
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – १८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/४/का व/४७८/२०१९ 
दनांक - १५/११/२०१९ 

 
 
ित, 

 
मा................................ 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  – ४११ ०१८. 
 
 वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष मा.महापािलका सभा ( वशेष बैठक) 
              दनांक  २२/११/२०१९ रोजी सकाळ  ११.०० वा. आयो जत केलेबाबत... 
 
माननीय महोदय / महोदया, 
  
  मा.राहुल गुलाब जाधव यांची मा.महापौर पदाची व मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 
यांची मा.उपमहापौर पदाची मुदत दनांक २१/११/२०१९ रोजी संपत अस याने रका या होणा-या 
मा.महापौर व मा.उपमहापौर या पदां या जागा महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाच ेकलम १९ 
(१) अ वये भर यासाठ  मंुबई ांितक महानगरपािलका ( महापौर आ ण उपमहापौर या पदांसाठ  
िनवडणूका घेणे िनयम २००५ मधील िनयम .३ (१) व (२) अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेची वशेष मा.महापािलका सभा ( वशेष बैठक) शु वार दनांक २२/११/२०१९ रोजी 
सकाळ  ११.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण 
सभागृहात आयो जत केली आहे.  सोबत सभेची कायप का जोडली आहे.  सदर सभेस आपण 
उप थत रहावे ह  वनंती. 
 

आपला व ासू 

 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
                                                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  – ४११ ०१८. 
 
त – १) कायालयीन नोट स बोड 

     २) सव शाखा मुख व शाखािधकार  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कामाकर ता 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  – ४११ ०१८. 

 
सूचना 

 
मंुबई ांितक महानगरपािलका (महापौर आ ण उपमहापौर या पदांसाठ  िनवडणूक घेणे 

िनयम २००५ मधील िनयम .३(१) व (२) व महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे अनुसुची 
करण २ मधील िनयम .१ (एच)(आय) अ वये) 

 
                     वशेष मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ३८  

नो हेबर २०१९ 
 

 मा.राहुल गुलाब जाधव यांची मा.महापौर पदाची व मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव यांची 

मा.उपमहापौर पदाची मुदत दनांक २१/११/२०१९ रोजी संपत अस याने रका या होणा-या 

मा.महापौर व मा.उपमहापौर या पदां या जागा महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाच ेकलम १९ 

(१) अ वये भर यासाठ  मंुबई ांितक महानगरपािलका ( महापौर आ ण उपमहापौर या पदांसाठ  

िनवडणूका घेणे िनयम २००५ मधील  िनयम .३ (१) व (२) अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेची वशेष महापािलका सभा ( वशेष बैठक) शु वार दनांक २२/११/२०१९ रोजी 

सकाळ  ११.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण 

सभागृहात आयो जत केली आहे.  सदर सभेत खालील कामकाज होईल. 
 
 

िनवडणूका 
 

वषय .०१) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाच ेकलम १९ (१) म ये तरतुद के या माणे 
मा.महापौर व मा.उपमहापौर यांची िनवड मंुबई ांितक महानगरपािलका ( महापौर 
आ ण उपमहापौर या पदांसाठ  िनवडणूका घेणे ) िनयम २००५ माणे करणे. 

 
( टप – १) महारा  महानगरपािलका (मा.महापौर पदाचे आर ण) िनयम २००६ 
         अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मा.महापौर पद              
         “ खुला  (म हला) ”   असे  ठेवलेले  आहे.  



 
 
 
      २) मंुबई ांितक महानगरपािलका (महापौर आ ण उपमहापौर या पदासाठ  

         िनवडणूक घेणे) िनयम २००५ अ वये “ महापौर अथवा उपमहापौरांची  

         िनवड कर यासाठ  बोल वले या वशेष बैठक या अ य थानी  

         मा. वभागीय आयु  अथवा यांचा ितिनधी असेल,”) 
 

 

                                                                                                       

( उ हास बबनराव जगताप ) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 

 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  – १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४७८/२०१९ 

दनांक :  १५/११/२०१९ 
 
 

टप – तुत कायप केवर ल वषयांची कागदप े (डॉकेटस)् मा.नगरसिचव यांचे कायालयात 

      वाच यासाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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