
 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 ःथायी  सिमती  सभापती  पदा या िनवडणुक ची वशेष सभा 2017 

        शिनवार, द. 30.12.2017 रोजी सकाळ  10.00 वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी  
सिमती सभापती पदावर िनवड कर यासाठ  ः थायी सिमतीची वशेष सभा, अ ण ड गरे, पठासीन अिधकार  तथा 
ज हािधकार ,  नांदेड यांचे अ  य तेखाली नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मु  य कायालया  या ूशासक य 
इमारतीतील प ह  या माळयावर ल सिमती सभागहृाम  ये भर व  यात आली होती. 

उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  क न खालील ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते . 
 
  सव ौी / ौीमती. 
 देशमुख सितश पंुडलीकराव  पवळे उमेश देवराव 
 च हाण आनंद शंकरराव  खान फा ख अली इलीयाज खाँ 
 येवनकर मोह नी वजय  ितडके ूशांत व ठल 
 स. शेर अली अ. महेबुब अली  खान म.मसदु अहेमद खान उःमान खान 
 अ. स ार अ. गफुर   अ दल शमीम अ द ला साबु ु  
 अ. लतीफ अ. मजीद                       रावत भानुिसहं गया दनिसहं 

 मुथा कांताबाई ूकाशचंद                     नवाब गुरिमतिसंघ ब-यामिसंघ 

 गोडबोले यो सना राजु                     
   
  खालील ःथायी सिमतीचे सदःय अनुप ःथतीत होते. 

वैशाली िमिलदं देशमुख 
 
वषय बं. 1 :-  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 21(1) व शासन अिधसुचना  ब . बएनएम-5007/ 
ूब.15/न व-32 दनांक 17 फेॄुवार  2007 व शासन अिधसुचना बमांक बएनएम/2008/295/ूक.106/ 
2008/न व-32 दनांक 12 डसबर 2008 मधील िनयम 4  (ःथायी सिमती, प रवहन सिमती, ूभाग सिम या 
आ ण इतर सिम याचे सभापती यांची िनवडणुक घेणे मधील तरतुद नुसार ःथायी सिमती या िनवाचीत (16) सदःयां 
मधनू ःथायी सिमती या सभापतीची िनवड करणे बाबत. 
नगरसिचव  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 21(1) आ ण ः थायी सिमती, 

प रवहन सिमती, ूभाग सिमती आ ण  इतर सिम यांचे सभापती यांची िनवडणूक 
घेणे  (िनयम, 2007 चे िनयम 2(2) चे सुधार त तरतुद  ूमाणे मा. वभागीय आयु , 
औरंगाबाद यांचेशी वचार विनमय के यानंतर ःथायी सिमतीचे सभापती पदाची 
िनवडणूक घे याकर ता या सिमतीची वशेष सभा घे यासाठ  दनांक 30.12.2017 ह  
तार ख िन त कर यात आली.   ःथायी सिमती, प रवहन सिमती, ूभाग सिमती 
आ ण  इतर सिम यांचे सभापती यांची िनवडणूक घेणे सधुार त िनयम, 2008 चे 
िनयम 4 अ वये ूा  झाले या अिधकारानुसार  मा. वभागीय आयु  यांनी आज या 
ःथायी सिमती या वशेष सभेसाठ  बं. जा.बं. 2017/नपाू/ िनवडणुक/का व-175, 
दनांक 21.12.2017 यांचे ूितिनधी हणून मा. ौी अ ण ड गरे, ज हािधकार , नांदेड 
यांना पठािसन अिधकार  हणून ूािधकृत केलेले आहे. 

   महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 21(1) आ ण  
महानगरपािलका (ःथायी सिमती, प रवहन सिमती, ूभाग सिमती आ ण इतर 
सिम यांचे सभापती यांची िनवडणूक घेणे) िनयम 2007 मधील तरतूद नूसार ःथायी 
सिमती या सभापती पदासाठ  िनवड कर याकर ता द. 26.12.2017 रोजी िनवडणूक 
कायबमासह सभेची नोट स िनगिमत कर यात आली होती. यानुसार द. 28.12.2017 
रोजी नामिनदशनपऽ वाटप करणे व ःवकार याची कायवाह  पूण झाली असून िन द  
कालावधीत हणजे दनांक 29.12.2017 रोजी दपार  ु 3.00 वाजे पयत ःथायी  
सिमती या सभापती पदासाठ  ौी अ दल शमीम अ द ला साब ु ु या एकाच उमेदवारांचे 
02 नामिनदशनपऽ ूा  झालेले असुन ौी अ दल शमीम अ द ला ु ु साब यांचे एका 
नामिनदशनपऽावर सुचक हणुन ौी आनंद शकंरराव च हाण अनुमोदक हणुन ौी 
उमेश देवराव पवळे तर दसु-या नामिनदशपऽावर सुचक हणुन ौी सतीश पंुडलीकराव 
देशमुख अनुमोदक हणुन नवाब गुरिमतिसघं ब-यामिसंघ हे आहेत. 

ौी अ दल शमीम अ द ला साब ु ु यांचे सभापती ःथायी सिमती पदासाठ  
सादर केलेले दो ह  नामिनदशनपऽ छाननीसाठ  मा. ूािधकृत अिधकार  यां याकडे 
सुपूद कर यात येत आहेत.  

 



(२) 
 

पठासीन अिधकार   ःथायी सिमती, प रवहन सिमती, ूभाग सिमती आ ण  इतर सिम यांचे सभापती यांची 
िनवडणूक घेणे  िनयम, 2007 चे िनयम ब. 5  अ वये नामिनदशनपऽाची छाननी 
कर यात येत आहे.    
या एकाच उमेदवारां या नामिनदशनपऽावर सुचक, अनुमोदक व उमेदवारां या ःवा र त 
अस यामूळे ौी अ दल शमीम अ द ला साबु ु  या एकाच उमेदवारांचे दोन 
नामिनदशनपऽे वैध ठरली आहे, घो षत कर यात आले या िनवडणूक कायबमानूसार 
वैध र या नामिन द  उमेदवारास आपली उमेदवार  परत यावयाची असेल तर यांना 
उमेदवार  परत घे यासाठ  15 िमिनटांचा अवधी दे यात येत आहे. हणजेच सकाळ    
10.06 ते 10.22 वाजे पयत  आपली उमेदवार   परत घेता येईल. 

पठासीन अिधकार  व हत कालावधीत उमेदवार  परत घेतलेली नस यामूळे ःथायी सिमती सभापती 
पदासाठ  ौी अ दल शमीम अ द ला साब यां या यित र  दसरा ु ु ु कोण याह  
उमेदवारांचा नामिनदशनपऽ सादर केला नस याने ौी अ दल शमीम अ द ला साबु ु  हे 
ःथायी सिमती, प रवहन सिमती, ूभाग सिमती आ ण इतर सिम यांचे सभापती यांची 
िनवडणूक घेणे िनयम 2007 मधील िनयम (7) नुसार यांची ःथायी सिमती सभापती 
पदावर बन वरोध िनवड झा याचे मी अ ण ड गरे पठासीन अिधकार  तथा 
ज हािधकार  नांदेड घोषीत करतो व आज या सभेचे कामकाज संप यामळेु आजची 
सभा संप याचे जा हर करतो. 

 

 
                                                                       ःवा र त/- 

             ( अ ण ड गरे ) 
                                         पठासीन अिधकार  तथा ज हािधकार , नांदेड 
                  ःथायी  सिमती सभापती िनवडणूक 2017 
              नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 

 
 
 


