नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.

ःथायी

बुधवार,

सिमती

सभापती

पदा या िनवडणुक ची वशेष 2015

द. 09.12.2015 रोजी सकाळ 10.00 वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी

सिमती

सभापती पदावर िनवड कर यासाठ ःथायी सिमतीची वशेष सभा, सुरेश काकाणी, 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 सभागृहाम ये भर व यात आली होती.

उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र क न खालील ःथायी
सव ौी / ौीमती.
1
3

5

मोरे संजय गंगाधरराव

2

आनेवार गंगासागर सं दप

शमा पुंपाताई राजेश,

6

इशरत फातेमा अ.शमीम,

घोगरे इं दबाई
िशवाजीराव
ू

4

7 कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम,
9

सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.

बयाणी ू वण बालाूसाद

8 कदम गंगाबाई नारायणराव

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

10 अनुजा अिमतिसंह तेहरा

11 फा ख हसे
ु न कासीम साब,

खालील ःथायी सिमतीचे सदःय अनुप ःथतीत होते.

सव ौी / ौीमती

1) गुरम वनयकुमार जग दश

3)

2) राओऽे संिगता पृ वीराज

योती महि खेडकर

4) सिलमा बेगम नु

5) ज कया बेगम स. मुखतार

लाखान

वषय ब. 1 :-

मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 21 (1) व शासन अिधसुचना

ूब.15/न व-32

दनांक 17 फेॄुवार 2007 व शासन अिधसुचना ब.

दनांक 12 डसबर 2008 मधील िनयम 4

ब. बएनएम/5007/

बएनएम/2008/ 295/ूक.106/2008/न व-32

(ः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 बाबत.

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 सुधार त तरतुद ूमाणे मा. वभागीय आयु , औरं गाबाद यांचेशी वचार विनमय
के यानंतर ःथायी सिमतीचे सभापती पदाची िनवडणूक घे याकर ता या सिमतीची
घे यासाठ

दनांक 9.12.2015 ह तार ख िन

ूभाग सिमती आ ण

िनयम 4 अ वये ूा

सिमती या
अ वये

अिधकार

त कर यात आली. ःथायी सिमती, प रवहन सिमती,

इतर सिम यांचे सभापती यांची िनवडणूक घेणे सुधार त िनयम, 2008 चे
झाले या अिधकारानुसार मा.

वशेष सभेसाठ

यांचे

वशेष सभा

ूितिनधी

वभागीय आयु

यांनी आज या ःथायी

यांचे आदे श बं. 2015/नपाू/आःथा-2/का व,

हणून मा. ौी सुरेश काकाणी,

हणून ूािधकृ त केलेले आहे .

दनांक 01.12.2015

ज हािधकार , नांदेड यांना

मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 21 (1) आ ण

पठािसन

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.04.12.2015 रोजी िनवडणूक कायबमासह सभेची नोट स िनगिमत कर यात आली होती.
यानुसार द. 08.12.2015 पयत नामिनदशनपऽ वाटप करणे व ःवकार याची कायवाह पूण झाली

असून िन द

कालावधीत

हणजे दनांक 08.12.2015 रोजी दपार
3.00. वाजे पयत ःथायी सिमती
ु

सभापती पदासाठ सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा या एकच उमेदवाराचे दोन नामिनदशनपऽे ूा

झालीं असून ते छाननीसाठ मा. ूािधकृ त अिधकार यां याकडे सुपूद कर यात येत आहे त.

(2)

पठासीन अिधकार

ःथायी सिमती, प रवहन सिमती, ूभाग सिमती आ ण
घेणे

िनयम, 2007 चे िनयम ब. 5 अ वये ःथायी

अिमतिसंह तेहरा यांचे दोन नामिनदशनपऽे ूा

इतर सिम यांचे सभापती यांची िनवडणूक

सिमती या सभापती पदासाठ सौ. अनुजा

झालीं असून या दो ह नामिनदशनपऽांची छाननी

कर यात येत आहे .या दो ह नामिनदशन पऽाबाबत कोणाचा काह आ ेप अस यास लेखी अथवा
तड

ावा तथा प उप ःथतापैक कोणीह आ ेप दाखल केलेला नाह .सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा

यांचे एका नामिनदशनपऽावर सुचक

हणून ईशरत फातेमा अ. शमीम व अनुमोदक

उमेशिसह अशोकिसंह तर दस
ु -या नामिनदशन पऽावर सुचक
अनुमोदक

हणून कदम गंगाबाई नारायणराव हे आहे त

हणून

च हाण

हणून आनेवार गंगासागर संद प व

दो ह नामिनदशन पऽावर उमेदवारां या व

यां या सूचक व अनुमोदकां या ःवा -या अस यामूळे सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा यांचे दो ह

पठासीन अिधकार

नामिनदशनपऽे वैध ठरली आहे .

सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा यां या उमेदवार बाबत कोणीह आ ेप घेतलेला नस यामुळे
कर यात आले या िनवडणूक कायबमानूसार वैध र या नामिन द
यावयाची असेल तर

पठासीन अिधकार

घो षत

उमेदवारास आपली उमेदवार परत

यांना उमेदवार परत घे यासाठ 15 िमिनटांचा अवधी दे यात येत आहे .

हणजेच 10.08 ते 10.23 वाजे पयत आपली उमेदवार

परत घेता येईल.

ःथायी सिमती सभापती पदाचे उमेदवार सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा यांनी आपली उमेदवार परत
घेतलेली नस यामुळे

ःथायी सिमती, प रवहन सिमती, ूभाग सिमती आ ण इतर सिम यांचे

सभापती आ ण उपसभापती यांची िनवड घेणे िनयम 2007 चे िनयम बं. 6 (1) नुसार ःथायी

सिमती या सभापतीपद

सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा याची वैधर तीने बन वरोध िनवड झा याचे

मी, सुरेश काकाणी, पठासीन अिधकार तथा ज हािधकार , नांदेड घोषीत करतो. आज या ःथायी

सिमती या वशेष सभेचे कामकाज शांततेत पार पाड यास सहकाय के याब ल सव ःथायी सिमतीचे

आभार मानून आजची वशेष सभा संप याचे जा हर करतो

ःवा र त/-

( सुरेश काकाणी )

पीठासीन अिधकार तथा ज हािधकार , नांदेड
ःथायी सिमती सभापती िनवडणूक 2015

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

