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          पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. इ भाग सिमतीची मा. सभापती िनवडीची िवशेष 
सभा गु वार दनांक ०९/०५/२०१९ रोजी दु  १२.१० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती 
मधील दवंगत महापौर मधुकरराव पवळे सभागृह, मु य इमारत, पपरी चचवड महानगरपािलका, 
पपरी ४११ ०१८ या ठकाणी  मा.राज  नबाळकर (भा. .स)े िपठासीन अिधकारी तथा अित र  

आयु , पुणे महानगरपािलका, पुणे ४११००५ यांचे अ य तेखाली आयोिजत करणेत आली होती. सदर 
सभेस खालील स मा. सद य उपि थत होते.  
 

१)  मा. ी काळजे िनतीन  ताप 
२)  मा.सुवणा िवकास  बुड 
३)  मा.िवनया दीप (आबा)तापक र 
४)  मा. ी ल मण शेठ सोपान स ते 
५)  मा. ी.डोळस िवकास ह रचं  
६)  मा. ी उंडे ल मण ध डू 
७)  मा. घुले नानी उफ िहराबाई गोवधन 
८)  मा.गायकवाड िनमला मनोज 
९)  मा. ी.सागर बाळासाहेब गवळी 
१०) मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
११) मा.बारसे ि यांका िवण 
१२) मा. ी.अिजत दामोदर ग हाण े
१३) मा. ी.संतोष आ णा ाने र 
१४) मा.सोनाली  द ा य ग हाण े
१५) मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१६) मा. ी िनतीन ाने र लांडग े

 

  यािशवाय मा. ी. ीिनवास दांगट - ेञीय अिधकारी,  इ े ीय कायालय,  

ी.मोहन िनकम - सभा सिचव तथा शासन अिधकारी   इ ेञीय कायालय हे अिधकारी सभेस 

उपि थत होते. 



 

 िपठासीन अिधकारी तथा 
अित र  आयु , पुणे मनपा 
 
 
 
 
 
 

स मा. सद य, े ीय अिधकारी, उपि थत सव अिधकारी यांचे 
वागत करतो. आज या सभेत भाग सिमतीचे सभापती पदावर 

नेमणूक करणेचा िवषय आह.े यासाठी मा.िवभागीय आयु  यांनी 
सभेचा िपठासीन अिधकारी हणून माझी या ठकाणी नेमणूक केलेली 
आह.े      इ भाग सिमती या सभापती पदाची िनवडणूक मु  व 
िनभयपणे पार पाड यासाठी कामकाजाची लेखी न द घेणेबरोबरच 
या कामकाजाची ि हडीओ िच णा ारे देखील न द घे याची व था 

ठेवणेत आलेली आह.े 
 

भाग सिमती सिचव यांनी कामकाज सु  करावे अशी सुचना करतो. 
 

शासन अिधकारी तथा सिचव 
(सभाशाखा ) 

मा. इ भाग सिमतीचे सभापती पदावर महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम २९ अ (४) नुसार नेमणूक करणेकामी एकूण २        
(दोन) नामिनदशन प  मुदतीत दाखल झालेले आह.े यामधील 
उमेदवार यांचे सुचक व अनुमोदक यांची नावे पुढील माणे  
 

 
अ  उमेदवाराचे नाव सुचकाचे नाव अनुमोदकाचे नाव 

१ मा.बुड सुवणा िवकास मा.गायकवाड िनमला मनोज मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२ मा.बुड सुवणा िवकास मा. ा.सोनाली द ा य ग हाण े मा.िवकास ह र ं  डोळस 

 
( शासन अिधकारी तथा सिचव, सभाशाखा यांनी यांना ा  झालेली एकूण २   (दोन) नामिनदशन 
प े मा.      िपठासीन अिधकारी यांचेकडे सुपुत केली. मा. िपठासीन अिधकारी यांनी नामिनदशन 
प ांची छाननी केली.) 
 
िपठासीन अिधकारी तथा 
अित र  आयु , पुणे मनपा 
 

मा. इ भाग सिमती सभापती पदासाठी मुदतीत ा  झाले या एका 
उमेदवाराचे २ (दोन) नामिनदशन प ाची छाननी करणेत आली 
असुन याम ये मा.बुड सुवणा िवकास भाग सिमती सभापती पदाची 
िनवडणूक लढिवणा-या मा.बुड सुवणा िवकास ा एकच रतसर 
वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार आहेत.  
 

 



 
 मा.बुड सुवणा िवकास भाग सिमती सभापती पदाची िनवडणूक 

लढिवणा-या मा.बुड सुवणा िवकास ा एकच रतसर वैधपणे 
नामिनदिशत उमेदवार अस यामुळे, मुंबई ांितक महानगरपािलका, 

भाग सिमती आिण इतर सिम यां या सभापती, यांची िनवडणूक 
घेणे  िनयम २००७  मधील कलम ६ (१) नुसार   मा.बुड सुवणा 
िवकास यांची पपरी चचवड महानगरपािलकेचे फ भाग सिमती 
सभापती पदावर रतसर वैध र या िबनिवरोध िनवड झा याचे 
जाहीर कर यात येत आह.े  

  
 
 

 (राज  नबाळकर, भा. .से.)  
िपठासीन अिधकारी तथा 

अित र  आयु , 

पुणे महानगरपािलका, 
      पुणे  ४११००५
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पपरी चचवड महानगरपािलके या  मा.बुड सुवणा िवकास भाग सिमती सभापती पदाकरीता 

मा.बुड सुवणा िवकास या उमेदवाराने एकूण २ (दोन)  नामिनदशन प  मुदतीत दाखल केले 
असून सदर नामिनदशनप  वैध ठरलेले आह.े इ भाग सिमती सभापती पदाकरीता         
मा.बुड सुवणा िवकास  ा एकच उमेदवार अस याने यांची पपरी चचवड महानगरपािलकेचे          
इ भाग सिमती सभापती हणून रतसर वैध र या िनवड झाली अस याचे जाहीर करणेत येत 
आह.े 
  

 
 

(राज  नबाळकर, भा. .से.)  
िपठासीन अिधकारी तथा 

अित र  आयु , 
पुणे महानगरपािलका, 

पुणे  ४११००५ 
 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ  े ीय कायालय,  
भोसरी – ३९. शासन िवभाग. 

मांक : इ ेका/४/कािव/         /२०१९ 
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शासन अिधकारी 

तथा सिचव सभा शाखा 
इ भाग सिमती 

 
त – सव संबंिधत शाखा मखु व शाखािधकारी यांचेकडे 

        पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 


