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  पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका,पिंिंरी ४११०१८ 

इ प्रभाग सलमती 

कार्यिंलिका क्रमाांक-१ 

सभावृत्ाांत 

 

 दि.-  २८/०४/२०१४                            वेळ- ििुंारी ३:३० वाजता 

 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा मा.इ प्रभाग सलमतीिंी सभा सोमवार दिनाांक 

२८/०४/२०१४ रोजी ििुंारी ३.३० वाजता महानगरिंालिकेच्र्ा प्रशासकीर् इमारतीमधीि  

महािंौर मधुकरराव रामिंांद्र िंवळे सभागृहात मा. श्री.काांतीिाि उमािं, मखु्र् कार्यकारी 

अलधकारी, लजल्हा िंररषि, िंुण े  र्ाांिें अध्र्क्षतेखािी आर्ोजीत करणेत आिी होती. सिर 

सभसे खािीि सन्मा. सिस्र् उिंलस्ित होते. 

 

१    मा.आल्हाट म मांिा उत्म   

२    मा.वाबळे सांजर् मल्हारराव 

३    मा.सौ.गवळी सुलनता (माई) िंाांडुरांग           

४    मा.िंांद्रकाांत (भाऊ) साहबेराव वाळके 

५    मा.मोलहनीताई लविास िाांड े

६    मा.अलजत िामोिर गव्हाणे 

७    मा.गोफण ेअनुराधा िलेविास 

८    मा.गव्हाण ेसुरेखा शांकर 

९    मा.महशेिािा दकसन िाांडगे 

१०  मा.िोंढे शुभाांगी सांतोष 

 

            र्ालशवार् मा.आशािवेी िरुगूड-े क्षिेीर् अलधकारी, इ क्षिेीर् कार्ायिर्  

श्री.श्रीलनवास िाांगट म -प्रशासन अलधकारी  इ क्षिेीर् कार्ायिर्  ह ेउिंलस्ित होते. 

          ------- 

मखु्र् कार्यकारी अलधकारी   - सन्मा.सिस्र्, मा.आर्ुक्त, उिंलस्ित सवय अलधकारी र्ाांिें 

(लिंठासीन अलधकारी)          स्वागत करतो.  आजच्र्ा सभेत प्रभाग सलमतीिें  

                             सभािंती िंिावर नेमणूक करणेिंा लवषर् आह.े त्र्ासाठी 

                             मा. लवभागीर् आर्कु्त र्ाांनी सभेिंा लिंठासीन अलधकारी 

                             म्हणून माझी र्ा रठकाणी नेमणूक केिेिी आह.े मकु्त व 

                             लनभयर्िंणे मा. इ प्रभाग सलमतीच्र्ा सभािंती िंिािंी   

                             लनवडणूक िंार िंाडण्र्ासाठी कामकाजािंी िेखी नोंि  

                             घणेेबरोबरिं  त्र्ा कामकाजािंी  लव्हलडओ लिंिणाद्वारे    

                             िखेीि नोंि घेण्र्ािंी व्यवस्िा ठेवणेत आििेी आह.े  

 

                             सलिंव र्ाांनी कामकाज सरुु कराव ेअशी सिूंना करतो. 

 

मा.प्रशासन अलधकारी तिा-  मा. इ प्रभाग सलमतीिें सभािंती िंिावर महाराष्ट्र  

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

                                      करणेकामी एकूण  २ नामलनिशेन िंि मुितीत िाखि झाििेे  

                                      आह.े  त्र्ामधीि उमेिवार, त्र्ाांिें सुिंक व अनुमोिक र्ाांिंी नावे  

                                      िंुढीिप्रमाणे. 
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अ.क्र. उमिेवारािं ेनाव सिुंकािं ेनाव अनमुोिकािं ेनाव 

१. गव्हाणे सुरेखा शांकर  आल्हाट म मांिा उत्म गोफणे अनुराधा 

िवेीिास 

 

२. गव्हाणे सुरेखा शांकर लवनर्ा प्रदििं (आबा) 

तािंकीर 

लवश्वनाि लवठोबा 

िाांड े

                                

(मा.प्रशासन अलधकारी तिा सलिंव (सभाशाखा) र्ाांनी त्र्ाांना प्राप्त झाििे े उिंरोक्त २ 

नामलनिशेनिंि मा. लिंठासीन अलधकारी र्ाांिेंकड ेसुिंुतय केि.े मा. लिंठासीन अलधकारी र्ाांनी 

नामलनिशेन िंिािंी छाननी केिी.) 

मखु्र् कार्यकारी अलधकारी – मा. इ प्रभाग सलमती सभािंती िंिासाठी मुितीत प्राप्त झािेल्र्ा 

(लिंठासीन अलधकारी)  एकूण २ नामलनिशेनिंिािंी छाननी करण्र्ात आिी असून ते  

                                     नामलनिशेनिंि  वधै ठरिेि ेआह.े 

    त्र्ामध्र्े मा. इ प्रभाग सलमती सभािंती िंिािंी लनवडणूक  

                                     िढलवणारे मा.गव्हाण ेसरेुखा शांकर  ह ेएकिं ररतसर वैधिंण े  

नामलनिलेशत उमेिवार आहते.    

 

   

ठराव क्रमाांक-१     लवषर् क्रमाांक- १ 

दिनाांक- २८/४/२०१४     लवभाग-  प्रशासन 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा मा.इ प्रभाग सलमती सभािंती िंिासाठी मुितीत 

िाखि झािले्र्ा व वैध ठरिले्र्ा १ (एक) नामलनिशेन िंिामधीि मा. इ प्रभाग सलमती 

सभािंती िंिािंी लनवडणूक िढलवणारे मा. गव्हाण े सरेुखा शांकर ह े एकिं ररतसर वैधिंण े

नामलनिलेशत उमेिवार असल्र्ाने मा. गव्हाण े सरेुखा शांकर र्ाांिंी पिंिंरी पिंिंवड 

महानगरिंालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीिें सभािंती िंिावर ररतसर वैधररत्र्ा लबनलवरोध लनवड 

झाल्र्ािें जाहीर करणेत र्ेत आह.े 

 ---- 

र्ानांतर मा.लिंठासीन अलधकारी र्ाांनी सभा सांिंल्र्ािें जाहीर केि.े 

 

 

 

                                                                               

                                                                      (काांतीिाि उमािं ) 

                                                                           लिंठासीन अलधकारी तिा 

 मखु्र् कार्यकारी अलधकारी 

      लजल्हा िंररषि, िंणु े
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 (  नवलनवायलिंत सभािंती मा. गव्हाण ेसरेुखा शांकर  र्ाांनी सभेिें अध्र्क्षस्िान लस्वकारिे) 

 

त्र्ानांतर नवलनवायलिंत सभािंती  मा. गव्हाण ेसरेुखा शांकर  र्ाांिें अध्र्क्षतेखािी 

लवषर्िंलिकेवरीि इतर लवषर् खािीिप्रमाणे  मांजूर करणेत आि.े 

 

ठराव क्रमाांक- २    लवषर् क्रमाांक- २ 

दिनाांक- २८/४/२०१४    लवभाग-  प्रशासन 

सुिंक- मा.अजीत गव्हाणे    अनुमोिक-मा.िंांद्रकाांत वाळके 

 

     इ प्रभाग सलमतीच्र्ा मासीक सभेिंा दिनाांक व वेळ लनलित करण.े 

     इ प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा ही प्रत्रे्क मलहन्र्ािें िंहील्र्ा   बधुवारी ि.ु २.००  वा. 

(िंहील्र्ा   बधुवारी सावयजलनक सुट्टी / सटु्टर्ा असेितर िसु-र्ा दिवशी) इ क्षिेीर् कार्ायिर्ािें 

सभागृहामध्र् े आर्ोलजत करणेकामी मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  
  ठराव सवायनुमते मांजूर झािा. 

                ------ 

 

     वरीिप्रमाणे सभेिें कामकाज होऊन नवलनवायलिंत सभािंती  मा. गव्हाण ेसरेुखा शांकर                    

र्ाांनी सवय उिंलस्िताांिें आभार मानून सभा सांिंल्र्ािें जाहीर केि.े 

 

 

           -  

                    (गव्हाण ेसरेुखा शांकर ) 

                 सभािंती 

                                                           इ प्रभाग सलमती, भोसरी ३९. 

 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्, भोसरी - ३९ 

क्र-इक्षेका/कालव/१८२/२०१४ 

दिनाांक-  २८/०४/२०१४ 

 

 
                                          

        -  
                                 प्रशासन अलधकारी 

                                तिा सलिंव सभाशाखा 

                                इ प्रभाग सलमती 

 

प्रत- सवय सांबांलधत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी र्ाांिेंकडे 

       िंुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्यवाहीसाठी रवाना. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


