मभया बाईंदय भशानगयऩामरका
भुख्म कामाारम, स्ल. इंददयागांधी बलन, दव
ु या भजरा, रार फशाद्दुय ळास्री वबागश
ृ
भा. स्थामी वमभती वबाऩती ऩदाच्मा ननलडीवाठी दद. २८/०२/२०२० योजी दऩ
ु ायी ११.३० लाजता
आमोजजत स्थामी वमभती वलळेऴ फैठकीचे इनतलत्ृ त.

भा. वलबागीम आमुक्त, कोकण वलबाग, मांचक
े डीर ऩर क्र.वाळा/कामाा-३/नऩा-२/वऩठावीन अधध./स्था.व.

वबाऩती ननलड/३९/२०२०, दद. १४/०२/२०२० अन्लमे, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका स्थामी वमभती वबाऩती मा
ऩदालय ननलड कयणेवाठी श्री. मभमरंद फोयीकय, भा. जजल्शाधधकायी, भुंफई उऩनगय मांची ननमुक्ती कयण्मात
आरी आशे . त्मा अनुऴंगाने मभया बाईंदय भशानगयऩामरका स्थामी वमभती वबाऩती ऩदाची ननलड
कयण्मावाठी फोरावलण्मात आरेरी आजची वलळेऴ फैठक

वकाऱी ११.३० लाजता श्री. मभमरंद फोयीकय ,

भा. जजल्शाधधकायी, भुंफई उऩनगय मांचे अध्मषतेखारी वुरु कयण्मात आरी . वदय वबेव खारीर स्थामी
वमभती वदस्म उऩजस्थत शोते . उऩजस्थत वदस्मांची ओऱख ल खारी भशाऩामरका वधचल श्री

. लावुदेल

मळयलऱकय मांनी केरी.
उऩजस्थत वदस्म :अ.क्र.

वदस्माचे नांल

१

श्री. ऩाटीर ध्रल
ु ककळोय भन्वायाभ

३

श्री. श्रीप्रकाळ मवंश (भुन्ना मवंग)

२
४
५
६
७
८
९

१०
११
१२
१३
१४
१५

श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार
श्री. याकेळ यनतळचंद्र ळाश
श्रीभ. ननरा फनााड वोन्व
श्रीभ. स्नेशा ळैरेळ ऩांडे

श्री. कभरेळ मळलंत बोईय
श्री. वंजम अनंत थेयाडे

श्री. अळोक वूमद
ा े ल नतलायी

श्रीभ. वयु े खा प्रकाळ वोनाय
श्रीभ. लैळारी गजेंद्र यकली
श्री. ददनेळ तेजयाज जैन

श्री. एरामव दमु भंग फांड्मा

श्री. अननर ददलाकय वालंत
श्रीभ. धगता शरयऴ ऩयदे ळी

गैयशजय वदस्म :-

१

श्रीभ. अननता जमलंत ऩाटीर

वलाप्रथभ भशानगयऩामरका वधचल मांनी उऩजस्थतांचे स्लागत केरे ल वलळेऴ फैठकीचे प्रमोजन ल मा
ननलडीची प्रकक्रमा उऩजस्थतांना वभजालून वांधगतरी ल वलऴमऩत्ररकेलयीर वलऴमाचे लाचन केरे.
भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधननमभाचे प्रकयण

२ करभ २१ ऩोटकरभ (१) अन्लमे भा . स्थामी

वमभतीलय अवणाऱ्मा वदस्मांऩैकी एका वदस्माची एक लऴााकरयता वबाऩती , स्थामी वमभती म्शणून नेभणुक
कयणेफाफत.
ननधाारयत कामाक्रभानुवाय गुरुलाय ददनांक २७/०२/२०२० योजी दऩ
ु ायी ३.०० ते ५.०० लाजेऩमंत स्थामी
वमभती वबाऩती ऩदाच्मा ननलडीवाठी भशानगयऩामरका वधचल मांचक
े डे प्राप्त झारेरे
भा. वलळेऴ स्थामी वमभती वबा दद. २८/०२/२०२०

४ नाभननदे ळन ऩर
ऩान क्र.
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ऩुढीर आलश्मक कामालाशीवाठी भा. भशानगयऩामरका वधचल मांनी भा. वऩठावीन अधधकायी मांच्माकडे ददनांक

२८/०२/२०२० योजी वकाऱी ११.४५ लाजता वादय केरी. त्मांची नाले खारीरप्रभाणे आशे त.
अ.क्र.

उभेदलायाचे नाल

१

श्री. कभरेळ मळलंत बोईय

श्रीभ. ऩांडे स्नेशा ळैरेळ

श्री. अननर ददलाकय वालंत

२

श्री. नतलायी अळोक वुमद
ा ेल

श्री. मवंग श्रीप्रकाळ जजरेदाय

श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार

३

श्री. नतलायी अळोक वम
ा ेल
ु द

श्री. ऩाटीर ध्रल
ु ककळोय भन्वायाभ

श्री. थेयाडे वंजम अनंत

४

श्री. जैन ददनेळ तेजयाज

वुचकाचे नाल

अनुभोदकाचे नाल

(भुन्नामवंग)

श्री. ळाश याकेळ यनतळचंद्र

श्रीभ. वोनाय वुयेखा प्रकाळ

तद्नंतय भा . वऩठावीन अधधकायी मां नी प्राप्त झारेरे नाभननदे ळन ऩर उऩजस्थतांवभोय लाचन
ू
दाखलरे. नाभननदे ळन ऩराच्मा छाननीचे काभ वकाऱी ११.४७ लाजता वुरु झारे.

१ . वलाप्रथभ श्री. कभरेळ मळलंत बोईय मांच्मा नाभननदे ळन ऩराची छाननी कयणेत आरी

.

श्री. कभरेळ मळलंत बोईय मांच्मा नाभननदे ळन ऩरालय वुचक म्शणून स्थामी वामभती वदस्मा
श्रीभ. ऩांडे स्नेशा ळैरेळ मांनी स्लाषयी केरी आशे . ल अनुभोदक म्शणून श्री. अननर ददलाकय वालंत
मांनी स्लाषयी केरेरी आशे . छाननी दयम्मान नाभननदे ळन ऩरांलयीर उभेदलाय , वुचक ल अनुभोदक
मांच्मा ओऱखीफाफत ल त्मांच्मा स्ला षऱ्मांची खारी भशाऩामरका वधचल

श्री. लावुदेल मळयलऱकय

मांच्माभापात कयण्मात आरी. छाननी ऩुणा झाल्मानंतय मा नाभननदे ळनऩरालय कोणाची शयकत आशे
ककंला कवे माफाफत उऩजस्थतांना वलचायणा कयण्मात आरी . उऩजस्थतांऩैकी कोणीशी शयकत घेतरी
नाशी. त्माभुऱे श्री. कभरेळ मळलंत बोईय मांचे नाभननदे ळनऩर छाननीअंती लैध ठयवलणेत आरे.

२. दव
ा े ल मांच्मा नाभननदे ळन ऩराची छाननी कयणेत आरी.
ु ये नाभननदे ळन ऩर श्री. नतलायी अळोक वुमद
श्री. नतलायी अळोक वुमद
ा े ल मांच्मा नाभननदे ळन ऩरालय

वुचक म्शणून स्थामी वामभती वदस्म

श्री. मवंग श्रीप्रकाळ जजरेदाय (भुन्नामवंग) मांनी स्लाषयी केरी आशे ल अनुभोदक म्शणून
श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार मांनी स्लाषयी केरेरी आशे

. छाननी दयम्मान नाभननदे ळन

ऩरांलयीर उभेदलाय , वुचक ल अनुभोदक मांच्मा ओऱखीफाफत ल त्मांच्मा स्लाषऱ्मांची खारी
भशाऩामरका वधचल श्री. लावुदेल मळयलऱकय मांच्माभापात कयण्मात आरी . छाननी ऩुणा झाल्मानंतय
मा नाभननदे ळनऩरालय कोणाची शयकत आशे ककंला कवे माफाफत उऩजस्थतांना वलचायणा कयण्मात
आरी. उऩजस्थतांऩैकी कोणीशी शयकत घेतरी नाशी

. त्माभऱ
ा े ल मांचे
ु े श्री. नतलायी अळोक वम
ु द

नाभननदे ळनऩर छाननीअंती लैध ठयवलणेत आरे.

३. नतवये नाभननदे ळन ऩर दे खीर श्री. नतलायी अळोक वुमद
ा े ल मांचे आशे . श्री. नतलायी अळोक वुमद
ा ेल
मांच्मा नाभननदे ळन ऩरालय वुचक म्शणून स्थामी वामभती वदस्म श्री. ऩाटीर ध्रल
ु ककळोय भन्वायाभ
मांनी स्लाषयी केरी आशे ल अनभ
ु ोदक म्शणू न श्री. थेयाडे वंजम अनंत मांनी स्लाषयी केरेरी आशे .
छाननी दयम्मान नाभननदे ळन ऩरां लयीर उभेदलाय , वच
ु क ल अनभ
ु ोदक मांच्मा ओऱखीफाफत ल
त्मांच्मा स्लाषऱ्मांची खारी भशाऩामरका वधचल श्री
भा. वलळेऴ स्थामी वमभती वबा दद. २८/०२/२०२०

. लावद
ु े ल मळयलऱकय मांच्माभापात कयण्मात
ऩान क्र.
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आरी. छाननी ऩुणा झाल्मा नंतय मा नाभननदे ळनऩरालय कोणाची शयकत आशे ककंला कवे माफाफत
उऩजस्थतांना वलचायणा कयण्मात आरी

. उऩजस्थतांऩैकी कोणीशी शयकत घेतरी नाशी

. त्माभुऱे

श्री. नतलायी अळोक वुमद
ा े ल मांचे नाभननदे ळनऩर छाननीअंती लैध ठयवलणेत आरे.

४. चौथे नाभननदे ळन ऩर श्री. जैन ददनेळ तेजयाज मांचे आशे . श्री. जैन ददनेळ तेजयाज मांच्मा
नाभननदे ळन ऩरालय वुचक म्शणून स्थामी वामभती वदस्म श्री. ळाश याकेळ यनतळचंद्र मांनी स्लाषयी
केरी आशे ल अनुभोदक म्शणून

श्रीभ. वोनाय वुयेखा प्रकाळ मांनी स्लाषयी केरेरी आशे . छाननी

दयम्मान नाभननदे ळन ऩरां लयीर उभेदलाय , वुचक ल अनुभोदक मांच्मा ओऱखीफाफत ल त्मांच्मा
स्लाषऱ्मांची खारी भशाऩामरका वधचल श्री

. लावुदेल मळयलऱकय मांच्माभापात कयण्मात आरी

.

छाननी ऩुणा झाल्मानंतय मा नाभननदे ळनऩरालय कोणाची शयकत आशे ककंला कवे माफाफत
उऩजस्थतांना वलचायणा कयण्मात आरी

. उऩजस्थतांऩैकी कोणीशी शयकत घेतरी नाशी

. त्माभुऱे

श्री. जैन ददनेळ तेजयाज मांचे नाभननदे ळनऩर छाननीअंती लैध ठयवलणेत आरे . वदयचे नाभननदे ळन
ऩर लैध अवल्माचे भी घोऴीत कयीत आशे.
श्री. नतलायी अळोक वम
ा े ल मांची दोन नाभननदे ळन ऩर अवल्माने ऩदशरे नाभननदे ळन ऩर ग्राह्म
ु द
धयण्मात मेत आशे. नाभननदे ळन ऩर ४ अवरी तयी उभेदलाय ३ आशे त. छाननी अंती १) श्री. कभरेळ
मळलंत बोईय २) श्री. नतलायी अळोक वुमद
ा े ल ल ३) श्री. जैन ददनेळ तेजयाज शे तीन लैध उभेदलाय
अवल्माचे भी घोऴीत कयीत आशे.
लयीरप्रभाणे तीन उभेदलायांचे चायशी अजा लैध कयण्मात आरे . छाननी अंती लैध उभेदलायांची
नाले खारीरप्रभाणे आशे त.
अ.क्र.

उभेदलायाचे नाल

१

श्री. कभरेळ मळलंत बोईय

२

श्री. नतलायी अळोक वुमद
ा ेल

३
अळा प्रकाये छाननीचे काभ

श्री. जैन ददनेळ तेजयाज

वकाऱी ११.४७ मभ. वुरु करुन वकाऱी ११.४९ मभनीटांनी वंऩवलण्मात

आरे. त्मानंतय ऩीठावीन अधधकायी मांनी भुंफई प्रांनतक भशानगयऩामरका (स्थामी वमभती, ऩरयलशन वमभती,
प्रबाग वमभती आणण इतय वमभत्मांच्मा वबाऩती

मांची ननलडणूक घेणे ) ननमभ २००७ भधीर ननमभ ५(३)

अन्लमे ज्मा कोणत्मा उभेदलायाव आऩरे नाभननदे ळन ऩर भागे घ्मालमाचे

अवेर त्मांनी वकाऱी ११.५० ते

दऩ
ु ायी १२.०५ मा १५ मभननटाच्मा कारालधीत रेखी नोटीव दे लून नाभननदे ळ ऩर भागे घेता मेईर अवे जादशय
केरे.
ददरेल्मा भद
ु तीभध्मे श्री. जैन ददनेळ तेजयाज मांनी आऩरी उभेदलायी भागे घेतरेरी आशे . त्माभऱ
ु े
दोन उभेदलाय रयंगणात यादशरेरे आशेत.

भा. वलळेऴ स्थामी वमभती वबा दद. २८/०२/२०२०

ऩान क्र.
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उभेदलाय दोन मळल्रक अवल्माने ननमभ ६ (२) प्रभाणे उभेदलायाची नाले लणाानुक्रभे रालणे आलश्मक
अवुन, लणाानुक्रभे नाले ऩुढीरप्रभाणे आशे त.
१) श्री. कभरेळ मळलंत बोईय
२) श्री. नतलायी अळोक वुमद
ा ेल
'' वबाऩती '' ऩदाच्मा ननलडणुकीवाठी दोन उभेदलाय मळल्रक यादशरे आशे त. वबाऩती ऩद शे एकच
अवल्माने ल उभेदलाय दोन मळल्रक यादशल्माने ननमभ ६ (३) प्रभाणे ''शात लय'' करुन भतदान घेण्मात मेत
आशे . प्रथभ उभेदलाय श्री. कभरेळ मळलंत बोईय मांना ज्मांना भत द्मालमाचे आशे त्मांनी शात लय करुन
आऩरे भत नोंदलाले , अवे वऩठावीन अधधकायी मांनी वांधग तरे. तेव्शा श्री. कभरेळ मळलंत बोईय मांना
खारीर वदस्मांनी शात लय करुन आऩरे भत नोंदवलरे.
अ.क्र.

वदस्माचे नांल

१

श्री. एरामव दमु भंग फांड्मा

२

श्रीभ. स्नेशा ळैरेळ ऩांडे

३

श्री. कभरेळ मळलंत बोईय

४

श्री. अननर ददलाकय वालंत

५

श्रीभ. धगता शरयऴ ऩयदे ळी

दव
ा े ल मांना ज्मांना भत द्मालमाचे आशे त्मांनी शात लय करुन
ु ये उभेदलाय श्री. नतलायी अळोक वम
ु द
आऩरे भत नोंदलाले , अवे वऩठावीन अधधकायी मांनी वांधगतरे . त्मानंतय श्री. नतलायी अळोक वम
ा े ल मांना
ु द
खारीर वदस्मांनी शात लय करुन आऩरे भत नोंदवलरे.
अ.क्र.
१
२
३
४

वदस्माचे नांल
श्री. ऩाटीर ध्रल
ु ककळोय भन्वायाभ
श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार

श्री. श्रीप्रकाळ मवंश (भुन्ना मवंग)
श्री. याकेळ यनतळचंद्र ळाश

५

श्रीभ. ननरा फनााड वोन्व

६

श्री. वंजम अनंत थेयाडे

७

श्री. अळोक वूमद
ा े ल नतलायी

८
९
१०

श्रीभ. वयु े खा प्रकाळ वोनाय
श्रीभ. लैळारी गजेंद्र यकली
श्री. ददनेळ तेजयाज जैन

शात लय करुन भतदान घेतरे अवता

१) श्री. कभरेळ मळलंत बोईय मांना ०५ इतकी भते ल

२) श्री. नतलायी अळोक वुमद
ा े ल मांना १० इतकी भते मभऱारी. कुणीशी वदस्म तटस्थ यादशरेरा नाशी.
मा दोन्शी उभेदलायांऩैकी वलाात जा

स्त भते

श्री. नतलायी अळोक वुमद
ा े ल मांना मभऱाल्माने

ते

वबाऩती, स्थामी वमभती ऩदी एक लऴााकरयता फशुभताने ननलडून आल्माचे ननमभ ६ (७) अन्लमे वऩठावीन
अधधकायी मांनी घोऴीत केरे.

भा. वलळेऴ स्थामी वमभती वबा दद. २८/०२/२०२०

ऩान क्र.
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ननलडणूकीफाफत वला अमबरेख भशाऩामरका वधचल , मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मांच्माकडे वादय
कयण्मात आरे . अमबरेख्मांच्मा प्रभाणणत प्रतींची भागणी केल्मालय त्मा वंफंधधतांना दे ण्माफाफत भशाऩामरका
वधचलांना ननदे ळ दे ण्मात आरे . वबेच्मा ऩूणा काभकाजाचे जव्शडीओ धचरीकयण कयण्मात आरे

. तद्नंतय

उऩजस्थतांचे आबाय भानून वलळेऴ फैठकीचे काभाकाज दऩ
ु ायी १२.११ लाजता वंऩल्माचे जादशय केरे.

ददनांक :- २८/०२/२०२०
स्थान :- भुख्म कामाारम, स्ल. इंददयागांधी बलन,
दव
ु या भजरा, रार फशाद्दुय ळास्री

वबागश
ृ , मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

(मभमरंद फोयीकय)

वऩठावीन अधधकायी
तथा

जजल्शाधधकायी, भुंफई उऩनगय

स्थामी वमभती वबाऩती ननलडणक
ू २०२०
मभया बाइंदय भशानगयऩामरका

भा. वलळेऴ स्थामी वमभती वबा दद. २८/०२/२०२०

ऩान क्र.
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