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  पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षञेीय कायाािय 

कायािंलञका क्रमाांक-१ 

(सभािंती लनवडीिंी सभा) 

सभावृत्ाांत  

 

दिनाांक १०/ ०४ /२०१५                            वेळ- ििुंारी ३:३० वाजता 

 

 

    पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमतीच्या सभािंती लनवडीिंी 

मालसक सभा शुक्रवार दिनाांक १०/ ०४ /२०१५ रोजी ३.३० वाजता (मा.महािंालिकेिें 

सभागृह ) महािंौर कै.मधुकर रामिंांद्र िंवळे सभागृह, पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, 

पिंिंरी – १८. यथेे मा.श्री.ओमप्रकाश बकोररया,लिंठासन अलधकारी तथा अलतररक्त 

महानगरिंालिका आयुक्त, िंुणे महानगरिंालिका, लशवाजीनगर िंुणे.याांिें अध्यक्षतखेािी 

आयोलजत करणेत आिी होती .  सभसे खािीि सन्मा.नगरसिस्य उिंलस्थत होते.   

१.  मा.आल्हाट मांिा उत्म         

२.  मा.लवनया प्रदििं (आबा) तािंकीर 

३.  मा.सुिं ेआशा रपवद्र 

४. मा.िंांद्रकाांत (भाऊ) साहबेराव वाळके 

५.  मा.मोलहनीताई लविास िाांड े

६.  मा.गोफणे अनुराधा िलेविास 

७.  मा.गव्हाणे सुरेखा शांकर 

८.  मा.लवश्वनाथ लवठोबा िाांड े

  यालशवाय मा.श्रीमती आशािवेी िरुगुडे- क्षञेीय अलधकारी,  इ क्षेत्रीय कायाािय, 

श्री.श्रीलनवास रा.िाांगट-प्रशासन अलधकारी  इ क्षञेीय कायाािय ह े अलधकारी सभसे 

उिंलस्थत होते. 

अलतररक्त महानगरिंालिका आयकु्त - सन्मा.सिस्य, क्षेत्रीय अलधकारी, उिंलस्थत सवा अलधकारी  

िंणु ेमहानगरिंालिका याांिें स्वागत करतो. आजच्या सभेत प्रभाग सलमतीिें        

िंीठासीन अलधकारी   सभािंती िंिावर नेमणूक करणेिंा लवषय आह.े त्यासाठी 

                              मा. लवभागीय आयकु्त याांनी सभेिंा लिंठासीन अलधकारी 

                             म्हणून माझी या रठकाणी नेमणूक केििेी आह.े  इ प्रभाग 

          सलमतीच्या सभािंती िंिािंी लनवडणूक मुक्त व लनभायिंणे 

          िंार िंाडण्यासाठी कामकाजािंी िेखी नोंि घेणेबरोबरिं 

                              त्या कामकाजािंी  लव्हलडओ लिंञणाद्वारे  िखेीि नोंि  

                                     घेण्यािंी व्यवस्था ठेवणेत आििेी आह.े  

 सलिंव याांनी कामकाज सरुु कराव ेअशी सिूंना करतो. 
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मा.प्रशासन अलधकारी तथा-  मा. इ प्रभाग सलमतीिें सभािंती िंिावर महाराष्ट्र  

सलिंव(सभाशाखा )             महानगरिंालिका अलधलनयम किम २९ अ (४) नुसार नेमणुक  

                                      करणेकामी एकूण  िोन नामलनिशेन िंञ मिुतीत िाखि झाििे े 

                                      आह.े  त्यामधीि उमेिवार, त्याांिें सुिंक व अनुमोिक याांिंी नावे  

                                      िंुढीिप्रमाणे. 

 

अ.क्र. उमिेवारािं ेनाव सिुंकािं ेनाांव अनमुोिकािं ेनाांव 

१. मा.लवनया प्रदििं (आबा) 

तािंकीर 

मा.गोफणे अनुराधा िवेीिास  

 

मा.गव्हाणे सरेुखा शांकर 

२. मा.लवनया प्रदििं (आबा) 

तािंकीर 

मा.िंांद्रकाांत(भाऊ) साहबेराव 

वाळके 
मा.सुिं ेआशा रपवद्र 

 

          ------- 

 प्रशासन अलधकारी तथा सलिंव (सभाशाखा) याांनी प्राप्त झािेिे उिंरोक्त नामलनिशेन 

िंत्र िंीठासीन अलधकारी याांिेंकड े सुिंुता केि े आह.े िंीठासीन अलधकारी याांनी नामलनिशेन 

िंत्राांिंी छाननी केिी. 

अलतररक्त महानगरिंालिका आयकु्त –  इ प्रभाग सलमती सभािंती िंिासाठी मुितीत प्राप्त 

महानगरिंालिका     झािेल्या उिंरोक्त उमेिवाराच्या नामलनिेशन 

िंीठासीन अलधकारी    िंत्रािंी छाननी करण्यात आिी असून नामलनिशेन 

                                            िंत्र वैध ठरलवण्यात आिे आह.े   त्यामध्य ेइ प्रभाग 

         सलमती सभािंती िंिािंी लनवडणूक िढलवणा-या  

                                                       मा.लवनया प्रदििं (आबा) तािंकीर या एकिं 

                                                       वैधररत्या नामलनिशेीत उमेिवार आहते. 

  

उमेिवारास १५ लमनीटाांच्या आत त्याांनी सही 

केििेी िखेी नोटीस िंीठासीन अलधकारी याांिेंकड े

िऊेन त्याांिंी उमेिवारी मागे घेता येईि. 

 

(िंीठासीन अलधकारी याांनी उमेिवारी मागे 

घेण्यासाठी ििुंारी ३.३१ ते ३.४६ हा १५         

लमनीटाांिंा कािावधी दििा.) 

 

उमेिवारी मागे घेण्यासाठी दििेल्या १५       

लमनीटाांच्या कािावधीमध्ये उमेिवाराने उमेिवारी 

माघारीिंा अजा दििा नाही. 

 

 ------- 
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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, पिंिंरी -४११०१८ 

इ प्रभाग सलमती 

                                        

ठराव क्रमाांक-१    लवषय क्रमाांक- १ 

दिनाांक -१०/ ०४ /२०१५    लवभाग-  इ प्रभाग प्रशासन 

 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका इ प्रभाग सलमती सभािंती िंिा            

लनवडणूक िढलवणा-   मा.लवनया प्रदििं (आबा) तािंकीर या एकिं वधैररत्या नामलनिलेशत 

उमेिवार असल्याने मा.लवनया प्रदििं (आबा) तािंकीर याांिंी इ प्रभाग सलमतीिें सभािंती  

िंिावर लबनलवरोध लनवड झाल्यािें जाहीर करणेत येत आह.े 

 

 

 

                                                                                      /-                                                                                                              

        ओमप्रकाश बकोररया 

      लिंठासन अलधकारी तथा 

अलतररक्त महानगरिंालिका आयुक्त, 

                  िंुण ेमहानगरिंालिका, लशवाजीनगर िंुणे. 

 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षेत्रीय कायाािय, भोसरी – ३९ 

क्र-इक्षेका/४/कालव/ १३८/२०१५ 

दिनाांक-१० /४/२०१५ 

 
                                          

                                                      /- 
 प्रशासन अलधकारी तथा 

 सलिंव (सभाशाखा) 

( इ क्षञेीय कायाािय) 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 

                                          

प्रत – 

      सवा सांबांधीत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी याांिेंकडे 

      िंुढीि योगयय   त्या कायावाहीसाठी रवाना.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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त्यानांतर नवलनवाालिंत सभािंती  मा.लवनया प्रदििं (आबा) तािंकीर याांिें अध्यक्षतेखािी 

लवषयिंलञकेवरीि इतर लवषय खािीिप्रमाणे  मांजूर करणेत आि.े 

                                       ------- 

ठराव क्रमाांक- २    लवषय क्रमाांक- २ 

दिनाांक- १०/४/२०१५    लवभाग-  इ प्रभाग प्रशासन 

सुिंक- मा.मोलह नी ताई लव िास िाांड े   अनुमोिक-मा.आल्हाट मांिा उत्म 

सांिभा -  इ प्रभाग सलमतीच्या मासीक सभेिंा दिनाांक व वेळ लनलित करणे. 

     इ प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा ही प्रत्येक मलहन्यािें िंलहल्या  बधुवारी ि.ु ३.०० 

वा. ( िंलहल्या बुधवारी सावाजलनक सुट्टी / सुट्टया असिेतर िसु-या दिवशी) ई क्षञेीय 

कायााियािें “सांत ज्ञानशे्वर महाराज” सभागृहामध्ये  आयोलजत करणकेामी मान्यता 

िणेेत येत आह.े 
  ठराव सवाानुमते मांजूर झािा. 

                ------ 

   वरीिप्रमाणे सभेिें कामकाज होऊन नवलनवाालिंत सभािंती मा.लवनया प्रदििं 

(आबा) तािंकीर  याांनी सवा उिंलस्थताांिें आभार मानून सभा सांिंल्यािें जाहीर केिे. 

 

 

                                 सही/- 

                                                      (मा.लवनया प्रदििं (आबा) तािंकीर ) 

               सभािंती 

                                                          इ प्रभाग सलमती, भोसरी-३९ 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षेत्रीय कायाािय, भोसरी - ३९ 

क्र-इक्षेका/४/कालव/१३९/२०१५ 

दिनाांक- १० /४/२०१५ 
                                          

 सही/- 

 प्रशासन अलधकारी तथा 

 सलिंव (सभाशाखा) 

( इ क्षञेीय कायाािय) 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 

 

प्रत – 

      सवा सांबांधीत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी याांिेंकड े

      िंुढीि योगयय   त्या कायावाहीसाठी रवाना.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


