
 
जा.बं. नावाशमनपा/नसका/िसआर-41/2017 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
दनांक :-  26.12.2017 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेडü 

पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमती सभापती व उपसभापती 
िनवडणूक साठ  वशेष सभचेी सचुना 

 शासन अिधसचुना बं. बएनएम/2007/47/ूब.15/न व-32 दनांक 17 फेॄुवार  2007 मधील 
िनयम 2(1) अ वये व शासन अिधसचुना बं. बएनएम/2008/295/ूब.106/2008/न व-32 दनांक 
12 डसबर 2008 मधील िनयम 4(1) (ःथायी सिमती, प रवहन सिमती, ूभाग सिम या आ ण इतर 
सिम यांचे सभापती यांची िनवडणूक घेणे) नसुार ूा  झाले या अिधकारा वये मा. वभागीय आयु  
औरंगाबाद यांनी ठर व याूमाणे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या पुव ूाथिमक व मा यिमक 
िश ण, म हला व बालक याण सिमती या सभापती / उपसभापती पदा या िनवडणुक साठ  पुव ूाथिमक 
व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमतीची वशेष सभा दनांक 30/12/2017 रोजी सकाळ  
10.30 वाजता नावाशमनपाके या मु य कायालयाचे ूशास कय इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती 
सभागहृात मा. वभागीय आयु  औरंगाबाद यांनी ूािधकृत केलेले ूितिनधी मा. ज हािधकार  नांदेड 
यां या अ य तेखालील ( पठासन अिधकार ) घे यात येईल. 
 सदर सभे म ये खालील कामकाज होईल. 
 

िनवडणूक:-  
वषय बं. 01:-   

महारा  महानगरपािलक अिधिनयम 1949 चे कलम 21(1) व शासन अिधसचुना बमांक 
बएनएम/5007/ूब.15/न व-32 दनांक 17 फेॄुवार  2007 व शासन अिधसचुना बमांक बएलएम/ 
2008/295/ू.ब.106/2008/न व-32 दनांक 12 डसबर 2008 मधील िनयम 4(1) (ःथायी सिमती, 
प रवहन सिमती, ूभाग सिम या आ ण इतर सिम यांचे सभापती यांची िनवडणूक घेणे) मधील 
तरतदु नसुार पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमती या िनवाचीत (11) 
सदःयांमधुन पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमती या सभापतीची िनवड 
करणे. 
वषय बं. 02:-   

महारा  महानगरपािलक अिधिनयम 1949 चे कलम 21(1) व शासन अिधसचुना बमांक 
बएनएम/5007/ूब.15/न व-32 दनांक 17 फेॄुवार  2007 व शासन अिधसचुना बमांक बएलएम/ 
2008/295/ू.ब.106/2008/न व-32 दनांक 12 डसबर 2008 मधील िनयम 4(1) (ःथायी सिमती, 
प रवहन सिमती, ूभाग सिम या आ ण इतर सिम यांचे सभापती यांची िनवडणूक घेणे) मधील 
तरतदु नसुार पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमती या िनवाचीत (11) 
सदःयांमधुन पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमती या उपसभापतीची 
िनवड करणे. 

 

                                                                        ःवा र त/- 
नगरसिचव 

ूित,                                              नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

ौीमती ----------------------------------------- 
पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमती 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 

                                  कृपया िनवडणुक कायबम मागील पान-----2-------वर पहावे 
 



 
(2) 

िनवडणूक कायबम 
  सभापती / उपसभापती पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमती 
पदासाठ   नामिनदशन पऽे (नॉिमनेशन  पेपर) वतर त करणे व ःवकारणे इ याद चे कायबम पुढ ल ूमाणे 
ठर वलेला आहे. 
अ.ब. तपिशल / ववरण दनांक व वेळ 

01 नामिनदशन पऽ वत रत करणे दनांक  28.12.2017 रोजी सकाळ  11.00 ते दपार  ु 03.00 पयत 
नामिनदशन पऽ वतर त कर यात येईल 

03 नामिनदशन पऽ ःवकार याची तार ख 
व वेळ 

दनांक 29.12.2017 रोजी एकच दवस सकाळ  11.00 ते दपार  ु
03.00 वाजे पयत नामिनदशनपऽ ःवकार यात येईल. 

04 नामिनदशन पऽे कोणी व कोठे 
ःवकरावयाचे 

नगरसिचव (नगरसिचव कायालय) नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका मु य ूशास कय इमारतीतील प हला मजला म 
नं. 118 येथे नामिनदशनपऽ ःवकार यात येतील. 

05 नामिनदशन पऽाची छाननी दनांक 30.12.2017 रोजी वशेष सभा सु  झा यानंतर सभागहृात 
मा. पीठासीन अिधकार  हे करतील. 

06 उमेदवार  मागे घेणे दनांक 30.12.2017 रोजी सभागहृात छाननीनंतर वैध उमेदवाराची 
नावे मा. पठासीन अिधकार  यांनी वाचुन दाख व यानंतर 15 
िमिनटात लेखी नोट स मा. पठासीन अिधकार  यांना देवुन 
उमेदवार  मागे घेता येईल. 

 

1) कोरे नामिनदशन पऽाचे नमुना (नॉिमनेशन पेपर, नगरसिचव मनपा यां या कायालयातून वर नमूद तारखेस 
व वेळत िमळतील ) 

2) उ  पदासाठ  िनवडणकु लढ व याची इ छा असलेला कोणताह  पुव ूाथिमक मा यिमक िश ण, म हला व 
बालक याण सिमती या सदःया या सोबत जोडले या नमुना-1 मधील आपले नामिनदशन, पािलका 
सिचवाकडे नामिनदशनासाठ  िन त केले या तारखेस जातीने सादर कर ल. 

3) ू येक नामिनदशन पऽात उमेदवाराचे पूण नांव नमदु केलेले असेल आ ण यावर एका पुव ूाथिमक 
मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमती या सदःयांने सुचक हणुन व दसु-याने  पुव ूाथिमक 
मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमती या सदः याने अनुमोदक हणुन ःवा र  केलेली असेल. 

4) कोणताह  पुव ूाथिमक मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमती या सदःय एका पे ा अिधक 
उमेदवारांची नामिनदशने सुचीत करणार नाह  कंवा यास अनुमोदन देणार नाह .  जर एखादा पुव 
ूाथिमक मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमती या सदःय ूःतावक हणून कंवा यथा ःथती 
अनुमोदक हणून एकापे ा अिधक नामिनदशन पऽावर ःवा र  कर ल तर नगरपािलका सिचवाला ूा   
झालेले प हले नामिनदशन पऽ वगळता इतर सव नामिनदशन पऽे अवैध मान यात येतील व पठासीन 
ूािधका-याकडनू  ती नाकारली जातील. 
  परंतु असे क  पुव ूाथिमक मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमती या सभापती/ 
उपसभापती पदा या िनवड  क रता सचुक कंवा अनुमोदक असणा-या  पुव ूाथिमक मा यिमक िश ण, 
म हला व बालक याण सिमती या सदःयास या पदासाठ  िनवडणुक लढ वता येणार नाह . 

5) बोला व यात आलेली पुव ूाथिमक मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमतीची वशेष बैठक र  
कंवा तहकुब करता येणार नाह . 

6) उमेदवाराचे सुचक कंवा अनुमोदक यांना, उमेदवार  मागे घे याची नोट स देणा-या कोण याह  य स, ती 
नोट स र  कर याची परवानगी नसेल. 

 
 
                                                                       ःवा र त/- 
                    नगरसिचव, 
             नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 

 
 
 
 


