
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
(महापौर व उपमहापौर िनवडणूक वशेष सवसाधारण सभा) 

 

 सोमवार, दनांक 01.11.2017 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या डॉ. शंकरराव 
च हाण सभागहृ, नांदेड येथे नविनवाचीत स. सदःय/सदःया मधून महानगरपािलके या महापौर व उपमहापौर पदा या 
िनवड साठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची वशेष सवसाधारण सभा आयोजीत कर यात आली होती. 
 सदर वशेष सभेस पीठासीन अिधकार  हणून मा. वभागीय आयु , औरंगाबाद यांचेकड ल आदेश बं.2017/ 
नपाू/िनवडणुक/का व दनांक 17.10.2017 अ वये ूािधकृत कर यात आलेले मा. ौी अ ण ड गरे ज हािधकार , नांदेड हे 
सदर ल वशेष सभेचे पीठासीन अिधकार  हणून उप ःथत होते. 
 उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  क न सदर वशेष सवसाधारण सभेस खालील नव िनवाचीत नांदेड वाघाळा 
शहर महानगरपािलका सदःय उप ःथत होते.  तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे आयु  ौी गणेश देशमुख व इतर 
अिधकार  व कमचार  उप ःथत होते. 
 

  सव ौी / ौीमती 
1. राऊत दपक नरहर  

2. पाट ल सुनंदा सुभाष 

3. क याणकर योती कशन 

4.  क याणकर बालाजी देवीदास 

5. कदम योती मिनष 

6. तु पेकर संगीता सखराम 

7. मुळे कवीता सतंोष 

8. देशमुख सतीष पंुडलीकराव 

9. पवळे उमेश देवराव 

10 पूर  कौश या शंकर 
11 कोकाटे क णा भीमराव 

12 गाड वाले सं दपिसंघ शंकरिसंघ 

13 वाघमारे दयानदं नामदेव 

14 बरकले सो रता बालाजीराव 

15 ःवामी शैलजा कशोर 
16 च हाण आनदं शंकरराव 

17 पंपळे महि हरामन 

18 पावडे जयौी िनलेश 

19 नेरलकर अपणा ऋषीकेश 

20 खान फारख अली इलीयाज खाँ 
21 भवरे िशलाबाई कशोर 
22 य नम राजेश लआमीनारायण 

23 देशमुख वैशाली िमलींद 
24  कनकदंडे महेश मारोतराव 

25 रायबोले योती सुभाष 

26 च हाण उमेशिसंघ अशोकिसगं 

27 पाट ल संगीता व ठल 

28 खान अ दल अलीम खान अ दु लु जलील खान 

29 सोनाळे दंयंत गणेशराजु  

30 येवनकर मो हनी वजय 

31 खान सलीमा बेगम नु ला खान 

32 ग डम नागनाथ द ाऽय 
 



(2) 
33 पवळे पुजा बालाजी 
34 ःवामी कशोर म लीकाजुन 

35 गाड वाले मनिमतकौर नरििसंघ 

36 ितडके ूशांत व ठल 

37 गजभारे बापूराव नागोराव 

38 शहाणे अ का जगद श 

39 पवार जयौी परमे र 
40 गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ 

41 स यद शेर अली अ. महेबुब अली 
42 आिसया बेगम अ. हबीब 

43 रझीया बेगम बाबु खान 

44 खान म. मसुद अहेमद खान उःमान खान 

45 अ दल स ार अु . गफुर 
46 शमीम बेगम शेख जावीद 
47 अरशीन कौसर मोह मद हबीब 

48 अ. रिशद अ. गणी 
49 सोनकांबळे गंगाबाई म हार  

50 कुरेशी र हाना बेगम चाँद पाशा 
51 अ दल शमीम अ द ला साबु ु  

52 मोह मद साबेर चाऊस मोह मद नासेर चाऊस 

53 अ. लतीफ अ. मजीद 
54 शबाना बेगम मो. नासेर 
55  फरहत सलुताना खुश द अ वर 
56 कोकूलवार नागेश गो वदं 
57 कापुरे िगतांजली रामदास 

58 अ. हफ ज अ. कर म 

59 आयेशा बेगम शे. असलम 

60 फा ख हसेन कासीम परानु  

61 रावत दपकिसगं कािशनाथिसगं 

62 सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ 

63 खालसा ूकाशकौर सुर जतिसघं 

64 रावत भानुिसंग गया दनिसंग 

65 तेहरा अिमतिसगं गोपालिसंग 

66 मुथा कांताबाई ूकाशचंद 
67 यादव ूभा इ रलाल 

68 नवाब गुरिमतिसंघ ब-यामिसघं 

69 धबाले द ा क पल 

70 हसेन शोएब मजहरु  

71 गोडबोले यो सना राजू 

72 अ. फयीम अ. मुनीर 
73 गायकवाड िचऽा िस दाथ 

74 मोरे दपाली सतंोष 

75 गोरे शांता सभंाजी 
76 काळे राजू गो वंदराव 
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77 गू पले बेबी जनाधन 

78 जाधव ौीिनवास नारायणराव 

79  देशमुख मंगला गजानन 

80 घोगरे इंदबाई िशवाजीु  

81 पाट ल वनय व ांबर 
पीठासीन अिधकार  महारा  महानगरपािलका (महापौर आ ण उपमहापौर पदासाठ  िनवडणूक घेणे िनयम 2005 

(सुधारणा) िनयम 2006 मधील िनयम बमांक 3(2) अ वये मा. वभागीय आयु ांना ूा  
असले या अिधकारानसुार यांचे पऽ बं. बं.2017/नपाू/िनवडणूक/का व दनांक 17.10.2017 
अ वये या वशेष सभेचे ूािधकृत अिधकार  हणुन माझी नेमणुक केलेली आहे.  ूथम सव 
नविनवाचीत स. सदःयांचे ःवागत क न आज या सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येत आहे. 

 ( नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे रा य गीत सामुह क र या हण यात आले) 
 

   वषय पऽकेवर ल वषय बमांक 01 वाचून दाख व यात आला तो खालील ूमाणे आहे. 
वषय बं.01 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 19(1) आ ण महारा  महानगरपािलका (महापौर आ ण 
उपमहापौर या पदासाठ  िनवडणुक घेणे) िनयम 2005 व (सधुारणा) िनयम-2006 अ वये िनवाचीत सदःयामधून मा. 
महापौर याची िनवड करणे बाबत.  

 महारा  शासन, राजपऽ असाधारण भाग एक-अ-म य-उप- वभाग आदेश व अिधसचुना बमांक एमसीओ-
2016/ू.ब.300/न व-14 दनांक 27 माच 2017 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या महापौर पद हे अनुसूिचत 
जाती (म हला) कर ता आर त ठेव यात आलेले आहे.  

पीठासीन अिधकार  महारा  महानगरपािलका (महापौर पदाचे आर ण) िनयम 2006 या िनयम-3 नुसार मा. 
सहसिचव नगर वकास वभाग यांनी अिधसुचना बं. एमसीओ-2016/ू.ब.300/न व-14 दनांक 
27 माच 2017 अ वये महापौर पद हे अनुसूिचत जाती (म हला) साठ  आर ीत राह ल असे 
कळ वलेले आहे. 

  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 19(1) अ वये महापौर पदासाठ  
िनवड कर या क रता दनांक 23.10.2017  रोजी महारा  महानगरपािलका (महापौर व उपमहापौर 
या पदासाठ  िनवडणूक घेणे) िनयम 2005 व सुधारणा िनयम 2006 अ वये िनवडणूक कायबम 
घोषीत कर यात आलेला आहे.  यानसुार दनांक 25.10.2017 व 26.10.2017 रोजी नामिनदशन 
पऽ वाटप कर याची कायवाह  पुण झाली असून दनांक 27.10.2017 रोजी दपार  ु 03.00 वाजे 
पयत महापौर पदासाठ  खालील ूमाणे नामिनदशन पऽ ूा  झाले आहे. 

 1) ौीमती भवरे िशलाबाई कशोर यांचे महापौर पदासाठ  04 नामिनदशनपऽ सादर केले आहे  

 2) ौीमती गु पले बेबी जनाधन यांचे महापौर पदासाठ  01 नामिनदशनपऽ सादर केले आहे 

 नगरसिचव हे महापौर पदासाठ  ूा  झालेले नामिनदशन पऽे छाननीसासठ  मा. पीठासीन 
अिधकार  यांचेकडे सुपूद केले. 

पीठासीन अिधकार  महारा  महानगरपािलका (महापौर आ ण उपमहापौर या पदासाठ  िनवडणूक घेणे) िनयम 2005 चे 
िनयम बं. 4 व 6 (1) अ वये ूा  नामिनदशन पऽाची छाननी कर यात येत आहे. 

 खालील उमेदवाराचे नामिनदशनपऽ वैध ठर वले आहेत. 
 1) ौीमती भवरे िशलाबाई कशोर यांचे महापौर पदासाठ  04 नामिनदशनपऽ सादर केलेले असून    

                        तो वैध ठर वलेले आहे. 
 2) ौीमती गु पले बेबी जनाधन यांचे महापौर पदासाठ  01 नामिनदशनपऽ सादर केलेले असून तो  

                         वैध ठर वलेले आहे 

पीठासीन अिधकार  छाननीत वैध ठरले या नामिनदशनातुन या उमेदवारांना नामिनदशन पऽ परत यावयाचे असेल 
यांनी िनयम 6(3) अ वये आपली उमेदवार  परत घे यासाठ  15 िमनीटाचा वेळ दे यात येत 
आहे.  तर  कृपया यांना महापौर पदासाठ  आपली उमेदवार  परत यावयाची असेल यांनी 
आताच सांिगत या ूमाणे आपली उमेदवार  ठक 11.08 ते 11.23 वाजे पयत परत घेता येईल. 
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पीठासीन अिधकार  महापौर पदासाठ  उमेदवारांपैक  व हत कालावधीत वर ल उमेदवारांपैक  कोणीह  आपली उमेदवारत 
परत घेतलेली नाह . 

  महापौर पदासाठ  िनवडणूक लढ वणा-या उमेदवारांची नांवे िनयम 7(2) ूमाणे ूा  
नामिनद ावर ल नांवा या वणानुबमाने लाव यात आलेली असून ती खालील ूमाणे आहेत. 

 1) ौीमती भवरे िशलाबाई कशोर 
 2) ौीमती गु पले बेबी जनाधन 

पीठासीन अिधकार  महारा  महानगरपािलका (महापौर अ ण उपमहापौर) या पदासाठ  िनवडणूक घेणे) िनयम 2005 
चे िनयम बं. 7(3) ूमाणे हात वर क न मतांची न द घे यात येईल.  नगरसिचव यांना वनतंी 
कर यात येते क , यांनी मतदान ू बये सबंंधीची मा हती सभागहृात ावी. 

नगरसिचव मा. महापौर व उपमापौर िनवडणूक िनयमातील तरतुद नुसार 
 1) मा. पीठासीन अिधकार  उमेदवाराचे नांव वणानुबमाने घो षत करतील या उमेदवाराचे 

नांव पुकर यात येईल यांचेसाठ  ूथम हात वर क न मतदान घे यात येईल व यांना िमळाले या 
मतांची न द घे यात येईल.  व यांनी या उमेदवारा या बाजुने मत दले आहे अशा महापािलका 
सदःयांचे नांवाची न द कायवृ ांत न द व यात येईल व आप या नावासमोर आपली ःवा र  
करतील. 

 2) मत दे यास इ छुक असले या महापािलका सदःयास आपले मत दे यासाठ  राःत व 
वाजवी संधी मा. पीठासीन अिधकार  देतील. 

 3) यांचे मत एकदा न द व यात आले आहे अशा महापािलका सदःयास पु हा मत दे याची 
कंवा आपले मत बदल याची मुभा असणार नाह . 

 4) या महापािलका सदःयांनी मतदान केलेले नाह  यांची न द देखील कायवृ ांत घे यात 
येईल. 

 5) मते समसमान िमळा यास मा. पीठासीन अिधकार  असे घो षत करतील क, 
िनवडणूक चा िनकाल िचठया टाकून सोडती दारे ठर व यात येईल उप ःथत आ ण मत दे यास 
ह कदार असलेले पािलका सदःय बहसं येने ठरवतील अशा यु कडन िच ठ  काढ यात येईलू . 

 6) या उमेदवाराची िच ठ  असेल तो उमेदवार उ  पदावर वैध र तीने िनवडन आला ू
अस याचे मा. पीठासीन अिधकार  घोषीत करतील 

पीठासीन अिधकार  वणानुबमाने उमेदवारांचे नांव घोषीत कर यात येतील. 
1) गु पले बेबी जनाधन 

 2) भवरे िशलाबाई कशोर 
  ौीमती गु पले बेबी जनाधन यांना यांना मत ावयाचे आहे यांनी आपले हात वर क न 

आपले मत न दवावे.  व ौीमती गु पले बेबी जनाधन यांना मत द याब ल पािलका सदःयांची 
याद त आप या नावासमोर ःवा र  करावी. 

  यानुसार खालील नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सदःयांनी ौीमती गु पले बेबी 
जनाधन यां या बाजुने हात वर क न व र जःटर म ये ःवा र  क न आपली मते न दवीले. 
1) देशमुख वैशाली िमलींद 
2) रावत दपकिसगं कािशनाथिसगं 

3) सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ 

4) गोरे शांता सभंाजी 
5) गू पले बेबी जनाधन 

6) घोगरे इंदबाई िशवाजीु  

पीठासीन अिधकार  ौीमती भवरे िशलाबाई कशोर यांना यांना मत ावयाचे आहे यांनी आपले हात वर क न 
आपले मत न दवावे व ौीमती भवरे िशलाबाई कशोर यांना मत द याब ल पािलका सदःयांची 
याद त आप या नावासमोर ःवा र  करावी. 

 



(5) 
  यानुसार खालील सदःयांनी ौीमती भवरे िशलाबाई कशोर यां या बाजुने हात वर क न 

व रजीःटरम ये ःवा र  क न आपली मते न दवीले. 
 

  1. राऊत दपक नरहर  

2. पाट ल सुनंदा सुभाष 

3. क याणकर योती कशन 

4. कदम योती मिनष 

5. तु पेकर संगीता सखराम 

6. मुळे कवीता सतंोष 

7. देशमुख सतीष पंुडलीकराव 

8. पवळे उमेश देवराव 

9 पूर  कौश या शंकर 
10 कोकाटे क णा भीमराव 

11 गाड वाले सं दपिसंघ शंकरिसंघ 

12 वाघमारे दयानदं नामदेव 

13 बरकले स रता बालाजीराव 

14 ःवामी शैलजा कशोर 
15 च हाण आनदं शंकरराव 

16 पंपळे महि हरामन 

17 पावडे जयौी िनलेश 

18 नेरलकर अपणा ऋषीकेश 

19 खान फा ख अली इलीयाज खाँ 
20 भवरे िशलाबाई कशोर 
21 य नम राजेश लआमीनारायण 

22  कनकदंडे महेश मारोतराव 

23 रायबोले योती सुभाष 

24 च हाण उमेशिसंघ अशोकिसगं 

25 पाट ल संगीता व ठल 

26 खान अ दल अलीम खान अ दल जलील खानु ु  

27 सोनाळे दंयंत गणेशराजु  

28 येवनकर मो हनी वजय 

29 खान सलीमा बेगम नु ला खान 

30 ग डम नागनाथ द ाऽय 

31 पवळे पुजा बालाजी 
32 ःवामी कशोर म लीकाजुन 

33 गाड वाले मनिमतकौर नरििसंघ 

34 ितडके ूशांत व ठल 

35 गजभारे बापूराव नागोराव 

36 शहाणे अ का जगद श 

37 पवार जयौी परमे र 
38 गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ 

39 स यद शेर अली अ. महेबुब अली 
40 आिसया बेगम अ. हबीब 

41 रझीया बेगम बाबु खान 
 
 



(6) 
42 खान म. मसुद अहेमद खान उःमान खान 

43 अ दल स ार अु . गफुर 
44 शमीम बेगम शेख जावीद 
45 अरशीन कौसर मोह मद हबीब 

46 अ. रिशद अ. गणी 
47 सोनकांबळे गंगाबाई म हार  

48 कुरेशी र हाना बेगम चाँद पाशा 
49 अ दल शमीम अ द ला साबु ु  

50 मोह मद साबेर चाऊस मोह मद नासेर चाऊस 

51 अ. लतीफ अ. मजीद 
52 शबाना बेगम मो. नासेर 
53  फरहत सलुताना खुश द अ वर 
54 कोकूलवार नागेश गो वदं 
55 कापुरे िगतांजली रामदास 

56 अ. हफ ज अ. कर म 

57 आयेशा बेगम शे. असलम 

58 फा ख हसेन कासीम परानु  

59 खालसा ूकाशकौर सुर जतिसघं 

60 रावत भानुिसंग गया दनिसंग 

61 तेहरा अिमतिसगं गोपालिसंग 

62 मुथा कांताबाई ूकाशचंद 
63 यादव ूभा इ रलाल 

64 नवाब गुरिमतिसंघ ब-यामिसघं 

65 धबाले द ा क पल 

66 हसेन शोएब मजहरु  

67 गोडबोले यो सना राजू 

68 अ. फयीम अ. मुनीर 
69 गायकवाड िचऽा िस दाथ 

70 मोरे दपाली सतंोष 

71 काळे राजू गो वंदराव 

72 जाधव ौीिनवास नारायणराव 

73  देशमुख मंगला गजानन 

74 पाट ल वनय व ांबर 
पीठासीन अिधकार  या सदःयांना महापौर पदा या िनवड म ये भाग यावयाचा नाह  अशा (तटःथ) सदःयांनी 

आपले मत हात वर क न व र जःटरम ये ःवा र  क न न दवावे. 
 खालील सदःयांनी िनवडणूक  म ये तटःथ राह ले 

1)  क याणकर बालाजी देवीदास 

पीठासीन अिधकार  मतदानात भाग घेतले या पािलका सदःयांची सं या    (80) 
 मतदानात भाग न घेतले या तटःथ असले या पािलका सदःयांची सं या  (01) 
 एकूण हजर असले या पािलका सदःयांची सं या    (81) 
 ौीमती गु पले बेबी जनाधन यां या बाजुने िमळालेली मताची सं या   (06) 
 ौीमती भवरे िशलाबाई कशोर यां या बाजुने िमळालेली मताची सं या   (74) 
पीठासीन अिधकार  झाले या मतदानात महापौर पदासाठ  ौीमती भवरे िशलाबाई कशोर यांना सवात जाःत मते 

िमळालेली आहेत.  यांची महापौर पदावर वैध रतीने िनवड झा याचे या दारे घो षत कर यात 
येत असून यांचे अिभनंदन कर यात येते. 



(7) 
 

 यानंतर वषय बं. 2 नगरसिचवांनी वाचुन दाख वला तो खालील ूमाणे आहे. 
वषय बं.02 

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 19(1) आ ण महारा  महानगरपािलका (महापौर आ ण 
उपमहापौर या पदासाठ  िनवडणुक घेणे) िनयम 2005 व (सधुारणा) िनयम-2006 अ वये िनवाचीत सदःयामधून मा. 
उपमहापौर याची िनवड करणे बाबत. 
 जे िनयम महापौर पदा या िनवड साठ  लागू आहेत तेच िनयम उपमहापौर पदा या िनवड साठ ह  लागू अस यामळेु 
याच िनयमानुसार उपमहापौरांची िनवड कर यात येईल. 
पीठासीन अिधकार  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 19(1) अ वये उपमहापौर पदासाठ  िनवड 

कर याक रता दनांक 23.10.2017 रोजी महारा  महानगरपािलका (महापौर व उपहापौर 
यापदासाठ  िनवडणूका घेणे) िनयम 2005 व सुधारणा िनयम 2006 अ वये िनवडणूक कायबम 
घोषीत कर यात आलेला आहे यानसुार दनांक 25.10.2017 व 26.10.2017 पयत नामिनदशन 
पऽ वाटप कर याची कायवाह  पूण झाली असून दनांक 27.10.2017 रोजी दपार  ु 03.00 वाजे 
पयत उपमहापौर पदासाठ  खालील ूमाणे नामिनदशनपऽ ूा  झाले आहेत. 

 1) पाट ल वनय व ंभर यांनी उपमहापौर पदासाठ  यांचे नामिनदशनपऽ 04 सादर केले आहे  

 2) सोड  गु ूतकौर दलीपिसंग यांनी उपमहापौर पदासाठ  यांचे नामिनदशनपऽ 01 सादर केले 
आहे  

 (नगरसिचव हे उपमहापौर या पदासाठ  ूा  झालेली नामिनदशन पऽ छाननीसाठ  मा. पीठासीन 
अिधकार  यांचेकडे सुपूद करतात) 

पीठासीन अिधकार  महारा  महानगरपािलका (महापौर आ ण उपमहापौर या पदासाठ  िनवडणूक घेणे) िनयम 2005 चे 
िनयम बं. 4 व 6(1) अ वये आता ूा  नामिनदशन पऽाची छाननी कर यात येत आहे. 

पीठासीन अिधकार  उपमहापौर पदासाठ  ूा  नामिनदशन पऽाचे छाननीचे काम पूण झाले असून खालील उमेदवारांचे 
नामिनदशन पऽे वैध ठरलेली आहे. 

 1) पाट ल वनय व ंभर यांनी उपमहापौर पदासाठ  यांचे नामिनदशनपऽ 04 सादर केलेले असुन  

                        तो वैध ठरले आहे 

 2) सोड  गु ूतकौर दलीपिसंग यांनी उपमहापौर पदासाठ  यांचे नामिनदशनपऽ 01 सादर केलेले  

                        असुन तो वैध ठरले आहे. 
पीठासीन अिधकार  छाननीत वैध ठरले या नामिनदशनातून या उमेदवारांना आपली उमेदवार  परत यावयाची असेल 

यांना िनयम 6(3) अ वये आपली उमेदवार  परत घे यासाठ  15 िमिनटाचा वेळ दे यात येईल.  
तर  कृपया यांना उपमहापौर पदासाठ  आपली उमेदवार  परत यावयाची असेल.  याना आताच 
सांिगत या ूमाणे आपली उमेदवार  हणजे ठक 11.46 ते 12.01 वाजे पयत परत घेता येईल. 

पीठासीन अिधकार  उपमहापौर पदासाठ  उमेदवारापैक  व हत कालावधीत वर ल दो ह  उमेदवारांपैक  कोणीह  आपली 
उमेदवार  परत घेतलेली नाह  यामुळे खालील उमेदवार िनवडक त भागत घेत आहेू .  

1) पाट ल वनय व ंभर 

 2) सोड  गु ूतकौर दलीपिसंग 

पीठासीन अिधकार  महारा  महानगरपािलका (महापौर व उपमहापौर या पदासाठ  िनवडणूक घेणे) िनयम 2005 चे 
िनयम 7(3) ूमाणे हात वर क न मतांची न द घे यात येईल. 

  उपमहापौर पदासाठ  िनवडणूक लढ वणा-या उमेदवारांची नांवे ूा  नामिनद ावर ल 
नावा या वणानुबमाने लाव यात आलेली असनू ती खालील ूमाणे आहेत. 

 आता वणानुबमाने उमेदवाराचे नांव घोषीत कर यात येतील. 
1) पाट ल वनय व ंभर 

 2) सोड  गु ूतकौर दलीपिसंग 
पीठासीन अिधकार  महारा  महानगरपािलका (महापौर आ ण उपमहापौर या पदासाठ  िनवडणूक घेणे) िनयम 2005 चे 

िनयम बं 7 (3) ूमाणे हात वर क न मतांची न द घे यात येईल,  नगरसिचव यांना वनंती क , 
यांनी मतदान ू बया संबंधीची मा हती सभागहृात ावी. 



 

(8) 
नगरसिचव मा. महापौर व उपमापौर िनवडणूक िनयमातील तरतुद नुसार 
 1) मा. पीठासीन अिधकार  उमेदवाराचे नांव वणानुबमाने घो षत करतील या उमेदवाराचे 

नांव पुकर यात येईल यांचेसाठ  ूथम हात वर क न मतदान घे यात येईल व यांना िमळाले या 
मतांची न द घे यात येईल.  व यांनी या उमेदवारा या बाजुने मत दले आहे अशा महापािलका 
सदःयांचे नांवाची न द कायवृ ांत न द व यात येईल व आप या नावासमोर ःवा र  करतील. 

 2) मत दे यास इ छक असले या महापािलका सदःयास आपले मत दे यासाठ  राःत व ु
वाजवी संधी मा. पीठासीन अिधकार  देतील. 

 3) यांचे मत एकदा न द व यात आले आहे अशा महापािलका सदःयास पु हा मत दे याची 
कंवा आपले मत बदल याची मुभा असणार नाह . 

 4) या महापािलका सदःयांनी मतदान केलेले नाह  यांची न द देखील कायवृ ांत घे यात 
येईल. 

 5) मते समसमान िमळा यास मा. पीठासीन अिधकार  असे घो षत करतील क, 
िनवडणूक चा िनकाल िच ठया टाकून सोडती दारे ठर व यात येईल उप ःथत आ ण मत दे यास 
ह कदार असलेले पािलका सदःय बहसं येने ठरवतील अशा य कडन िच ठ  काढ यात येईलु ू . 

 6) या उमेदवाराची िच ठ  असेल तो उमेदवार उ  पदावर वैध र तीने िनवडन आला ू
अस याचे मा. पीठासीन अिधकार  घोषीत करतील. 

पीठासीन अिधकार  आता वणानुबमाने उमेदवारांचे नांव घोषीत कर यात येतील. 
1) पाट ल वनय व ंभर 

 2) सोड  गु ूतकौर दलीपिसंग 
पीठासीन अिधकार  ौी पाट ल वनय व ंभर यांना यांना मते ावयाची आहे अशा सदःयांनी आपले हात वर क न 

आपले मत न दवावे व ौी पाट ल वनय व ंभर यांना मत द याब ल पािलका सदःयांची याद त 
आप या नांवासमोर ःवा र  करावी.  यानुसार खालील मनपा सदःयांनी ौी पाट ल वनय 
व ंभर यां या बाजुने हात वर क न व र जःटरम ये ःवा र  क न खालील सदःयांनी आपले 
मत न द वले. 

  1. राऊत दपक नरहर  

2. पाट ल सुनंदा सुभाष 

3. क याणकर योती कशन 

4. कदम योती मिनष 

5. तु पेकर संगीता सखराम 

6. मुळे कवीता सतंोष 

7. देशमुख सतीष पंुडलीकराव 

8. पवळे उमेश देवराव 

9 पूर  कौश या शंकर 
10 कोकाटे क णा भीमराव 

11 गाड वाले सं दपिसंघ शंकरिसंघ 

12 वाघमारे दयानदं नामदेव 

13 बरकले सो रता बालाजीराव 

14 ःवामी शैलजा कशोर 
15 च हाण आनदं शंकरराव 

16 पंपळे महि हरामन 

17 पावडे जयौी िनलेश 

18 नेरलकर अपणा ऋषीकेश 

19 खान फारख अली इलीयाज खाँ 
20 भवरे िशलाबाई कशोर 



 

(9) 
21 य नम राजेश लआमीनारायण 

22  कनकदंडे महेश मारोतराव 

23 रायबोले योती सुभाष 

24 च हाण उमेशिसंघ अशोकिसगं 

25 पाट ल संगीता व ठल 

26 खान अ दल अलीम खान अ दल जलील खानु ु  

27 सोनाळे दंयंत गणेशराजु  

28 येवनकर मो हनी वजय 

29 खान सलीमा बेगम नु ला खान 

30 ग डम नागनाथ द ाऽय 

31 पवळे पुजा बालाजी 
32 ःवामी कशोर म लीकाजुन 

33 गाड वाले मनिमतकौर नरििसंघ 

34 ितडके ूशांत व ठल 

35 गजभारे बापूराव नागोराव 

36 शहाणे अ का जगद श 

37 पवार जयौी परमे र 
38 गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ 

39 स यद शेर अली अ. महेबुब अली 
40 आिसया बेगम अ. हबीब 

41 रझीया बेगम बाबु खान 

42 खान म. मसुद अहेमद खान उःमान खान 

43 अ दल स ार अु . गफुर 
44 शमीम बेगम शेख जावीद 
45 अरशीन कौसर मोह मद हबीब 

46 अ. रिशद अ. गणी 
47 सोनकांबळे गंगाबाई म हार  

48 कुरेशी र हाना बेगम चाँद पाशा 
49 अ दल ु शमीम अ द ला साबु  

50 मोह मद साबेर चाऊस मोह मद नासेर चाऊस 

51 अ. लतीफ अ. मजीद 
52 शबाना बेगम मो. नासेर 
53  फरहत सलुताना खुश द अ वर 
54 कोकूलवार नागेश गो वदं 
55 कापुरे िगतांजली रामदास 

56 अ. हफ ज अ. कर म 

57 आयेशा बेगम शे. असलम 

58 फा ख हसेन कासीम परानु  

59 खालसा ूकाशकौर सुर जतिसघं 

60 रावत भानुिसंग गया दनिसंग 

61 तेहरा अिमतिसगं गोपालिसंग 

62 मुथा कांताबाई ूकाशचंद 
63 यादव ूभा इ रलाल 

64 नवाब गुरिमतिसंघ ब-यामिसघं 
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65 धबाले द ा क पल 

66 हसेन शोएब मजहरु  

67 गोडबोले यो सना राजू 

68 अ. फयीम अ. मुनीर 
69 गायकवाड िचऽा िस दाथ 

70 मोरे दपाली सतंोष 

71 काळे राजू गो वंदराव 

72 जाधव ौीिनवास नारायणराव 

73  देशमुख मंगला गजानन 

74 पाट ल वनय व ांबर 
पीठासीन अिधकार  ौीमती सोड  गु ूतकौर दलीपिसंग यांना यांना मते ावयाची आहे यांनी आपले हात वर 

क न मत न दवावे.  व ौीमती सोड  गु ूतकौर दलीपिसंग यांना मत द याब ल सदःयाची 
याद त आप या नांवासमोर ःवा र  करावी. 

  यानुसार खालील सदःयांनी हातवर क न ौीमती सोड  गु ूतकौर दलीपिसंग यां या 
बाजुने मत न द वले. 
1) देशमुख वैशाली िमलींद 
2) रावत दपकिसगं कािशनाथिसगं 

3) सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ 

4) गोरे शांता सभंाजी 
5) गू पले बेबी जनाधन 

6) घोगरे इंदबाई िशवाजीु  

पीठासीन अिधकार  या सदःयांना उपमहापौर पदा या िनवड म ये भाग यावयाचा नाह , अशा (तटःथ) आपले मत 
हात वर क न व रजीःटरम ये ःवा र  क न न दवावे. 

 खालील सदःयांनी िनवडणूक म ये तटःथ राह ले. 
1.  क याणकर बालाजी देवीदास 

मतदानात भाग घेतले या पािलका सदःयांची     (80) 
मतदानात भाग न घेतले या तटःथ असले या पािलका सदःयांची सं या (01) 
एकूण हजर असले या पािलका सदःयांची सं या    (81) 
उमेदवारांना िमळालेली मते 

1) ौी पाट ल वनय व ंभर यांना पडलेली एकूण मते         (74) 
2) ौीमती सोड  गु ूतकौर दलीपिसंग यांना पडलेली एकूण मते            (06) 

पीठासीन अिधकार  झाले या मतदानात उपमहापौर पदासाठ  ौी पाट ल वनय व ंभर यांना सवात जाःत मते 
िमळालेली आहेत.  यांची उपमहापौर पदावर वैध रतीने िनवड झा याचे या दारे घो षत कर यात 
येत असून यांचे अिभनंदन कर यात येते. 

  आज या वशेष सभेचे कामकाज संप यामुळे आजची वशेष सभा संप याचे जा हर 
कर यात येते.  शेवट  रा गीत हण यात येईल. 

 शेवट  रा गीत हण यात आले. 
                                                                               ःवा र त/- 

पीठासीन अिधकार  तथा ज हािधकार  
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