
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 ःथायी  सिमती या सभापती  पदा या िनवडणुक ची वशेष 2014 

        मंगळवार दनांक 09.12.2014 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी  सिमती 
सभापती पदावर िनवड कर यासाठ  मा. ज हािधकार , नांदेड तथा पठासीन अिधकार  मा. ौी धीरजकुमार यांचे 
अ  य तेखाली ः थायी सिमतीची वशेष सभा मनपाके  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 सदर सभेस खालील ःथायी  सिमतीचा सदःय उप ःथत होते . 
   सव ौीमती/ सौ. 
   1  अ  नेवार गंगासागर सं दप      

2  मोरे संजय गंगाधर              
3  इंदबाई िशवाजीराव घोगरेू            
4  ू वण बालाूसाद बयाणी               
5  वनयकुमार जग दश गुरम             
6  संिगता पृ  वीराज राओऽे         
7  योती महेि खेडकर                     
8  सिलमा बेगम नु  ला खान        
9 वनय व ांबरराव पाट ल        
10  पवळे उमेश देवराव         
11   वाजेदा त बसमु अथर उल ईमान              
12  गाडगे शंकर जयवंतराव             
13 चाऊस हसीना बेगम साबेर              
14 कशोर कशनलाल यादव,              

15  अ.हबीब अ.र हम बागवान             
16 बावजीर शेख हबीब शेख अ द लाु       

वषय ब .1 :-  
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 21 (1) व शासन अिधसुचना  ब .

बएनएम/5007/ूब.15/न व-32 दनांक 17 फेॄुवार  2007 व शासन अिधसचुना ब . 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) 
सदःयांमधून ःथायी सिमती या सभापतीची िनवड करणे. 

नगरसिचव  मुंबई ूांितक 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 सधुार 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 09.12.2014 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  आ.ब.2014/साू/क -4/नपाू/आःथा/ 
का व/ द.03.12.2014 अ वये यांचे ूितिनधी हणून  

 
 
 



 
(2) 
 

ौी धीरजकुमार, ज हािधकार , नांदेड यांना पठािसन अिधकार  हणून ूािधकृत केलेले आहे  . 
  मुंबई ूांितक 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 5007 मधील तरतूद नूसार ःथायी सिमती या सभापती पदासाठ  
िनवड कर याकर ता द.4.12.2014 रोजी िनवडणूक कायबमासह सभेची नोट स िनगिमत कर यात 
आली होती. यानुसार द. 08.12.2014 पयत नामिनदशनपऽ वाटप करणे व ःवकार याची 
कायवाह  पूण  झाली असनू िन द  कालावधीत हणजे दनांक 8.12.2014 रोजी दपार  ु 3.00 
वाजे पयत ःथायी सिमती सभापती पदासाठ   ौी वनयकूमार जग दश गूरम व ौी वनय 
व ांबरराव पाट ल  या दोन उमेदवाराचे दोन नामिनदशनपऽे ूा  झालीं असून ते छाननीसाठ  मा. 
ूािधकृत अिधकार  यां याकडे सुपूद कर यात येत आहेत. 

ूािधकृत अिधकार   ःथायी सिमती, प रवहन सिमती, ूभाग सिमती आ ण  इतर सिम यांचे सभापती यांची िनवडणूक 
घेणे  िनयम, 5007 चे िनयम ब. 5 अ वये ःथायी  सिमती या सभापती पदासाठ  ौी 
वनयकूमार जग दश गूरम यांचा एक व ौी वनय व ांबरराव पाट ल यांचे तीन असे एकूण चार 
नामिनदशनपऽे ूा  झालीं असून या चारह   नामिनदशनपऽांची छाननी कर यात येत आहे ौी 
वनयकूमार जग दश गूरम यांचे एका नामिनदशनपऽावर सचुक हणून  योती महि खेडकर व 
अनुमोदक हणून राओऽे संिगता पृ  वीराज तर ौी वनय व ांबरराव पाट ल यांचे एका  
नामिनदशन पऽावर सचुक हणून मोरे संजय गंगाधर व अनुमोदक हणून घोगरे इंदबाई िशवाजीू  
हे आहेत व दसु-या नामिनदशन पऽावर ौी गाडगे शंकर जयवंतराव व अनुमोदक हणून ौी मोरे 
संजय गंगाधर हे आहेत व ितस-या नामिनदशन पऽावर सुचक  हणुन आनेवार गंगासादर सं दप 
अनुमोदक  हणून चाऊस हसीना बेगम साबेर या चारह  नामिनदशन पऽावर उमेदवारां या व 
यां या सचूक व अनुमोदकां या ः वा -या  अस यामळेू ौी वनयकूमार जग दश गूरम व ौी 
वनय व ांबरराव पाट ल या दो ह  उमेदवारांची  नामिनदशनपऽे वैध ठरली आहे, घो षत कर यात 
आले या िनवडणूक कायबमानूसार वैध र या नामिन द  उमेदवारांना आपली उमेदवार  परत 
यावयाची  असेल तर यांना उमेदवार  परत घे यासाठ  15 िमिनटांचा अवधी दे यात येत आहे.  
हणजेच 11.10 ते 11.25 वाजे पयत  आपली उमेदवार   परत घेता येईल. 

ूािधकृत अिधकार  व हत कालावधीत कोणीह  उमेदवार  परत घेतलेली नस यामूळे मतदान घेवून  सभापतीची  िनवड 
कर यात येईल.  सभापती  पदासाठ  िनवडणूक   लढ वणा-या उमेदवाराची नांवे ूा  नामिनदशना 
वर ल नांवा या वणानुबमाने लाव यात आलेली असून ती खालील ूमाणे आहेत.  
वनय व ांबरराव पाट ल 
वनयकुमार जग दश गुरम  

ूािधकृत अिधकार    मुंबई ूाितक महानगरपािलका ( ःथायी सिमती, प रवहन सिमती, ूभाग सिमती आ ण इतर 
सिम यांचे सभापती यांची िनवडणूक घेणे )  िनयम 2007 मधील िनयम 6 (3) या तरतूद नसूार 
हात वर क न मताची न द घे यात येईल. नगरसिचवानी मतदान ू बया संबंधीची मा हती 
सभागहृात ावी.  

 
 
 
 
 



 
   (3) 

 
नगरसिचव 1) मा. पठासीन अिधकार   उमेदवाराचे नांव वणानुबमाने 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 पािलका 
सदःयाचे नांवाची न द कायवृ ात न द व यात येईल. 

                     1) मत दे यास इ छकू  असले या पािलका सदःयास आपले मत दे यासाठ  राःत व वाजवी सधंी 
मा. पठािसन अिधकार  देतील. 

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

3) या पािलका सदःयानी मतदान केलेले नाह  याची न द देखील कायवृ ांतात घे यात येईल. 
4) मते समसमान िमळा यास पठासीन अिधकार  असे घो षत करतील क  िनवडणूक चा िनकाल 

िचठया टाकून सोडती ारे ठर व यात येईल उप ःथत आ ण मत दे यास ह कदार असलेले 
ःथायी सिमती सदःय बहसं येनेु   ठरवतील अशा य कडनू  िचठठ  काढ यात येईल. 

5) या उमेदवाराचे नांवाची िचठठ  िनघेल तो उमेदवार उ  पदावर वैध र तीने िनवडनू  आला 
अस याचे पठासीन अिधकार  घो षत करतील 

ूािधकृत अिधकार   आता वणानुबमाने  उमेदवाराचे नांव घो षत कर यात येतील. 
1) वनय व ांबरराव पाट ल  
2) वनयकुमार जग दश गुरम    
ूथम वणनुबमानुसार वनय व ांबरराव पाट ल यांना यांना मते ावयाची आहे यांनी वनय 
वँ वांबरराव पाट ल यांना मत द याब दल काना या लगत आकाशाकडे उंच हात वर क न आपले 
मत न दवावे.  

       सवौी / ौीमती. 
1  अ  नेवार गंगासागर सं दप      
2  मोरे संजय गंगाधर              
3  इंदबाई िशवाजीराव घोगरेू            
4  ू वण बालाूसाद बयाणी               
5 वनय व ांबरराव पाट ल        
6  पवळे उमेश देवराव         
7   वाजेदा त बसमु अथर उल ईमान              
8  गाडगे शंकर जयवंतराव             
9 चाऊस हसीना बेगम साबेर              
10 कशोर कशनलाल यादव,                

   यानुसार खालील स.सदःयांनी हात वर क न व र जःटरम ये ःवा र  क न या स. सदःयंनी 
हात वर क न  आपले मत न द वले आहे. 
वनयकुमार जग दश गुरम यांना यांना मते ावयाची आहे यांनी   वनयकुमार जग दश गुरम 
यांना मत द याब दल काना या लगत आकाशाकडे उंच हात वर क न  आपले मत न दवावे.  
 
 
 
 
 
 



 
(4) 

      सवौी / ौीमती.              
1  वनयकुमार जग दश गुरम             
2  संिगता पृ  वीराज राओऽे   
3  योती महेि खेडकर                     
  या  स. सदःयंनी हात वर क न  आपले मत न द वले आहे. 
1 ौीमती सिलमा बेगम नु  ला खान   
2 अ.हबीब अ.र हम बागवान 
3 बावजीर शेख हबीब शेख अ द लाु  
 या सदः यांनी मतदानात भाग घेतला नाह  

ूािधकृत  अिधकार    मतदानाची ू बया पुण झालेली आहे.   
    ःथायी सिमती मतदार सदःयांची सं या                       16 

मतदानात भाग घेतले या पािलका सदःयाची सं या              13   
मतदानात भाग न घेतले या  सदःयांची सं या         03 उमेदवाराना िमळालेली 
मते 
वनय व ांबरराव पाट ल           10 
वनयकुमार  जग दश गुरम                         03 

झाले या मतदानात सभापती  पदासाठ  ौी वनय व ांबरराव पाट ल  यांना सवात जाःत मते 
िमळालेली अस यामळेू  ःथायी सिमती, प रवहन सिमती, ूभाग सिमती आ ण इतर सिम यांचे 
सभापती यांची िनवडणूक घेणे  िनयम 2007 मधील  िनयम (7) नूसार याची ःथायी सिमती 
सभापती  पदावर वैध र तीने िनवड झा याचे िनवड  झा याचे  मी धीरकुमार पठासीन अिधकार  
तथा ज हािधकार , नांदेड घोषीत करतो. व आज या सभेचे कामकाज संप यामळेू आजची सभा 
संप याचे जा हर करतो.  

 

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

                             सभापती ः थायी सिमती िनवडणूक 2014 
                            नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 


