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मा. अ प्रभाग सलमती 

काययंलिका क्रमांक १ 

सभावृत्तांत 

ददनांक – २८/०४/२०१४         वेळ : सकाळी १०.३० 

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

 पिंंरी पिंंवड महानगरंालिकेच्या मा.अ प्रभाग सलमतींी सभा सोमवार दद.२८/०४/२०१४ 

रोजी सकाळी १०.३० वा. महानगरंालिकेच्या प्रशासकीय इमारती मधीि मा.महांौर मधुकरराव 

रामंंद्र ंवळे सभागृहात मा.कांतीिाि उमां, मुख्य काययकारी अलधकारी, लजल्हा ंररषद, ंुणे यांं े

अध्यक्षतेखािी आयोजीत करण्यात आिी होती. सदर सभसे खािीि सन्मा. सदस्य उंलस्थत होते. 

१  मा.श्री. उल्हास शेट्टी 

२  मा.सौ.सुभद्रा ईश्वर ठोंबरे 

३  मा.भारती फरांद े

४  मा.आर.एस.कुमार 

५  मा.जावेद रमजान शेख 

६  मा.भािेराव प्रलतभा ज्ञानशे्वर 

७  मा.ंांढरकर लनिेश शंकरराव 

८  मा.राजू लमसाळ 

९  मा.नंदा लवकास ताकवणे 

१०  मा.नेटके सुमन राजंद्र 

११  मा.तरस बाळासाहबे जयवतं 

१२  मा.मोरेश्वर महाद ूभंडवे 

१३  मा.ंवार मलनषा काळूराम 

१४  मा.प्रसाद शेट्टी 

१५  मा.अलवनाश (दादा) टेकवड े

१६  मा.सौ. साळंुके सलवता सुरेश 

यालशवाय मा.श्री.ंी.एं.झुरे, सह आयुक्त, मा.श्री.ंी.एस. खांडकेकर, क्षेिीय अलधकारी, अ क्षेिीय 

कायायिय, मा.श्रीम.रेखा गाडकेर, प्रशासन अलधकारी, अ क्षेिीय कायायिय ह ेउंलस्थत होते.   

------- 

मखु्य काययकारी अलधकारी  - 

(लंठोासीन अलधकारी) 

सन्मा.सदस्य, मा. क्षेिीय अलधकारी, उंलस्थत सवय अलधकारी यांं ेस्वागत 

करतो.  आजच्या सभेत प्रभाग सलमतींे सभांती ंदावर नेमणूक करणेंा 

लवषय आह.े त्यासाठोी मा.लवभागीय आयुक्त यांनी सभेंा लंठोासीन 

अलधकारी म्हणून माझी  या रठोकाणी नेमणूक केिेिी आह.े  मुक्त व 

लनभययंणे मा. अ प्रभाग सलमतीच्या सभांती ंदांी लनवडणूक ंार 

ंाडण्यासाठोी कामकाजांी िेखी नंद घेणेबरोबरं त्या कामकाजांी 

लहहलडओ लंिणाद्वारे दखेीि नंद घेण्यांी व्यवस्था ठेोवणेत आिेिी आह.े 



 सलंव यानंी कामकाज सरुु कराव ेअशी सूं ना करतो. 

मा. प्रशासन अलधकारी तथा 

सलंव ( सभाशाखा) 

मा.अ प्रभाग सलमतींे सभांती ंदावर महाराष्ट्र महानगरंालिका 

अलधलनयम किम २९ अ (४) नुसार नेमणुक करणेकामी एकूण ०४ 

नामलनदशेन ंि े मुदतीत दाखि झािेिी आहते.  त्यामधीि उमेदवार, 

त्यांंे सूंक व अनुमोदक यांं ी नावे ंुढीिप्रमाणे. 

 

अ.क्र. उमेदवारां ेनाव सुं कां ेनाव अनमुोदकां ेनाव 

१. ठोंबरे सुभद्रा ईश्वर सौ.साळंुके सलवता सुरेश काळभोर वैशािी जापििदर 

२. जावेद रमजान शेख अलवनाश (दादा) टेकावड े बाबर शारदा प्रकाश 

३. जावेद रमजान शेख राजू लमसाळ तरस बाळासाहबे जयवतं 

४. ठोंबरे सुभद्रा ईश्वर भारती फरांद े प्रसाद शेट्टी 

  

      (मा. प्रशासन अलधकारी तथा सलंव ( सभा शाखा) यांनी त्यांना प्राप्त झािेिे उंरोक्त ०४ 

नामलनदशेन ंि ेमा. लंठोासीन अलधकारी यांंेकड ेसुंुतय केिी. मा. लंठोासीन अलधकारी यांनी नामलनदशेन 

ंिांंी छाननी केिी. ) 

 

मखु्य काययकारी अलधकारी  - 

(लंठोासीन अलधकारी) 

मा. अ प्रभाग सलमती सभांती ंदासाठोी मुदतीत प्राप्त झािेल्या उंरोक्त 

दोन उमेदवारांंी एकूण ४ नामलनदशेन ंिांंी छाननी करण्यात आिी 

असून ती ४ नामलनदशेन ंि ेवैध ठोरिेिी आहते.  

त्यामध्य े मा.अ प्रभाग सलमती सभांती ंदांी लनवडणूक िढलवणारे 

मा.ठोंबरे सुभद्रा ईश्वर व मा.जावेद रमजान शेख ह ेदोन ररतसर वैधंणे 

नामलनदलेशत उमेदवार आहते. 

 उमेदवारास १५ लमलनटांच्या आत त्यानंी सही केिेिी िखेी नोटीस मा. लंठोासीन अलधकारी यांंकेड ेदवेुन 

त्यांंी उमेदवारी मागे घेता येईि. 

(मा. लंठोासीन अलधकारी यानंी उमेदवारी माग ेघेण्यासाठोी ददिेिा सकाळी १०.४३ ते १०.५८  हा १५ 

लमलनटांंा कािावधी संंिा. ) 

 

 

मखु्य काययकारी अलधकारी  - 

(लंठोासीन अलधकारी) 

उमेदवारी माग ेघेण्यासाठोी ददिेल्या १५ लमलनटांच्या अवधीमध्य ेमा. अ 

प्रभाग सलमती सभांती ंदांी लनवडणूक िढलवणारे मा. जावेद रमजान 

शेख यांनी उमेदवारी माग ेघेण्यासाठोी  ददिेल्या वेळेमध्ये उमेदवारी अजय 

माग ेघेतिा असिेने मा.ठोंबरे सुभद्रा ईश्वर या  एकं ररतसर वैधंणे 

नामलनदलेशत उमेदवार आहते. 

 

 



 

ठोराव क्रमांक – १ 

ददनांक – २८/०४/२०१४ 

लवषय क्रमांक – १ 

लवभाग – प्रशासन 

 

   पिंंरी पिंंवड महानगरंालिकेच्या अ प्रभाग सलमती सभांती ंदांे एका 

जागेकरीता १) मा.ठोंबरे सुभद्रा ईश्वर २) मा.जावेद रमजान शेख या दोन उमेदवारांनी 

प्रत्येकी दोन या प्रमाण ेएकूण ०४ नामलनदशेनंिे मुदतीत दाखि केििेी असून त्यांैकी 

०४ वैध व ० अवैध ठोरििेी आहते. त्यामधीि उमेदवार मा.जावदे रमजान शखे यांनी 

त्यांंी उमेदवारी ररतसर मागे घेतिी असल्याने अ प्रभाग सलमती सभांती ंदांे एका 

जागेकररता मा.ठोंबरे सभुद्रा ईश्वर ह े एकं उमेदवार असल्याने मा.ठोंबरे सुभद्रा ईश्वर 

यांंी पिंंरी पिंंवड महानगरंालिकेच्या अ प्रभाग सलमती सभांती ंदावर लबनलवरोध 

ररतसर वैधररत्या लनवड झािी असल्यांे जाहीर करणेत येत आह.े  

----- 

यानंतर मा. लंठोासीन अलधकारी यानंी सभा संंल्यांे जाहीर केिे. 

 

            सही/- 
(कातंीिाि उमां) 

लंठोासीन अलधकारी तथा 

मुख्य काययकारी अलधकारी 

लजल्हा ंररषद, ंुणे 

पिंंरी पिंंवड महानगरंालिका 

अ क्षेिीय कायायिय, लनगडी ४४ 

क्रमांक : अक्षेका/११/कालव/ 157 /२०१४ 

ददनांक : २८/०४/२०१४ 

सही/- 
प्रशासन अलधकारी 

तथा सलंव सभा शाखा 

अ प्रभाग सलमती 

 

प्रत – सवय संबंलधत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी यांंेकड े

        ंुढीि योग्य त्या काययवाहीसाठोी रवाना. 

 



पिंंरी पिंंवड महानगरंालिका, पिंंरी - ४११०१८ 

                                             मा. अ प्रभाग सलमती 

 

ठोराव क्रमांक – १ 

ददनांक – २८/०४/२०१४ 

लवषय क्रमांक – १ 

लवभाग – प्रशासन 

   पिंंरी पिंंवड महानगरंालिकेच्या अ प्रभाग सलमती सभांती ंदांे एका 

जागेकरीता १) मा.ठोंबरे सुभद्रा ईश्वर २) मा.जावेद रमजान शेख या दोन उमेदवारांनी 

प्रत्येकी दोन या प्रमाण ेएकूण ०४ नामलनदशेनंिे मुदतीत दाखि केििेी असून त्यांैकी 

०४ वैध व ० अवैध ठोरििेी आहते. त्यामधीि उमेदवार मा.जावदे रमजान शखे यांनी 

त्यांंी उमेदवारी ररतसर मागे घेतिी असल्याने अ प्रभाग सलमती सभांती ंदांे एका 

जागेकररता मा.ठोंबरे सभुद्रा ईश्वर ह े एकं उमेदवार असल्याने मा.ठोंबरे सुभद्रा ईश्वर 

यांंी पिंंरी पिंंवड महानगरंालिकेच्या अ प्रभाग सलमती सभांती ंदावर लबनलवरोध 

ररतसर वैधररत्या लनवड झािी असल्यांे जाहीर करणेत येत आह.े  

 

सही/- 
(कातंीिाि उमां) 

लंठोासीन अलधकारी तथा 

मुख्य काययकारी अलधकारी 

लजल्हा ंररषद, ंुणे 

 


