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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती वशेष सभा 
कायप का मांक –  ५२   

सभावृ ांत 

दनांक – ०७/०३/२०१८                                   वेळ – दुपार  १२.०० वा. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा बुधवार          
दनांक ०७/०३/२०१८ रोजी दुपार  १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.सुशील खोडवेकर (भा. .से.) पठासीन ािधकार  
तथा क प संचालक, महारा  पधा म कृ ष वकास क प, पुणे यांचे अ य तेखाली 
आयो जत करणेत आली होती.  सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 

      

१. मा.उंडे ल मण ध डू 

२. मा.उ म काश कदळे 

३. मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
४. मा.कुटे िनमला संजय 

५. मा.मोरे र महादू भ डव े

६. मा.राजू िमसाळ 

७. मा.अिमत राज  गावडे 

८. मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

९. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

१०. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

११. मा.ममता वनायक गायकवाड 

१२. मा.राहुल गुलाब जाधव 

१३. मा.ल ढे न ता योगेश 

१४. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१५. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

१६. मा.खानोलकर ा महेश 
 

यािशवाय मा. वण अ कर- .अित र  आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.बोदडे-सहा.आयु  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

-----------  
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मा. पठासीन ािधकार -स मा.सद य, मा.आयु , उप थत सव अिधकार  यांचे वागत करतो.  

तथा क प संचालक आज या वशेष सभेत थायी सिमतीचे सभापती पदावर नेमणूक  

महारा  पधा म कृषी करणेचा वषय आहे. यासाठ  मा. वभागीय आयु , पुण ेयांनी  सभेचा  
वकास क प  पठासीन ािधकार  हणुन आदेश मांक:नपा /१/का व/१२१/२०१८  

दनांक- १ माच २०१८ या आदेशा वये यांचा ितिनधी हणून वशेष 
थायी सिमती सभेचा पठासीन ािधकार  हणून मा.सुशील खोडवेकर 

(भा. .से.) क प संचालक, महारा  पधा म कृ ष वकास क प, पुण े
यांना हणजे मला या ठकाणी िनयु  केलेले आहे.  

      मु  व िनभयपणे मा. थायी सिमती या सभापती पदाची िनवडणकु 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 यानंा सभेचे कामकाज सु  कर याचे आदेश देतो. 
 

(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 करण.े 
 

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/ 

१२१/२०१८, द.१ माच २०१८ अ वये मा.सभापती, थायी सिमती यांची िनवड 
कर यासाठ   वशेष बैठक या अ य थानी मा. वभागीय आयु , पुणे यांचे ितिनधी 
हणून मा.सुशील खोडवेकर (भा. .से.) क प संचालक, महारा  पधा म कृ ष वकास 
क प, पुण ेयांची नेमणुक करणेत आलेली आहे. 

 

      मुदतीत दोन उमेदवारांनी एकूण ०५ (पाच) नामिनदशनप े दाखल केली असून 
नामिनदशनप े छाननी क रता मा. पठासीन ािधकार  यांचेकडे सुपूद कर यात येत 
आहेत. 
(मा.नगरसिचव यांनी यांना ा  झालेली ०५ 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  

तथा क प संचालक     पदाकर ता दोन उमेदवारांची एकूण ०५ (पाच) नामिनदशनप े 
महारा  पधा म कृ ष      मुदतीत दाखल झालेली आहेत. याम ये उमेदवार व यांचे 
वकास क प    सुचक,  अनुमोदक यांची नावे पुढ ल माणे आहेत. 
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अ. . उमेदवाराचे नांव सुचकाचे नांव अनुमोदकाचे नांव 

१) मा.ममता वनायक गायकवाड मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

२) मा.ममता वनायक गायकवाड मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

३) मा.ममता वनायक गायकवाड मा.आंगोळकर सागर सुिनल मा.कुटे िनमला संजय 

४) मा.भ डवे मोरे र महाद ू मा.मंचरकर गीता सुिशल मा.खानोलकर ा महेश 

५) मा.भ डवे मोरे र महाद ू मा.मंचरकर गीता सुिशल मा.खानोलकर ा महेश 

 

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

तथा क प संचालक  एकूण ५ (पाच) नामिनदशन प ांची छाननी करणेत आली असून 

महारा  पधा म कृषी मा.ममता वनायक गायकवाड यांनी ०३ नामिनदशनप े सादर केली 
वकास क प   असून यावर उमेदवार यांची वा र  आहे. तसेच अनुमोदक-सुचक  

वेगवेगळे थायी सिमती सद य असून यांची वा र  अस याने ती वैध 
ठरलेली आहेत आ ण मा.मोरे र महाद ू  भ डवे यांनी दोन नामिनदशन प े 
सादर केली असून यांचे अ. .४ चे प हले नामिनदशन प ावर उमेदवार 
आ ण अनुमोदक व सुचक यांची वा र  अस याने यांचे प हले 
नामिनदशन प  वैध ठर व यात येत आहे.  

तसेच मुंबई ांितक महानगरपािलका ( थायी सिमती,प रवहन 
सिमती, भाग सिमती आ ण इतर सिम यां या सभापती यांची िनवडणूक 
घेणे) िनयम २००७ मधील िनयम मांक-३ (३) आ ण िनयम मांक ५ 
(२) मधील तरतूद नुसार यांचे प हले नामिनदशन प  वैध ठर याने 
आ ण यांचे दुसरे अ. .५ चे नामिनदशन प ावर ल वा र  करणारे 
अनुमोदक व सुचक यांचे प ह या नामिनदशन प ावर वा र  करणारेच 
थायी सिमती सद य अस याने सदर यांचे दुसरे नामिनदशन प  अवैध 

ठर व यात येत आहे.  

सबब, थायी सिमती पदाक रता वैधपणे नामिनदिशत केले या 
उमेदवारांची नावे पुढ ल माणे आहेत.  

 

१) मा.ममता वनायक गायकवाड 

२) मा.मोरे र महादू  भ डवे  
 

कोण याह  उमेदवारास १५ िमिनटां या आत यानंी सह  केलेली लेखी नोट स पठासीन 
ािधकार  यांजकडे देऊन याची उमेदवार  मागे घेता येईल.  

 

[मा. पठासीन ािधकार  यांनी उमेदवार  मागे घेणेसाठ  दलेला दपुार  १२.२५ ते           
दुपार १२.४० हा १५ िमिनटांचा अवधी संपला.] 
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मा. पठासीन ािधकार  - उमेदवार  मागे घेणेसाठ  दलेली १५ िमिनटां या  वेळेम ये  

तथा क प संचालक     कोणाह   उमेदवाराने उमेदवार  मागे घेतलेली नाह . सबब,  

महारा  पधा म कृ ष  मा.नगरसिचव यांना िनवडणूक या सु  कर याचे आदेश देत 

वकास क प     आहे.   

 

(मा.नगरसिचव यांनी िनवडणूक येबाबत मा हती दली.) 
   
 

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

तथा क प संचालक     पदाकर ता िनवडणूक लढ वणारे दोन वैधपणे नामिनदिशत  
महारा  पधा म कृ ष      उमेदवार आहेत. यांची इं जी वणानु मे नावे खालील माणे 
वकास क प   आहेत. 

 

अ. . उमेदवाराचे नाव 

१) ममता वनायक गायकवाड  

२) मोरे र महादू  भ डवे 
 

 मा. पठासीन ािधकार  तथा क प संचालक यांनी वणानु मे थम उमेदवार मा.ममता 
वनायक गायकवाड यांचे नाव घो षत केले व यांनी हात वर क न या उमेदवारा या बाजूने 
मत दले अशा मा. थायी सिमती सद यां या नावाची न द घेतली.  

 

अशा मा. थायी सिमती सद यांची नावे खालील माणे आहेत.  
 

अ. . थायी सिमती सद याचे नाव 

१) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

२) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३) मा.ममता वनायक गायकवाड 

४) मा.कुटे िनमला संजय 

५) मा.ल ढे न ता योगेश 

६) मा.उ म काश कदळे 

७) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८) मा.उंडे ल मण ध डू 
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९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

११) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
 

 

यानंतर मा. पठासीन ािधकार  तथा क प संचालक यांनी वणानु मे तीय उमेदवार 
मा.मोरे र महादू  भ डवे यांचे नाव घो षत केले. व यांनी हात वर क न या उमेदवारा या 
बाजूने मत दले अशा मा. थायी सिमती सद यां या नावांची न द घेतली.  

 

अशा मा. थायी सिमती सद यांची नावे खालील माणे आहेत. 
 

अ. . थायी सिमती सद याचे नाव 

१) मा.राजू िमसाळ 

२) मा.मोरे र महादू  भ डव े

३) मा.खानोलकर ा महेश 

४) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
 

 यानंतर मा. पठासीन ािधकार  यांनी या सद यांनी मतदान केलेले नाह , अशा 
मा. थायी सिमती सद यां या नावाची न द घेतली.  

 

अशा मा. थायी सिमती सद यांची नावे खालील माणे आहेत.  
 

अ. . थायी सिमती सद याचे नाव 

१) मा.अिमत राज  गावडे 

 

मा. पठासीन ािधकार  - मा.सभापती, थायी सिमती पदाकर ता हात वर क न मतदान 
तथा क प संचालक     घे यात आले. याबाबतचा तपिशल खालील माणे -  

महारा  पधा म कृ ष       
वकास क प  

i) एकूण थायी सिमती सद यांची सं या     - १६ 

ii) मतदान केले या थायी सिमती सद यांची सं या    - १५ 

iii) मतदान न केले या थायी सिमती सद यांची सं या   - ०१ 
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iv) िनवडणूक लढ वणा-या येक उमेदवारास ा  झाले या मतांची सं या  
खालील माणे आहे.  

 

१) मा.ममता वनायक गायकवाड -  ११  मते 

२) मा.मोरे र महादू  भ डव े  -   ०४ मते 

याव न मा.ममता वनायक गायकवाड यांना सभापती, थायी 
सिमती पदाक रता या मतदानात सवात जा त मते पडलेली 
अस याने मा.ममता वनायक गायकवाड यांना सभापती, थायी 
सिमती पदाक रता वैध र या िनवडून आ याचे मी जाह र करतो.  

--------- 
ठराव मांक - २४०४       वषय मांक - १ 
दनांक - ०७/०३/२०१८      वभाग - नगरसिचव 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.सभापती, थायी सिमती पदासाठ  मुदतीत दाखल 
झाले या व वैध ठरले या नामिनदशन प ांमधील दोन उमेदवारांपैक  उमेदवार  मागे 
घे यासाठ या १५ िमिनटां या अवधीत कोणीह  उमेदवार  मागे घेतली नस याने िनवडणूक 
लढ वणारे १) मा.ममता वनायक गायकवाड, २) मा.मोरे र महाद ू भ डवे, हे दोन वैधपणे 
नामिनदिशत उमेदवार अस याने िनयमा माणे घेणेत आले या मतदानाम ये – 
 

१) मा.ममता वनायक गायकवाड यांना   ११ मते 

२) मा.मोरे र महादू  भ डवे यांना       ०४ मते 

िमळा याने व याव न मा.ममता वनायक गायकवाड यांना सवात जा त मते पडलेली 

अस याने िनयमा माणे मा.ममता वनायक गायकवाड यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 

मा.सभापती, थायी सिमती पदावर रतसर वैध र या िनवडून आ याचे जाह र कर यात येत आहे. 

    ---------- 
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 (नविनवािचत सभापती,मा. थायी सिमती मा.ममता वनायक गायकवाड यांचे मा. पठासीन 
ािधकार  यांनी पु पगु छ देवून वागत केले.) 

 

---------- 

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

                                                               सह /- 
                                                  (सुशील खोडवेकर,भा. .से.)  

   पठासीन ािधकार  तथा 
                                                      क प संचालक,  

                                             महारा  पधा म कृ ष वकास क प 

थायी सिमती ( वशेष सभा) 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/७/का व/१३५/२०१८ 

दनांक : ०७/०३/२०१८ 

                                                  
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.    
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