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

 

मा. स्थायी सममती सभापती पिाच्या ननिडीसाठी दि. २४/१०/२०१८ रोजी िपुारी १२.०० िाजता 
आयोजजत स्थायी सममती विशषे बैठकीच ेइनतितृ्त.  

 
  मा. विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यां चकेडीि पर क्र . साशा/कायाा-३/नपा-२/वपठासीन 
अधध./मम.भा.मनपा/२०१८, दि. २८/०९/२०१८ अन्िये, ममरा भाईंिर महानगरपामिका स्थायी सममती सभापती 
या पिािर ननिड करणेसाठी डॉ. प्रशांत नारनिरे, मा. जजल्हाधधकारी, पािघर यांची ननयुक्ती करण्यात आिी 
आहे. त्या अनुषं गाने ममरा भाईंिर महानगरपामिका स्थायी सममती सभापती पिाची ननिड करण्यासाठी 
बोिाविण्यात आिेिी आजची विशषे बैठक िपुारी १२.०० िाजता डॉ. प्रशांत नारनिरे, मा. जजल्हाधधकारी, 
पािघर यांच ेअध्यक्षतेखािी सुरु करण्यात आिी. सिर सभेस खािीि स्थायी सममती सिस्य उपजस्थत होत.े 
उपजस्थत सिस्यांची ओळख ि खारी महापामिका सधचि श्री. िासुिेि मशरिळकर यांनी केिी.  

 

अ.क्र. सिस्याच ेनांि उपजस्थती 

१ श्री. गेहिोत हसमुख मोहनिाि हजर 

२ श्री. पाटीि ध्रिुककशोर मन्साराम          हजर 

३ श्री. राकेश रनतशचदं्र शाह हजर 

४ श्रीम. ननिा बनााड सोन्स हजर 

५ श्री. श्रीप्रकाश मसहं (मुन्ना मसगं) हजर 

६ श्री. मोहन गोपाळ म्हार े हजर 

७ श्रीम. िषाा धगरधर भानुशािी हजर 

८ श्रीम. िंिना मंगेश पाटीि हजर 

९ श्री. व्यास रवि िासुिेि हजर 

१० श्रीम. यािि मीरािेिी रामिाि हजर 

११ श्रीम. अननता जयिंत पाटीि हजर 

१२ श्रीम. दिप्ती शखेर भट्ट हजर 

१३ श्रीम. िंिना विकास पाटीि हजर 

१४ श्रीम. तारा विनायक घरत हजर 

१५ श्री. राजीि ओमप्रकाश मेहरा हजर 

१६ श्री. जुबेर इनामिार हजर 

 

 सिाप्रथम महानगरपामिका सधचि यांनी उपजस्थतांच ेस्िागत केिे ि विशषे बैठकीच ेप्रयोजन ि या 

ननिडीची प्रकक्रया उपजस्थतांना समजािून सांधगतिी ि विषयपत्ररकेिरीि विषयाच ेिाचन केिे.  
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 महाराष्ट्र महानगरपामिका अधधननयमाच ेप्रकरण २ किम २१ पोटकिम (१) अन्िये मा . स्थायी 

सममतीिर असणाऱ्या सिस्यांपैकी एका सिस्याची एक िषााकररता सभापती , स्थायी सममती म्हणून नेमणुक 

करणेबाबत.  

 ननधााररत कायाक्रमानुसार सोमिार दिनांक २२/१०/२०१८ रोजी िपुारी ३.०० ते ५.०० िाजेपयतं स्थायी 

सममती सभापती पिाच्या ननिडीसाठी महानगरपामिका सधचि यांचकेड ेप्राप्त झािेिे २ नामननिेशन पर े

पुढीि आिश्यक कायािाहीसाठी मा. महानगरपामिका सधचि यांनी मा. वपठासीन अधधकारी यांच्याकड ेदिनांक 

२४/१०/२०१८ रोजी िपुारी १२.०३ िाजता सािर केिी. त्यांची नािे खािीिप्रमाणे आहेत. 

अ.क्र. उमेििाराच ेनाि सुचकाच ेनाि अनुमोिकाच ेनाि 
१ श्री. व्यास रवि िासुिेि श्री. शाह राकेश रनतशचदं्र श्री. म्हार ेमोहन गोपाळ 
२ श्रीम. िंिना विकास पाटीि श्री. राजीि ओमप्रकाश मेहरा श्रीम. तारा विनायक घरत 

  

 तद्नंतर मा . वपठासीन अधधकारी यांनी प्राप्त झािेिे नामननिेशन पर उपजस्थतांसमोर िाचनू 

िाखििे. नामननिेशन पराच्या छाननीच ेकाम िपुारी १२.०३ िाजता सुरु झािे. 

1.  सिाप्रथम श्री. व्यास रवि िासुिेि यांच्या नामननिेशन पराची छाननी करणेत आिी. श्री. व्यास रवि 

िासुिेि यांच्या नामननिेशन परािर सुचक म्हणून स्थायी साममती सिस्य श्री. शाह राकेश 

रनतशचदं्र यांनी स्िाक्षरी केिी आहे . ि अनुमोिक म्हणून श्री. म्हार ेमोहन गोपाळ यांनी स्िाक्षरी 

केिेिी आहे . छाननी िरम्यान नामननिेशन परांिरीि उमेििार , सुचक ि अनुमोिक यांच्या 

ओळखीबाबत ि त्यांच्या स्िाक्षऱ्यांची खारी महापामिका सधचि  श्री. िासुिेि मशरिळकर 

यांच्यामार्ा त करण्यात आिी. छाननी पुणा झाल्यानंतर या नामननिेशनपरािर कोणाची हरकत आहे 

ककंिा कसे याबाबत उपजस्थतांना विचा रणा करण्यात आिी . उपजस्थतांपैकी कोणीही हरकत घेतिी 

नाही. त्यामुळे श्री. व्यास रवि िासुिेि यांच ेनामननिेशनपर छाननीअतंी िैध ठरविणेत आिे. 

2.  श्रीम. िंिना विकास पाटीि यांच्या नामननिेशन पराची छाननी करणेत आिी. श्रीम. िंिना विकास 

पाटीि यांच्या नामननिेशन परा िर सुचक म्हणून स्थायी साममती सिस्य  श्री. राजीि ओमप्रकाश 

मेहरा यांनी स्िाक्षरी केिी आहे ि अनुमोिक म्हणून श्रीम. तारा विनायक घरत यांनी स्िाक्षरी 

केिेिी आहे . छाननी िरम्यान नामननिेशन परांिरीि उमेििार , सुचक ि अनुमोिक यांच्या 

ओळखीबाबत ि त्यांच्या स्िाक्षऱ्यांची खारी महापामिका सधचि श्री . िासुिेि मशरिळकर 

यांच्यामार्ा त करण्यात आिी. छाननी पुणा झाल्यानंतर या नामननिेशनपरािर कोणाची हरकत आहे 

ककंिा कसे याबाबत उप जस्थतांना विचारणा करण्यात आिी . उपजस्थतांपैकी कोणीही हरकत घेतिी 

नाही. त्यामुळे श्रीम. िंिना विकास पाटीि यांच ेनामननिेशनपर छाननीअतंी िैध ठरविणेत आिे. 

 िरीिप्रमाणे िोन उमेििारांच ेिोनही अजा िैध करण्यात आिे . छाननी अतंी िैध उमेििारांची 

नािे खािीिप्रमाणे आहेत. 
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अ.क्र. उमेििाराच ेनाि 
१ श्री. व्यास रवि िासुिेि 
२ श्रीम. िंिना विकास पाटीि 

  

 अशा प्रकारे छाननीच ेकाम िपुारी १२.०३ मम. सुरु करुन िपुारी १२.०८ ममनीटांनी संपविण्यात आिे. 

त्यानतंर पीठासीन अधधकारी यांनी महाराष्ट्र महानगरपामिका (स्थायी सममती , पररिहन समम ती, प्रभाग 

सममती आणण इतर सममत्यांच्या सभापती ननिडणूक घेणे ) ननयम २००७ मधीि ननयम ५(३) अन्िये ज्या 

कोणत्या उमेििारास आपिे नामननिेशन पर मागे घ्याियाच ेअसेि त्यांनी िपुारी १२.०९ ते १२.२४ या १५ 

ममननटाच्या कािािधीत िेखी नोटीस िेिून नामननिेश पर मागे घेता येईि असे जादहर केिे. 

 दििेल्या मुितीमध्ये उमेििारांनी आपिी उमेििारी मागे घेतिेिी नाही . त्यामुळे िोन उमेििार  

ररगंणात रादहिेिे आहेत. 

उमेििार िोन मशल्िक असल्याने ननयम ६ (२) प्रमाणे उमेििाराची नािे िणाानुक्रमे िािणे आिश्यक 

असुन, िणाानुक्रमे नािे पुढीिप्रमाणे आहेत. 

१) श्रीम. िंिना विकास पाटीि 

२) श्री. व्यास रवि िासुिेि 

'' सभापती '' पिाच्या ननिडणुकीसाठी िोन उमेििार मशल्िक रादहिे आहेत . सभापती पि हे एकच 

असल्याने ि उमेििार िोन मशल्िक रादहल्याने ननयम ६ (३) प्रमाणे ''हात िर '' करुन मतिान घेण्यात येत 

आहे. प्रथम उमेििार श्रीम. िंिना विकास पाटीि यांना ज्यांना मत द्याियाच ेआहे त्यांनी हात िर करुन 

आपिे मत नोंििािे , असे वपठासीन अधधकारी यांनी सांधगतिे . तेव्हा श्रीम. िंिना विकास पाटीि यांना 

खािीि सिस्यांनी हात िर करुन आपिे मत नोंिवििे.  

अ.क्र. सिस्याच ेनांि 
१ श्रीम. अननता जयितं पाटीि 
२ श्रीम. दिप्ती शखेर भट्ट 
३ श्रीम. िंिना विकास पाटीि 
४ श्रीम. तारा विनायक घरत 
५ श्री. राजीि ओमप्रकाश मेहरा 
६ श्री. जुबेर इनामिार 

 

िसुरे उमेििार श्री. व्यास रवि िासुिेि यांना ज्यांना मत द्याियाच ेआहे त्यांनी हात िर करुन 

आपिे मत नोंििािे , असे वपठासीन अधधकारी यांनी सांधगतिे . त्यानंतर श्री. व्यास रवि िासुिेि यांना 

खािीि सिस्यांनी हात िर करुन आपिे मत नोंिवििे. 

अ.क्र. सिस्याच ेनांि 
१ श्री. गेहिोत हसमुख मोहनिाि 
२ श्री. पाटीि ध्रिृककशोर मन्साराम 
३ श्री. व्यास रवि िासुिेि 
४ श्रीम. यािि मीरािेिी रामिाि 
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५ श्री. म्हार ेमोहन गोपाळ 
६ श्री. राकेश रनतशचदं्र शाह 
७ श्रीम. ननिा बनााड सोन्स 
८ श्री. श्रीप्रकाश मसहं (मुन्ना मसगं) 
९ श्रीम. िषाा धगरधर भानुशािी 
१० श्रीम. िंिना मंगेश पाटीि 

 

हात िर करुन मतिान घेतिे असता १) श्रीम. िंिना विकास पाटीि यांना ०६ इतकी मते ि      

२) श्री. व्यास रवि िासुिेि यांना १० इतकी मते ममळािी. तसेच ०० सिस्य तटस्थ रादहिे.  

या िोन्ही उमेििारांपैकी सिाात जास्त मते श्री. व्यास रवि िासुिेि यांना ममळाल्याने ते सभापती , 

स्थायी सममती पिी बहुमताने ननिडून आल्याच ेननयम ६ (७) अन्िये वपठासीन अधधकारी यांनी घोषीत केिे.  

 ननिडणूकीबाबत सिा अमभिेख महापामिका सधचि , ममरा भाईंिर महानगरपामिका यांच्याकड ेसािर 

करण्यात आिे. अमभिेख्यांच्या प्रमाणणत प्रतींची मागणी केल्यािर त्या संबंधधतांना िेण्याबाबत महापामिका 

सधचिांना ननिेश िेण्यात आिे . सभेच्या पूणा  कामकाजाच ेजव्हडीओ धचरीकरण करण्यात आिे . तद्नंतर 

उपजस्थतांच ेआभार मानून विशषे बैठकीच ेकामाकाज िपुारी १२.३२ िाजता संपल्याच ेजादहर केिे. 

 

 

 
दिनांक :- २४/१०/२०१८ 
स्थान :- मुख्य कायाािय, स्ि. इंदिरागांधी भिन, 
        िसुरा मजिा, िाि बहाद्िरु शास्री 
        सभागहृ, ममरा भाईंिर महानगरपामिका 

सही/- 
(डॉ. प्रशांत नारनिरे) 
वपठासीन अधधकारी 

तथा 
जजल्हाधधकारी, पािघर 

स्थायी सममती सभापती ननिडणूक २०१८ 
ममरा भाइंिर महानगरपामिका 

 


