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मा. अ प्रभाग सलमती 

काययिंलिका क्रमाांक १ 

सभावृत्ाांत 

ददनाांक – १०/०४/२०१५         वेळ : सकाळी १०.३० 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या “अ” प्रभाग सलमतीिंी लवशेष सभा शुक्रवार 

दद.१०/०४/२०१५ रोजी सकाळी १०.३० वा. महानगरिंालिकेच्या प्रशासकीय इमारती मधीि 

मा.महािंौर मधुकरराव रामिंांद्र िंवळे सभागृहात श्री.ओमप्रकाश बकोररया, अलतररक्त महानगरिंालिका 

आयुक्त, िुंणे महानगरिंालिका, लशवाजीनगर िुंणे याांिंे अध्यक्षतेखािी आयोजीत करण्यात आिी होती. 

सदर सभेस खािीि सन्मा. सदस्य उिंलस्थत होते. 

१  मा.श्री. जगददश शेट्टी 

२  मा.बाबर शारदा प्रकाश 

३  मा.उल्हास शेट्टी 

४  मा.भारती फराांद े

५  मा.आर.एस.कुमार 

६  मा.भािेराव प्रलतभा ज्ञानशे्वर 

७  मा.राजू लमसाळ 

८  मा.नेटके सुमन राजेंद्र 

९  मा.सौ. काळभोर वैशािी जापिदर 

१०  मा.सौ. साळुांके सलवता सुरेश 

 

यालशवाय श्री.प्र.श. खाांडकेकर, क्षेिीय अलधकारी, अ क्षेिीय कायायिय, श्री.िंी.जी.जाधव, 

प्र.प्रशासन अलधकारी तथा िखेालधकारी, अ क्षेिीय कायायिय ह ेउिंलस्थत होते. 

 

अलतररक्त महानगरिंालिका आयुक्त : 

 िुंणे महानगरिंालिका  

(लिंठासीन अलधकारी) 

सन्मा.सदस्य, क्षेिीय अलधकारी, उिंलस्थत सवय अलधकारी याांिं े

स्वागत करतो.  आजच्या सभेत मा.अ प्रभाग सलमतीिं े सभािंती 

िंदावर नेमणूक करणेिंा लवषय आह.े त्यासाठी मा.लवभागीय 

आयुक्त याांनी सभेिंा लिंठासीन अलधकारी म्हणून माझी या रठकाणी 

नेमणूक केिेिी आह.े  मा. अ प्रभाग सलमतीच्या सभािंती िंदािंी 

लनवडणूक मुक्त व लनभययिंणे िंार िंाडण्यासाठी कामकाजािंी िेखी 

नोंद घेणेबरोबरिं त्या कामकाजािंी लहहलडओ लिंिणाद्वारे दखेीि 

नोंद घेण्यािंी व्यवस्था ठेवणेत आिेिी आह.े  

 सलिंव याांनी सभिें ेकामकाज सरुु कराव ेअशी सिूंना करतो. 

 

 



प्रशासन अलधकारी तथा    : 

 सलिंव ( सभाशाखा) 

“अ” प्रभाग सलमतीिं ेसभािंती िंदावर महाराष्ट्र महानगरिंालिका 

अलधलनयम किम २९ अ (४) नुसार नेमणुक करणेकामी एकिं 

नामलनदशेन िंि मुदतीत दाखि झािेि े आह.े  त्यामधीि 

उमेदवार, त्याांिंे सूिंक व अनुमोदक याांिंी नाव ेिुंढीिप्रमाणे. 

 

अ.क्र. उमदेवारािं ेनाव सिुंकािं ेनाव अनमुोदकािं ेनाव 

१. काळभोर वैशािी जापिदर सौ.साळुांके सलवता सुरेश राजू लमसाळ 

 

      प्रशासन अलधकारी तथा सलिंव ( सभा शाखा) याांनी प्राप्त झािेिे उिंरोक्त नामलनदशेन िंि लिंठासीन 

अलधकारी याांिंेकड ेसुिुंतय केिे. लिंठासीन अलधकारी याांनी नामलनदशेन िंिाांिंी छाननी केिी. 
 

अलतररक्त महानगरिंालिका आयुक्त : 

िुंणे महानगरिंालिका  

(लिंठासीन अलधकारी)  

  

“अ” प्रभाग सलमती सभािंती िंदासाठी मुदतीत प्राप्त झािेल्या 

उिंरोक्त उमेदवाराच्या नामलनदशेन िंिाांिंी छाननी करण्यात 

आिी असून नामलनदशेन िंि वैध ठरलवण्यात आिे आह.े  

त्यामध्ये “अ” प्रभाग सलमती सभािंती िंदािंी लनवडणूक 

िढलवणाऱ्या काळभोर वैशािी जापिदर या एकिं वैधररत्या 

नामलनदलेशत उमेदवार आहते. 
 

उमेदवारास १५ लमलनटाांच्या आत त्याांनी सही केिेिी िखेी नोटीस 

लिंठासीन अलधकारी याांिंेकड ेदवेुन त्याांिंी उमेदवारी माग ेघेता 

येईि. 

 

(लिंठासीन अलधकारी याांनी उमेदवारी माग ेघेण्यासाठी १० .३५ त े

१०.५० हा १५ लमलनटाांिंा कािावधी ददिा.)  

 

उमेदवारी माग ेघेण्यासाठी ददिेल्या १५ लमलनटाांच्या 

कािावधीमध्ये उमेदवाराने उमेदवारी माघारीिंा अजय ददिा नाही. 

 

 

ठराव क्रमाांक – १ 

ददनाांक – १०/०४/२०१५ 

लवषय क्रमाांक – १ 

लवभाग – प्रशासन 

   

            पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या अ प्रभाग सलमती सभािंती िंदासाठी लनवडणूक 

िढलवणाऱ्या  श्रीमती  काळभोर  वैशािी   जापिदर  या  एकिं वैधररत्या नामलनदलेशत उमेदवार असल्याने  

 



श्रीमती काळभोर वैशािी जापिदर याांिंी अ प्रभाग सलमतीिंे सभािंती िंदावर लबनलवरोध लनवड झाल्यािं े

जालहर करणेत यते आह.े  

   /- 

(ओमप्रकाश बकोररया) 

लिंठासीन अलधकारी तथा 

अलतररक्त महानगरिंालिका आयुक्त, 

िुंणे महानगरिंालिका 

 

(     . काळभोर वैशािी जापिदर याांनी सभेिं अध्यक्षस्थान लस्वकारिे) 

 

            : २            : २ 

       : १०/०४/२०१५       :       
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   /- 

(         .      ) 

      

             

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

अ क्षेिीय कायायिय, लनगडी ४४ 

क्रमाांक : अक्षेका/११/कालव/ ८९ /२०१५ 

ददनाांक : १०/०४/२०१५ 

 

   /- 

प्रशासन अलधकारी 

तथा सलिंव (सभा शाखा) 

अ प्रभाग सलमती 


