
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११०१८ 
मा. अ भाग सिमती 
कायपि का मांक १ 

सभावृ ांत 
 
दनांक – ०६/०४/२०१६         वेळ : सकाळी १०.३० 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. अ भाग सिमतीची मा. सभापती िनवडीची िवशेष सभा 
बुधवार दनांक ०६/०४/२०१६ रोजी सकाळी १०.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती 
मधील महापौर मधुकर रामचं  पवळे सभागृहात मा. ीमती. ेरणा देश तार,  अित र  
महानगरपािलका आयु , पुणे महानगरपािलका, पुणे यांचे अ य तेखाली आयोजीत कर यात आली होती. 
सदर सभेस खालील स मा. सद य उपि थत होते. 
 
१. मा. वैशाली जा लदर काळभोर 
२. मा. बाबर शारदा काश 
३. मा. उ हास शे ी 
४. मा. सुभ ा ई र ठ बरे 
५. मा. भारती फरांद े
६. मा. आर.एस.कुमार 
७. मा. जावेद रमजान शेख 
८. मा. भालेराव ितभा ाने र 
९. मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव 
१०. मा. राजू िमसाळ 

११. मा. नंदा िवकास ताकवण े
१२. मा. नेटके सुमन राज  
१३. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 
१४. मा. पवार मिनषा काळूराम 
१५.     मा. टेकवडे सुजाता अिवनाश 
 

यािशवाय मा. ी. शांत खांडकेकर, े ीय अिधकारी, अ े ीय कायालय, मा. ीम. रेखा 
गाडेकर, शासन अिधकारी, अ े ीय कायालय हे उपि थत होते.   

------- 
अित र  महानगरपािलका :  
आयु  , पुणे महानगरपािलका 
(िपठासीन अिधकारी) 

स मा. सद य, े ीय अिधकारी,  उपि थत सव अिधकारी यांचे वागत 
करते.  आज या सभेत भाग सिमतीचे सभापती पदावर नेमणूक 
करणेचा िवषय आहे. यासाठी मा. िवभागीय आयु  यांनी सभेची 
िपठासीन अिधकारी हणून माझी  या ठकाणी नेमणूक केलेली आहे.  अ 

भाग सिमती या सभापती पदाची िनवडणूक मु  व िनभयपण े पार 



पाड यासाठी कामकाजाची लेखी न द घेणेबरोबरच या कामकाजाची 
ि हिडओ िच णा ारे देखील न द घे याची व था ठेवणेत आलेली आहे. 
 

 
 

सिचव यांनी कामकाज सु  करावे अशी सूचना करत.े 

मा. शासन अिधकारी तथा 
सिचव ( सभाशाखा) 

मा. अ भाग सिमतीचे सभापती पदावर महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम २९ अ (४) नुसार नेमणुक करणेकामी एकूण  २ 
नामिनदशन प े मुदतीत दाखल झालेली आहेत.  यामधील उमेदवार, 
यांचे सूचक व अनुमोदक यांची नावे पुढील माण.े 

  
अ. . उमेदवाराचे नाव सुचकाचे नाव अनुमोदकाचे नाव 
१.  पांढरकर िनलेश शंकरराव काळभोर वैशाली जा लदर  टेकवडे सुजाता अिवनाश 
२.  पांढरकर िनलेश शंकरराव भारती फरांद े  भालेराव ितभा  ाने र 

  
 
मा.िपठासीन अिधकारी     : मा. अ भाग सिमती सभापती पदासाठी मुदतीत ा  एक उमेदवारा या 

एकूण २ नामिनदशन प ांची छाननी कर यात आली असून दोन  
नामिनदशन प े वैध ठरलेली आहेत.  
याम ये मा. अ भाग सिमती सभापती पदाची िनवडणूक लढिवणारे मा.        

पांढरकर िनलेश शंकरराव हे एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत 
उमेदवार आहेत. 

 
 
  
 उमेदवारास १५ िमिनटां या आत यांनी सही केलेली लेखी नोटीस मा. 

िपठासीन अिधकारी यांचेकडे देवनू यांची उमेदवारी मागे घेता येईल. 
 
मा. िपठासीन अिधकारी यांनी उमेदवारी मागे घे यासाठी दलेला 
सकाळी १०.३५ ते १०.५०  हा १५ िमिनटांचा कालावधी दला. 
 
उमेदवारी मागे घे यासाठी दले या १५ िमिनटां या कालावधी म ये 
उमेदवाराने उमेदवारी माघारीचा अज  दला नाही. 

 
 

ठराव मांक – १ 
दनांक – ०६/०४/२०१६ 

िवषय मांक – १ 
िवभाग – शासन 

 
            पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. अ भाग सिमती सभापती पदाचे एका जागेक रता ी. 
पांढरकर िनलेश शंकरराव या उमेदवाराने एकूण दोन नामिनदशनप े मुदतीत दाखल केलेली असून दोनही 
नामिनदशनप े वैध ठरलेली आहेत. अ भाग सिमती सभापती पदाचे एका जागेसाठी ी. पांढरकर िनलेश 



शंकरराव हे एकच उमेदवार अस याने यांची पपरी चचवड महानगरपािलकेचे अ भाग सिमती 
सभापती हणून रतसर वैध र या िनवड झाली अस याचे जाहीर करणेत येत आहे. 

    
 

 यानंतर िपठासीन अिधकारी यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
 
            सह /- 

( ेरणा देश तार) 
िपठासीन अिधकारी तथा 

अित र  महानगरपािलका आयु , 
पुणे महानगरपािलका,पुणे. 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
अ े ीय कायालय, िनगडी ४४ 

मांक : अ ेका/११/कािव/१६०/२०१६ 
दनांक : ०६/०४/२०१६ 

           सह /- 
शासन अिधकारी 

तथा सिचव सभाशाखा 
अ भाग सिमती 

 
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांचेकडे 

        पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११०१८. 
अ भाग सिमती 

 
ठराव मांक : १       िवषय मांक : १ 
दनांक         : ०६/०४/२०१६     िवभाग         : शासन 

 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमती सभापती पदासाठी िनवडणूक 
लढिवणारे ी. पांढरकर िनलेश शंकरराव ह े एकच वैध र या नामिनदिशत उमेदवार 
अस याने ी. पांढरकर िनलेश शंकरराव यांची अ भाग सिमतीचे सभापती पदावर 
िबनिवरोध िनवड झा याचे जाहीर करणेत येत आह.े 
 
         सही/- 
           ( ेरणा देश तार) 
               िपठासीन अिधकारी तथा  
                                                                   अित र  महानगरपािलका आयु  
                                                                        पुण ेमहानगरपािलका, पुण.े 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( ी. पांढरकर िनलेश शंकरराव यांनी सभेचे अ य थान ि वकारले.) 
 
ठराव मांक – २      िवषय मांक - २  
दनांक  -    ०६/०४/२०१६     िवभाग         - शासन 

सूचक    -   मा. जावेद शेख                                अनुमोदक  - मा. नंदा ताकवण े
 

 पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची मािसक सभा येक मिह याचे दुस-या 
बुधवारी   दुपारी १२.००  वाजता ंघे यात येईल.  
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

यानंतर मा. अ य  यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े 
          सही/- 
         ( पांढरकर िनलेश शंकरराव) 
                    अ य  
               अ भाग सिमती 

 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
अ े ीय कायालय, िनगडी ४४ 

मांक : अ ेका/११/कािव/१६०/२०१६ 
दनांक : ०६/०४/२०१६ 

 
                                                                                                      सही/- 

      शासन अिधकारी 
            तथा सिचव सभाशाखा 

            अ भाग सिमती 
 

 
 

 

 

 


