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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भुख्म कामाारम, स्ल. इंददयागांधी बलन, ततवया भजरा, छत्रऩती मळलाजी भशायाज वबागशृ  

 

भा. भशाऩौय ल भा. उऩभशाऩौय ऩदाच्मा तनलडीवाठी दद. २६/०२/२०२० योजी दऩुायी ११.३० लाजता 
आमोजजत वलळऴे भशावबा फैठकीच ेइततलतृ्त.  

 

 भा. वलबागीम आमुक्त , कोकण वल बाग मां चकेडीर ऩत्र क्र . वाळा/कामाा-३/नऩा-२/वऩठावीन अधध ./ 
भशाऩौय-उऩभशाऩौय तनलड /३५/२०२०, दद. ०५/०२/२०२० अन्लमे, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका भशाऩौय ल 
उऩभशाऩौय मा ऩदालय तनलड कयणेवाठी श्री. मभमरदं फोयीकय, भा. जजल्शाधधकायी, भुंफई उऩनगय  मांची 
तनमुक्ती कयण्मात आरी आशे. त्मा अनुऴंगाने मभया बाईंदय भशानगयऩामरका भशाऩौय ल उऩभशाऩौय  ऩदाची 
तनलड कयण्मावाठी फोरावलण्मात आरेरी आजची वलळऴे  भशावबा फैठक वकाऱी ११.३० लाजता श्री. मभमरदं 
फोयीकय, भा. जजल्शाधधकायी, भुंफई उऩनगय मांच ेअध्मषतेखारी वुरु कयण्मात आरी . वदय वबेव खारीर 
ऩामरका वदस्म उऩजस्थत शोते . उऩजस्थत वदस्मांची ओऱख ल खात्री भशाऩामरका वधचल श्री . लावुदेल 
मळयलऱकय मांनी केरी.  
उऩजस्थत वदस्म :- 

1) बोईय वुतनता ळमळकांत     
2) ळाश रयटा वुबाऴ वुबाऴ  
3) ततलायी अळोक वुमादेल 
4) ऩांडमे ऩंकज वुमाभणी 
5) ऩाटीर योदशदाव ळंकय 
6) गोदशर ळानु जोयालय मवशं 
7) कांगणे मभना मळलंत 
8) मवशं भदन उददतनायामण  
9) ळटे्टी गणेळ गोऩाऱ 
10) ढलण तनरभ शरयश्चदं्र 
11) कदभ अचाना अरुण 
12) नरालड ेददनेळ दगडू 
13) बोईय गणेळ गजानन 
14) ऩाटीर प्रबात प्रकाळ 
15) गुप्ता कुवुभ वंतोऴ  
16) ऩाटीर धनेळ ऩयळुयाभ 
17) ऩाटीर लंदना भंगेळ 
18) यालर भेघना ददऩक 
19) ळाश याकेळ यततळचदं्र 
20) मवगं श्रीप्रकाळ जजरेदाय 
21) ऩाटीर धलृककळोय भन्वायाभ 
22) जैन धगता बयत 
23) जैन वुतनता यभेळ  
24) जैन याजेंद्र बलयरार 
25) यॉड्रीक्व भॉयव जोवेप 
26) बुप्ताणी यषा वतीळ (ळाश) 
27) भोकाळी ददऩारी आनंदयाल 
28) व्माव यवल लावुदेल 
29) ऩयेया कॅटरीन एन्थोनी 
30) यकली लैळारी गजेंद्र 
31) अग्रलार वुळीर गोऩीककळन 
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32) खडंरेलार वुयेळ जगददळ 
33) ऩयदेळी धगता शयीऴ  
34) ऩाटीर नयेळ तुकायाभ 
35) वय्मद नुयजशॉ नझय शुवैन 
36) ळखे अभजद गपाय 
37) ऩाटीर जमंतीरार गुरुनाथ 
38) घयत ताया वलनामक 
39) ऩांड ेस्नेशा ळैरळ 
40) आभगालकय शरयश्चदं्र याभचदं्र 
41) मळके अनंत गेणू 
42) ऩाटीर लंदना वलकाव 
43) ऩाटीर वंध्मा प्रपुल्र 
44) ऩाटीर प्रवलण भोयेश्लय 
45) डॉ. ऩाटीर वप्रती जमप्रकाळ 
46) भेशता डडऩंर वलनोद 
47) ळटे्टी अयवलदं आनंद 
48) गेशरोत शवभुख भोशनरार 
49) मळदें रुऩारी लवंत (भोदी) 
50) थेयाड ेवंजम अनंत 
51) भुखजी अतनता फफर ु
52) लैती चदं्रकांत मवतायाभ 
53) शवनाऱे ज्मोत्स्ना जारींदय 
54) ऩायधी वुजाता मळलंत 
55) म्शात्र ेवधचन केवयीनाथ 
56) मादल मभयादेली याभरार 
57) म्शात्र ेभोशन गोऩाऱ 
58) वोनाय वुयेखा प्रकाळ 
59) बोईय वलणा वुमाकांत 
60) बोईय कभरेळ मळलंत 
61) म्शात्र ेऩयळुयाभ ऩद्माकय 
62) बोईय बालना याजु 
63) बोईय याजु मळलंत 
64) भांजयेकय आनंद दत्तायाभ 
65) अयोया ददऩीका ऩंकज 
66) फेरानी शेभा याजेळ 
67) दऱली प्रळांत सानदेल 
68) गजये दौरत तुकायाभ 
69) नाईक वलवलता वललेक 
70) वोंव नीरा फनााड 
71) ळखे रुफीना कपयोझ 
72) डडवा भमरान भवलान 
73) वालंत अतनर ददलाकय 
74) भेशया याजील ओभप्रकाळ 
75) ऩयभाय शेतर यततरार 
76) कावोदयीमा अजश्लन श्माभजीबाई 
77) जैन ददनेळ तेजयाज 
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78) बालवाय लंदना वंजम 
79) ळाश मवभा कभरेळ 
80) दफुे भनोज याभनायामण 
81) वलयाणी अतनर यालजीबाई 
82) वऩाय उभा वलश्लनाथ 
83) इनाभदाय जुफेय अब्दलु्रा 
84) ळखे अळयप भोशम्भद इब्रादशभ 
85) बोईय जमेळ बानुदाव 
86) म्शात्र ेनमना गजानन 
87) बानुळारी लऴाा धगयधय 
88) म्शात्र ेवलनोद कामळनाथ 
89) गोवलदं शेरन जॉजी 
90) फगाजी ळमभाजा वलन्वन्ट 
91) फांड्मा एरामव दमुभगं 

 

गैयशजय वदस्म –  
1) ऩाटीर अतनता जमलंत  
2) याम वलजमकुभाय मवस्थन नायामण 
3) बट ददप्ती ळखेय 
4) अशभद वायाश अकयभ 

  
 वलाप्रथभ भशानगयऩामरका वधचल मांनी उऩजस्थतांच ेस्लागत केरे ल वलळऴे फैठकीच ेप्रमोजन ल मा 

तनलडीची प्रकक्रमा उऩजस्थतांना वभजालून वांधगतरी ल वलऴमऩत्रत्रकेलयीर वलऴमाच ेलाचन केरे.  

 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका वदस्मांऩैंकी एका वदस्माची भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधतनमभ च े

प्रकयण २ करभ १९ (२) भध्मे तयतुद केल्माप्रभाणे “भशाऩौय” ऩदालय अडीच लऴाावाठी तनलड कयणे. (भशाऩौय 

ऩद अनुवूधचत जाती कयीता आयषीत आशे)  

 तनधाारयत कामाक्रभानुवाय वोभलाय ददनांक २४/०२/२०२० योजी दऩुायी ३.०० ते ५.०० लाजेऩमतं भशाऩौय 

ऩदाच्मा तनलडीवाठी भशानगयऩामरका वधचल मांचकेड ेप्राप्त झारेरे २ नाभतनदेळन ऩत्र ेऩुढीर आलश्मक 

कामालाशीवाठी भा . भशानगयऩामरका वधचल मांनी  भा. वऩठावीन अधधकायी मांच्माकड ेददनांक २६/०२/२०२० 

योजी वकाऱी ११.४२ लाजता वादय केरी. त्मांची नाले खारीरप्रभाणे आशेत. 

अ.क्र. उभेदलायाच ेनाल वुचकाच ेनाल अनुभोदकाच ेनाल 
१ श्री. मळके अनंत गेणू श्री. आभगांलकय शरयश्चदं्र याभचदं्र श्री. ऩाटीर प्रवलण भोयेश्लय 
२ श्रीभ. शवनाऱे ज्मोत्स्ना जारींदय श्रीभ. भेशता डडऩंर वलनोद श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार 
  

 तद्नंतय भा . वऩठावीन अधधकायी मांनी प्राप्त झारेरे नाभतनदेळन ऩत्र उऩजस्थतांवभोय लाचनू 

दाखलरे. भुंफई प्रांततक भशानगयऩामरका (भशाऩौय आणण उऩभशाऩौय मा ऩदांवाठी तनलडणुका घेणे ) तनमभ 

२००५ भधीर तनमभ ६(२) नुवाय नाभतनदेळन ऩत्राच्मा छाननीच ेकाभ वकाऱी ११.४३ लाजता वुरु झारे. 

1.  वलाप्रथभ नाभतनदेळन ऩत्र श्री. मळके अनंत गेणू  मांच े आशे. श्री. मळके अनंत गेणू  मांच्मा 

नाभतनदेळन ऩत्रालय वुचक म्शणून ऩामरका वदस्म श्री. आभगांलकय शरयश्चदं्र याभचदं्र मांनी स्लाषयी 

केरी आशे ल अनुभोदक म्शणू न श्री. ऩाटीर प्रवलण भोयेश्लय  मांनी स्लाषयी केरेरी आशे . तवेच 



भा. वलळऴे भशावबा दद. २६/०२/२०२०                        ऩान क्र. 4 
 

उभेदलाय मांनी  अजाावोफत जात प्रभाणऩत्र ल जात ऩडताऱणी  लैधता प्रभाणऩत्र जोडरे आशे. छाननी 

दयम्मान नाभतनदेळन ऩत्रांलयीर उभेदलाय , वुचक ल अनुभोदक मांच्मा ओऱखीफाफत ल त्मांच्मा 

स्लाषऱमांची खात्री  भशाऩामरका वधचल श्री . लावुदेल मळयलऱकय मांच्माभापा त कयण्मात आरी . 

छाननी ऩुणा झाल्मानंतय मा नाभतनदेळनऩत्रालय कोणाची शयकत आशे ककंला कवे माफाफत 

उऩजस्थतांना वलचायणा कयण्मात आरी . उऩजस्थतांऩैकी कोणीशी शयकत घेतरी नाशी . त्माभुऱे      

श्री. मळके अनंत गेणू मांच ेनाभतनदेळनऩत्र छाननीअतंी लैध ठयवलणेत आरे. वदयच ेनाभतनदेळन ऩत्र 

लैध अवल्माच ेभी घोऴीत कयीत आशे.  

2.  दवुये नाभतनदेळन ऩत्र श्रीभ. शवनाऱे ज्मोत्स्ना जारींदय मांच ेआशे. श्रीभ. शवनाऱे ज्मोत्स्ना जारींदय 

मांच्मा नाभतनदेळ न ऩत्रालय वुचक म्शणून ऩामरका वदस्मा  श्रीभ. भेशता डडऩंर वलनोद  मांनी 

स्लाषयी केरी आशे ल अनुभोदक म्शणून श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार  मांनी स्लाषयी केरेरी 

आशे. तवेच उभेदलाय मांनी  अजाावोफत जात प्रभाणऩत्र ल जात ऩडताऱणी  लैधता प्रभाणऩत्र जोडरे 

आशे. छाननी दयम्मान नाभतनदेळन ऩत्रांलयीर उभेदलाय, वुचक ल अनुभोदक मांच्मा ओऱखीफाफत ल 

त्मांच्मा स्लाषऱमांची खात्री भशाऩामरका वधचल श्री . लावुदेल मळयलऱकय मांच्माभापा त कयण्मात 

आरी. छाननी ऩुणा झाल्मानंतय मा नाभतनदेळनऩत्रालय कोणाची शयकत आशे ककंला कवे माफाफत 

उऩजस्थतांना वलचायणा कयण्मात आरी . उऩजस्थतांऩैकी कोणी शी शयकत घेतरी नाशी . त्माभुऱे     

श्रीभ. शवनाऱे ज्मोत्स्ना जारींदय  मांच ेनाभतनदेळनऩत्र छाननीअतंी लैध ठयवलणेत आरे . वदयच े

नाभतनदेळन ऩत्र लैध अवल्माच ेभी घोऴीत कयीत आशे.  

 छाननी अतंी १) श्री. मळके अनंत गेणू  ल २) श्रीभ. शवनाऱे ज्मोत्स्ना जारींदय  शे दोन उभेदलाय 

अवल्माच ेभी घोऴीत कयीत आशे. 

लयीरप्रभाणे दोन उभेदलायांच े दोनशी अजा लैध कयण्मात आरे . छाननी अतंी लैध उभेदलायांची नाले 

खारीरप्रभाणे आशेत. 

अ.क्र. उभेदलायाच ेनाल 
१ श्री. मळके अनंत गेणू 
२ श्रीभ. शवनाऱे ज्मोत्स्ना जारींदय 

  

 अळा प्रकाये छाननीच ेकाभ वकाऱी ११.४३ मभ. वुरु करुन वकाऱी ११.४७ मभनीटांनी वंऩवलण्मात 

आरे. त्मानतंय ऩीठावीन अधधकायी मांनी भुंफई प्रांततक भशानगयऩामरका (भशाऩौय आणण उऩभशाऩौय मा 

ऩदांवाठी तनलडणुका घेणे ) तनमभ २००५ भधीर तनमभ ६(३) अन्लमे ज्मा कोणत्मा उभेदलायाव आऩरे 

नाभतनदेळन ऩत्र भागे घ्मालमा च ेअवेर त्मांनी वकाऱी ११.४९ ते दऩुायी १२.०४ मा १५ मभतनटाच्मा 

कारालधीत रेखी नोटीव देलून नाभतनदेळन ऩत्र भागे घेता मेईर अवे जादशय केरे. 

 ददरेल्मा भुदतीभध्मे कोणत्माशी उभेदलायांनी आऩरी उभेदलायी भागे घेतरेरी नाशी . त्माभुऱे दोन 

उभेदलाय रयगंणात यादशरेरे आशेत. 
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उभेदलाय दोन मळल्रक अवल्माने भुंफई प्रांततक भशानगयऩामरका (भशाऩौय आणण उऩभशाऩौय मा 

ऩदांवाठी तनलडणुका घेणे ) तनमभ २००५ भधीर तनमभ ७(२) अन्लमे उभेदलायाची नाले लणाानुक्रभे घोवऴत 

कयणे आलश्मक अवुन, लणाानुक्रभे नाले ऩुढीरप्रभाणे आशेत. 

१) श्री. मळके अनंत गेणू 

२) श्रीभ. शवनाऱे ज्मोत्स्ना जारींदय  

'' भशाऩौय '' ऩदाच्मा तनलडणुकीवाठी दोन उभेदलाय मळल्रक यादशरे आशेत . भशाऩौय ऩद शे एकच 

अवल्माने ल उभेदलाय दोन मळल्रक यादशल्माने भुंफई प्रांततक भशानगयऩामरका (भशाऩौय आणण उऩभशाऩौय मा 

ऩदांवाठी तनलडणुका घेणे ) तनमभ २००५ भधीर तनमभ ७(३) अन्लमे ''शात लय '' करुन भतदान घेण्मात मेत 

आशे. प्रथभ उभेदलाय श्री. मळके अनंत गेणू मांना ज्मांना भत द्मालमाच ेआशे त्मांनी शात लय करुन आऩरे 

भत नोंदलाले, अवे वऩठावीन अधधकायी मांनी वांधगतरे. तेव्शा श्री. मळके अनंत गेणू मांना खारीर वदस्मांनी 

शात लय करुन आऩरे भत नोंदवलरे.  

अ.क्र. वदस्माच ेनांल 
१ बोईय याजू मळलंत           
२ आभगालकय शरयश्चदं्र याभचदं्र   
३ ऩाटीर प्रवलण भोयेश्लय         
४ ढलण तनरभ शयीश्चदं्र         
५ ऩयेया कॅटरीन एन्थोनी       
६ नरालड ेददनेळ दगडु          
७ मळके अनंत गेणू            
८ ळखे अळयप भोशम्भद इब्राशीभ  
९ भेशया याजील ओभप्रकाळ      
१० वालंत अतनर ददलाकय        
११ इनाभदाय जुफेय अब्दलु्रा      
१२ ऩाटीर जमंतीरार गुरूनाथ     
१३ घयत ताया वलनामक          
१४ कदभ अचाना अरुण          
१५ ऩांड ेस्नेशा ळैरेळ            
१६ गोवलदं शेरन जॉजी          
१७ गुप्ता कुवुभ वंतोऴ            
१८ बोईय बालना याजू           
१९ ऩाटीर धनेळ ऩयळुयाभ        
२० ळखे रुफीना कपयोझ          
२१ डडवा भमरान भवलान          
२२ वऩाय उभा वलश्लनाथ         
२३ ऩयदेळी धगता शयीळ          
२४ वय्मद नुयजाशॉ नाझय शुवेन  
२५ ऩाटीर नयेळ तुकायाभ         
२६ ळखे अभजद गपाय          
२७ ऩाटीर लंदना वलकाव         
२८ ऩाटीर वंध्मा प्रपुल्र         
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२९ बोईय कभरेळ मळलंत        
३० फगाजी ळमभारा वलन्वन्ट       
३१ फांड्मा एरामव दमुभगं        
३२ जैन गीता बयत             
३३ यॉड्रीकव भोयव जोवेप              
३४ म्शात्र ेऩयळुयाभ ऩदभाकय      
३५ यकली लैळारी गजेंद्र          
३६ कावोदारयमा अजश्लन ळाभजीबाई 

 

दवुये उभेदलाय श्रीभ. शवनाऱे ज्मोत्स्ना जारींदय मांना ज्मांना भत द्मालमाच ेआशे त्मांनी शात लय 

करुन आऩरे भत नोंदलाले , अवे वऩठा वीन अधधकायी मांनी वांधगतरे . त्मानंतय श्रीभ. शवनाऱे ज्मोत्स्ना 

जारींदय मांना खारीर वदस्मांनी शात लय करुन आऩरे भत नोंदवलरे. 

अ.क्र. वदस्माच ेनांल 
१ भेशता डडऩंर वलनोद 
२ लैती चदं्रकांत मवतायाभ  
३ ऩाटीर योदशदाव ळंकय        
४ ऩाटीर धलृककळोय भन्वायाभ   
५ गेशरोत शवभुख भोशनरार     
६ ऩाटीर प्रबात प्रकाळ          
७ मवशं भदन उददतनायामण      
८ बानुळारी लऴाा धगयधय        
९ मादल मभयादेली याभरार     
१० ळाश रयटा वुबाऴ            
११ शवनाऱे ज्मोत्वना जारींदय    
१२ गोदशर ळान ूजोयालय मवशं      
१३ डॉ. ऩाटीर वप्रती जमप्रकाळ     
१४ बोईय वुतनता ळमळकांत       
१५ ऩाटीर लंदना भंगेळ         
१६ यालर भेघना ददऩक          
१७ भोकाळी ददऩारी आनंदयाल          

१८ जैन वुतनता यभेळ 

१९ अयोया दीवऩका ऩंकज         
२० नाईक वलवलता वललेक         
२१ बालवाय लंदना वंजम        
२२ फेरानी शेभा याजेळ           
२३ बोईय वलणा वुमाकांत         
२४ वोनाय वुयेखा प्रकाळ         
२५ भुखजी अतनता फफर ू        
२६ मळदें रुऩारी लवंत (भोदी)          
२७ म्शात्र ेवधचन केवयीनाथ       
२८ म्शात्र ेभोशन गोऩाऱ          
२९ ळाश याकेळ यततळचदं्र          
३० ळटे्टी अयवलदं आनंद         
३१ मवगं श्रीप्रकाळ जजरेदाय (भुन्नामवगं)                           
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३२ ततलायी अळोक वूमादेल        
३३ अग्रलार वुळीर गोऩीककळन   
३४ बूप्ताणी यषा वतीळ (ळाश)        
३५ ळाश वीभाफेन कभरेळ           
३६ कांगणे भीना मळलंत         
३७ ऩयभाय शेतर यततरार        
३८ दऱली प्रळांत सानदेल         
३९ म्शात्र ेवलनोद कामळनाथ       
४० म्शात्र ेनमना गजानन         
४१ बोईय जमेळ बानुदाव         
४२ ळटे्टी गणेळ गोऩाऱ          
४३ थेयाड ेवंजम अनंत           
४४ जैन याजेंद्र बलयरार         
४५ वलयाणी अतनर यालजीबाई     
४६ जैन ददनेळ तेजयाज         
४७ गजये दौरत तुकायाभ         
४८ भांजयेकय आनंद दत्तायाभ      
४९ दफुे भनोज याभनायामण      
५० व्माव यवल लावुदेल           
५१ खडंरेलार वुयेळ जगदीळ       
५२ ऩांडमे ऩंकज वूमाभणण         
५३ बोईय गणेळ गजानन         
५४ ऩायधी वुजाता मळलंत        
५५ वोंव नीरा फनााड 

 

शात लय करुन भतदान घेतरे अवता १) श्री. मळके अनंत गेणू  मांना ३६ इतकी भते ल          

२) श्रीभ. शवनाऱे ज्मोत्स्ना जारींदय मांना ५५ इतकी भते मभऱारी . तवेच कुणीशी वदस्म तटस्थ यादशरेरे 

नाशीत.  

मा दोन्शी उभेदलायांऩैकी वलाात जास्त भते श्रीभ. शवनाऱे ज्मोत्स्ना जारींदय  मांना मभऱाल्माने ते 

भशाऩौय ऩदी फशुभताने तनलडून आल्माच े भुंफई प्रांततक भशानगयऩामरका (भशाऩौय आणण उऩभशाऩौय मा 

ऩदांवाठी तनलडणुका घेणे) तनमभ २००५ भधीर तनमभ ७(७) अन्लमे वऩठावीन अधधकायी मांनी घोऴीत केरे. 

उऩभशाऩौय ऩदावाठी तनलडणुक :- 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका वदस्मांऩैंकी एका वदस्माची भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधतनमभ च े

प्रकयण २ करभ १९ (२) भध्मे तयतुद केल्माप्रभाणे “उऩभशाऩौय” ऩदालय अडीच लऴाावाठी तनलड कयणे. 

 तनधाारयत कामाक्रभानुवाय वोभलाय ददनां क २४/०२/२०२० योजी दऩुायी ३.०० ते ५.०० लाजेऩमतं 

उऩभशाऩौय ऩदाच्मा तनलडीवाठी भशानगयऩामरका वधचल मांचकेड ेप्राप्त झारेरे ४ नाभतनदेळन ऩत्र ेऩुढीर 

आलश्मक कामालाशीवाठी भा . भशानगयऩामरका वधचल मांनी भा . वऩठावीन अधधकायी मांच्माकड ेददनांक 

२६/०२/२०२० योजी दऩुायी १२.३२ लाजता वादय केरी. त्मांची नाले खारीरप्रभाणे आशेत. 
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अ.क्र. उभेदलायाच ेनाल वुचकाच ेनांल अनुभोदकाच ेनांल 
१ श्रीभ. भमरान भवलान डडवा श्री. जुफेय अब्दलु्रा इनाभदाय श्रीभ. वय्मद नुयजशॉ नझय शुवेन 
२ श्रीभ. भमरान भवलान डडवा श्री. जुफेय ए. इनाभदाय श्री. याजील ओ. भेशया 
३ श्री. मवशं भदन उददतनायामण श्री. दफुे भनोज याभनायामण श्री. थेयाड ेवंजम अनंत 
४ श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार श्री. भांजयेकय आनंद 

दत्तायाभ 
श्री. वलयाणी अतनर यालजीबाई 

  

 तद्नंतय भा . वऩठावीन अधधकायी मांनी प्राप्त झारेरे नाभतनदेळन ऩत्र उऩजस्थतांव भोय लाचनू 

दाखलरे. भुंफई प्रांततक भशानगयऩामरका (भशाऩौय आणण उऩउऩभशाऩौय मा ऩदांवाठी तनलडणुका घेणे ) तनमभ 

२००५ भधीर तनमभ ६(२) नुवाय नाभतनदेळन ऩत्राच्मा छाननीच ेकाभ दऩुायी १२.३३ लाजता वुरु झारे. 

1.  वलाप्रथभ नाभतनदेळन ऩत्र श्रीभ. भमरान भवलान डडवा मांच ेआशे. श्रीभ. भमरान भवलान डडवा  मांच्मा 

नाभतनदेळन ऩत्रालय वुचक म्शणून ऩामरका वदस्म श्री. जुफेय अब्दलु्रा इनाभदाय  मांनी स्लाषयी 

केरी आशे ल अनुभोदक म्शणून श्रीभ. वय्मद नुयजशॉ नझय शुवेन  मांनी स्लाषयी केरेरी आशे . 

छाननी दयम्मान नाभतनदेळन ऩत्रांलयीर उभेदलाय , वचुक ल अनुभोदक मांच्मा ओऱखीफाफत ल 

त्मांच्मा स्लाषऱमांची खात्री भशाऩामरका वधचल श्री . लावुदेल मळयलऱकय मांच्माभापा त कयण्मात 

आरी. छाननी ऩुणा झाल्मानंतय मा नाभतनदेळनऩत्रालय कोणाची शयकत आशे ककंला कवे माफाफत 

उऩजस्थतांना वलचायणा कयण्मात आरी . उऩजस्थतांऩैकी को णीशी शयकत घेतरी नाशी . त्माभुऱे    

श्रीभ. भमरान भवलान डडवा  मांच ेनाभतनदेळनऩत्र छाननीअतंी लैध ठयवलणेत आरे . वदयच े

नाभतनदेळन ऩत्र लैध अवल्माच ेभी घोऴीत कयीत आशे.  

2.  दवुये नाभतनदेळन ऩत्र देखीर श्रीभ. भमरान भवलान डडवा मांच ेआशे. श्रीभ. भमरान भवलान डडवा मांच्मा 

नाभतनदेळन ऩत्रालय वुचक म्शणून ऩामरका वदस्म श्री. जुफेय ए . इनाभदाय मांनी स्लाषयी केरी 

आशे ल अनुभोदक म्शणून श्री. याजील ओ . भेशया मांनी स्लाषयी केरेरी आशे . छाननी दयम्मान 

नाभतनदेळन ऩत्रांलयीर उभेदलाय , वुचक ल अनुभोदक मांच्मा ओऱखीफाफत ल त्मांच्मा  स्लाषऱमांची 

खात्री भशाऩामरका वधचल श्री . लावुदेल मळयलऱकय मांच्माभापा त कयण्मात आरी . छाननी ऩुणा 

झाल्मानंतय मा नाभतनदेळनऩत्रालय कोणाची शयकत आशे ककंला कवे माफाफत उऩजस्थतांना वलचायणा 

कयण्मात आरी . उऩजस्थतांऩैकी कोणीशी शयकत घेतरी नाशी . त्माभुऱे श्रीभ. भमरान भवलान डडवा  

मांच ेनाभतनदेळनऩत्र छाननीअतंी लैध ठयवलणेत आरे . वदयच ेनाभतनदेळन ऩत्र लैध अवल्माच ेभी 

घोऴीत कयीत आशे.  

3.  ततवये नाभतनदेळन ऩत्र श्री. मवशं भदन उददतनायामण मांच ेआशे. श्री. मवशं भदन उददतनायामण  

मांच्मा नाभतनदेळन ऩत्रालय वुचक म्शणून ऩामरका वदस्म श्री. दफुे भनोज याभनायामण  मांनी 

स्लाषयी केरी आशे ल अनुभोदक म्शणून श्री. थेयाड ेवंजम अनंत  मांनी स्लाषयी केरेरी आशे . 

छाननी दयम्मान नाभतनदेळन ऩत्रांलयीर उभेदलाय , वुचक ल अनुभोदक मांच्मा ओऱखीफाफत ल 

त्मांच्मा स्लाषऱमांची खात्री भशाऩामरका वधचल श्री . लावुदेल मळयलऱकय मांच्माभापा त कयण्मात 
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आरी. छाननी ऩुणा झाल्मानंतय मा नाभतनदेळनऩत्रालय कोणाची शयकत आशे ककंला कवे माफाफत 

उऩजस्थतांना वलचायणा कयण्मात आरी . उऩजस्थतांऩैकी कोणीशी शयकत घेतरी नाशी . त्माभुऱे      

श्री. मवशं भदन उददतनायामण  मांच ेनाभतनदेळनऩत्र छाननीअतंी लैध ठयवलणेत आरे . वदयच े

नाभतनदेळन ऩत्र लैध अवल्माच ेभी घोऴीत कयीत आशे.  

4.  ऩुढीर नाभतनदेळन ऩत्र श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार मांच ेआशे. श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार 

मांच्मा नाभतनदेळन ऩत्रालय वुचक म्शणून ऩामरका वदस्म श्री. भांजयेकय आनंद दत्तायाभ  मांनी 

स्लाषयी केरी आशे ल अनुभोदक म्शणून श्री. वलयाणी अतनर यालजीबाई मांनी स्लाषयी केरेरी आशे. 

छाननी दयम्मान नाभतनदेळन ऩत्रांलयीर उभेदलाय , वुचक ल अनुभोदक मांच्मा ओऱखीफाफत ल 

त्मांच्मा स्लाषऱमांची खात्री भशाऩामरका वधचल श्री . लावुदेल मळयलऱकय मांच्माभापा त कयण्मात 

आरी. छाननी ऩुणा झाल्मानंतय मा नाभतनदेळनऩत्रालय कोणाची शयकत आशे ककंला कवे माफाफत 

उऩजस्थतांना वलचायणा कयण्मात आरी . उऩजस्थतांऩैकी कोणीशी शयकत घेतरी नाशी . त्माभुऱे      

श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार  मांच ेनाभतनदेळनऩत्र छाननीअतंी लैध ठयवलणेत आरे . वदयच े

नाभतनदेळन ऩत्र लैध अवल्माच ेभी घोऴीत कयीत आशे.   

 श्रीभ. भमरान भवलान डडवा मांची दोन नाभतनदेळन ऩत्र अवल्मान ेऩदशरे नाभतनदेळन ऩत्र ग्राह्म 

धयण्मात मेत आशे. नाभतनदेळन ऩत्र ४ अवरे तयी  उभेदलाय ३ आशेत. छाननी अतंी १) श्रीभ. भमरान 

भवलान डडवा २) श्री. मवशं भदन उददतनायामण  ल ३) श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार शे तीन लैध 

उभेदलाय अवल्माच ेभी घोऴीत कयीत आशे. 

लयीरप्रभाणे तीन उभेदलायांच ेचायशी अजा लैध कयण्मात आरे . छाननी अतंी लैध उभेदलायांची नाले 

खारीरप्रभाणे आशेत. 

अ.क्र. उभेदलायाच ेनांल 
१ श्रीभ. भमरान भवलान डडवा 
२ श्री. मवशं भदन उददतनायामण 
३ श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार 

 अळा प्रकाये छाननीच ेकाभ दऩुायी १२.३३ मभ. वुरु करुन दऩुायी १२.३६ मभनीटांनी वंऩवलण्मात आरे. 

त्मानंतय ऩीठावीन अधधकायी मांनी भुंफई प्रांततक भशानगयऩामरका (भशाऩौय आणण उऩभशाऩौय मा ऩदांवाठी 

तनलडणुका घेणे) तनमभ २००५ भधीर तनमभ ६(३) अन्लमे ज्मा कोणत्मा उभेदलायाव आऩरे नाभतनदेळन ऩत्र 

भागे घ्मालमाच ेअवेर त्मांनी दऩुायी १२.३८ ते १२.५३ मा १५ मभतनटाच्मा कारालधीत रेखी नोटीव देलून 

नाभतनदेळन ऩत्र भागे घेता मेईर अवे जादशय केरे. 

 ददरेल्मा भुदतीभध्मे श्री. मवशं भदन उददतनायामण  मांनी आऩरी उभेदलायी भागे घेतरेरी आशे . 

त्माभुऱे दोन उभेदलाय रयगंणात यादशरेरे आशेत. 

 उभेदलाय दोन मळल्रक अवल्माने भुंफई प्रां ततक भशानगयऩामरका (भशाऩौय आणण उऩभशाऩौय मा 
ऩदांवाठी तनलडणुका घेणे ) तनमभ २००५ भधीर तनमभ ७(२) अन्लमे उभेदलायाची नाले लणाा नुक्रभे घोवऴत 
कयणे आलश्मक अवुन, लणाानुक्रभे नाले ऩुढीरप्रभाणे आशेत. 
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अ.क्र. उभेदलायाच ेनांल 
१ श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार 
२ श्रीभ. भमरान भवलान डडवा 

 

'' उऩभशाऩौय '' ऩदाच्मा तनलडणुकीवाठी दोन उभेदलाय मळल्रक यादशरे आशेत . उऩभशाऩौय ऩद शे 

एकच अवल्माने ल उभेद लाय दोन मळल्रक यादशल्माने भुंफई प्रांततक भशानगय ऩामरका (भशाऩौय आणण 

उऩभशाऩौय मा ऩदांवाठी तनलडणुका घेणे) तनमभ २००५ भधीर तनमभ ७(३) अन्लमे ''शात लय'' करुन भतदान 

घेण्मात मेत आशे. प्रथभ उभेदलाय श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार मांना ज्मांना भत द्मालमाच ेआशे त्मांनी 

शात लय करुन आऩरे भत नोंदलाले , अवे वऩठावीन अधधकायी मांनी वांधगतरे . तेव्शा श्री. गेशरोत शवभुख 

भोशनरार मांना खारीर वदस्मांनी शात लय करुन आऩरे भत नोंदवलरे.  

अ.क्र. वदस्माच ेनांल 
१ भेशता डडऩंर वलनोद 
२ लैती चदं्रकांत मवतायाभ  
३ ऩाटीर योदशदाव ळंकय        
४ ऩाटीर धलृककळोय भन्वायाभ   
५ गेशरोत शवभुख भोशनरार     
६ ऩाटीर प्रबात प्रकाळ          
७ मवशं भदन उददतनायामण      
८ बानुळारी लऴाा धगयधय        
९ मादल मभयादेली याभरार     
१० ळाश रयटा वुबाऴ            
११ शवनाऱे ज्मोत्वना जारींदय    
१२ गोदशर ळान ूजोयालय मवशं      
१३ डॉ. ऩाटीर वप्रती जमप्रकाळ     
१४ बोईय वुतनता ळमळकांत       
१५ ऩाटीर लंदना भंगेळ         
१६ यालर भेघना ददऩक          
१७ भोकाळी ददऩारी आनंदयाल          

१८ जैन वुतनता यभेळ 

१९ अयोया दीवऩका ऩंकज         
२० नाईक वलवलता वललेक         
२१ बालवाय लदंना वंजम        
२२ फेरानी शेभा याजेळ           
२३ बोईय वलणा वुमाकांत         
२४ वोनाय वुयेखा प्रकाळ         
२५ भुखजी अतनता फफर ू        
२६ मळदें रुऩारी लवंत (भोदी)          
२७ म्शात्र ेवधचन केवयीनाथ       
२८ म्शात्र ेभोशन गोऩाऱ          
२९ ळाश याकेळ यततळचदं्र          
३० ळटे्टी अयवलदं आनंद         
३१ मवगं श्रीप्रकाळ जजरेदाय (भुन्नामवगं)                           
३२ ततलायी अळोक वूमादेल        
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३३ अग्रलार वुळीर गोऩीककळन   
३४ बूप्ताणी यषा वतीळ (ळाश)        
३५ ळाश वीभाफेन कभरेळ           
३६ कांगणे भीना मळलंत         
३७ ऩयभाय शेतर यततरार        
३८ दऱली प्रळांत सानदेल         
३९ म्शात्र ेवलनोद कामळनाथ       
४० म्शात्र ेनमना गजानन         
४१ बोईय जमेळ बानुदाव         
४२ ळटे्टी गणेळ गोऩाऱ          
४३ थेयाड ेवंजम अनंत           
४४ जैन याजेंद्र बलयरार         
४५ वलयाणी अतनर यालजीबाई     
४६ जैन ददनेळ तेजयाज         
४७ गजये दौरत तुकायाभ         
४८ भांजयेकय आनंद दत्तायाभ      
४९ दफुे भनोज याभनायामण      
५० व्माव यवल लावुदेल           
५१ खडंरेलार वुयेळ जगदीळ       
५२ ऩांडमे ऩंकज वूमाभणण         
५३ बोईय गणेळ गजानन         
५४ ऩायधी वुजाता मळलंत        
५५ वोंव नीरा फनााड 
५६ यॉड्रीक्व भोयव जोवेप              

 

दवुये उभेदलाय श्रीभ. भमरान भवलान डडवा  मांना ज्मांना भत द्मालमाच ेआशे त्मांनी शात लय करुन 

आऩरे भत नोंदलाले , अवे वऩठावीन अधधका यी मांनी वांधगतरे . त्मानंतय श्रीभ. भमरान भवलान डडवा  मांना 

खारीर वदस्मांनी शात लय करुन आऩरे भत नोंदवलरे. 

अ.क्र. वदस्माच ेनांल 
१ बोईय याजू मळलंत           
२ आभगालकय शरयश्चदं्र याभचदं्र   
३ ऩाटीर प्रवलण भोयेश्लय         
४ ढलण तनरभ शयीश्चदं्र         
५ ऩयेया कॅटरीन एन्थोनी       
६ नरालड ेददनेळ दगडु          
७ मळके अनंत गेणू            
८ ळखे अळयप भोशम्भद इब्राशीभ  
९ भेशया याजील ओभप्रकाळ      
१० वालंत अतनर ददलाकय        
११ इनाभदाय जुफेय अब्दलु्रा      
१२ ऩाटीर जमंतीरार गुरूनाथ     
१३ घयत ताया वलनामक          
१४ कदभ अचाना अरुण          
१५ ऩांड ेस्नेशा ळैरेळ            
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१६ गोवलदं शेरन जॉजी          
१७ गुप्ता कुवुभ वंतोऴ            
१८ बोईय बालना याजू           
१९ ऩाटीर धनेळ ऩयळुयाभ        
२० ळखे रुफीना कपयोझ          
२१ डडवा भमरान भवलान          
२२ वऩाय उभा वलश्लनाथ         
२३ ऩयदेळी धगता शयीळ          
२४ वय्मद नुयजाशॉ नाझय शुवेन  
२५ ऩाटीर नयेळ तुकायाभ         
२६ ळखे अभजद गपाय          
२७ ऩाटीर लंदना वलकाव         
२८ ऩाटीर वंध्मा प्रपुल्र         
२९ बोईय कभरेळ मळलंत        
३० फगाजी ळमभारा वलन्वन्ट       
३१ फांड्मा एरामव दमुभगं        
३२ जैन गीता बयत             
३३ म्शात्र ेऩयळुयाभ ऩदभाकय      
३४ यकली लैळारी गजेंद्र          
३५ कावोदारयमा अजश्लन ळाभजीबाई 

 

शात लय करुन भतदान घेतरे अवता १) श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार  मांना ५६ इतकी भते ल 

२) श्रीभ. भमरान भवलान डडवा मांना ३५ इतकी भते मभऱारी. तवेच कुणीशी वदस्म तटस्थ यादशरेरे नाशीत.  

मा दोन्शी उभेदलायांऩैकी वलाात जास्त भते श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार  मांना मभऱाल्माने ते 

उऩभशाऩौय ऩदी फशुभताने तनलडून आल्माच ेभुंफई प्रां ततक भशानगयऩामरका (भशाऩौय आणण उऩभशाऩौय मा 

ऩदांवाठी तनलडणुका घेणे) तनमभ २००५ भधीर तनमभ ७(७) अन्लमे वऩठावीन अधधकायी मांनी घोऴीत केरे.  

 तनलडणूकीफाफत वला अमबरेख भशाऩामरका वधचल , मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मांच्माकड ेवादय 

कयण्मात आरे . अमबरेख्मांच्मा प्रभाणणत प्रतींची भागणी केल्मा लय त्मा वंफंधधतांना देण्माफाफत भशाऩामरका 

वधचलांना तनदेळ देण्मात आरे . वबेच्मा ऩूणा काभकाजाच ेजव्शडीओ धचत्रीकयण कयण्मात आरे . तद्नंतय 

उऩजस्थतांच ेआबाय भानून वलळऴे फैठकीच ेकाभाकाज दऩुायी १.१२ लाजता वंऩल्माच ेजादशय केरे. 

 

 

 
 
ददनांक :- २६/०२/२०२० 
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