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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - ४११०१८ 
मा.इ भाग सिमती 

कायपिञका मांक-१ 
सभावृ ांत  

दनांक -६/४/२०१६             वेळ – दुपारी  ३.०० 
 

    पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मा.सभापती 

िनवडीची सभा बुधवार दनांक ०६/०४/२०१६ रोजी ३.०० वाजता  

महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील मा. महापौर कै.मधुकर रामचं  पवळे 

सभागृहात मा. ीम. ेरणा देश तार, अित र  महानगरपािलका आयु , पुणे 

महानगरपािलका, िशवाजीनगर पुणे. यांचे अ य तेखाली आयोिजत करणेत आली 

होती .  सदर सभेस खालील स मा.नगरसद य उपि थत होते.   

१. मा.िवनया दप (आबा) तापक र  
२. मा.आ हाट मंदा उ म 
३. मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडूरंग 
४. मा.सुपे आशा र व  
५. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
६. मा.मोिहनी ताई िवलास लांड े
७. मा.अिजत दामोदर ग हाण े
८. मा.जा लदर (बा प)ू शद े
९. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
१०. मा.लांडे दा बाजीराव 
११. मा.Adv. िनतीन ाने र लांडगे   
१२. मा.िव नाथ िवठोबा लांड े      
१३.  

  यािशवाय मा. ी. चं कांत इंदलकर - ेञीय अिधकारी,  इ े ीय कायालय, 

ी. ीिनवास रा.दांगट- सभा सिचव तथा शासन अिधकारी   इ ेञीय कायालय हे 

अिधकारी सभेस उपि थत होते. 

 
अित र  महानगरपािलका आयु  -   स मा.सद य ,उपि थत सव अिधकारी यांचे वागत करत े
पुणे महानगरपािलका आज या सभेत मा. इ भाग सिमतीचे  सभापती 
(पीठासीन ( अिधकारी)   पदावर नेमणूक करणेचा िवषय आह.े यासाठी 

                              मा. िवभागीय आयु  यांनी सभेचा िपठासीन अिधकारी 
                             हणून माझी या ठकाणी नेमणूक केलेली आह.ेमा.इ भाग 

           सिमती या सभापती पदाची िनवडणूक मु  व िनभयपणे 
           पार पाड यासाठी कामकाजाची लेखी न द घेणेबरोबरच 

                              या कामकाजाची  ि हिडओ िचञणा ारे देखील न द  
                                    घे याची व था ठेवणेत आलेली आह.े  

 सिचव यांनी कामकाज सु  करावे अशी सूचना करत.े 
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मा. शासन अिधकारी तथा-   मा. इ भाग सिमतीचे सभापती पदावर महारा   
सिचव(सभाशाखा )             महानगरपािलका अिधिनयम कलम २९ अ (४) नुसार 
 नेमणुक करणेकामी एकूण ४  नामिनदशन पञे  
                                               मुदतीत दाखल झालेले आह.े यामधील उमेदवार, यांचे  
                                               सुचक व अनुमोदक यांची नावे पुढील माणे. 
 
अ.  उमेदवाराचे नांव प ा सुचकाचे नांव अनुमोदकाचे 

नांव 
१) मा.आ हाट मंदा उ म मु.पो.मोशी, 

कुदळेव ती भाग . 
६, अ मोशी 

मा.ग हाणे सुरेखा 
शंकर 

भाग .३४ अ 
ग हाणेव ती 

मा.वाबळे संजय 
म हारराव 

भाग . २९अ 
इं ायणीनगर 

२)  मा.आ हाट मंदा उ म मु.पो.मोशी, 
कुदळेव ती 

भाग . ६, अ मोशी 

मा.ग हाणे सुरेखा 
शंकर 

भाग .३४ अ 
ग हाणेव ती 

मा.वाबळे संजय 
म हारराव 

भाग . २९अ 
इं ायणीनगर 

3) मा.डॉ. दा बाजीराव 
लांडे 

लांडे िब ड ग, हॉटेल 
युवराज 
जवळ,लांडेवाडी, 
भोसरी – ३९.  भाग 

. ३५ अ भोसरी 
गावठाण 

मा.महेश 
कसनराव लांडगे 
भाग . ३४ ब 

ग हाणे व ती  

मा.िनतीन ताप 
काळजे 

भाग .७अ      
च-होली. 
 

४) मा.डॉ. दा बाजीराव 
लांडे 

लांडे िब ड ग, हॉटेल 
युवराज 
जवळ,लांडेवाडी, 
भोसरी – ३९.  भाग 

. ३५ अ भोसरी 
गावठाण 

मा.सौ.सुिनता 
(माई) पांडूरंग 
गवळी 

भाग . ३० ब, 
च पाणी वसाहत 

मा.सौ.शुभांगीताई 
संतोष ल ढे  

भाग ३६ अ, 
लांडेवाडी  

 

          ------- 

 

 ( शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) यांनी यांना ा  झालेले उपरो  

एकूण चार  नामिनदशन प े मा.पीठासीन अिधकारी यांचेकडे सुपुत केली. मा.पीठासीन 

अिधकारी यांनी नामिनदशन प ांची छाननी केली.)  

अित र  महानगरपािलका आयु        इ भाग सिमती सभापती पदासाठी  
पुणे महानगरपािलका                       मुदतीत ा  दोन उमेदवारा या एकूण चार  
(पीठासीन अिधकारी)                       नामिनदशन प ाची छाननी कर यात आली असून  
                                                        चार  नामिनदशन प ापैक  एक नामिनदशन प   
                                                  अवैध ठरिव यात आले आहे व तीन नामिनदशन प     
     वैध ठरिव यात आले आह.े 

                                याम ये मा. इ भाग सिमती सभापती पदाची  
                                िनवडणूक लढिवणा-या मा.आ हाट मंदा उ म व  
                               मा.लांडे दा बाजीराव या दोन रतसर वैधपणे  
                               नामिनदशीत उमेदवार आहेत. 
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 उमेदवारास १५ िमनीटां या आत यांनी सही  
   केलेली लेखी नोटीस मा.पीठासीन अिधकारी  
                                                      यांचेकडे देऊन यांची उमेदवारी मागे घेता येईल. 

 
  (पीठासीन अिधकारी यांनी उमेदवारी मागे  
                                       घे यासाठी दलेला दुपारी ३.०७ ते ३.२२ हा १५   
       िमनीटांचा कालावधी संपला.) 

 
  उमेदवारी मागे घे यासाठी दले या १५  
   िमनीटां या अवधीम ये मा.इ भाग सिमती 
            सभापती पदाची िनवडणूक लढिवणारे मा.आ हाट  
                                  मंदा उ म यांनी उमेदवारी मागे घे यासाठी  
          दले या वेळेम ये उमेदवारी अज रतसर मागे  
   घेतला अस याने  मा.लांडे दा बाजीराव हे 
                                  एकच रतसर वैधपणे नाम िनदशीत उमेदवार  
                               आहेत.   

 
  
 पपरी चचवड महानगरपािलका इ भाग सिमती सभापती पदाचे एका जागेकरीता 

मा.आ हाट मंदा उ म व मा.लांडे दा बाजीराव या दोन उमेदवार यांनी एकूण ४ 

नामिनदशन प े मुदतीत दाखल केलेली असून छाननीअंती मा.आ हाट मंदा उ म यांचे एक 

नामिनदशन प  वैध व एक नामिनदशन प  अवैध ठरलेली आहेत. यानुसार एकूण तीन 

नामिनदशन प  वैध ठरलेली आहेत.दोन उमेदवारांपैक  मा. आ हाट मंदा उ म यांनी 

यांची उमेदवारी रतसर मागे घेतली अस याने इ भाग सिमती सभापती पदाचे एका 

जागेसाठी मा.लांडे दा बाजीराव  हे एकच उमेदवार अस याने यांची पपरी चचवड 

महानगरपािलकेचे इ भाग सिमती सभापती हणून रतसर वैध र या िबनिवरोध िनवड 

झाली अस याचे जािहर करणेत येत आहे. 

 
 
 
 
 

          सही/- 
                                                                         ीम. ेरणा देश तार 
                                                                        िपठासन अिधकारी तथा 

अित र  महानगरपािलका आयु , 
                     पुणे महानगरपािलका,   
                                                                            िशवाजीनगर पुणे. 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - ४११०१८ 

मा.इ भाग सिमती 
 
ठराव मांक-१      िवषय मांक – १ 

दनांक -६/४/२०१६      िवभाग – शासन 
 

  
 पपरी चचवड महानगरपािलका इ भाग सिमती सभापती पदाचे एका जागेकरीता 

मा.आ हाट मंदा उ म व मा.लांडे दा बाजीराव या दोन उमेदवार यांनीएकूण चार   

नामिनदशन प े मुदतीत दाखल केलेली असून छाननीअंती मा.आ हाट मंदा उ म यांचे एक  

नामिनदशन प  वैध व एक नामिनदशन प े अवैध ठरलेली आहेत. यानुसार एकूण तीन 

नामिनदशन प  वैध ठरलेली आह.े दोन उमेदवारांपैक  मा. आ हाट मंदा उ म यांनी 

यांची उमेदवारी रतसर मागे घेतली अस याने इ भाग सिमती सभापती पदाचे एका 

जागेसाठी मा. लांडे दा बाजीराव  हे एकच उमेदवार अस याने यांची पपरी चचवड 

महानगरपािलकेचे इ भाग सिमती सभापती हणून रतसर वैध र या िबनिवरोध िनवड 

झाली अस याचे जािहर करणेत येत आहे. 

 
     सही/- 

  ीम. ेरणा देश तार 
िपठासन अिधकारी तथा 

अित र  महानगरपािलका आयु , 
पुणे महानगरपािलका,     
   िशवाजीनगर पुणे. 

 
 
         सही/- 

शासन अिधकारी तथा 
   सिचव (सभाशाखा) 
    इ भाग सिमती 
       भोसरी – ३९. 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय भोसरी-३९ 
जा. ं /इ. े.का/०४/कािव/ १५७/२०१६ 
दनांक -  ६/०४/२०१६. 
त –  

सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकारी यांचेकडे 
पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८. 

मा.इ भाग सिमती सभापती िनवडणूक २०१६ 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २९ (अ)४ 

 
 
 

इ भाग सिमती सभापती पदाकरीता वैधपणे नामिनदशीत केले या सव उमेदवारांची नांव े
 

अ.  उमेदवारांचे नांव 

१ मा.आ हाट मंदा उ म 

२ मा.लांडे दा बाजीराव 

 
 

 

दनांक -  ६/४/२०१६ 

 

     सही/- 
  ीम. ेरणा देश तार 
िपठासन अिधकारी तथा 

अित र  महानगरपािलका आयु , 
पुणे महानगरपािलका,     
   िशवाजीनगर पुणे. 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८. 

मा.इ भाग सिमती सभापती िनवडणूक २०१६ 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २९ (अ)४ 

 
 

अ.  उमेदवारी मागे घेतले या उमेदवाराचंे नांव 
 

१ 

 

 

मा.आ हाट मंदा उ म 

 
 

 

दनांक -  ६/४/२०१६ 

 

 

     सही/- 
  ीम. ेरणा देश तार 
िपठासन अिधकारी तथा 

अित र  महानगरपािलका आयु , 
पुणे महानगरपािलका,     
   िशवाजीनगर पुणे. 
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यानंतर नविनवािचत सभापती मा.लांडे दा बाजीराव  यांचे 

अ य तेखाली िवषयपि केवरील इतर िवषय खालील माणे मंजूर करणेत आले.  

------- 

ठराव मांक – २     िवषय मांक -२ 

दनांक – ६/४/२०१६    िवभाग –इ शासन 

सुचक – मा.िवनया तापक र    अनुमोदक – मा.अिजत ग हाणे 

संदभ – इ भाग सिमती या  मािसक सभेचा दनांक व वेळ िन ीत करणे 
इ भाग सिमतीची  मािसक सभा ही येक मिह याचे पिह या बुधवारी 

दुपारी ३.०० वा.(पिह या बुधवारी सावजिनक सु ी/सु या असेल तर दुस-या 

दवशी) इ े ीय कायालयाचे  “ संत ाने र महाराज ” सभागृहाम ये आयोिजत 

करणेकामी मा यता देणेत येत आह.े 

    ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------- 

वरील माणे सभेचे कामकाज होऊन  नविनवािचत सभापती मा.लांडे दा 

बाजीराव  यांनी सव उपि थतांचे आभार मानून सभा संप याचे जािहर केले. 

 

              सही/- 

       (मा. मा.लांडे दा बाजीराव )                      
    सभापती 

                                                                          इ भाग सिमती, भोसरी – ३९. 
 
 

          सही/- 
               शासन अिधकारी तथा 

         सिचव (सभाशाखा) 
           इ भाग सिमती 
             भोसरी – ३९. 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय भोसरी-३९ 
जा. ं /इ. े.का/०४/कािव/१५७ /२०१६ 
दनांक - ०६ /०४/२०१६. 

 
त –  

सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकारी 
यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 

 


