मरा भा दर महानगरपा लका
मु य कायालय,
मा.

व. इं दरागांधी भवन, दस
ु रा मजला, लाल बहा दरु शा !ी सभागह
ृ þ

थायी स मती सभापती पदा%या &नवडीसाठ) द. 18/11/2017 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
आयोिजत

थायी स मती 4वशेष बैठक8चे इ&तव:
ृ .

मा. वभागीय आयु त, कोकण वभाग यांचेकडील प
यांचे प

. मा. वभागीय आयु त

. साशा/काया-3/नपा-2/ पठासीन अ%ध./'म.भा.मनपा/2017, +द. 26/10/2017 अ.वये,

'मरा भा0दर महानगरपा'लका 2थायी स'मती सभापती या पदावर 4नवड करणेसाठ5 डॉ. 7शांत
नारनवरे , मा. िज:हा%धकार;, पालघर यांची 4नयु ती कर=यात आल; आहे . >या अनुषंगाने 'मरा
भा0दर महानगरपा'लका 2थायी स'मती सभापती पदाची 4नवड कर=यासाठ5 बोला व=यात आलेल;
आजची वशेष बैठक सकाळी 11.00 वाजता डॉ. 7शांत नारनवरे , मा. िज:हा%धकार;, पालघर

यांचे

अCयDतेखाल; सुF कर=यात आल;. सदर सभेस खाल;ल 2थायी स'मती सद2य उपि2थत होते.
उपि2थत सद2यांची ओळख व खा ी महापा'लका स%चव Iी. वासुदेव 'शरवळकर यांनी केल;.
अ.<.

सद याचे नांव

उपि थती

1

Iी. गेहलोत हसमुख मोहनलाल

हजर

2

Iी. पाट;ल Kव
ृ Mकशोर म.साराम

हजर

3

Iी. Nयास र व वासुदेव

हजर

4

Iीम. यादव 'मरादे वी रामलाल

हजर

5

Iी. 4तवार; अशोक सय
ु दे व

हजर

6

Iी. दळवी 7शांत Qानदे व

हजर

7

Iीम. रावल मेघना +दपक

हजर

8

Iी. खंडेलवाल सरु े श जगद;श

हजर

9

Iी. वरानी अ4नल रावजीभाई

हजर

10

Iी. Uहा े मोहन गोपाळ

हजर

11

Iीम. अ4नता पाट;ल

हजर

12

Iीम. +दVती भWट

हजर

13

Iीम. वंदना वकास पाट;ल

हजर

14

Iीम. तारा वनायक घरत

हजर

15

Iीम. नुरजहा नजर हुसेन

हजर

16

Iी. जुबेर इनामदार

हजर
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सव7थम महानगरपा'लका स%चव यांनी उपि2थतांचे 2वागत केले व वशेष बैठकYचे 7योजन
व या 4नवडीची 7M या उपि2थतांना समजावून सां%गतल; व वषयप[ केवर;ल वषयाचे वाचन केले.
महारा\] महानगरपा'लका अ%ध4नयमाचे 7करण 2 कलम 21 पोटकलम (1) अ.वये मा.
2थायी स'मतीवर असणा`या सद2यांपैकY एका सद2याची एक वषाकbरता सभापती, 2थायी स'मती
Uहणून नेमणुक करणेबाबत.
4नधाbरत काय मानुसार मंगळवार +दनांक 14/11/2017 रोजी दप
ु ार; 3.00 ते 5.00
वाजेपयcत 2थायी स'मती सभापती पदाdया 4नवडीसाठ5 महानगरपा'लका स%चव यांचेकडे 7ाVत
झालेले 3 नाम4नदf शन प े पढ
ु ;ल आवhयक कायवाह;साठ5 मा. महानगरपा'लका स%चव यांनी मा.
पठासीन अ%धकार; यांdयाकडे +दनांक 18/11/2017 रोजी सकाळी 11.10 वाजता सादर कर=यात
आले. >यांची नावे खाल;ल7माणे आहे त.
अ.<.

उमेदवाराचे नाव

सुचकाचे नाव

अनुमोदकाचे नाव

1

Iी. पाट;ल Kव
ृ Mकशोर म.साराम

Iी. वराणी अ4नल रावजीभाई

Iी. Nयास र व वासुदेव

2

Iी. पाट;ल Kव
ृ Mकशोर म.साराम

Iी. गेहलोत हसमख
ु मोहनलाल

Iी. खंडेलवाल सरु े श जग+दश

3

Iीम. घरत तारा वनायक

Iीम. अ4नता जयवंत पाट;ल

Iी. इनामदार जुबेर अiद:
ु ला

तjनंतर मा. पठासीन अ%धकार; यांनी 7ाVत झालेले नाम4नदf शन प

उपि2थतांसमोर वाचून

दाखवले. नाम4नदf शन प ाdया छाननीचे काम सकाळी 11.15 वाजता सF
ु झाले.
1. सव7थम Iी. पाट;ल Kव
ृ Mकशोर म.साराम यांdया नाम4नदf शन प ाची छाननी करणेत
आल;. Iी. पाट;ल Kव
ृ Mकशोर म.साराम यांdया नाम4नदf शन प ावर सुचक Uहणून 2थायी
सा'मती सद2य Iी.

वराणी अ4नल रावजीभाई यांनी 2वाDर; केल; आहे . व अनुमोदक

Uहणून Iी. Nयास र व वासुदेव यांनी 2वाDर; केलेल; आहे . छाननी दरUयान नाम4नदf शन
प ांवर;ल उमेदवार, सुचक व अनम
ु ोदक यांdया ओळखीबाबत व >यांdया 2वाD`यांची खा ी
महापा'लका स%चव Iी. वासुदेव 'शरवळकर यांdयामाफत कर=यात आल;. छाननी पुण
झा:यानंतर या नाम4नदf शनप ावर कोणाची हरकत आहे Mकं वा कसे याबाबत उपि2थतांना
वचारणा कर=यात आल;. उपि2थतांपैकY कोणीह; हरकत घेतल; नाह;. >यामुळे Iी. पाट;ल
Kव
ु Mकशोर म.साराम यांचे नाम4नदf शनप

छाननीअंती वैध ठर वणेत आले .

2. Iी. पाट;ल Kव
ृ Mकशोर म.साराम यांdया j वतीय नाम4नदf शन प ाची छाननी करणेत आल;.
Iी. पाट;ल Kव
ृ Mकशोर म.साराम यांdया नाम4नदf शन प ावर सुचक Uहणून 2थायी सा'मती
सद2य Iी. गेहलोत हसमुख मोहनलाल यांनी 2वाDर; केल; आहे . व अनुमोदक Uहणून Iी.
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खंडेलवाल सरु े श जग+दश यांनी 2वाDर; केलेल; आहे . छाननी दरUयान नाम4नदf शन
प ांवर;ल उमेदवार, सुचक व अनम
ु ोदक यांdया ओळखीबाबत व >यांdया 2वाD`यांची खा ी
महापा'लका स%चव Iी. वासद
ु े व 'शरवळकर यांdयामाफत कर=यात आल;. छाननी पण
ु
झा:यानंतर या नाम4नदf शनप ावर कोणाची हरकत आहे Mकं वा कसे याबाबत उपि2थतांना
वचारणा कर=यात आल;. उपि2थतांपैकY कोणीह; हरकत घेतल; नाह;. >यामुळे Iी. पाट;ल
KुवMकशोर म.साराम यांचे नाम4नदf शनप

छाननीअंती वैध ठर वणेत आले .

3. Iीम. घरत तारा वनायक यांdया नाम4नदf शन प ाची छाननी करणेत आल;. Iीम. घरत
तारा

वनायक यांdया नाम4नदf शन प ावर सच
ु क Uहणून 2थायी सा'मती सद2या Iीम.

अ4नता जयवंत पाट;ल यांनी 2वाDर; केल; आहे व अनुमोदक Uहणून Iी. इनामदार जुबेर
अiद:
ु ला यांनी 2वाDर; केलेल; आहे . छाननी दरUयान नाम4नदf शन प ांवर;ल उमेदवार,
सुचक व अनुमोदक यांdया ओळखीबाबत व >यांdया 2वाD`यांची खा ी महापा'लका स%चव
Iी. वासुदेव 'शरवळकर यांdयामाफत कर=यात आल;. छाननी पुण झा:यानंतर या
नाम4नदf शनप ावर कोणाची हरकत आहे

Mकं वा कसे

याबाबत उपि2थतांना

वचारणा

कर=यात आल;. उपि2थतांपैकY कोणीह; हरकत घेतल; नाह;. >यामुळे Iीम. घरत तारा
वनायक यांचे नाम4नदf शनप

छाननीअंती वैध ठर वणेत आले.

वर;ल7माणे दोन उमेदवारांचे 4तनह; अज वैध कर=यात आले. छाननी अंती वैध
उमेदवारांची नावे खाल;ल7माणे आहे त.
अ.<.

उमेदवाराचे नाव

1

Iी. पाट;ल Kव
ृ Mकशोर म.साराम

2

Iीम. घरत तारा वनायक

अशा 7कारे छाननीचे काम सकाळी 11.10 'म. सुF कFन सकाळी 11.15 'म. संप व=यात
आले. >यांनतर पीठासीन अ%धकार; यांनी महारा\] महानगरपा'लका (2थायी स'मती, पbरवहन
स'मती, 7भाग स'मती आmण इतर स'म>यांdया सभापती 4नवडणूक घेणे) 4नयम 2007 मधील
4नयम 5(3) अ.वये nया कोण>या उमेदवारास आपले नाम4नदf शन प

मागे oयावयाचे असेल >यांनी

सकाळी 11.16 ते 11.31 या 15 'म4नटाdया कालावधीत लेखी नोट;स दे वून नाम4नदf श प

मागे

घेता येई ल असे जा+हर केले.
+दले:या मुदतीमCये उमेदवारांनी आपल; उमेदवार; मागे घेतलेल; नाह;. >यामुळे दोन
उमेदवार bरंगणात रा+हलेले आहे त.
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उमेदवार दोन 'श:लक अस:याने 4नयम 6(2) 7माणे उमेदवाराची नावे वणानु मे लावणे
आवhयक असुन, वणानु मे नावे पुढ;ल7माणे आहे त.
1) Iीम. घरत तारा वनायक
2) Iी. पाट;ल Kव
ृ Mकशोर म.साराम
'' सभापती '' पदाdया 4नवडणुकYसाठ5 दोन उमेदवार 'श:लक रा+हले आहे त. सभापती पद हे
एकच अस:याने व उमेदवार दोन 'श:लक रा+ह:याने 4नयम 6 (3) 7माणे ''हात वर'' कFन मतदान
घे=यात येत आहे . 7थम उमेदवार Iीम. घरत तारा वनायक यांना nयांना मत jयावयाचे आहे
>यांनी हात वर कFन आपले मत नqदवावे, असे

पठासीन अ%धकार; यांनी सां%गतले. तेNहा

Iीम. घरत तारा वनायक यांना खाल;ल सद2यांनी हात वर कFन आपले मत नqद वले.
अ.<.

सद याचे नांव

1

Iीम. अ4नता पाट;ल

2

Iीम. +दVती भWट

3

Iीम. वंदना वकास पाट;ल

4

Iीम. तारा वनायक घरत

5

Iीम. नरु जहॉ नझर हुसैन

6

Iी. इनामदार जब
ु ेर

दस
ु रे उमेदवार Iी. पाट;ल Kव
ृ Mकशोर म.साराम यांना nयांना मत jयावयाचे आहे >यांनी
हात वर कFन आपले मत नqदवावे, असे पठासीन अ%धकार; यांनी सां%गतले. >यानंतर Iी. पाट;ल
Kव
ृ Mकशोर म.साराम यांना खाल;ल सद2यांनी हात वर कFन आपले मत नqद वले.
अ.<.
1

Iी. गेहलोत हसमुख मोहनलाल

2

Iी. पाट;ल Kव
ृ Mकशोर म.साराम

3

Iी. Nयास र व वासुदेव

4

Iीम. यादव मीरादे वी रामलाल

5

Iी. 4तवार; अशोक सय
ु दे व

6

Iी. दळवी 7शांत Qानदे व

7

Iीम. रावल मेघना +दपक

8

Iी. खंडेलवाल सुरेश जगद;श

9

Iी. वरानी अ4नल रावजीभाई

10
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Iी. Uहा े मोहन गोपाळ
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हात वर कFन मतदान घेतले असता 1) Iीम. घरत तारा वनायक यांना 06 इतकY मते व
2) Iी. पाट;ल Kव
ृ Mकशोर म.साराम यांना 10 इतकY मते 'मळाल;. तसेच 00 सद2य तट2थ
रा+हले.
या दो.ह; उमेदवारांपैकY सवात जा2त मते Iी. पाट;ल Kव
ृ Mकशोर म.साराम यांना
'मळा:याने ते सभापती,

थायी स मती पद; बहुमताने 4नवडून आ:याचे 4नयम 6 (7) अ.वये

पठासीन अ%धकार; यांनी घोषीत केले.
4नवडणूकYबाबत सव अ'भलेख महापा'लका स%चव, 'मरा भा0दर महानगरपा'लका यांdयाकडे
सादर कर=यात आले. अ'भलेrयांdया 7माmणत 7तींची मागणी के:यावर >या संब%ं धतांना दे =याबाबत
महापा'लका स%चवांना 4नदf श दे =यात आले. सभेdया पूण कामकाजाचे िNहडीओ %च ीकरण कर=यात
आले. तjनंतर उपि2थतांचे आभार मानून

वशेष बैठकYचे कामाकाज सकाळी 11.38 वाजता

संप:याचे जा+हर केले.

दनांक :- 18/11/2017
थान :- मु य कायालय,

(डॉ. Cशांत नारनवरे )
व. इं दरागांधी भवन,

दस
ु रा मजला, लाल बहा दरु शा !ी
सभागह
ृ , मरा भा दर महानगरपा लका

4पठासीन अEधकारF
तथा
िजGहाEधकारF, पालघर
थायी स मती सभापती &नवडणूक 2017
मरा भाइKदर महानगरपा लका

¨ÉÉ. ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ Ênù. 18/11/2017

{ÉÉxÉ Gò. 5

