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       नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
       दनांक :-  28.05.2019 

 
वशेष सवसाधारण सभेची सचुना 

महारा  महानगरपािलका (महापौर अ ण उपमहापौर पदासाठ  िनवडणूका घेणे (सुधारणा) िनयम 2006 मधील िनयम बमांक 3(1) 
अ वये 

 महारा  महानगरपािलका (महापौर आ ण उपमहापौर पदासाठ  िनवडणूका घेणे) (सुधारणा) िनयमा 2006 मधील िनयम 
बमांक 3(2) अ वये असले या अिधकाराचा वापर क न मा. वभागीय आयु , औरंगाबाद वभाग औरंगाबाद यांनी ठरवुन द या 
ूमाणे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची वशेष सवसाधारण सभा दनांक 01/06/2019 रोजी सकाळ  11.00 वाजता 
नावाशमनपाके या मु य ूशास कय इमारतीतील चौ या मज यावर ल डॉ. कै. शंकररावजी च हाण सभागहृात आयोजीत 
कर यात अली आहे. 
 सदर सभे या कामकाजाची वषय प ऽका तपशील खालील ूमाणे आहे.  क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त वेळ  
उपिनद  ठकाणी उप ःथत राहन सहकाय करावेू .                   ःवा र त/- 
                                                                                ( स. अ जतपालिसंघ संधु ) 

नगरसिचव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

ूित, 
ौी / ौीमती ------------------------------------------------ 
स. सदःय / सदःया,   

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 

वषय प ऽका 
वषय बं. 01 
 भवरे िशलाबाई कशोर यांनी महापौर यांनी आप या पदांचा राजीनामा दला अस यामळेु र  झाले या उवर त 
कालावधीसाठ  महापौर या पदावर महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 19(5) आ ण मुंबई ूांितक महानगरपािलका  
( महापौर आ ण उपमहापौर या पदासाठ  िनवडणुक घेणे ) िनयम 2005 व ( सुधारणा ) िनयम 2006 अ वये िनवाचीत सदःया 
मधुन मा. महापौर याचंी िनवड करणे बाबत. 
 महारा  शासन, राजपऽ असाधारण भाग एक-अ-म य-उप- वभाग आदेश व अिधसुचना बमांक एमसीओ-2016/ू.ब.300/ 
न व-14 दनांक 27 माच 2017 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या महापौर पद हे अनुसूिचत जाती (म हला) कर ता 
आर त ठेव यात आलेले आहे. 
टप :- महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 19 (1ब) अनसुूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती कंवा, यथा ःथतीत, 
नाग रकांचा मागासवग यां याक रता राखीव असले या महापौरा या पदासाठ  िनवडणूक लढ व यास इ छक असले या ू येक य नेु , 
नामिनदशनपऽाबरोबर, महारा  अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती, वमु  जाती, भट या जमाती, इतर मागासवग व वशेष 
मागासूवग (जातीचे ूमाणपऽ दे याचे व यां या पडताळणीचे विनयमन) अिधिनयम, 2000 (2001 चा महा.23) यां या तरतदु ंना 
अनुस न स म ूािधका-यांने दलेले जातीचे ूमाणपऽ व पडताळणी सिमतीने दलेले वैधता ूमाणपऽ सादर करणे आवँयक असेल. 
 परंतु, महापौर पदा या िनवडणुक साठ  नामिनदशनपऽ भर याचा शेवटचा दनांक 31 डसबर 2017 कंवा यापुव चा असेल, 
या बाबतीत, जने नामिनदशनपऽ भर या या दनांकापूव , आप या जाती या ूमाणपऽा  या पडताळणीसाठ  पडताळणी सिमतीकडे 
अज केलेला असेल, परंतु नामिनदशनपऽ भर या या दनांकाला जला वैधता ूमाणपऽ िमळालेले नसेल अशी य , 
नामिनदशनपऽासोबत – 
 (एक) वैधता ूमाणपऽ दे यासाठ  ितने पडताळणी सिमतीकडे सादर केले या अजाची स य ूत कंवा पडताळणी सिमतीकडे 
ितने असा अज केला अस याब लचा अ य कोणताह  पुरावा आ ण 
 (दोन) ती िनवडून आ या या दनांकापासून सहा म ह यां या मुदतीत, पडताळणी सिमतीने दलेले वैधता ूमाणपऽ ती सादर 
कर ल याब लचे हमीपऽ सादर कर न 
 परंतु आणखी असे क , या य ने, ती िनवडून आ या या दनांकापासून सहा म ह यां या मदुतीत वैधता ूमाणपऽ सादर 
कर यात कसूर के यास, ितची िनवड भूतल ी ूभावाने र  झाली अस याचे मान यात येईल आ ण ती, पािलका सदःय राह यास 
िनरह ठरेल.                                                                              ःवा र त/- 
                                                                                ( स. अ जतपालिसंघ संधु ) 

नगरसिचव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 


