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ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
मुख्य कायाािय, स्ि. इंदिरागांधी भिन, िसुरा मजिा, िाि बहाद्िरु शास्री सभागहृ 

 

मा. स्थायी सममती सभापती पिाच्या ननिडीसाठी दि. २४/०२/२०२१ रोजी सकाळी ११.३० िाजता 
आयोजजत स्थायी सममती विशषे बैठकीच ेइनतितृ्त.  

 
 मा. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, याांचकेडील पत्र क्र.साशा/कायाा-३/नपा-२/वपठासीन अधि./ममरा 

भाईंदर मनपा /२०२१, दद. १०/०२/२०२१ अन्िये, ममरा भाईंदर महानगरपामलका स्थायी सममती सभापती 

या पदािर ननिड करणेसाठी श्री. मममलांद बोरीकर , मा. जिल्हाधिकारी, मुांबई उपनगर  याांची ननयुक्ती 

करण्यात आली आहे . त्या अनुषांगाने ममरा भाईंदर महानगरपामलका स्थायी सममती सभापती पदाची 

ननिड करण्यासाठी बोलाविण्यात आलेली आिची विशषे बैठक सकाळी ११.५८ िािता श्री. मममलांद 

बोरीकर, मा. जिल्हाधिकारी, मुांबई उपनगर याांच ेअध्यक्षतेखाली सुरु करण्यात आली . सदर सभेस 

खालील स्थायी सममती सदस्य उपजस्थत होते . उपजस्थत सदस्याांची ओळख ि खात्री महापामलका सधचि 

श्री. िासुदेि मशरिळकर याांनी केली.  
 

उपजस्थत सदस्य :-  
 

 

अ.क्र. सदस्याच ेनाांि 
१ श्री. अशोक सूयादेि नतिारी  
२ श्री. हसमुख मोहनलाल गहलोत 
३ श्री. सांिय अनांत थेराड े
४ श्री. ददनेश तेिराि िैन  
५ श्री. राकेश रनतशचांद्र शाह 
६ श्री. सुरेश िगदीश खांडलेिाल 
७ श्रीम. सुरेखा प्रकाश सोनार 
८ श्रीम. िैशाली गिेंद्र रकिी 
९ श्रीम. सुननता रमेश िैन 
१० श्रीम. शानु िोरािरमसांह गोदहल 
११ श्री. एलायस दमुमांग बाांड्या 
१२ श्री. कमलेश यशिांत भोईर 
१३ श्री. ियांतीलाल गुरुनाथ पाटील 
१४ सौ. स्नेहा शैलेश पाांड े
१५ श्री. अननल ददिाकर सािांत 
१६ श्रीम. धगता हररष परदेशी 

 

गैरहिर सदस्य :- ननरांक 
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 सिाप्रथम महानगरपामलका सधचि याांनी उपजस्थताांच ेस्िागत केले ि विशषे बैठकीच ेप्रयोिन ि 

या ननिडीची प्रक्रक्रया उपजस्थताांना समिािून साांधगतली ि विषयपत्रत्रकेिरील विषयाच ेिाचन केले.  

 महाराष्ट्र महानगरपामलका अधिननयमाच ेप्रकरण २ कलम २१ पोटकलम (१) अन्िये मा. स्थायी 

सममतीिर असणाऱ्या सदस्याांपैकी एका सदस्याची एक िषााकररता सभापती , स्थायी सममती म्हणून 

नेमणुक करणेबाबत.  

 ननिााररत कायाक्रमानुसार मांगळिार ददनाां क २३/०२/२०२१ रोिी सकाळी ११.०० ते दपुारी १.०० 

िािेपयतं स्थायी सममती सभापती पदाच्या ननिडीसाठी महानगरपामलका सधचि याांचकेड ेप्राप्त झालेले 

चार उमेदिाराांची पाच नामननदेशन पत्र पुढील आिश्यक कायािाहीसाठी मा. महानगरपामलका सधचि याांनी 

मा. वपठासीन अधिकारी याांच्याकड ेददनाांक २४/०२/२०२१ रोिी सकाळी ११.५९ िािता सादर केली. त्याांची 

नािे खालीलप्रमाणे आहेत. 

अ.क्र. उमेदिाराच ेनाि सुचकाच ेनाि अनुमोदकाच ेनाि 
१ श्री. कमलेश यशिांत भोईर श्री. एलायेस दमुमांग बाांड्या श्री. ियांतीलाल गुरुनाथ पाटील 

२ श्री. शाह राकेश रनतशचांद्र श्रीम. रकिी िैशाली गिेंद्र श्री. खांडलेिाल सुरेश िगददश 

३ श्री. खांडलेिाल सुरेश िगददश श्री. शाह राकेश रनतशचांद्र श्रीम. रकिी िैशाली गिेंद्र 

४ श्री. िैन ददनेश तेिराि  श्री. गेहलोत हसमुख मोहलनाल श्री. थेराड ेसांिय अनांत 

५ श्री. शाह राकेश रनतशचांद्र श्रीम. रकिी िैशाली गिेंद्र श्री. खांडलेिाल सुरेश िगददश 
  

 तद्नांतर मा . वपठासीन अधिकारी याांनी प्राप्त झालेले नामननदेशन पत्र उपजस्थताांसमोर िाचनू 

दाखिले. महाराष्ट्र महानगरपामलका (स्थायी सममती , पररिहन सममती , प्रभाग सममती आणण इतर 

सममत्याांच्या सभापती ननिडणूक घेणे ) ननयम २००७ मिील ननयम ५(२) नुसार नामननदेशन पत्राच्या 

छाननीच ेकाम दपुारी १२.०० िािता सुरु झाले. 

१.  सिाप्रथम श्री. कमलेश यशिांत भोईर याांच्या नामननदेशन पत्राची छाननी करणेत आली .         

श्री. कमलेश यशिांत भोईर याांच्या नामननदेशन पत्रािर सुचक म्हणून स्थायी साममती सदस्य    

श्री. एलायेस दमुमांग बाांड्या  याांनी स्िाक्षरी केली आहे  ि अनुमोदक म्हणून श्री. ियांतीलाल 

गुरुनाथ पाटील याांनी स्िाक्षरी केलेली आहे . छाननी दरम्यान नामननदेशन पत्राांिरील उमेदिार , 

सुचक ि अनुमोदक याांच्या ओळखीबाबत ि त्याांच्या स्िाक्षऱ्याांची खात्री महापामलका सधचि   

श्री. िासुदेि मशरिळकर याां च्यामार्ा त करण्यात आली . छाननीअांती श्री. कमलेश यशिांत भोईर 

याांच ेनामननदेशनपत्र िैि ठरविणेत आले. 
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२.  श्री. शाह राकेश रनतशचांद्र  याांच्या नामननदेशन पत्राची छाननी करणेत आली . श्री. शाह राकेश 

रनतशचांद्र याांच ेनामननदेशन पत्रािर सुचक म्हणून स्थायी साममती सदस्या श्रीम. रकिी िैशाली 

गिेंद्र याांनी स्िा क्षरी केली आहे ि अनुमोदक म्हणून  श्री. खांडलेिाल सुरेश िगददश  याांनी 

स्िाक्षरी केलेली आहे . छाननी दरम्यान नामननदेशन पत्राांिरील उमेदिार , सुचक ि अनुमोदक 

याांच्या ओळखीबाबत ि त्याांच्या स्िाक्षऱ्याांची खात्री महा पामलका सधचि श्री . िासुदेि मशरिळकर 

याांच्यामार्ा त करण्यात आली.  

महाराष्ट्र महानगरपामलका (स्थायी सममती, पररिहन सममती, प्रभाग सममती आणण इतर 

सममत्याांच्या सभापती ननिडणूक घेणे ) ननयम २००७ मिील ननयम ३(३) अन्िये कोणताही 

पामलका सदस्य एकापेक्षा अधिक उमेदिाराांची नामननदे शने सूधचत करणार नाही क्रकां िा त्यास 

अनुमोदन देणार नाही.  

परांतु असे की , स्थायी सममती सभापतीच्या ननयुक्तीकररता सूचक क्रकां िा अनुमोदक 

असणाऱ्या नगरसेिकास सभापती पदासाठी ननिडणूक लढविता येणार नाही.  

श्री. शाह राकेश रनतशचांद्र याांनी ननयम ३(३) च े उल्लांघन केलेले असल्या न ेश्री. शाह 

राकेश रनतशचांद्र याांचे  नामननदेशन पत्र महाराष्ट्र महानगरपामलका (स्थायी सममती , पररिहन 

सममती, प्रभाग सममती आणण इतर सममत्याांच्या सभापती ननिडणूक घेणे ) ननयम २००७ मिील 

ननयम ५(२) अन्िये रे्टाळण्यात येत आहे. 

३.  श्री. खांडलेिाल सुरेश िगददश याांच ेनामननदेशन पत्राची छाननी करण्यात आली . श्री. खांडलेिाल 

सुरेश िगददश  याांच्या नामननदेशन पत्रािर सुचक म्हणून स्थायी साममती सदस्य श्री. शाह 

राकेश रनतशचांद्र याांनी स्िाक्षरी केली आहे ि अनुमोदक म्हणून श्रीम. रकिी िैशाली गिेंद्र याांनी 

स्िाक्षरी केलेली आहे . छाननी दरम्यान नाम ननदेशन पत्राां िरील उमेदिार , सुचक ि अनुमोदक 

याांच्या ओळखीबाबत ि त्याांच्या स्िाक्षऱ्याांची खात्री महापामलका सधचि श्री . िासुदेि मशरिळकर 

याांच्यामार्ा त करण्यात आली.  

महाराष्ट्र महानगरपामलका (स्थायी सममती, पररिहन सममती, प्रभाग सममती आणण इतर 

सममत्याांच्या सभापती नन िडणूक घेणे ) ननयम २००७ मिील ननयम ३(३) अन्िये कोणताही 

पामलका सदस्य एकापेक्षा अधिक उमेदिाराांची नामननदेशने सूधचत करणार नाही क्रकां िा त्यास 

अनुमोदन देणार नाही.  
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परांतु असे की , स्थायी सममती सभापतीच्या ननयुक्तीकररता सूचक क्रकां िा अनुमोदक 

असणाऱ्या नगरसेिकास सभापती पदासाठी ननिडणूक लढविता येणार नाही.  

श्री. खांडलेिाल सुरेश िगददश याांनी ननयम ३(३) च ेउल्लांघन केलेले असल्याने श्री . शाह 

राकेश रनतशचांद्र याांची दोन्ही नामननदेशन पत्र महाराष्ट्र महानगरपामलका (स्थायी सममती , 

पररिहन सममती , प्रभाग सममती आणण इतर सममत्याांच्या सभापती ननिड णूक घेणे ) ननयम 

२००७ मिील ननयम ५(२) अन्िये रे्टाळण्यात येत आहेत. 

४. श्री. िैन ददनेश तेिराि याांच ेनामननदेशन पत्राची छाननी करण्यात आली . श्री. िैन ददनेश 

तेिराि याांच्या नामननदेशन पत्रािर सुचक म्हणून स्थायी साममती सदस्य श्री. गेहलोत हसमुख 

मोहलनाल याांनी स्िाक्षरी केली आहे ि अनुमोदक म्हणून श्री. थेराड ेसांिय अनांत याांनी स्िाक्षरी 

केलेली आहे . छाननी दरम्यान नामननदेशन पत्राांिरील उमेदिार , सुचक ि अनुमोदक याांच्या 

ओळखीबाबत ि त्याांच्या स्िाक्षऱ्याांची खात्री महापामलका सधचि श्री . िासुदेि मशरिळकर 

याांच्यामार्ा त करण्यात आली . छाननीअांती श्री. िैन ददनेश तेिराि याांच ेनामननदेशनपत्र िैि 

ठरविणेत आले.  

५. श्री. शाह राकेश रनतशचांद्र याांनी याांनी सादर केलेल्या नामननदेशन पत्रािर सुचक श्रीम . रकिी 

िैशाली गिेंद्र ि अनुमोदक श्री. खांडलेिाल सुरेश िगदीश या स्थायी सममती सदस्याांनी स्िाक्षऱ्या 

केलेल्या आहेत.  

महाराष्ट्र महानगरपामलका (स्थायी सममती , पररिहन सममती , प्रभाग सममती आणण इतर 

सममत्याांच्या सभापती ननिडणूक घेणे ) ननयम २००७ मिील ननयम ३(३) अन्िये कोणताही पामलका 

सदस्य एकापेक्षा अधिक उमेदिाराांची नामननदेशने सूधचत करणार नाही क्रकां िा त्यास अनुमोदन देणार 

नाही.  

परांतु असे की , स्थायी सममती सभापतीच्या ननयुक्तीकररता सूचक क्रकां िा अनुमोदक असणाऱ्या 

नगरसेिकास सभापती पदासाठी ननिडणूक लढविता येणार नाही. 

छाननीअांती १) श्री. शाह राकेश रनतशचांद्र ि २) श्री. खांडलेिाल सुरेश िगददश याांची नामननदेशन 

पत्र रे्टाळण्यात आलेली असून, १) श्री. कमलेश यशिांत भोईर ि २) श्री. िैन ददनेश तेिराि हे दोन िैि 

उमेदिार असल्याच ेघोषीत करण्यात आले. 

 अशा प्रकारे छाननीच ेकाम दपुारी १२.०२ मम. सुरु करुन दपुारी १२.०९ ममनीटाांनी सांपविण्यात 

आले. त्यानांतर पीठासीन अधिकारी याांनी मुांबई प्राांनतक  महानगरपामलका (स्थायी सममती, पररिहन 
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सममती, प्रभाग सममती आणण इतर सममत्याांच्या सभापती  याांची ननिडणूक घेणे ) ननयम २००७ मिील 

ननयम ५(३) अन्िये ज्या कोणत्या उमेदिारास आपले नामननदेशन पत्र मागे घ्याियाच ेअसेल त्याांनी 

दपुारी १२.१० ते दपुारी १२.२५ या १५ ममननटाच्या कालाििीत लेखी नोटीस दे िून नामननदेश पत्र मागे 

घेता येईल असे िादहर केले. 

 सन्मा. सदस्या श्रीम. स्नेहा शैलेश पाांड ेि श्री . ियांतीलाल गुरुनाथ पाटील याांनी सभागहृ सोडून 

िात असल्याच ेसाांधगतले ि १) श्रीम. स्नेहा शैलेश पाांड े २) श्री. ियांतीलाल गुरुनाथ पाटील          

३) श्री. कमलेश यशिांत  भोईर ि ४) श्री. एलायस दमुमांग बाांड्या हे चार सदस्य सभागहृ सोडून 

सभागहृाच्या बाहेर गेले. 

 ददलेल्या मुदतीमध्ये उमेदिाराांनी आपली उमेदिारी मागे घेतलेली नाही . त्यामुळे दोन उमेदिार 

ननिडणूक ररांगणात रादहलेले आहेत. 
  

 उमेदिार दोन मशल्लक असल्याने ननयम ६(२) प्रमाणे उ मेदिाराची नािे िणाानुक्रमे लािणे 

आिश्यक असुन, िणाानुक्रमे अांममत नािे पुढीलप्रमाणे आहेत. 

१) श्री. कमलेश यशिांत भोईर 

२) श्री. िैन ददनेश तेिराि 

'' सभापती '' पदाच्या ननिडणुकीसाठी दोन उमेदिार मशल्लक रादहले आहेत . सभापती पद हे 

एकच असल्याने ि उमेदिार दोन मशल्लक रादहल्या ने ननयम ६(३) प्रमाणे ''हात िर '' करुन मतदान 

घेण्यात येत आहे . प्रथम उमेदिार श्री. कमलेश यशिांत भोईर याांना ज्याांना मत द्याियाच ेआहे त्याांनी 

हात िर करुन आपले मत नोंदिािे, असे वपठासीन अधिकारी याांनी साांधगतले. तेव्हा श्री. कमलेश यशिांत 

भोईर याांना कोणत्याही सदस्याांनी मत ददलेले नाही.  

दसुरे उमेदिार श्री. िैन ददनेश तेिराि याांना ज्याांना मत द्याियाच ेआहे त्याांनी हात िर करुन 

आपले मत नोंदिािे , असे वपठासीन अधिकारी याांनी साांधगतले . त्यानांतर श्री. िैन ददनेश तेिराि याांना 

खालील सदस्याांनी हात िर करुन आपले मत नोंदविले. 

अ.क्र. सदस्याच ेनाांि 
१ श्री. अशोक सूयादेि नतिारी  
२ श्री. सांिय अनांत थेराड े
३ श्रीम. सुरेखा प्रकाश सोनार 
४ श्रीम. िैशाली गिेंद्र रकिी 
५ श्री. ददनेश तेिराि िैन  
६ श्री. राकेश रनतशचांद्र शाह 
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७ श्री. हसमुख मोहनलाल गहलोत 
८ श्री. सुरेश िगदीश खांडलेिाल 
९ श्रीम. सुननता रमेश िैन 
१० श्रीम. शानु िोरािरमसांह गोदहल 

 

तसेच  श्री. अननल ददिाकर सािांत ि श्रीम. धगता हररष परदेशी हे दोन सदस्य तटस्थ रादहलेले 

आहेत. 

हात िर करुन मतदान घेतले असता १) श्री. कमलेश यशिांत भोईर याांना ०० इतकी मते ि      

२) श्री. िैन ददनेश तेिराि १० इतकी मते ममळाली. ०२ सदस्य तटस्थ रादहलेले आहेत. 

या दोन्ही उमेदिाराांपैकी सिाात िास्त मते श्री. िैन ददनेश तेिराि याांना ममळाल्याने ते 

सभापती, स्थायी सममती पदी एक िषााकररता बहुमताने ननिडून आल्याच ेननयम ६(७) अन्िये वपठासीन 

अधिकारी याांनी घोषीत केले.  

 ननिडणूकीबाबत सिा अमभलेख महापामलका सधचि , ममरा भाईंदर महानगरपामलका याांच्याकड े

सादर करण्यात आले . अमभलेखयाांच्या प्रमाणणत प्रतीांची मागणी केल्यािर त्या सांबांधिताांना देण्याबाबत 

महापामलका सधचिाांना ननदेश देण्यात आले . सभेच्या पूणा कामकािाच ेजव्हडीओ धचत्रीकरण करण्यात 

आले. तद्नांतर उपजस्थताांच ेआभार मानून विशषे बैठकीच ेकामाकाि दपुारी १२.३४ िािता सांपल्याच े

िादहर केले. 

 

 

दिनांक :- २४/०२/२०२१ 
स्थान :- मुख्य कायाािय, स्ि. इंदिरागांधी 
भिन, िसुरा मजिा, िाि बहाद्िरु शास्री 
सभागहृ, ममरा भाईंिर महानगरपामिका 

 (मममििं बोरीकर) 
वपठासीन अधधकारी 

तथा 
जजल्हाधधकारी, मुंबई उपनगर 

स्थायी सममती सभापती ननिडणूक २०२१ 
ममरा भाइंिर महानगरपामिका 

 


