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

कायप का मांक – ५५ 
सभावृ ांत 

दनांक - २३/०३/२०२१                वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 

      महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम १९ अ वये 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) 

मंगळवार दनांक २३ माच २०२१ या दवशी सकाळ  ११.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ 
. .७६/न व-१४ द.०९ स टबर २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) 

आयो जत करणेत आली होती. सभेस मा. बल अ वाल, (भा. .से.), पठासीन ािधकार  तथा 
अित र  आयु ,  पुणे महानगरपािलका, पुणे व खालील काह  स मा.सद य पािलके या यशवंतराव 
च हाण सभागृहात उप थत होते तर काह  पािलका सद य पािलके या मधुकरराव पवळे सभागृहात 
ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे)  उप थत होते.                   
  

०१ मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
०२ मा.अ नी संतोष जाधव 
०३ मा.सार का िशवाजी स ते 
०४ मा.वसंत भाकर बोराटे 
०५ मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे 
०६ मा.बुड सुवणा वकास 
०७ मा.ल मणशेठ सोपान स ते 
०८ मा.डोळस वकास ह र ं  
०९ मा.घुले नानी उफ हराबाई गोवधन 
१० मा.गायकवाड िनमला मनोज 
११ मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१२ मा.बारसे यांका वण 
१३ मा.अ जत दामोदर ग हाणे 
१४ मा.बोइनवाड यशोदा काश 
१५ मा.लांडगे सा रका संतोष 
१६ मा.लांडगे र व ल मण 
१७ मा.लांडगे राज  कसनराव 
१८ मा. ा.सोनाली द ा य ग हाणे 
१९ मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
२० मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे 
२१ मा.सावळे िसमा र वं  
२२ मा.ल ढे न ता योगेश 
२३ मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 
२४ मा.लांडे व ांत वलास 
२५ मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
२६ मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
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२७ मा.केशव हनुमंत घोळव े
२८ मा.मंगला अशोक कदम 
२९ मा.तुषार रघुनाथ हंगे 
३० मा.अ नी िभमा बोबडे 
३१ मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
३२ मा.संजय बबन नेवाळे 
३३ मा.भालेकर वण महादेव 
३४ मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
३५ मा.पंकज द ा य भालेकर 
३६ मा.घोलप कमल अिनल 
३७ मा.उ म काश कदळे 
३८ मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
३९ मा.राजू िमसाळ 
४० मा.शैलजा अ वनाश मोरे 
४१ मा.बाबर शिमला राजू 
४२ मा.अिमत राज  गावडे 
४३ मा.खानोलकर ा महेश 
४४ मा.भ डवे सिंगता राज  
४५ मा.मोरे र महादू भ डवे 
४६ मा.ढाके नामदेव जनादन 
४७ मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
४८ मा.क णा शेखर िचंचवडे 
४९ मा.भोईर सुरेश  िशवाजी 
५० मा.गावडे राज  तानाजी 
५१ मा.शैलेश ऊफ शैल  काश मोरे  
५२ मा.जय ी वसंत गावडे 
५३ मा.कोमल दपक मेवानी 
५४ मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
५५ मा.सुल णा राजू धर 
५६ मा.शाम गणपतराव लांडे 
५७ मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
५८ मा.योगेश मंगलसेन बहल 
५९ मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६० मा.पाडाळे िनता वलास 
६१ मा.काळे उषा दलीप 
६२ मा.पवार मिनषा मोद 
६३ मा.बारणे अचना तानाजी 
६४ मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
६५ मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
६६ मा.कलाटे राहुल तानाजी  
६७ मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
६८ मा.ममता वनायक गायकवाड 
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६९ मा.कामठे तुषार गजानन 
७० मा.च धे आरती सुरेश 
७१ मा.क पटे सं दप अ ण 
७२ मा.बाबासाहेब (बाबा)  भवुन 
७३ मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
७४ मा.सुिनता हेमंत तापक र 
७५ मा.चं कांत बारकु नखाते 
७६ मा.बापु उफ श ु न िसताराम काटे 
७७ मा.कुटे िनमला संजय 
७८ मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
७९ मा.मंुढे उषा अंकुश 
८० मा.आशा धायगुडे – शडगे 
८१ मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
८२ मा.राजापुरे माधवी राज  
८३ मा.चौगुले  सीमा द ा य 
८४ मा.संतोष बबन कांबळे 
८५ मा.सोनवणे शारदा हरेन 
८६ मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
८७ मा.हषल म छं  ढोरे 

 
           यािशवाय मा. राजेश पाट ल - आयु , मा. वकास ढाकणे – अित.आयु  (१), मा.उ हास 

जगताप - नगरसिचव, मा.इंदलकर – उपआयु  तथा .कायदा स लागार, मा.पोमण – मु य 
मा हती व तं ान अिधकार , मा.गायकवाड – मा हती व जनसंपक अिधकार , मा.जरांडे – मु य 
सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

----- 
                                              

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

तथा अित र  आयु     वागत करते. आज या वशेष बैठक त उपमहापौर यांची िनवड हा वषय 

महानगरपािलका पुणे.    आहे. यासाठ  मा. वभागीय आयु  यांनी .नपा /१/का व/३३१/२०२१, 
                      द.१२/०३/२०२१ या आदेशा वये यांची ितिनधी हणुन वशेष  

                     महापािलका सभेची अ य  हणून ीम. बल अ वाल, (भा. .से.), अित र   

                     आयु , 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  

                     माण ेिनवडणुक घेणेत येईल. मा.नगरसिचव हे मा.उपमहापौर यांची िनवड 

                     कर यासाठ या कायप दतीची मा हती देतील. 

(मा.नगरसिचव हे मा.उपमहापौर यांची िनवड कर यासाठ या कायप दतीची मा हती दली) 
 
   

मा.नगरसिचव :  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम १९(५) म ये तरतूद के या माणे  

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

              उपमहापौर या पदांसाठ  िनवडणुका घेणे) िनयम २००५ माणे करणे. 
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        मा.उपमहापौर िनवडणुक कामकाजाची ह डओ िच णा ारे न द घेणेकामी ह डओ 
िच ीकरणाची यव था करणेत आलेली आहे. 
 
१) 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.  
 

      मुंबई ांितक महानगरपािलका (महापौर आ ण उपमहापौर या पदांसाठ  िनवडणुका घेणे) 
िनयम २००५ मधील िनयम .६ (१) अ वये उपमहापौर पदाक रता नगरसिचव यांचेकडे मुदतीत 
दाखल झालेली पंकज द ा य भालेकर यांची दोन (२) व घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन यांची 
तीन (३) या माणे एकूण पाच (५) नामिनदशनप े प रपूण असून ती मी छाननीकामी मा. पठासीन 
ािधकार  यांचेकडे सुपूद कर त आहे. 

 
 

मा. पठासीन ािधकार     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उपमहापौर पदाक रता पंकज द ा य     
तथा अित र  आयु     भालेकर यांची दोन (२) व घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन यांची तीन 
महानगरपािलका, पुणे.    (३) या माणे एकूण पाच (०५) नामिनदशनप े मुंबई ांितक 
                     महानगरपािलका (महापौर आ ण उपमहापौर या पदांसाठ  िनवडणुका घेणे)  
                     िनयम २००५ मधील िनयम .६ (१) नुसार नगरसिचव यांचेकडे मुदतीत  
                     दाखल झालेली आहेत. यामधील उमेदवार, यांचे सुचक व अनुमोदक यांची  
                     नावे पुढ ल माणे आहेत.  

 
    मा.उपमहापौर पदासाठ  पंकज द ा य भालेकर यांनी दोन (२) व घुले नानी ऊफ हराबाई 
गोवधन यांनी तीन (३) या माणे एकूण पाच (०५) नामिनदशनप े नगरसिचव यांचेकडे मदुतीत 
दाखल करणेत आलेली असून ती मुंबई ांितक महानगरपािलका (महापौर आ ण उपमहापौर या 
पदांसाठ  िनवडणुका घेणे) िनयम २००५ मधील िनयम .६ (२) अ वये मा याकडे छाननीकामी 
सुपूत कर यात आली असून नामिनदशन प ांची छाननी करणेत आली आहे. सदर नामिनदशन प े 
प रपूण आहेत. यावर उमेदवाराचे नांव, प ा, भाग मांक नमुद आहे तसेच सदर 
नामिनदशनप ांवर उमेदवारांनी वा र  केली आहे. याच माणे नामिनदशनप ावर महापािलके या 
एका िनवािचत पािलका सद याने सुचक हणून व दुस-या िनवािचत पािलका सद याने अनुमोदक 
हणून वा र  केली आहे. सदरची नामिनदशनप  ेवैध असून वकृत करणेत येत आहेत.  

       याम ये मा.उपमहापौर पदाक रता िनवडणूक लढ वणारे मा.पंकज द ा य भालेकर           
व मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन हे दोन रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार आहेत.  
 

      मुंबई ांितक महानगरपािलका (महापौर आ ण उपमहापौर या पदांसाठ  िनवडणुका घेणे) 
िनयम २००५ मधील िनयम .६ (३) नुसार उमेदवारास १५ िमिनटां या आत यांनी सह  केलेली 
लेखी नोट स मा. पठासीन ािधकार  यांजकडे देऊन यांची उमेदवार  मागे घेता येईल अशी िनयमात 
तरतूद आहे. यानुसार उमेदवार  मागे घे यासाठ  १५ िमिनटांचा वेळ िन त क न दे यात येत 
आहे.  

   अ.  उमेदवाराचे नाव सुचकाचे नाव अनुमोदकाचे नाव 

   ०१ पंकज द ा य भालेकर भालेकर वण महादेव संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

  ०२ पंकज द ा य भालेकर पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे सुल णा राजू धर 

  ०३ घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन बाबर शिमला राजू आंगोळकर सागर सुिनल 

  ०४ घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन लांडगे राज  कसनराव हषल म छं  ढोरे 

  ०५ घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन वीनल क पल हे े सागर बाळासाहेब गवळ  
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 ( सकाळ  ११.१५ ते ११.३० वा. या माणे वेळ देणेत आला ) 
 

      उमेदवार  मागे घे या या कालावधीत मुंबई ांितक महानगरपािलका (महापौर आ ण 
उपमहापौर या पदांसाठ  िनवडणुका घेणे) िनयम २००५ मधील िनयम .६ (३) नुसार पंकज द ा य 
भालेकर यांनी लेखी सुचना सकाळ  ११.२६ वा. मा. पठासीन ािधकार  यांचेकडे देऊन यांची 
उमेदवार  मागे घेतलेली अस याने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.उपमहापौर पदाक रता घुले 
नानी ऊफ हराबाई गोवधन या एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार अस याने मुंबई ांितक 
महानगरपािलका (महापौर आ ण उपमहापौर या पदांसाठ  िनवडणुका घेणे) िनयम २००५ मधील 
िनयम .७ (१) नुसार मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मा.उपमहापौर पदासाठ  रतसर वैध र या बन वरोध िनवड झा याचे मी बल अ वाल, भा. .से., 
पठासीन ािधकार , जा हर कर त आहे. 

 

--------- 
 

ठराव मांक : ६३१       वषय मांक : १ 

दनांक : २३/०३/२०२१      वभाग – नगरसिचव 
 

उपमहापौर 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उपमहापौर पदाचे एका जागेक रता  मा.घुले नानी 
ऊफ हराबाई गोवधन या एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार अस याने मुंबई ांितक 
महानगरपािलका (महापौर आ ण उपमहापौर या पदांसाठ  िनवडणुका घेणे) िनयम २००५ मधील 
िनयम .७ (१) नुसार मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मा.उपमहापौर पदासाठ  रतसर वैध र या बन वरोध िनवड झा याचे मी बल अ वाल, भा. .से., 
पठासीन ािधकार , जा हर कर त आहे. 

 

                                                           सह /- 

           ( बल अ वाल, भा. .से.) 

                                                     पठासीन ािधकार  तथा 
                                                अित र  आयु , महानगरपािलका, पुणे 

                                             वशेष महापािलका सभा 
 

--------- 
                

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१७८/२०२१ 
दनांक : २३/०३/२०२१  

 

                                                         
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८.       


