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सभावृत्ाांत 

 

   दिनाांक २१/८/२०१५                                            वेळ ििुंारी १२.०० वा. 

 

           पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, अ प्रभाग सलमतीिंी लवशेष सभा शुक्रवार दिनाांक २१ 

ऑगस्ट २०१५ रोजी ििुंारी १२.०० वाजता अ क्षेत्रीय कायााियाच्या राजमाता लजजाऊ  सभागहृामध्य े

आयोलजत करणेत आिी. प्रस्तुत सभेस खािीि प्रमाणे सन्मा. नगरसिस्य उिंलस्ित होते. 

 

 मा.वैशािी जापििर काळभोर, सभािंती 

मा. जगिीश शेट्टी 

मा. बाबर शारिा प्रकाश 

मा.सुभद्रा ईश्वर ठोंबरे 

मा.भारती फराांि े

मा.आर.एस.कुमार 

मा.जावेि रमजान शेख 

मा.भािेराव प्रलतभा ज्ञानेश्वर 

मा.िंाांढरकर लनिेश शांकरराव 

मा.राज ूलमसाळ 

मा.नांिा लवकास ताकवणे 

मा.नेटके सुमन राजेंद्र 

मा.तरस बाळासाहबे जयवांत 

मा.भोंडवे सांलगता राजेंद्र 

मा.मोरेश्व्रर महाि ूभोंडवे 

मा. िंवार मनीषा काळूराम 

मा.प्रसाि शेट्टी 

मा. अलवनाश (िािा) टेकवड े

मा. साळुांके सलवता सुरेश 

मा.अस्िम  शेख                                          

        तसेिं खािीि प्रमाणे अलिकारी / कमािंारी  उिंलस्ित होते.   



          मा. प्रशाांत खाांडकेकर, क्षेत्रीय अलिकारी,  मा.रेखा गाडकेर,प्रशासन अलिकारी, श्री. िंाांडुरांग जािव, 

िेखालिकारी व या सभेिं ेकामकाजाकररता लनयुक््त केिेिे कमािंारी उिंलस्ित होत.े 

 

    सभेच्या सुरुवातीस मा. सभािंती याांनी सवा उिंलस्िताांिंे स्वागत केिे त्यानांतर सभसे सुरुवात झािी.  

    मा. सभािंती याांिंे सुिंननेुसार प्रशासन अलिकारी तिा सलिंव सभा शाखा याांनी सभेच्या कायािंलत्रकेतीि 

लवषय क्र. १ िंे वािंन केिे. त्यानुसार अ क्षेत्रीय कायााियाकड ेलबनसरकारी सांघटना आलण  समाजिक्षी सांघटनाांिं े३ 

(तीन) प्रलतलनिींिंी लनवड करणेकामी मुितीत प्राप्त झािेल्या एकूण २९ अजाांिैंकी २२ नामलनिशेनिंत्र वैि 

ठरलवण्यात आिे होते. सिर वैि २२ नामलनिशेनिंत्रामिून ३ स्वीकृत सिस्याांिंी लनवड करावयािंी आह.े प्रशासन 

अलिकारी तिा सलिंव याांनी सिर वैि नामलनिशेनिंत्रातीि खािीि उमेिवाराांच्या नावाांिंे वािंन केि.े 

 

अ.क्र. उमेिवारािंे नाव व िंत्ा प्रस्तालवत सांघटनेिं ेनाव व िंत्ा 

१ श्री. िवेाडीकर प्रकाश नरेंद्र 

श्री नारायण कॉम्िंिेक्स, िंांिंतारानगर जवळ, 

आकुडी गावठाण, आकुडी, िुंणे 411035 

एनव्हायनामेंट कॉन्झवेशन असोलसएशन, 

"श्रीयस" आकुडी लिंखिी रोड, सुिशाननगर, 

लिंखिी, िुंणे 412 114 

२ श्री. लगरम ेसलिंन िशरि 

श्री साई हौ.सो., ममता लनवास, ए-28, सव्ह ेनां.132, 

गुरूद्वाराजवळ, वाल्हकेरवाडी, पिंिंवड, िुंणे 33 

श्री साई लमत्र मांडळ 

सरिार फॉमाजवळ, सव े नां.132/13ए, 

वाल्हकेरवाडी, गुरूद्वारारोड, पिंिंवड, िुंणे 33 

३ श्री. रोकड ेरघुनाि आनांिा 

"आई बांगिा" प्िॉट नां.467, सेक्टर नां.25, 

प्रालिकरण, लनगडी, िुंणे 44  

ह्युमन राईट्स फॉर प्रोटेक्शन  

जय गणेश लव्हजन, आकुडी, िुंणे 35 

४ श्री. तरस गोरखनाि िक्ष्मण 

मुांबई-िुंणे-हायवे, लवकासनगर, दकवळे 

िगुाािवेी उत्सव प्रलतष्ठाण 

लवकासनगर, दकवळे, िुंणे 412101 

५ श्री. भोईटे अमोि लवजय 

प्िॉट नां.404, से.नां.28, प्रालिकरण, लनगडी, िुंणे 

411044 

कै.मा.ना.यशवांतरावजी िंव्हाण स्मारक 

सलमती, मलनषा िंेंबसा, लवजया बँकेसमोर, 

स्टेशन रोड, पिंिंरी 411 018 

६ सौ. भोंडवे बेबीनांिा राम 

"आयोध्या लनवास" भैरवनाि मांदिराजवळ, 

मु.िंो.रावेत, ता.हवेिी, लज.िुंणे 412101 

उत्कषा मलहिा मांडळ 

मु.िंो.रावेत, ता.हवेिी, लज.िुंणे 412101 

७ श्री. िशेमुख दकरण िंांद्रकाांत 

1अ/126, जमुना लनवास, मोहननगर, पिंिंवड, िुंणे 

411019 

युि फाऊां डशेन, पिंिंवड 

1अ/126, जमुना लनवास, मोहननगर, 

पिंिंवड, िुंणे 411 019 

८ श्री. किम अशोक गणिंत 

"किमवाडा" लशवशक्ती िंौक, आकुडीगाांव, िुंणे 411 

035 

लशव शक्ती लमत्र मांडळ 

लशवशक्ती िंौक, आकुडी, िुंणे 411 035 



९ श्री. जगतािं सांजय ज्ञानिवे 

"िंांद्रमाऊिी", सव्ह ेनां.135, मोहननगर, पिंिंवड, 

िुंणे 411019 

पिंिंरी पिंिंवड िघुउद्योग सांघटना 

िमेक्स िंौक, पिंिंवड, िुंणे 411 019 

१० श्री. गायकवाड मानपसग गणिंत 

सव्ह ेनां.14/2, क्राांतीनगर, आकुडी, िुंणे 411 035 

लजवन सांग्राम लमत्र मांडळ 

क्राांतीनगर, लवठ्ठिवाडी, आकुडी 411 035 

११ श्री. िंांद्री मारुती बुढाप्िंा 

साईबाबानगर, पिंिंवड स्टेशन, िुंणे 411 019 

साईबाबा तरूण मांडळ 

पिंिंवड स्टेशन, िुंणे 411 019 

१२ श्रीम. निावड ेभारती दििंक 

प्िॉट नां.318/25, प्रालिकरण, लनगडी, िुंणे 411 

044 

मृगनयनी मलहिा मांडळ 

318/25, प्रालिकरण, लनगडी, िुंणे 411 044 

१३ डॉ. अांलबके सरोज गणेश 

"किामा१५िव" सव्ह ेनां.135, मोहननगर, 

१६पिंिंवड, िुंणे 411019 

स्वराज्य प्रलतष्ठाण 

मां.िंो,लिंखिी, तिाठी ऑदफस जवळ, 

ता.हवेिी, िुंणे 

१४ श्री. डरेे आत्माराम तबाजी 

"लशवम" प्िॉट नां.133, सेक्टर नां.26, प्रालिकरण, 

लनगडी, िुंणे 411044 

श्री स्वामी समि भक्त सेवा सांघ 

िेंठ क्र.26, प्रालिकरण, लनगडी, िुंणे 411 044 

१५  श्री. कुटे लगरीष गोिंाळ  

"लवठ्ठि कृिंा" बांगिो, लवठ्ठि मांदिरा शेजारी, 

लवठ्ठिवाडी, आकुडी, िुंणे 411035 

गणेश कामगार मांडळ 

गणेश मांदिर, लवठ्ठिवाडी, आकुडी, िुंणे 

411035 

१६ श्री. पशि ेलनिेश ज्ञानिवे 

"सांजोग" प्िॉट क्र.46, सेक्टर नां.24, प्रालिकरण, 

लनगडी, िुंणे 411044 

प्रशाांत शेट्टी प्रलतष्ठान 

पिंिंवड स्टेशन, िुंणे 411019 

१७ श्री. गायकवाड प्रदििं रामिंांद्र 

एिं.ब्िॉक, प्िॉट नां.A-140, MIDC, पिंिंरी, िुंणे 

411018 

अांि अिंांग लवकास असोलसएशन 

जी.िंी.170, एम.आय.डी.सी., पिंिंवड, िुंणे 

411019 

१८ श्री. झाांबरे सलतश आनांिा 

सेक्टर नां.27अ, प्िॉट नां.462, रिंना रेलसडने्सी, 

प्रालिकरण लनगडी, िुंणे 411044 

ऍ़ग्रीकल्िंर गॅ्रज्युऍट्स असोलसएशन 

लबजिीनगर, पिंिंवड, िुंणे 411033 

१९ श्री. किम सुलनि मानपसग 

सेक्टर 27अ, 3/1, िािबहािरु शास्त्रीनगर, 

प्रालिकरण, लनगडी, िुंणे 

अलभनव युवक गणेश लमत्र मांडळ 

रस्टन कॉिनी, लस्कम नां.3, प्रालिकरण, 

लनगडी, िुंणे 411044 

२० श्री. जािव गणेश बािूंराव 

श्री स्वामी समिा अिंाटामेंट, फ्िॅट क्र.02, मोहननगर, 

मोहननगर व्यािंारी सांघटना 

मोहननगर, पिंिंवड, िुंणे 411019 



पिंिंवड, िुंणे 411019 

२१ श्री. जगतािं श्रीमांत रामभाऊ 

"कृष्णकाांत लनवास" लशवशक्ती िंौक, आकुडीगाांव, िुंणे 

411035 

श्री ित् सेवा प्रलतष्ठान 

सुभाष िंाांढारकरनगर, गणेश लव्हजनिं ेजवळ, 

आकुडी, िुंणे 411035 

२२ श्री. िोखांड ेिंाांडुरांग शांकर (आण्णा) 

लवद्यानगर, आकुडी, िुंणे 411035 

श्री िंावन अांलबका माता प्रलतष्ठान 

झोिंडी क्र.अ/106 लवद्यानगर, आकुडी, िुंणे 

411035 

 

               मा. सभािंती याांनी सवा उिंलस्ित सिस्य याांना वैि २२ नामलनिशेनामिून अ प्रभाग सलमती 

नामलनिलेशत सिस्य िंिासाठी तीन नामलनिशेत सिस्याांिंी हात उांिंावून लनवड करण्यास सुिंलविे. त्यानांतर 

उिंलस्ित सिस्याांनी िंुढीि नमुि केिेल्या तीन नामलनिलेशत सिस्याांना हात उांिंावून आिंिे मत नोंिलविे.  

       १.    श्री. झाांबरे सलतश आनांिा 

       २.    श्री. कुटे लगरीष गोिंाळ 

        ३.    सौ.भोंडवे बेबीनांिा राम 

      

ठराव क्र. १                                                लवषय क्र. १ 

दिनाांक  - २१/८/२०१५      

 

 सौ. वैशािी जापििर काळभोर, सभािंती, अ क्षेत्रीय कायाािय याांनी उिंलस्ित सिस्याांनी 

सुिंलवल्यािंमाणे वैि २२ नामलनिलेशत सिस्याांमिून िुंढीि १) श्री. झाांबरे सलतश आनांिा    २) श्री. कुटे 

लगरीष गोिंाळ     ३) सौ. भोंडवे बेबीनांिा राम याांिंी  अ प्रभाग सलमतीसाठी नामलनिलेशत सिस्य म्हणून  

लनवड करण्यात आिी असल्यािंे जालहर केिे. 

                सही/- 

                  (सौ. वैशािी जापििर काळभोर )

                                          सभािंती 

               अ प्रभाग सलमती, लनगडी-४११०४४ 

प्रलत, 

 सवा सांबांलित 

                    सही/- 

प्रशासन  अलिकारी तिा सलिंव

 सभाशाखा, अ प्रभाग सलमती 

          लनगडी-४११ ०४४. 

   क्र. अक्षकेा/११/कालव/२०५ /२०१५          

   दि. २१/०८/२०१५ 

 



 


