
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
( दनांक ३०.०१.२०१७ ची सभा) 

 सोमवार, द. २७.०२.२०१७ रोजी दपार  ु ०१.०० वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची सवसाधारण सभा 
महानगरपािलके या शंकररावजी च हाण सभागृहात भर व यात आली होती. 
   उप थती न दणी र ज टर म ये वा र  क न सदर सभेस खालील स.सद  य उप थत होते. 
      मा. सौ. शैलजा कशोर वामी, महापौर 
    सव ी /ीमती  
  कुरेशी शफ  अहेमद     कदम गंगाबाई नारायण 
  क याणकर बालाजी द राव    पवळे उमेश देवराव 
  कोकाटे नागाबाई भुजंगराव   कंठेवाड स वता मारोतराव     
  पांढरे नेहा सुधाकर    च हाण आनंद शंकरराव     
  फा ख अली खाँ इलीयास खा ँ  भवरे कशोर दामोधर 
  कदम शीला सुिनल      मोद मुरलीधराव खेडकर     
  कनकदंडे मो हनी महेशराव   स यद जानी म. कासीम 
  मोकले सोनाबाई रामचं    पोकणा नवलकुमार ओम काश     
  गुरम वनयकुमार जग दश   च हाण दा सुिशल    
  गाड वाले वर िसंघ जगतिसंघ   उमरेकर अशोक रावण     

 मु दराज कमलाबाई राम वामी   च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह    
 र जया बेगम अयुब खान    गाडगे शंकर जयंवतराव 
 गायकवाड अंजली सुरेशराव   देशमुख बाळासाहेब गंगाधरराव 
 गफार खान गुलाम महमंद खान    धबाळे गणपत गुणाजी    
 अनुजा अिमतिसंह तेहरा   शमा पु पाताई राजेश    
 राओ े संिगता पृ वीराज    िगल सरजीतिसंघ पंजाबिसंघ    
 अ. हबीब अ. रह म बागवान   अ. स ार अ.गफुर      
 आसीया बेगम अ. रह म बागवान  स. शेर अली स. महेबुब अली     
 कुरेशी चाँद पाशा खाजा   फा ख हसेन कासीम साबु     
 कोकुलवार ल  मीबाई तुळशीराम  राखेवार सितष शेष  पा    
 चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस  अ. लतीफ अ. मजीद 
 गु खुद सुंदरलाल कशनलाल   सुदशना महेश (बाळु) खोमणे 
 बावजीर शेख हबीब शेख अ द लाु    लतीफा बेगम ब-ुहाण खान 
 रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह  कशोर कशनलाल यादव     
 गायकवाड वैजयंती िभमराव   मोरे संजय गंगाधरराव     
 अिभषेक रमेशराव सौदे   काकडे िसंधु पांडरंगरावू   
 देशमुख मंगला गजानन   िचखलीकर सं दप सुभाषराव   

 सौ.लिलता मुंकंुदराव बोकारे     वनय व ाबंर पाट ल 
 जमदाडे क णा िभमराव     घोगरे इंदबाई िशवाजीरावू     
 येवनकर वजय हराचंद   कदम व ास बालाजी    
 अङ बन शाम वामनराव   अल केसर  हसन बन उमेद     
 काबरा रामनारायण रामदेव    

 सभे  या अ  य  थानी मा. सौ. शैलजा कशोर वामी, महापौर हे होते तसेच ी समीर उ हाळे आयु  त, ी र ाकर वाघमारे, 
उपआयु ( वकास), ी कोलगणे, मु य लेखाप र क, डॉ. मीता ठाकरे, . मु  य वै कय अिधकार , ी संतोष कंदेवार मु यलेखािधकार  
तथा उपायु  (महसुल), ी िगर ष कदम, कायकार  अिभयता(साबां व). ी सु ीव अंधारे कायकार  अिभयंता पापुजिन, व 
महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु  त, व सव वभाग मुख उप थत होते   
 सव थम नेहमी माणे वदेमातरम हे सामु हक िगत हण यात आल.े 
गफार खान    माजी नगरसवेक अ दल गणी  यांचे िनधन झालेले आहेु  यांना दाजंली अपण कर यात यावी. 
अ. स ार अ. गफुर   माजी नगरसेवक मुद राज कुमर या अ णा यांचहे  िनधन झाले. यांना दाजंली अपण कर यात यावी. 
अशोक उमरेकर   आप या नगरसे वका पावत  यंकटेश जंदम यां या सासुबाई चं भागाबाई गो वंदराव जंदम यांचे िनधन झाले 

यांना दाजंली अपण कर यात यावी अशी मी सभागृहाला वनंती करतो. 
आंनद च हाण    दाजंली अपण कर यासाठ  माझे अनुमोदन आहे. 
महापौर     दोन िमनीट त ध राहन दाजंली अपण कर यात येतेु . 
 



 
(२) 

 
ठराव ं . १२४     ठराव 
 त कालीन नांदेड नगरपािलकेचे माजी नगरसेवक अ दल गणीु , माजी नगरसेवक मुद राज कुमर या अ णा याचंे वृदापकाळाने 
द:ुखद िनधन झालेले अस यामूळे यानंा ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते भावपुण दांजली अपण करते व यां या कुटंु बयावर 
ओढावले या द:ुखात सहभागी होते.  
ठराव ं . १२५     ठराव 
 सौ. पावत  यंकटेश जंदम नगरसे वका यां या सासुबाई चं भागाबाई गो वंदराव जंदम याचंे वृदापकाळाने दु:खद िनधन झालेले 
अस यामूळे यांना ह  नांवामनपा सवसाधारण  सभा सवानुमते भावपुण दांजली अपण करते व यां या कुटंु बयावर ओढावले या द:ुखात 
सहभागी होते. 
वषय .१ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील पुव ाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण सिमती या सद यांची मुदत 
दनांक ०९.०१.२०१७ रोजी संपली अस यामुळे मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे सुधार त कलम ३१(अ) मधील 
तरतुद नुसार व महानगरपािलका व थायी सिमतीचे कामकाज िनयमातील ४-ब नुसार पुव ाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल 
क याण सिमतीवर नामिनदशना दारे ११ (अकरा) सद यांची िनयु  ( थायी सिमतीवर नामिनदशना दारे िनयु  केले या सद यां माणे) 
करणे बाबत. 
१) भारतीय रा ीय काँ ेस व अप  आघाड चे तौलनीक सं या बळानुसार ०६ सद य 
२) रा वाद  प ाचे तौलनीक सं या बळानुसार ०१ सद य 
३) िशवसेना व भारतीय जनता पाट  आघाड चे तौलनीक सं या बळानुसार ०२ सद य 
४) ऐआयएमआयएम व सं वधान आघाड चे तौलनीक सं या बळानुसार ०२ सद य 
सभागृहनेता पुव ाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण सिमती या र  झाले या जागेवर भारतीय 

रा ीय काँ ेस अप  आघाड  माफत प ाचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेता आम या प ा तफ (१) बोकारे 
ललीता मुकंूदराव, (२) जमदाडे क णा िभमराव (३) गायकवाड वैजयंती िभमराव (४) मोकले सोनाबाई 
रामचं  (५) मुद राज कमलाबाई राम वामी (६) चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस यांचे नांवे दे यात येते 
यास मा यता दे यात यावी.  

गटनेता रा वाद  काँ ेस पाट  पुव ाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण सिमती या र  झाले या जागेवर रा वाद  
काँ ेस पाट  तफ तौलिनक सं याबळ वचाराघेता घेता आम या प ा तफ (१) डॉ. शीला सुनील कदम यांचे 
नावे दे यात येते यास मा यता दे यात यावी. 

वरोधी प  नेता पुव ाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण सिमती या र  झाले या जागेवर िशवसेना, 
भारतीय जनतपा पाट  आघाड  तफ तौलिनक सं याबळ वचाराघेता घेता आम या प ा तफ (१) मुंडे शांता 
मोतीराम (२) खोमणे सुदशना महेश यांचे नावे दे यात येते यास मा यता दे यात यावी. 

गटनेता एआयएमआयएम-सं वधान पाट  तफ  पुव ाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण सिमती या र  झाले या 
जागेवर एआयएमआयएम-सं वधान पाट  आघाड  तफ तौलिनक सं याबळ वचाराघेता घेता आम या प ा तफ 
(१) गायकवाड अंजली सुरेशराव (२) सलीमा बेगम नु ला खान यांचे नाव दे यात येते यास मा यता 
दे यात यावी. 

महापौर  पुव ाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण सिमती या र  झाले या ११ जागेवर या या 
प ातफ नामिनदशना दारे प या सं यबळानुसार सभागृहनेता यांनी भारतीय रा ीय काँ ेस अप  आघाड  
तफ  (१) बोकारे ललीता मुकंूदराव, (२) जमदाडे क णा िभमराव (३) गायकवाड वैजयंती िभमराव (४) 
मोकले सोनाबाई रामचं  (५) मुद राज कमलाबाई राम वामी (६) चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस, गटनेता 
रा वाद  काँ ेस पाट  यां या तफ (७) डॉ. शीला सुनील कदम, वरोधीप  नेता यां या तफ (८) मुंडे शांता 
मोतीराम (९) खोमणे सुदशना महेश, तर गटनेता एआयएमआयएम-सं वधान पाट  आघाड  तफ  (१०) 
गायकवाड अंजली सुरेशराव (११) सलीमा बेगम नु ला खान असे एकूण ११ पुव ाथिमक व मा यिमक 
िश ण व म हला व बाल क याण सिमतीवर न वन सद यांची नेमणुक कर यास मा यता दे यात येते. 

ठराव ं . १२६     ठराव 
 मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ३०(१) व सुधार त कलम ३१ (अ) मधील तरतूद नूसार नांदेड वाघाळा 
शहर महानगरपािलकेतील मा  यता ा  त प ाचे तौलन क सं  याबळ वचारात घेवून सभागृह नतेा, वरोधी प नेता, एआयएमआयएम-
सं वधान आधाड  व रा  वाद  प ाचे गटनेते यांनी शासन प रप क .सं कण २०१०/ .-८५/न व-३२ द. ०६ जूलै २०१० म  य ेले  या  
िनदशा माणे पुव ाथिमक व मा  यिमक िश ण व म हला व बाल क  याण सिमतीवर सद  याची नेमणूक कर  यासाठ  बंद पाक टात 
दले  या नांवा माणे पुव ाथिमक व मा  यिमक िश ण व म हला व बाल क  याण सिमतीवर खालील माणे (११) पािलका सद  याचंी 
नामिनदशना  दारे नेमणूक कर  यास ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा  यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 



 
(३) 
 

१) बोकारे ललीता मुकंूदराव, भारतीय रा  य कॉ ेस व अप  आघाड  
२) जमदाडे क णा िभमराव, भारतीय रा  य कॉ ेस व अप  आघाड  
३) गायकवाड वैजयंती िभमराव, भारतीय रा  य कॉ ेस व अप  आघाड  
४) मोकले सोनाबाई रामचं , भारतीय रा  य कॉ ेस व अप  आघाड  
५) मुद राज कमलाबाई राम वामी, भारतीय रा  य कॉ ेस व अप  आघाड  
६) चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस, भारतीय रा  य कॉ ेस व अप  आघाड  
७) गायकवाड अंजली सुरेशराव, एआयएमआयएम–सं वधान आघाड  

८) सलीमा बेगम नु ला खान, एआयएमआयएम–सं वधान आघाड  

९) मुंडे शांता मोतीराम, िशवसेना व भारतीय जनता पाट  आघाड  

१०) खोमणे सुदशना महेश, िशवसेना व भारतीय जनता पाट  आघाड  

११)  डॉ. शीला सुनील कदम, रा  वाद  प  

महापौर  सदर ल सभेचे कामकाज संप यामुळे दनांक २७.०२.२०१७ ची िनयमीत मासीक सभेचे कामकाजास सु वात 
कर यात येते. 

 
                          वा र त/-                                    वा र त/- 
   नगरसिचव     महापौर 
                      नावाशमनपा नांदेड                                नावाशमनपा नांदेड 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


