
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

(महापौर व उपमहापौर िनवडणुक वशेष सवर् साधारण सभा) 
मंगळवार  द. २८.४.२०२१५ सकाळ  ११.०० वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका डॉ. शकंरराव 

च हाण सभागहृ, नांवाशमनपा, नांदेड येथे िनवार्चीत स. सदःया मधुन महानगरपािलके या महापौर व उपमहापौर 
पदा या िनवड साठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची वशेष  सवर् साधारण सभा आयोजीत कर यात आली 
होती. 

सदर वशेष सभेस पीठासीन अिधकार  हणून मा. वभािगय आयु , औरंगाबाद यांचेकड ल आदेश ब. 
२०१५/नपू/आःथा-२/ दनांक १६.४.२०१५ अ वये  ूािधकृत कर यात आलेले मा.ौी धीरजकुमार, ज हािधकार , 
नांदेड हे पीठासीन अिधकार  हणून उप ःथत होते.  
 उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  क न सदर वशेष सभेस खालील नांदेड वाघाळा शहर 

महानगरपािलका सदःय उप ःथत होते. तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे आयु  ौी सुशील खोडवेकर व 

इतर अिधकार  व कमर्चार  उप ःथत होते. 

सवर्ौी /ौीमती 
अ.ब. िनवार्िचत सदःयांचे नांव अ.ब. िनवार्िचत सदःयांचे नांव 

१ २ ३ ४ 
१ कदम गंगाबाई नारायणराव ३५ गफारखान गुलाम महमदखान 

२ क याणकर बालाजी द राव ३६ धबाले गणपत गुणाजी 
३ सातोलीकर ौीिनवास आश ना ३७ अनुजा अिमतिसंह तेहरा 
४ ःवामी शलेैजा कशोर  ३८ यादव तुळजाराम गणेशलाल 

५ पवळे उमेश देवराव ३९ शमार् पुंपाताई राजेश  

६ कोकाटे नागाबाई भुजंगराव ४० योती महि खेडकर 
७ कंठेवाड स वता मारोतराव ४१ नवाब गुरिमतिसंघ ब-हयामिसंघ  

८ बयाणी ू वण बालाूसाद ४२ राओऽे संिगता पृ वीराज  

९ पांढरे ःनेहा सुधाकर  ४३ िगल सरजीतिसंघ पंजाबिसंघ 

१० च हाण आनंद शकंरराव  ४४ अ दलु फिसया फरदोस 

११ फा ख अली खॉ इिलयास खॉ ४५ अ.स ार अ.गफुर  

१२ मुंढे शांता मोतीराम ४६ इशरत फातेमा अ. शमीम 
१३ आनेवार गंगासागर संद प ४७ तहसीन बेगम  अ दलु समद 
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१५ भवरे कशोर दामोधर ४९ राखेवार सितष शेष पा 
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(२) 
२३ जाधव जयौी आनंद ५७ कशोर यादव  

२४ गुरर्म वनयकुमार जग दश ५८ सोड  गुरूीतकौर दलीपिसंघ 

२५ च हाण ौ दा सुिशल ५९ गायकवाड वैजयंती िभमराव 

२६ गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ ६० मोरे संजय गंगाधरराव 

२७ जंदम पावर्ती यंकटेश  ६१ अिभषेक सौदे  
२८ उमरेकर अशोक रावण ६२ काकडे िसंधू पांडरंगु   

२९ मुद राज कमलाबाई रामःवामी ६३ देशमुख मंगला गजानन 

३० च हाण अशोकिसंह उमेशिसंह  ६४ िचखलीकर संद प सुभाषराव  

३१ र जयाबेगम अ युबखान ६५ सौ. ललीता मुकंुदराव बोकारे  
३२ गाडगे शकंर जयवंतराव ६६ वनय व बंरराव पाट ल  

३३ देशमुख वैशाली िमलींद  ६७ जमदाडे क णा िभमराव 

३४ स यदा इतरत फातेमा मजहर हसेनु  ६८ घोगरे इंदबाईू  िशवाजी  
                    नामिनदिशत सदःय 

६९ येवनकर वजय  ७१    बन शाम वामनराव  
७०  कदम व ास बालाजी    

पीठािसन अिधकार  मुंबई ूांितक महानगरपािलका (महापौर आ ण उपमहापौर पदासाठ  िनवडणुका घेणे िनयम 

२००५ (सुधारणा) िनयम २००६ मधील िनयम बमांक ३(२) अ वये मा. वभागीय आयु ांना 
ूा  असले या अिधकारानुसार यांनी पऽ जा.ब.२०१५/ नपाू/आःथा-२/का व, द. 

१६.०४.२०१५ अ वये या वशेष सभेचे ूािधकृत अिधकार  हणुन माझी नेमणुक केलेली आहे. 

ूथम सवर् स. सदःयांचे ःवागत क न आज या सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येत 

आहे.    

 (सुरवातीस वदें मातरम हे सामू हक िगत हण यात आले.)         
नगरसिचव   महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १९(१) आ ण महारा  महानगरपािलका 

( महापौर आ ण उपमहापौर या पदासाठ  िनवडणुक घेणे ) िनयम २००५  व ( सुधारणा )  
िनयम २००६ अ वये िनवार्िचत सदःयामधून मा. महापौर यांची िनवड करणे बाबत.  

 महारा  महानगरपािलका (महापौर पदाचे आर ण ) िनयम २००६ या िनयम-३ नुसार मा. 
उपसिचव नगर वकास वभाग यांची अिधसुचना बं. ब. संक णर्-२०१४/ू.ब.२९ /न व-२० 
द. २६ ऑगःट २०१४ अ वये  सन २०१५ महापौर पद हे म हला कर ता राखीव आहे.  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १९ (१) अ वये महापौर 
पदासाठ  िनवड कर याकर ता दनांक २८.०४.२०१५ रोजी महारा  महानगरपािलका    ( 
महापौर व उपमहापौर यापदासाठ  िनवडणूका घेणे) िनयम २००५ व सुधारणा िनयम २००६ 
अ वये  िनवडणूक कायर्बम घो षत कर यात आलेला आहे. यानुसार दनांक २३.०४.२०१५ 
पयर्त नामिनदशन पऽ वाटप करणे व ःवकारणेची कायर्वाह  पूणर् झाली असून दनांक 
२३.०४.२०१५ रोजी सायं. ५.४५ वाजे पयर्त महापौर पदासाठ   दोन उमेदवाराचे चार 
नामिनदशनपऽ ूा  झालेली असून  जाधव जयौी  आनंद यांचे दो ह  
नामिनदशनपऽावर सुचक हणून रावत दपकिसंह किशनाथिसंह व अनुमोदक हणून 
क याणकर बालाजी द राव हे आहेत तर  ःवामी शलैजा कशोर यांचे एका नामिनदशन 
पऽावर सुचक हणून गाड वाले वरेििसंघ जगतिसंघ व अनुमोदक हणून वनय  
 



(३) 
व बरराव पाट ल हे आहेत तर  दसु-या नामिनदशन पऽावर सचुक हणून अ.स ार 
अ. गफुर व अनुमोदक हणून च हाण आनंद शकंरराव  हे आहेत, महारा  
महानगरपािलका ( महापौर आ ण उप-महापौर या पदासाठ    िनवडणूक घेणे ) िनयम 

२००५ चे िनयम ब. ४ व ६ (१) अ वये ूा  नामिनदशन पऽाची छाननी कर यासाठ  
पठासीन अिधकार  यांचेकडे नामिनदशन पऽे सुपुतर् कर यात येत आहे. 

पीठासीन अिधकार     महापौर पदासाठ  ूा  नामिनदशन पऽाचे छाननीचे काम पुणर् झाले असून जाधव जयौी  
आनंद व ःवामी शलैजा कशोर या दो ह   उमेदवाराचे चार नामिनदशनपऽ वैध ठरलेले 

आहेत.  
पीठासीन अिधकार   छाननीत वैध ठरले या नामिनदशनातून या उमेदवारांना नामिनदशन  पऽ परत यावयाचे 

असेल यांनी िनयम ६(३) अ वये आपली उमेदवार  परत घे यासाठ  १५ िमनीटाचा वेळ 

दे यात येईल. तर  यांना महापौर पदासाठ  आपली उमेदवार  परत यावयाची असेल यांनी 
आताच सांिगत या ूमाणे आपली उमेदवार  ११.१० ते ११.२५ वाजेपयत परत घेता येईल.  

पीठासीन अिधकार   वह त कालावधीत महापौर पदा या उमेदवारापैक  कोणीह  उमेदवारांनी आपली उमेदवार  

परत घेतलेली नस यामूळे िनवडणूक  दारे महापौर पदाची िनवड कर यात येईल.  
 महापौर पदासाठ  िनवडणूक लढ वणा-या उमेदवारांची नांवे िनयम ७(२) ूमाणे ूा  

नामिनदशना वर ल नांवा या वणार्नुबमाने लाव यात आलेली असून बमांक १ वर जाधव 
जयौी आनंद व बमांक २ वर ःवामी शैलजा कशोर या आहेत. 

पीठासीन अिधकार   महारा  महानगरपािलका (महापौर आ ण उप-महापौर या पदासाठ   िनवडणूक घेणे) िनयम 

२००५ चे िनयम ब. ७ (३) ूमाणे हात वर क न मताची न द घे यात येईल. नगरसिचव 

यांनी मतदान ू बये संबंधीची मा हती सभागहृात ावी. 
नगरसिचव  मा. महापौर व उपमहापौर िनवडणूक िनयमातील तरतुद नुसार. 

१) मा. पठासीन अिधकार   उमेदवाराचे नांव वणार्नुबमाने घो षत करतील या उमेदवाराचे 

नांव पुकार यात येईल याचेसाठ  ूथम हात वर क न मतदान घे यात येईल व यांना 
िमळाले या मताची न द घे यात येईल.  व यानी या उमेदवारा या बाजूने मत दले आहे 
अशा महापािलका सदःयाचे नांवाची न द कायर्वृ ात न द व यात येईल व टेबलावर ठेवले या 
र जःटरवर ःवा र  करतील. 

२) मत दे यास इ छूक असले या महापािलका सदःयास आपले मत दे यासाठ  राःत व वाजवी 
संधी मा. पठािसन अिधकार  देतील  

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

४) या महापािलका सदःयानी मतदान केलेले नाह  याची न द देखील कायर्वृ ांतात घे यात 

येईल. 
५) मते समसमान िमळा यास पठासीन अिधकार  असे घो षत कर ल क.िनवडणूक चा िनकाल 

िच या टाकून सोडती दारे ठर व यात येईल उप ःथत आ ण मत दे यास ह कदार असलेले 

पािलका सदःय बहसं येनेु  ठरवतील अशा य कडनू  िचठठ  काढ यात येईल. 
६) या उमेदवाराची िचठठ  असेल तो उमेदवार उ  पदावर वैध र तीने िनवडनू  आला अस याचे 

पठासीन अिधकार  घो षत करतील. 
७) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद नूसार नामिनदिशत सदःयांना 

मतदानात भाग घेता येणार नाह . 



(४) 
पीठासीन अिधकार   वणार्नुबमाणे उमेदवांराचे नांव घोषीत कर यात येतील.  

१)  जाधव जयौी  आनंद  
२) ःवामी शलैजा कशोर 

जाधव जयौी आनंद यांना यांना मत ावयाचे आहे. यांनी ूभाग ब. सांगून 

जागेवर उभे रहावे व आपले हात वर क न आपले मत न दवावे. व जाधव जयौी  आनंद यांना 
मत द याब ल पािलका सदःयांची याद  ठेवले या टेबलाजवळ जावून आप या नांवासमोर 
ःवा र  करावी.  

या नुसार खालील नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सदःयांनी जाधव जयौी 
आनंद यां या बाजूने हात वर क न व रजीःटरम ये ःवा र  क न  आपली मते न दवीले. 

            सवर्ौी  
   १) क याणकर बालाजीराव द राव     

२) कोकाटे नागाबाई भुजंगराव       

      ३) मुंडे शांता मोतीराम      

४) क याणकर बालाजी दे वदासराव        
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६) गुरर्म वनयकुमार जग दश      

      ७) उमरेकर अशोक रावण       

८) देशमूख वैशाली िमिलंद      

     ९) योती महि खेडकर      

१०) नवाब गु िमतिसंघ बरयामिसंघ     

     ११) राओऽे संिगता पु वीराज      

     १२) गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल  
१३) खोमणे सुदशर्ना महेश      

     १४) रावत दपकिसंग कािशनाथिसंग      

१५)सोड  गुर ूतकौर दलीपिसंघ 
१६) अिभषेक सौदे  
१७) खेडकर ूमोद मुरलीधरराव 

पीठासीन अिधकार   ःवामी शलैजा कशोर यांना यांना मत ावयाचे आहे. यांनी हात वर क न आपले  मत 

न दवावे. व ःवामी शलैजा कशोर यांना मत द याब ल पािलका सदःयांची याद  ठेवले या 
टेबलाजवळ जाऊन आप या नांवासमोर ःवा र  करावी. 
या नुसार खालील सदःयांनी ःवामी शलैजा कशोर यां या बाजूने हात वर क न व 

रजीःटरम ये ःवा र  क न आपली मते न दवीले.       
सवर्ौी  
१) कदम गंगाबाई नारायणराव      

२) सातेलीकर ौीिनवास आश ना   
३) ःवामी शलैजा कशोर      

४) पवळे उमेश देवराव  

५) पांढरे ःनेहा सुधाकर     

६) च हाण आनंद शकंरराव      



(५) 
७) फा ख अली खॉ  इलीयाज खॉ      

८) आ नेवार गंगासागर सं दप      

९) भवरे कशोर दामोधर    
१०) कनकदंडे मो हनी महेशराव        

११) वाजेदा त बसुम अथर अली खान      

१२) मोकले सोनाबाई रामचंि      

१३) पोकणार् नवलकुमार ओमूकाश     

१४) गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ     

१५) जंदम पावर्ती यंकटेश     

१६) मु दराज कमलाबाई रामःवामी     

१७) च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह      

१८) गाडगे शंकर जयवंतराव      

१९) धबाळे गणपत गुणाजी      

२०) अनुजा अिमतिसंह तेहरा      

२१) यादव तुळजाराम गणेशलाल     

२२) शमार् पुंपाताई राजेश      

२३) िगल सर जतिसंघ पंजाबिसंघ  

२४) अ दलु फसीया फरदोस      

२५) अ.स ार अ.  गफुर      

२६) इशरत फातेमा अ.शमीम      

२७) तेहिसन बेगम अ दलु समद      

२८) कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम  

२९) राखेवार सतीष शेष पा        

३०) कुरेशी  श फ अहेमद       

३१) चाऊस हसीना बेगम साबेर      

३२) अ.लितफ अ.मजीद   
३३) अ नपुणार्बाई ज मुिसंह ठाकुर     

३४) कशोर यादव       

३५) गायकवाड वैजयंती िभमराव     

३६) मोरे संजय गंगाधरराव         

३७) देशमुख मंगला गजानन       

३८) लिलता मुकंुदराव बोकारे    

३९) वनय व ांभरराव पाट ल  

४०) जमदाडे क णा िभमराव   

४१) कंठेवाड स वता मारोतराव   

४२) बयाणी ू वण बालाूसाद      

४३) कदम िशला सुिनल 

४४) स यद जानी म.कासीम  

४५) च हाण ौ दा सुिशल  



(६) 
४६) स यदा इतरत फातेमा मजहर हसेनु      

४७) गफार खान गुलाम महमंद खान      

४८) काकडे िसंधू पांडरंगू    
४९) िचखलीकर सं दप  सुभाषराव     

५०) घोगरे इंदबाईू  िशवाजी      

   ५१) र जया बेगम अयुबखान  
पीठासीन अिधकार    मतदानाची ू बंया पुणर् झालेली आहे यानुसार    

मतदानात भाग घेतले या पािलका सदःयांची स या        (६८) 
मतदानात भाग न घेतले या पालीका सदःयांची सं या    (--) 
उप ःथत असले या िनवार्चीत सदःयांची सं या            (६८)   
उमेदवारांना िमळालेली मते        

   १) जाधव जयौी आंनद यांना पडलेली एकूण मते       (१७) 
  २) ःवामी शलैजा कशोर  यांना पडलेली एकूण मते      (५१) 

 झाले या मतदानात महापौर पदासाठ   ःवामी शलैजा कशोर  यांना सवार्त जाःत मते 

िमळालेली अस यामूळे  यांची महापौर पदावर वैध रतीने िनवड झा याचे या ारे घो षत 

कर यात येते  

नगरसिचव   महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४ चे कलम १९ (१) आ ण महारा   
महानगरपािलका( महापौर आ ण उपमहापौर या पदासाठ  िनवडणुक घेणे) िनयम २००५ व 

(सुधारणा) िनयम २००६ मधील तरतुद नुसार िनवार्चीत सदःयां मधुन  मा. उपमहापौर 
पदावर िनवड करणे. 
जे िनयम महापौर पदा या िनवड साठ  लागू आहेत तेच िनयम उपमहापौर पदा या 
िनवड साठ ह  लागू अस यामुळे याच िनयमानुसार उपमहापौरांची िनवड कर यात येईल.  

  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १९(१) अ वये  उपमहापौर 
पदासाठ  िनवड कर याकर ता दनांक १८.०४.२०१५ रोजी मुंबई ूांितक महानगरपािलका ( 
महापौर व उपमहापौर यापदासाठ  िनवडणूका घेणे) िनयम २००५ व सुधारणा िनयम २००६ 
अ वये  िनवडणूक कायर्बम घो षत कर यात आलेला आहे यानुसार दनांक २३.०४.२०१५ 

पयर्त नामिनदशन पऽ वाटप करणे व ःवकारणेची कायर्वाह  पूणर् झाली असून दनांक 
२३.०४.२०१५ रोजी साय. ५.४५ वाजे पयर्त उपमहापौर पदासाठ   तीन  उमेदवाराचे पाच 
नामिनदशन पऽ ूा  झालेली आहेत (१) गु खुद सूंदरलाल कशनलाल यांचे एका  
नामिनदशनपऽावर सुचक हणून गुरर्म वनयकुमार जगद श व अनुमोदक हणून नवाब 
गु िमतिसंघ ब-यामिसंघ हे आहेत दसु-या नामिनदशन पऽावर सुचक हणुन नवाब 
गु िमतिसंघ ब-यामिसंध  व अनुमोदक हणून ूमोद मुरलीधरराव खेडकर हे आहेत 
(२) कुरेशी शफ  अहेमद यांचे एका  नामिनदशनपऽावर सुचक हणून अ.स ार अ. 
गफुर  व अनुमोदक हणून च हाण आनंद शकंरराव  हे आहेत, दसु-या नामिनदशन 
पऽावर सुचक हणुन गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ  व अनुमोदक हणून वनय 
व ंबरराव पाट ल हे आहेत ३) स यद जानी म.कासीम यांचे नामिनदशनपऽावर सुचक 
हणून गफार खान गुलाम महमंद खान  व अनुमोदक हणून स यदा इतरत फातेमा 
मजहर हसेन ु या आहेत. महारा  महानगरपािलका (महापौर आ ण उप-महापौर या  

 



(७) 
पदासाठ    िनवडणूक घेणे) िनयम २००५ चे िनयम ब. ४ व ६ (१) अ वये ूा  नामिनदशन 

पऽाची छाननी कर यात येत आहे.   

पीठासीन अिधकार   उप-महापौर पदासाठ  ूा  नामिनदशन पऽाचे छाननीचे काम पुणर् झाले असून गु खुद 
सूंदरलाल कशनलाल, कुरेशी शफ  अहेमद, स यद जानी म.कासीम या ित ह   
उमेदवारांचे पाच  नामिनदशन पऽे वैध ठरलेली आहे.  

पठासीन अिधकार   छाननीत वैध ठरले या नामिनदशनातून या उमेदवारांना आपली उमेदवार  परत यावयाची 
असेल यांना िनयम ६(३) अ वये आपली उमेदवार  परत घे यासाठ  १५ िमिनटाचा वेळ 

दे यात येईल. तर  कृपया यांना उपमहापौर पदासाठ  आपली उमेदवार  परत यावयाची 
असेल.  
यांना आताच सांिगत याूमाणे आपली उमेदवार  हणजे ११.२० ते ११.३५ वाजे पयत परत 

घेता येईल.  
पीठासीन अिधकार   वह त कालावधीत उप-महापौर पदासाठ  नामिनदशनपऽ दाखल केले या उमेदवारापैक  ौी 

स यद जानी म.कासीम यांनी आपली उमेदवार  परत घेतलेली आहे.  
पठसीन अिधकार   महारा  महानगरपािलका (महापौर व उपमहापौर या पदासाठ  िनवडणूक घेणे) िनयम २००५ 

चे िनयम ७(३) ूमाणे हात वर क न मताची न द घे यात येईल.  
उपमहापौर पदासाठ  िनवडणूक लढ वणा-या उमेदवाराची नांवे ूा  

नामिनदशनावर ल नांवा या वणार्नुबमाने लाव यात आलेली असून अ.ब.१ वर कुरेशी शफ  
अहेमद  हे असून अ.ब.२ वर गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल हे  आहेत. 

पीठासीन अिधकार   महारा  महानगरपािलका (महापौर आ ण उप-महापौर या पदासाठ  िनवडणूक घेणे) िनयम 

२००५ चे िनयम ब. ७(३) ूमाणे हात वर क न मताची न द घे यात येईल. नगरसिचव 

यांना वनंती क , यांनी मतदान ू बया संबंधीची मा हती सभागहृात ावी. 
नगरसिचव   महापौर व उपमहापौर िनवडणूक िनयमातील तरतुद नुसार. 

१)  मा. पठासीन अिधकार   उमेदवाराचे नांव वणार्नुबमाने घो षत करतील 
    या उमेदवाराचे नांव पुकार यात येईल याचेसाठ  ूथम हातवर क न  

    मतदान घे यात येईल व यांना िमळाले या मताची न द घे यात 
    येईल.  व यानी या उमेदवारा या बाजूने मत दलेआहे अशा  
   महानगरपािलका सदःयाचे नावाची न द कायर्वृ ात न द व यात येईल  
    व टेबलावर ठेवले या र जःटरवर ःवा र  करतील.  
२) मत दे यास इ छूक असले या महापािलका सदःयास आपले मत दे यासाठ  राःत व 

वाजवी संधी मा. पठािसन अिधकार  देतील  

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

४) या महापािलका सदःयानी मतदान केलेले नाह  याची न द देखील कायर्वृ ांतात 

घे यात येईल. 
५) मते समसमान िमळा यास पठासीन अिधकार  असे घो षत कर ल क, िनवडणूक चा 

िनकाल िच या टाकून सोडती दारे ठर व यात येईल उप ःथत आ ण मत दे यास 

ह कदार असलेले पािलका सदःय बहसं येनेु  ठरवतील अशा य कडनू  िचठठ  

काढ यात येईल. 
 



(८) 
६) या उमेदवाराची िचठठ  असेल तो उमेदवार उ  पदावर वैध र तीने िनवडनू  आला 

अस याचे पठासीन अिधकार  घो षत करतील. 
७) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद नूसार नामिनदिशत सदःयांना 

मतदानात भाग घेता येणार नाह .  
पीठासीन अिधकार   आता वणार्नुबमाने उमेदवाराचे नांव घो षत कर यात येतील. 

१) कुरेशी श फ अहेमद  
२)  गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल 

पीठासीन अिधकार   कुरेशी श फ अहेमद यांना यांना मते ावयाची आहे. यांनी ूभाग बमांक सांगून   हात 

वर क न आपले मत न दवावे. व कुरेशी शफ  अहेमद यांना मत द याब ल पािलका 
सदःयाची याद  ठेवले या टेबलाजवळ जाऊन आप या नांवासमोर ःवा र  करावी. यानुसार 
खालील मनपा सदःयांनी कुरेशी शफ  अहेमद यां या बाजुने हात वर क न व रजीःटरम ये 

ःवा र  क न खालील सदःयांनी आपले मत न द वले.  

सवर्ौी 
१) कदम गंगाबाई नारायणराव      

२) सातेलीकर ौीिनवास आश ना     

३) ःवामी शलैजा कशोर      

४) पवळे उमेश देवराव  

५) पांढरे ःनेहा सुधाकर     

६) च हाण आनंद शकंरराव  

७) फा ख अली खॉ  इलीयाज खॉ      

८) आ नेवार गंगासागर सं दप      

९) भवरे कशोर दामोधर          

१०) कनकदंडे मो हनी महेशराव        

११) वाजेदा त बसुम अथर अली खान      

१२) मोकले सोनाबाई रामचंि      

१३) पोकणार् नवलकुमार ओमूकाश     

१४) गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ     

१५) जंदम पावर्ती यंकटेश     

१६) मु दराज कमलाबाई रामःवामी     

१७) च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह      

१८) गाडगे शंकर जयवंतराव      

१९) धबाळे गणपत गुणाजी      

२०) अनुजा अिमतिसंह तेहरा      

२१) यादव तुळजाराम गणेशलाल     

२२) शमार् पुंपाताई राजेश      

२३) िगल सर जतिसंघ पंजाबिसंघ  

२४) अ दलु फसीया फरदोस      

२५) अ.स ार अ.  गफुर      

२६) इशरत फातेमा अ.शमीम  



(९) 
२७) तेहिसन बेगम अ दलु समद      

२८) कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम     

२९) राखेवार सतीष शेष पा   
३०) कुरेशी  श फ अहेमद       

३१) चाऊस हसीना बेगम साबेर      

३२) अ.लितफ अ.मजीद   
३३) अ नपुणार्बाई ज मुिसंह ठाकुर     

३४) कशोर यादव       

३५) गायकवाड वैजयंती िभमराव     

३६) मोरे संजय गंगाधरराव  

३७) देशमुख मंगला गजानन       

३८) लिलता मुकंुदराव बोकारे    

३९) वनय व ांभरराव पाट ल  

४०) जमदाडे क णा िभमराव   

४१) कंठेवाड स वता मारोतराव   

४२) बयाणी ू वण बालाूसाद      

४३) कदम िशला सुिनल 

४४) स यद जानी म.कासीम  

४५) च हाण ौ दा सुिशल       

४६) स यदा इतरत फातेमा मजहर हसेनु      

४७) गफार खान गुलाम महमंद खान      

४८) काकडे िसंधू पांडरंगू   

४९) िचखलीकर सं दप  सुभाषराव     

५०) घोगरे इंदबाईू  िशवाजी      

   ५१) र जया बेगम अयुबखान  
पीठासीन अिधकार   गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल  यांना यांना मते ावयाची आहे यांनी हात वर क न मत 

न दवावे. व गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल यांना मत द याब ल सदःयाची याद  ठेवले या 
टेबलाजवळ जाऊन आप या नांवासमोर ःवा र  करावी. यानुसार खालील सदःयानी 
हातवर क न गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल  यां या बाजूने मत न द वले. 

          सवर्ौी       
    १) क याणकर बालाजीराव द राव     

२) कोकाटे नागाबाई भुजंगराव       

      ३) मुंडे शांता मोतीराम      

४) क याणकर बालाजी दे वदासराव        

     ५) जाधव जयौी आनंद      

६) गुरर्म वनयकुमार जग दश      

      ७) उमरेकर अशोक रावण       

८) देशमूख वैशाली िमिलंद      

     ९) योती महि खेडकर  



(१०) 
१०) नवाब गु िमतिसंघ बरयामिसंघ     

     ११) राओऽे संिगता पु वीराज      

     १२) गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल    

१३) खोमणे सुदशर्ना महेश      

     १४) रावत दपकिसंग कािशनाथिसंग      

१५)सोड  गुर ूतकौर दलीपिसंघ  

१६) अिभषेक सौदे  
१७) खेडकर ूमोद मुरलीधरराव 

पीठासीन अिधकार    मतदानाची ू बंया पुणर् झालेली आहे यानुसार    
मतदानात भाग घेतले या पािलका सदःयांची स या         (६८) 
मतदानात भाग न घेतले या पालीका सदःयांची सं या     (--) 
उप ःथत असले या िनवार्चीत सदःयांची सं या             (६८)   
उमेदवारांना िमळालेली मते        

   १) कुरेशी शफ  अहेमद  यांना पडलेली एकूण मते        (५१) 
  २) गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल  यांना पडलेली एकूण मते (१७) 

 झाले या मतदानात उपमहापौर पदासाठ   कुरेशी शफ  अहेमद    यांना सवार्त जाःत मते 

िमळालेली अस यामूळे  यांची उपहापौर पदावर वैध रतीने िनवड झा याचे या ारे घो षत 

कर यात येते. आज या वशेष सभेत महापौर पदावर िनवड झाले या सौ.शलैजा कशोर 
ःवामी व उप महापौर पदावर िनवड झालेले ौी कुरेशी श फ अहेमद यांचे अिभनंदन 
कर यात येते, वशेष सभेचे कामकाज संप यामुळे आजची वशेष सभा संप याचे जा हर 
कर यात येते.शेवट  रा गीत हण यात आले.  

 
                                             ःवा र त/- 
                                                      पठासीन अिधकार  तथा ज हािधकार  
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                                                            नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 


