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                 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                                  दनांक:-  २१.०१.२०१७ 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

सवसाधारण  सभेची सूचना 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनसूची ̀ `ड`` चे करण-२ मधील िनयम ं . १ अ वये  
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची (ड)  करण-२ मधील िनयम ं  १ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. 
महापौर, सौ. शैलजा कशोर वामी यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा दनांक ३०.०१.२०१७ रोजी  दपारु    
०३.०० वाजता नावाशमनपाके या मु य शास कय इमारतीतील चौ या मज यावर ल कै. शंकरराव च हाण सभागृहात आयोजीत 
केली आहे. 
 क रता वनंती क , ता वत सभेस िनधार त समयी िन द  ठकाणी उप थत राहन सहकाय करावेू . 
         
                        वा र त/-                                                       वा र त/- 
                       नगरसिचव,                                                          महापौर,  
            नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड                              नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
ित  
ी/ ीमती -------------------------------------------------------------- 

सद य /सद या,   
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 
       काय म प का 
वषय .१ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील पुव ाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण सिमती या सद यांची मुदत 
दनांक ०९.०१.२०१७ रोजी संपली अस यामुळे मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे सुधार त कलम ३१(अ) मधील तरतुद नुसार 
व महानगरपािलका व थायी सिमतीचे कामकाज िनयमातील ४-ब नुसार पुव ाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण 
सिमतीवर नामिनदशना दारे ११ (अकरा) सद यांची िनयु  ( थायी सिमतीवर नामिनदशना दारे िनयु  केले या सद यां माणे) करणे बाबत. 
१) भारतीय रा ीय काँ ेस व अप  आघाड चे तौलनीक सं या बळानुसार ०६ सद य 
२) रा वाद  प ाचे तौलनीक सं या बळानुसार ०१ सद य 
३) िशवसेना व भारतीय जनता पाट  आघाड चे तौलनीक सं या बळानुसार ०२ सद य 
४) ऐआयएमआयएम व सं वधान आघाड चे तौलनीक सं या बळानुसार ०२ सद य 
 
 
 
               वा र त/-                                                        वा र त/- 
              नगरसिचव,                                                          महापौर,  
   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड                              नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 


