नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
( दनांक १९.०३.२०१६ ची सवानुमते तहकुब कर यात आलेली अथसंक पीय वशेष सभा)
शिनवार,

द. ३१.०५.२०१६ रोजी दपार
ु

३.०० वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची अंदाजपऽक य

वशेष

सभा

महानगरपािलके या शंकररावजी च हाण सभागृहात भर व यात आली होती.
उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र क न सदर सभेस खालील स.सदःय उप ःथत होते.
मा.सौ.शैलजा कशोर ःवामी,महापौर
सवौी ौीमती/
कुरे शी शफ अहे मद

कदम गंगाबाई नारायण

क याणकर बालाजी द राव

सातोलीकर ौीिनवास आश ना

पवळे उमेश दे वराव

कंठे वाड स वता मारोतराव

च हाण आनंद शंकरराव

फा ख अली खाँ इलीयास खाँ

आनेवार गंगासागर संद प

आनेवार गंगासागर सं दप

भवरे कशोर दामोधर

कदम िशला सुिनल

ूमोद मुरलीधराव खेडकर

स.जानी म.कासीम

मोकले सोनाबाई रामचंि

पोकणा नवलकुमार ओमूकाश

जाधव जयौी आनंद

गुरम वनयकुमार जग दश

गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ

उमरे कर अशोक रावण

मु दराज कमलबाई रामःवामी

र जया बेगम अयुब खान

गाडगे शंकर जयवंतराव

दे शमूख बालासाहे ब गंगाधराव

गफार खान गुलाम महमंद खान

अनुजा अिमतिसंह तेहरा

यादव तुलजाराम गणेशलाल

िगल सरजीतिसंघ पंजाबिसंघ

अ.हबीब अ.र हम बागवान

अ. स ार अ.गफुर

स. शेर अली स. महे बुब अली

फा ख हसे
ु न कासीम साब

राखेवार सितष शेष पा

चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस

गु खुद सुंदरलाल कशनलाल
लतीफा बेगम बु-हाण खान

बावजीर शेख हबीब शेख अ दल
ु
रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह

ठाकूर अ नपुणा ज मुिसंह

कशोर कशनलाल यादव

गायकवाड वैजयंती िभमराव

मोरे संजय गंगाधरराव

अिभषेक रमेशराव सौदे

सौ.लिलता मुंकुंदरा बोकारे

वनय वँवांभरराव पाट ल

जमदाडे क णा िभमराव

येवनकर वजय हराचंद

कदम व ास बालाजी

अङ बन शाम वामनराव

अल केसर हसन बन उमेद

काबरा रामनारायण रामदे व

सभे या अ य ःथानी मा.सौ.शैलजा कशोर ःवामी महापौर हे होते तसेच ूािधकृ त अिधकार तथा उपआयु

, ौी र ाकर

वाघमारे , उपआयु त ( वकास), ौी कोलगणे, मु य लेखाप र क, डॉ. ःमीता ठाकरे , मु य वै कय अिधकार , ौी वजय मुंढे, ू.उपायु
(महसुल), ौी िगर ष कदम, कायकार अिभयता(साबां व). ौी सुगीव अंधारे कायकार अिभयंता पापुजिन, व महानगरपािलकेतील सव
सहायक आयु त, व सव वभाग ूमुख उप ःथत होते.
महापौर

वंदेमातरमने सभेला सु वात कर यात येते.

स.सर जतिसंघ िगल

नगरपािलकेचे माजी नगरसेवक शेख हसनोदद
न यांचे द:ु खद िनधन झाले आहे . ौी नानकिसंग चंदल यांचेह
ु

िनधन झाले आहे यांना ौ दाजंलीचा अपण कर यात यावी.तसेच ौी खांड ल यांचे दे खील द:ु खद िनधन झाले

आहे . अड.फा ख यांचे ह िनधन झालेले, यांना सु दा ौ दाजंली अपण कर यात यावी.
दपकिसंघ रावत

मनपा या नगरसे वका सौ. मुंडे यांचे सासरे यांचेह िनधन झाले आहे

यांना सु दा ौ दाजंली अपण कर यात

यावी.
अशोक उमेरकर

या महान

य

अनुमोदन आहे .
आनंद च हाण

या यित र

चे द:ु खद िनधन झाले आहे

आणखी नांवे काह नांवे अस यास

यांना ौ दाजंली ूथम अपण कर यात यावी यासाठ माझे
यांचा सु दा ौ दांजली अपण कर यासाठ

यां या नांवाचा

समावेश कर यात यावा व ौ दाजंली अपण कर यासाठ दोन िमिनटे ःथ ध राहुन ौ दाजंली अपण कर यात
यावी.

(२)
महापौर

नांदेड शहरातील

या महान

य

चे िनधन झाले अस यामुळे

यांना ौ दाजंली अपण कर यासाठ दोन

िमिनटे ःथ ध राहन
ु ौ दाजंली अपण कर यात येते.

ठराव बं. ०१

ठराव

माजी नगरसेवक ौी म. हसनो
ीन, अड. खांड ल यांचे िनधन झा यामुळे
ु

यांनाव भावपुण ौ दांजली ह नावाशमनपा वशेष

सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
ूमोद (बंडु) खेडकर

ूािधकृ त केले या आयु ांना कोणते िनणय घे याचे अिधकार आहे त काय याचा खुलासा करावा. दसर
गो
ु
हणजे या वषय प ऽकेवर याच अिधका-याचा वषय असतांना

बएसयुपी

यांना सभागृहात उप ःथत राहता येते का ?

वभागात कायरत असतांना मनपाने दोन अिभय यांना िनल बंत केले आहे व

कामा या संदभात या अिधका-यास तशी नोट स दे यात आलेली आहे .
अिधकार आहे का ? याचाह खुलासा कर यात यावा.
अ दल
ु स ार

महानगरपािलकेची ह सवात मोठे सभागृह
यां याकडू न वेळ घेतला होता आ ण
तार ख
पुव

यामुळे

यांना या ठकाणी बस याचा

या या नंतर िमट ंग घे यात यावी.

आहे . या सभागृहात ूभार आयु

यासाठ

बएसयुपी या

हे उप ःथत नाह त. आपण

याूमाणे सभेची तार ख िन ीत कर यात आली होती. सभेची

यां याकडू न दे वूनह ते उप ःथत नाह त हे यो य नाह यामुळे महासभेचा अपमान झालेला आहे . या

मा. ौी मोपलवार साहे ब, मा.ौी िधरजकुमार साहे ब यां याकडे मनपा आयु

यावेळ ते या महासभेस उप ःथत राहत होते. पा याचा हा

पदाचा पदभार होता

वलंत वषय आहे यांना काय झाले उप ःथत

राहणेसाठ हे कळायला माग नाह . ूभार आयु ांनी महासभेस उप ःथत राह ले नस यामुळे मा. ूभार
आयु
स. शेर अली

यांचा िनषेध करतो.

िनषेधाम ये आ ह सु दा सािमल आहोत.

दपकिसंघ रावत

स या नांदेड शहराम ये पा याची गंभीर समःया िनमाण झालेली आहे . ूभार

आयु

ज हािधकार आहे त ते पा याबाबत काह गंभीर नाह त. मनपाकेस कायम ःव पी आयु
ूभार आयु

यांनी सभागृहाचा अपमान केला आहे

उप ःथत राह ले नाह

हणुन

हणुन मी सभागृहास वनंती करतो क ,

हे

ज हयाचे

दे खील नाह त.
यांनी सभेस

यांचा िनषेध करतो व हा िनषेधाचा ठराव पास क न तो ठराव हा महारा

शासनाकडे पाठ व यात यावा. कोण या अिधकाराने उप आयु

यांना ूभार आय

हणुन सभेत बस व यात

आले आहे याचा दे खील खुलासा कर यात यावा. बएसयुपी ूकरणात दोन अिभयंते ौी दं डे व दे शमुख यांना
िनल बंत कर यात आलेले आहे .

या ूकरणात यांचाह समावेश आहे

यामुळे

या ूरकणात िनणय कोण

घेणार आहे यांना िनणय घेता येतो काय
अ दल
ु सतार

ूभार आयु

दपकिसंघ रावत

यांना काह सभागृहाची काह गंभीर नाह .

मी एक ःथगन ूःताव ठे व यात आला होता.

या ूःतावावर चचा कर यात यावी.

महापौर

सभागृहाची भावना ल ात घेता आजची िमट ंग ह पुढे ढकल यात येते.

ूमोद (बंडु) खेडकर

ूभार आयु

स.सर जतिसंघ िगल

िमट ंग पुढे ढकल यात आली अस यामुळे कोण याह

हे बैठक स उप ःथत नस यामुळे

यांचा िनषेधाचा ठराव महारा

शासनाकडे पाठ व यात यावा.

वषयावर चचा कर यात येवू नये सव वषय हे पुढ ल

िमट ंगम ये घे यात यावे.
महापौर

िमट ंग पुढे ढकल यात आलेली आहे .

यामुळे कोण याह

वषयावर चचा होणार नाह . रा िगत घे यात यावे.

रा िगत घे यात आले.
महापौर

रा िगतानंतर सभा संप याचे जाह र केले.

ःवा र त/नगरसिचव
नावाशमनपा नांदेड

ःवा र त/महापौर
नावाशमनपा नांदेड

