) ीम.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे - ८१ 

 

याव न ीम.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे यांना महापौर पदाकर ता झाले या मतदानात 
सवात जा त मते पडलेली अस याने ीम.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे या महापौर पदासाठ  
वैध र या िनवडून आ याचे मी जा हर करतो.  

---------- 
 

ठराव मांक : ४८२ अ       वषय मांक : १अ 

दनांक : २२/११/२०१९       वभाग – नगरसिचव 
 

महापौर 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महापौर पदासाठ  मुदतीत दाखल झाले या व वैध 
ठरले या नामिनदशनप ातील एकूण दोन उमेदवारांपैक  उमेदवार  मागे घे यासाठ  दे यात आले या 
१५ िमिनटां या कालावधीत कोण याह  उमेदवाराने आपली उमेदवार  मागे घेतलेली नस याने 
महापौर पदासाठ  िनवडणूक लढ वणा-या १) ीम.काटे वाती (माई) चं कांत २) ीम.उषा ऊफ 
माई मनोहर ढोरे ा दोन उमेदवार अस याने िनयमा माणे घेणेत आले या मतदानाम ये १) 
ीम.काटे वाती (माई) चं कांत यांना ४१ मते व २) ीम.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे यांना ८१ मते 

िमळा याने व याव न ीम.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे यांना मतदानात सवात जा त मते पडलेली 
अस याने िनयमा माणे ीम.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
महापौर हणून रतसर वैध र या िनवड झाली अस याचे जा हर करणेत येत आहे. 
 

           सह /- 

          ( शा तनु गोयल, भा. .से. ) 
पठासीन ािधकार  तथा 

अित र  महापािलका आयु  ( वशेष) 

पुणे महानगरपािलका, पुणे 

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

               मा.उपमहापौर यांची िनवड मुंबई ांितक महानगरपािलका (महापौर आ ण  

               मा.उपमहापौर या पदांसाठ  िनवडणुका घेणे) िनयम २००५ माणे करण.े                 

                     मी मुदतीत दाखल झालेली दोन उमेदवारांची एकूण चार नामिनदशनप े 
                  मा. पठासीन ािधकार  यांचेकडे सुपूद कर त आहे. 
 

मा. पठासीन ािधकार  तथा -  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उपमहापौर पदासाठ  दोन 

अित र  महापािलका आयु    उमेदवारांची येक  दोन या माणे एकूण ४ नामिनदशनप े  

( वशेष), पुणे मनपा, पुणे     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. मा.बनसोडे राजू व नाथ मा.कलाटे मयूर पांडुरंग मा.पंकज द ा य भालेकर 

२. मा.बनसोडे राजू व नाथ मा.राजू िमसाळ मा.जावेद रमजान शेख 
३. मा.तुषार रघुनाथ हंगे मा.राजापुरे माधवी राज  मा.चौगुले सीमा द ा य 

४. मा.तुषार रघुनाथ हंगे मा.लोखंडे चंदा राजू मा.आशा धायगुडे-शडगे 
      

       (या नंतर या नामिनदशनप ावर उप थत सद यांना काह  आ ेप अस यास यासाठ  वेळ 
दे यात आला.) 

 उपमहापौर पदासाठ  मुदतीत दाखल झालेली दोन उमेदवारांची येक  दोन या माणे  
एकूण ०४ नामिनदशनप े मा याकडे सुपूत कर यात आलेली आहेत. मुदतीत दाखल दोन 
उमेदवारांची एकूण ०४ नामिनदशन प ांची छाननी कर यात आलेली आहे यावर कोणीह  आ ेप 
घेतला नाह . यामुळे तसेच सदर नामिनदशनप े िनयमा माणे यो य अस याने दोन उमेदवारांची 
चारह  नामिनदशन प े वैध आहेत व वकारणेत आलेली आहेत. याम ये उपमहापौर पदाक रता 
िनवडणकू लढ वणारे मा.बनसोडे राजू व नाथ व मा.तुषार रघुनाथ हंगे हे दोन रतसर वैधपणे 
नामिनदिशत उमेदवार आहेत.  

      वैधर या नामिनदशीत उमेदवारास १५ िमिनटा या आत हणजे दुपार १२.१८ पासून १२.३३ 
पयत याने सह  केलेली लेखी नोट स देऊन याची उमेदवार  मागे घेता येईल. 
 

             उमेदवार  मागे घे या या कालावधीत उमेदवार मा.बनसोडे राजू व नाथ यांनी लेखी नोट स 
मा. पठासीन ािधकार  यांचेकडे देऊन आपली उपमहापौर पदाची उमेदवार  मागे घेतली. 
 

       उमेदवार  मागे घे यासाठ  दले या अवधीम ये उपमहापौर पदाची िनवडणूक लढ वणारे   
मा.बनसोडे राजू व नाथ यांनी लेखी नोट स मा. पठासीन ािधकार  यांचेकडे देऊन आपली 
उपमहापौर पदासाठ ची उमेदवार  मागे घेतलेली अस याने मा.तुषार रघुनाथ हंगे हे एकच रतसर 
वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार आहेत. 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उपमहापौर पदाचे एका जागेक रता मा.तुषार रघुनाथ हंगे  
या एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार अस याने मा.तुषार रघुनाथ हंगे यांची पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या उपमहापौर पदासाठ  रतसर वैध र या बन वरोध िनवड झाली 
अस याचे जा हर कर यात येत आहे. 
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ठराव मांक : ४८२ ब            वषय मांक : १ ब 

दनांक : २२/११/२०१९        वभाग – नगरसिचव 
 

उपमहापौर 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.उपमहापौर पदाचे एका जागेक रता 
मा.उपमहापौर पदाची िनवडणूक लढ वणा-या दोन रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवारांपैक    
मा.बनसोडे राजू व नाथ यांनी यांची उपमहापौर पदाची उमेदवार  व हत मुदतीत मागे घेतली 
अस याने मा.तुषार रघुनाथ हंगे हे एकच रतसर नामिनदिशत उमेदवार अस याने मा.तुषार रघुनाथ 
हंगे यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उपमहापौर पदावर रतसर वैध र या बन वरोध िनवड 
झाली अस याचे जा हर करणेत येत आहे. 
 

                                                 सह /- 

( शा तनु गोयल, भा. .से.) 
पठासीन ािधकार  तथा 

अित र  महापािलका आयु  ( वशेष) 

पुणे महानगरपािलका, पुणे 

                                                   वशेष महापािलका सभा 
 

---------- 
 
                            

मा. पठासीन ािधकार  तथा :  महापौर पदावर  िनवड झाले या मा.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे व  

अित र  महापािलका आयु    उपमहापौर पदावर िनवड झालेले मा.तुषार रघुनाथ हंगे या दोघांचे         

( वशेष) पुणे मनपा पुणे.      मी अिभनंदन करतो आ ण सभेचे कामकाज संपलेले आहे असे 

                          जा हर करतो.   
                                            

                                                   सह /-      

( शा तनु गोयल, भा. .स.े ) 
पठासीन ािधकार  तथा 

अित र  महापािलका आयु  ( वशेष) 

पुणे महानगरपािलका, पुणे 

                                         वशेष महापािलका सभा            
 
                 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५०२/२०१९ 

दनांक : २२/११/२०१९  
  

                                                         
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 


