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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११०१८ 
मा. क भाग सिमती 

                                            कायपि का मांक - १ 
(मा.सभापती िनवडीची िवशेष सभा) 

सभावृ ांत 
दनांक –०९/०८/२०१७                वेळ : द.ु१२.००  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. क भाग सिमतीची मा. सभापती िनवडीची िवशेष सभा 
बुधवार दनांक ०९/०८/२०१७ रोजी द.ु१२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील 
महापौर मधुकर रामचं  पवळे सभागृहात, मा. िवभागीय आयु , पुणे िवभाग यांचे माफत नेमणूक केलेले 
पीठासीन अिधकारी मा. शेखर गायकवाड (भा. .से) मा. संचालक संचालनालय,भुजल स ह ण आिण 
िवकास यं णा, भुजल भवन, कृषी महािव ालयाजवळ वाकडेवाडी, िशवाजीनगर, पुणे यांचे अ य तेखाली 
आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील स मा. सद य उपि थत होते. 

१.  मा.अि नी संतोष जाधव 
२.  मा.सारीका िशवाजी स ते 
३.  मा.रा ल गुलाब जाधव 
४.  मा.वसंत भाकर बोराटे 
५. मा.लांडग ेसा रका संतोष 
६. मा.लांडग ेराज  कसनराव 
७. मा.सावळे िसमा र व  
८. मा.मिडगेरी िवलास हनुमंतराव 

 

यािशवाय  ी. अ णा यशवंत बोदडे, . े ीय अिधकारी, ी.राम कसन कच  लटपटे, शासन 
अिधकारी क े ीय कायालय, हे उपि थत होते.   

------- 
 पीठासीन अिधकारी  
 
 
 
 

 
 

स मा. सद य, े ीय अिधकारी, उपि थत सव अिधकारी यांचे वागत 
करतो. आज या सभेत भाग सिमतीचे सभापती पदावर नेमणूक 
करणेचा िवषय आहे. यासाठी िवभागीय आयु  यांनी सभेचा पीठासीन 
अिधकारी हणून माझी या ठकाणी नेमणूक केलेली आह.े क 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 
आहे.  

 
 

सिचव यांनी कामकाज सु  करावे अशी सुचना करतो.    

शासन अिधकारी तथा सिचव 
(सभाशाखा ) 

मा. क भाग सिमतीचे सभापती पदावर महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम २९ अ (४) नुसार नेमणूक करणेकामी एकूण १ 
नामिनदशन प  मुदतीत दाखल झालेले आहे. यामधील उमेदवार यांचे 
सुचक व अनुमोदक यांची नावे पुढील माणे  
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अ  उमेदवाराचे नाव सुचकाचे नाव अनुमोगकाचे नाव 
१ मा. अि नी संतोष जाधव मा.सावळे िसमा र व  मा. वसंत भाकर बोराटे 
२ मा. अि नी संतोष जाधव मा. बोइनवाड यशोदा काश मा. सारीका िशवाजी स ते 

( शासन अिधकारी तथा सिचव, सभाशाखा यांनी यांना ा  झालेले एकुण २(दोन) नामिनदशनप े मा. 
पीठासीन अिधकारी यांचेकडे सुपुत केल.े मा. पीठासीन अिधकारी यांनी नामिनदशन प ांची छाननी केली.) 
मा.पीठासीन अिधकारी  
 

मा. क भाग सिमती सभापती पदासाठी मुदतीत ा  एका उमेदवाराचे 
२ (दोन) नामिनदशन प ांची छाननी करणेत आली असुन दोन 
नामिनदशनप े वैध ठरलेली आहेत.  
याम ये मा. क भाग सिमती सभापती पदाची िनवडणूक लढिवणा-या 

मा.अि नी संतोष जाधव ा एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत 
उमेदवार आहेत.  
उमेदवारास १५ िमिनटां या आत यांनी सही केलेली लेखी नोटीस मा. 
पीठासीन अिधकारी यांचेकडे देवून यांची उमेदवारी मागे घेता येईल. 
(पीठासीन अिधकारी यांनी उमेदवारी मागे घे यासाठी दलेला दुपारी  
१२.०५ ते १२.२० िम. हा १५ िमिनट चा कालावधी संपला)  
उमेदवारी मागे घे यासाठी दले या १५ िमिनटां या अवधीम ये 
उमेदवारी मागे घे यात आली नस याने मा. क भाग सिमती सभापती 
पदाची िनवडणूक लढिवणा-या मा.अि नी संतोष जाधव ा एकच 
रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार आहेत. यामुळे मा. अि नी 

संतोष जाधव यांची पपरी चचवड महानगरपािलकेचे क भाग 
सिमती सभापती पदावर रतसर वैध र या िबनिवरोध िनवड झा याचे 
जािहर कर यात येत आहे.  

                                                                                                सही/- 
शेखर गायकवाड (भा. .स)े 
पीठासीन अिधकारी तथा 

संचालक, संचालनालय, भुजल स ह ण आिण 
िवकास यं णा ,भुजल भवन, िशवाजीनगर, पुणे 

ठराव मांक – १ 
दनांक –०९/०८/२०१७ 

    िवषय मांक – १ 
िवभाग – शासन 

       पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. क भाग सिमती सभापती पदाकरीता मा.अि नी 
संतोष जाधव या उमेदवाराने एकूण २ (दोन)  नामिनदशनप े मुदतीत दाखल केली असून सदर 
नामिनदशनप  वैध ठरलेले आहे. क भाग सिमती सभापती पदाकरीता मा.अि नी संतोष 
जाधव ा एकच उमेदवार अस याने यांची पपरी चचवड महानगरपािलकेचे क भाग सिमती 
सभापती हणून रतसर वैध र या िनवड झाली अस याचे जाहीर करणेत येत आह.े 
  
                                                                                 सही/- 

शेखर गायकवाड (भा. .स)े 
पीठासीन अिधकारी तथा 

संचालक, संचालनालय, भुजल स ह ण आिण 
िवकास यं णा ,भुजल भवन, िशवाजीनगर, पुणे 
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      यानंतर मा. पठासीन अ धकार  यांनी नव नवा चत सभापती  मा.अि वनी संतोष जाधव  यांच े
  पु पगु छ देऊन अ भनंदन केले.)                                                                   
( नव नवा चत सभापती  मा.अि वनी संतोष जाधव  यांनी सभेचे अ य थान ि वकारले) 

ठराव मांक -२                                                                                   िवषय  मांक-२  

दनांक –०९/०८/२०१७   
सुचक- मा.सीमा  सावळे                                                                      अनुमोदक-मा.रा ल जाधव 
संदभ – मा.सीमा सावळे,मा.रा ल जाधव यांचा ताव. 
        क भाग स मती या मासीक सभेचा दनांक व वेळ नि चत करणे. 
क भाग स मतीची मा सक सभा ह  येक म ह याचे प ह या मंगळवार  द.ु १२.०० वा. 
(प ह या मंगळवार  सावज नक सु ी / सु या असेल तर दुस-या दवशी) क ेञीय कायालयाचे 
ी.छञपती शवाजी महाराज सभागृ हाम ये  आयोिजत करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

                        सदर ठराव सवानुमते मा य  झाला. 

                          ------- 
     वर ल माणे सभेचे कामकाज होऊन नव नवा चत सभापती  मा.अि वनी संतोष जाधव  यांनी 

सव उपि थतांचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र केले. 
                                                             सह /-       

                                (मा.अि वनी संतोष जाधव   ) 
                                                 सभापती 
                                                         क भाग स मती, भोसर  २६. 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
क े ीय कायालय, भोसर  – २६. 
-क ेका/का व/  ०९/२०१७. 
दनांक-  ०९/०८/२०१७.                                    

                                                                                                                          

                                                                                                                                                 
                                                                                                                   शासन अ धकार  

                                               तथा स चव सभाशाखा 
                                                  क भाग स मती 
                                                                                                        पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

                                                                   

त- सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे 
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       पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


