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   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८.             

मा. थायी सिमती वशेष सभा 
कायप का मांक -  १६४ 

सभावृ ांत 
 

दनांक – ०६/०३/२०२०                                         वेळ – दुपार  १२.०० वा. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा शु वार          
दनांक ०६/०३/२०२० रोजी दुपार  १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा. ीम. बल अ वाल (भा. .से.),  पठासीन ािधकार  तथा 
अत र  आयु  महानगरपािलका,पुणे यांचे अ य तेखाली आयो जत करणेत आली होती.  सभेस 
खालील स मा. सद य उप थत होते. 

      

१. मा.च धे आरती सुरेश 

२. मा.िशतल ऊफ वजय गोरख िशंदे 

३. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

४. मा.लांडगे राज  कसनराव 

५. मा.पंकज द ा य भालेकर 

६. मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

७. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९. मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११. मा.संतोष बबन कांबळे 

१२. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

१३. मा.बुड सुवणा वकास 

१४. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

१५. मा.पौ णमा र वं (आ पा)सोनवणे 

१६. मा.सुल णा राजू धर 
 

यािशवाय मा.अ जत पवार – अित र  आयु  (२),  मा.उ हास जगताप - 
नगरसिचव, मा.बोदडे - सहा.आयु , मा. करण गायकवाड – जनसंपक अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

-----------  
 

मा. पठासीन ािधकार  -   स मा.सद य, उप थत सव अिधकार  यांचे वागत करते. आज या 
तथा अित र  आयु       वशेष सभेत थायी सिमतीचे सभापती पदावर  नेमणूक करणेचा वषय   

महानगरपािलका पुणे.      आहे. यासाठ  मा. वभागीय आयु , पुणे यांनी सभेची पठासीन 

                       ािधकार  हणुन आदेश .नपा/१/का व/१६१/२०२०, द.२७/०२/२०२०   
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                        या आदेशा वये यांचा ितिनधी हणून वशेष थायी सिमती सभेची 
                        पठासीन ािधकार  हणून मा. ीम. बल अ वाल, (भा. .से.) 
                        अित र   आयु , महानगरपािलका, पुणे यांना हणजे मला या  

                        ठकाणी िनयु  केलेले आहे. 
  

      मु  व िनभयपणे मा. थायी सिमती या सभापती पदाची िनवडणुक पार पाड यासाठ  
कामकाजाची लेखी न द घे याबरोबरच या कामाकाजाची ह डओ िच णा ारे देखील न द घे याची 
यव था ठेवणेत आलेली आहे. 

 

मी नगरसिचव यांना सभेचे कामकाज सु  कर याचे आदेश देते. 
 

(मा.सभापती, थायी सिमती यांची िनवड कर यासाठ  कायप दतीची मा हती दे यात आली.) 
 

मा.नगरसिचव -  मा. थायी सिमतीचे सभापती पदावर महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे  

               कलम २१ (१) नुसार नेमणुक करणे. 
 

१) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २१ (१) नुसार थायी सिमती सभापती 
पदाची िनवड कर यासाठ  वशेष बैठक या अ य थानी मा. वभागीय आयु  अथवा यांचा 
ितिनधी असेल. मा. वभागीय आयु  यांचेकड ल आदेश .नपा/१/का व/१६१/२०२०, 
द.२७/०२/२०२० अ वये मा.सभापती, थायी सिमती यांची िनवड कर यासाठ  वशेष 
बैठक या अ य थानी मा. वभागीय आयु , पुणे यांचे ितिनधी हणून मा. ीम. बल 
अ वाल, (भा. .से.),  पठासीन  ािधकार   तथा  अित र  आयु , महानगरपािलका, पुणे 
यांची नेमणुक करणेत आलेली आहे. 
 

      मुदतीत दोन उमेदवारांनी येक  एक या माणे एकूण ०२ (दोन) नामिनदशनप े 
दाखल केली असून नामिनदशनप े छाननी क रता मा. पठासीन ािधकार  यांचेकडे सुपूद 
कर यात येत आहेत. 
 

(मा.नगरसिचव यांनी यांना मुदतीत ा  झालेली ०२ नामिनदशनप े मा. पठासीन 
ािधकार  यां याकडे सुपूद केली. मा. पठासीन ािधकार  यांनी यांची छाननी केली.) 

 

मा. पठासीन ािधकार  -  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सभापती, थायी सिमती पदाकर ता  

तथा अित र  आयु     दोन उमेदवारांची येक  एक या माणे एकूण ०२ (दोन) नामिनदशनप े 
महानगरपािलका, पुणे.    मुदतीत दाखल झालेली आहेत. याम ये उमेदवार व यांचे सुचक                                      
                      अनुमोदक यांची नावे पुढ ल माणे आहेत. 
 

अ. . उमेदवाराचे नांव सुचकाचे नांव अनुमोदकाचे नांव 

१) संतोष (आ णा) ाने र ल ढे बुड सुवणा वकास लांडगे राज  कसनराव 

२) पंकज द ा य भालेकर पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे कलाटे मयूर पांडूरंग 
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(या नंतर या नामिनदशन प ांवर उप थत सद यांना काह  आ ेप अस यास यासाठ  वेळ दे यात 
आला.) 
 

मा. पठासीन ािधकार  -  मा.सभापती, थायी सिमतीचे पदासाठ  मुदतीत ा  झाले या उपरो  

तथा अित र  आयु ,   एकूण ०२ (दोन) नामिनदशन प ांची छाननी करणेत आली असून 

महानगरपािलका, पुणे      मा.संतोष (आणा) ाने र ल ढे यांनी एक नामिनदशनप  सादर केले 

                     असून यावर उमेदवार यांची वा र  आहे. तसेच अनुमोदक - सुचक  

                                          वेगवेगळे थायी सिमती सद य असून यांची वा र  अस याने ते  
                                          वैध ठरले आहे.  

                     मा.पंकज द ा य भालेकर यांनी एक नामिनदशनप  सादर केले 

                     असून यावर उमेदवार यांची वा र  आहे. तसेच अनुमोदक - सुचक  

                                          वेगवेगळे थायी सिमती सद य असून यांची वा र  अस याने ते  

                                          वैध ठरले आहे.  

               सबब, थायी सिमती पदाक रता वैधपणे नामिनदिशत  केले या  

                   उमेदवारांची नावे पुढ ल माणे आहेत.  
 

१) मा.संतोष (आ णा) ोन र ल ढे 

२) मा.पंकज द ा य भालेकर 
 

      कोण याह  उमेदवारास १५ िमिनटां या आत यांनी सह  केलेली लेखी नोट स मा. पठासीन 
ािधकार  यांजकडे देऊन उमेदवार  मागे घेता येईल.  याकर ता दुपार  १२.०८ वा. ते दुपार  १२.२३ 

वा. पयत कालावधी िन त क न देणेत आला. 
 

         मा. पठासीन ािधकार  यांनी उमेदवार  मागे घेणेसाठ  दले या १५ िमिनटां या अवधीत दुपार  
१२.१५ वा. मा.पंकज द ा य भालेकर यांनी आपली उमेदवार  मागे घे याबाबतचा अज सम  
मा. पठासीन ािधकार  यांचेकडे सुपुत केलेला आहे. 
 
 

मा. पठासीन ािधकार  -  उमेदवार  मागे घेणेसाठ  दले या १५ िमिनटां या वेळेम ये मा.पंकज  

तथा अित र  आयु      द ा य भालेकर यांनी आपली उमेदवार  मागे घेणेबाबतचा अज सम  

महानगरपािलका, पुणे.     मा याकडे सादर केलेला असलेने  मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे हे  

                      एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार अस याने मा.संतोष  

                      (आ णा) ाने र ल ढे यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी 
                      सिमतीचे सभापती पदावर रतसर वैध र या बन वरोध िनवड झा याचे 

                      जाह र कर यात येत आहे. 
---------- 

ठराव मांक - ६९५९       वषय मांक - १ 
दनांक - ०६/०३/२०२०      वभाग - नगरसिचव 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमती सभापती पदासाठ  मुदतीत दाखल 
झाले या व वैध ठरले या नामिनदशन प ांमधील मा. थायी सिमती सभापती पदाची िनवडणूक 
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लढ वणारे मा.पंकज द ा य भालेकर व मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे हे दोन वैधपणे नामिनदिशत 
उमेदवार आहेत. सभापती थायी सिमती पदाची िनवडणूक लढ वणा-या उमेदवारांना उमेदवार  मागे 
घे याक रता दे यात आले या १५ िमिनटां या वेळेम ये मा.पंकज द ा य भालेकर                         
यानंी यांची सह  केलेली लेखी नोट स मा. पठासीन ािधकार  यांजकडे देवून यांची उमेदवार  मागे 
घेतली आहे. सबब मा.सभापती, थायी सिमती पदाची िनवडणूक लढ वणारे मा.संतोष (आ णा) 
ाने र ल ढे हे एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार अस याने मा.संतोष (आ णा) ाने र 

ल ढे यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी सिमतीचे सभापती पदावर रतसर वैध र या 
बन वरोध िनवड झा याचे जाह र कर यात येत आहे. 

        

---------- 
 

 ( नविनवािचत सभापती, मा. थायी सिमती मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे यांचे मा. पठासीन 
ािधकार  यांनी पु पगु छ देवून वागत केले.) 

 

---------- 
 

यानंतर मा. पठासीन ािधकार  यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 

                                                          सह /-                          
                                                ( ीम. बल अ वाल, भा. .से.) 

   पठासीन ािधकार   

                                                    तथा अित र  आयु  

                                                    महानगरपािलका, पुणे. 
      थायी सिमती ( वशेष सभा) 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१३३/२०२० 
दनांक : ०६/०३/२०२० 

 

                                                   
                                                  (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.                                                      


