
                  जा. .नांवाशमनपा/नसका/CR-  76 /2014  
                  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
          दनांक :- 1.1.2015 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

सवसाधारण  सभेची सूचना 
मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसचूी ‘ड’ चे करण-2 मधीलिनयम .1 अ वये मुंबई 

ांितक महानगरपािलका, अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच (ड) चे करण 2 मधील िनयम  .1 अ वये ा  
अिधकारानुसार मा.महापौर ी. अ.स ार अ.गफुर यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा दनांक 
09.01.2015 रोजी दुपार  04.00 वाजता नांवाशमनपाके या मु य शासक य इमारतीतील चौ या मज यावर ल कै .
शंकरराव च हाण सभागृहात आयो जत केली आहे. 

कर ता वनंती क , ता वत सभेस िनधार त समयी िन द  ठकाणी उप थत राहून सहकाय करावे. 
 

      वा र त/-                                             
 (मा.महापौर यांचे मा  यतेने)                                   नगरसिचव,         

        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
       

 
ित, 
ी / ीमती ------------------------------------------ 

सद य /सद या, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 

काय म प का 
 
वषय . 1 :-  
 मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे सुधार त कलम 31(अ) मधील तरतुद नुसार व महानगरपािलका व 

थायी सिमतीचे कामकाज अिधिनयमातील 4-ब नुसार पुव ाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण 

सिमतीवर नामिनदशनानुसार 11 (अकरा) सद याची िनयु  ( थायी सिमतीवर नामिनदशना दारे िनयु  केले या 
सद या माणे) महासभेने दनांक 24.12.2012 रोजी केलेली असून महानगरपािलका सभेचे कामकाज िनयम 4-क नुसार 

येक वशेष सिमती ितची रचना झा या या तारखेपासून एक वष मुदतीपूव काम कर याचे चाल ू ठेवील अशी तरतूद आहे 

यामुळे म हला व बाल क याण सिमतीवर 11 सद याची िनवड ह  द. 24.12.2013 पुव  महासभेस करावी लागेल. मुंबई 
ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे सुधार त कलम 31 (अ) मधील तरतुद  नसुार महानगरपािलका व थायी 

सिमतीचे कामकाज िनयमातील 4-ब नुसार नामिनदशना दारे 11 (अकरा) सद यांची िनयु  ह  मा यता ा  प ाचे अथवा 
न दणीकृत प ाचे कंवा गटाचे तौलनीक सं याबळ वचारात घेवनू करावयाची असून शासन राजप ानसुार खालील माणे 

मा यता ा  प ाचे न दणीकृत प ाचे/अप ाचे सं याबळ असनू या या प ा या नावासमोर दश व या माणे तौलनीकबळा 
नसुार पुव ाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण सिमतीवर सद यांची सं या येते. 

अ . प ाचे / अप ाचे सं याबळ तौलनीक बळ प ास िमळणार   सद य 

सं या       

1 भारतीय रा ीय काँ ेस, अप , (40)  
40 x 11   = 5.50 

    80 

 

  5.50 
 
6 



 
(2) 

 
2 रा वाद  कॉ ेस पाट ,  (10) 

10 x11   = 1.37 

    80 

 

  1.37 
 

1 

3 िशवसेना, भारतीय जनता पाट ची आघाड    (16) 
17 x11  = 2.33 

    80 

 

  2.33 
 

2 

4     अेआयएमआयएम, सं वधान पाट  (13)  
13 x11   =  1.78 

    80 

 

  1.78 
 

2 

       कर ता उपरो  माणे मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 30(1) अन ्वये नावाशमनपाके या पुव 
ाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण सिमती या अकरा जागांवर, मुंबई  ांितक महानगरपािलका 

अिधाियम 1949 चे कलम 31-अ नसुार नामिनदशना दारे नेमणुक कर यासाठ  मनपा सव साधारण सभे समोर ताव  सादर.  
टप :- ( मु. ा.ंमनपा अिधिनयम 1949 चे कलम 30(1) अ नसुार म हला व बालक याण सिमतीवर ल सद यांपैक  कमान 

पं याह र ट के सद य हे म हला पािलका सद यांमधील असतील अशी तरतुद अस यामुळे 75 ट के माणे एकूण 8 म हला 
सद यांची िनयु  करावी लागेल ) 
1) शासन प रप क ं . सं कण 2010/ .-85/न व-32 द. 6 जुल ै2010 नसुार सभागृह नेते/ वरोधी प नेते  माफत कंवा 
गट ने या माफत पुव ाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण सिमतीवर तौलिनक सं याबळा या आधारावर 
पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  पाठवावे पाठ वतांना ती बंद लखेाटयात सभे या वेळ  महापौरांकडे दे यात 

यावीत.  सभे या दवसापुव  सदर नांवे महापौरांना बंद लखोटयात ावयाची असतील तर या प ाची एक त बंद लखोटयातच 

आयु ांना सु दा दे यात यावी. 
वषय ं . 2      
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कं ाट  प दतीने एक ीत वेतनावर ल एकूण 09 वै कय अिधकार /सहा यक 
वै कय अिधकार  कायरत असुल सदर ल वै कय अिधका-यांची महानगरपािलकेस आव यकता व संबंधीतांचे काम 
समाधानकारक अस याचे . वै कय आरो य अिधकार  यांनी अहवाल दलेला अस यामुळे सदर ल कं ाट  वै कय 
अिधकार  यांना मनपा सव साधारण सभा ठराव ं . 49 दनांक 19.07.2014 अ वये दर महा एक ीत वेतन पये 
25,000/- दरमहा दे यास मा यता दान के यानुसार कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/सा व/आ था-
6/14402/14 दनांक 10.11.2014 अ वये लागु कर यात आलेला आहे. इतर कं ाट  कमचा-यांचे समान तार ख 
ठेव यामुळे खालील वै कय अिधका-यांनाह  एकच तार ख ठेवणे आव यक अस यामुळे संबंधीतां या नावा समोर 
देश व यानुसार यांचे मुदतवाढ चे तारखेस दु ती क न मुदतवाढ ची एकच तारखे ठेवणे आव यक आहेत. 

अ. . कं ाट  वै कय 
अिधका-यांचे नांव 

पद मुदतवाढ 
संप याची 
तार ख 

तां ीक खंड 
दनांक 

पुढ ल मुदतवाढ चा 
दनांक 

1 डॉ. ांजली पंकजराव 
जोशी 

कं ाट  ी वै कय 
अिधकार  

31.03.2015 31.12.2014 01.01.2015 ते 
29.06.2015 पयत 

2 डॉ. मता गो वंदराव 
भ टड 

कं ाट  ी वै कय 
अिधकार  

31.03.2015 31.12.2014 01.01.2015 ते 
29.06.2015 पयत 

3 डॉ. प लवी राज  
तुंगेनवार 

कं ाट  ी वै कय 
अिधकार  

31.03.2015 31.12.2014 01.01.2015 ते 
29.06.2015 पयत 

 



(3) 
 

4 डॉ. मुजफर अमीना 
बेगम 

कं ाट  ी वै कय 
अिधकार  

31.03.2015 31.12.2014 01.01.2015 ते 
29.06.2015 पयत 

5 डॉ. राफे अ. खद र कं ाट   वै कय 
अिधकार  

30.12.2014 31.12.2014 01.01.2015 ते 
29.06.2015 पयत 

6 डॉ. अ सार  मो. राफे 
मो. इ माईल 

कं ाट   सहा यक 
वै कय अिधकार  

30.12.2014 31.12.2014 01.01.2015 ते 
29.06.2015 पयत 

7 डॉ. रजवान अहेमद 
गुलाम रसुल 

कं ाट   सहा यक 
वै कय अिधकार  

30.12.2014 31.12.2014 01.01.2015 ते 
29.06.2015 पयत 

8 डॉ. ुती र वं  
कोटलवार 

कं ाट   म हला वै कय 
अिधकार  

30.12.2014 31.12.2014 01.01.2015 ते 
29.06.2015 पयत 

9 डॉ. वजया परसुराम 
राठोड 

कं ाट   म हला वै कय 
अिधकार  

30.12.2014 31.12.2014 01.01.2015 ते 
29.06.2015 पयत 

10 ी सोळंके राम 
मारोतराव 

कं ाट  िसिनअर डॉटस लस 
TB/HIV सुपरवायझर 

एक ीत वेतन . 15,000/- 

30.12.2014 31.12.2014 01.01.2015 ते 
29.06.2015 पयत 

 क रता वर ल कं ाट  वै कय अिधकार -9 यांना एक ीत वेतन पये 25,000/- व कं ाट  िसिनअर डॉटस लस 
TB/HIV सुपरवायझर-1 यांना एक ीत वेतन पये 15,000/- यांची मुदत दनांक 30.12.2014 रोजी सपंत असून यांना 
दनांक 31.12.2014 चा एक दवसाचा तां ीक खंड देवून दनांक 01.01.2015 ते 29.06.2015 पयत व पुढ ल िनयमीत 
एक-एक दवसाचा तां ीत खंड देवून पुढ ल मुदतवाढ दे यासाठ  ताव मनपा सव साधारण सभे या मंजुर तव सादर. 
वषय ं . 3 

 मनपाके या सव शाळेत बालवाड चे वग नस यामुळे नागर क आप या पा यांना या शाळेत बालवाड  वग 
चालतात याच शाळेत वेश देत असून व यानंतर पुढ ल िश णासाठ  सु दा याच शाळेत वेश देत आहेत.  यामुळे 
महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेत व ा याची सं या दवस दवस कमी होत आहे.  महानगरपािलके या सव 
शाळेत बालवाड  वग सु  के यास व ा याची सं या वाढेल तसेच झोपडप ट  भागातील नागर कांचे 4 ते 5 या 
वयोगटातील मुले सु दा याचा लाभ घेऊ शकतील.  महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेत बालवाड  वग सु  
कर यासाठ  मराठ  मा यमा या 9 बालवाडया व उदु  मा यमा या 9 बालवाडया असे एकूण 18 बालवाडया सु  करा या 
लागतील.  सदर बालवाडया सु  कर यासाठ  18 बालकताईची 10 म ह यासाठ  शासन िनणयानुसार ती महा मानधन 
. 3,000/- माणे िन वळ ता पुर या व पात भरती करावी लागेल. 

 क रता मनपाके या ाथिमक शाळेत बालवाड  वग सु  कर यासाठ  मराठ  मा यमा या 9 बालवाडया व उदु  
मा यमा या 9 बालवाडया असे एकूण 18 बालवाडया सु  कर यासाठ  18 बालकताईची 10 म ह यासाठ  िन वळ 
ता पुर या व पात शासनाने िन त केले या . 3,000/- ितमहा मानधन या माणे नेमणुक कर यास मा यता 
देऊन याक रता लागणा-या खचास तसेच बालवाड  साहा यका व से वका मनपा कमचा-यांमधून कंवा वतं पणे 
नेम यास तसेच आव यक ितथे वगखो या, शै णक सा ह य, डा सा ह य, खाऊ व इतर अनुषंिगक खचास 
शास कय व आथ क मा यता दे याबाबतचा ताव मनपा सव साधारण सभे समोर सादर. 
वषय ं . 4 

 मनपा ह ीत बीएसयुपी योजने अंतगत दु लेशाह रहेमान नगर मधुन जाणारा मु य र ता जो वाघी रोड या 
र याकडे जातांना भ यासाहेब आंबेडकर मागासवग य सहकार  गृहिनमाण सं थेचे 3 लॉट, लॉट ं . 28, लॉट ं . 
03, व लॉट ं . 04 हे र या या कामाम ये बाधीत होत आहेत.  लॉट ं . 28 नुसार मधुकर तुकाराम पंड त यांचा 
पूण लॉट, लॉट ं . 03 हाजी व ठल ग चे यां या लॉटमधील 8 फुट, लॉट ं . 04 मुंजाजी मानेजी राजभोज 
यां या लॉटचा कांह  भाग र या या कामासाठ  आव यक आहे. 
 
 



(4) 
 

 बीएसयुपी योजने अंतगत दु लेशाह रहेमान नगर मधुन जाणारा मु य र ता वाघी रोड या र याकडे जातांना 
भै यासाहेब आंबेडकर मागासवग य सहकार  गृहिनमाण सं थे मधील लॉट ं . 03, चे मले ी हाजी व ठल ग चे, 
लॉट ं . 04 चे मालक ी मुंजाजी मानेजी राजभोज व लॉट ं . 28 चे मालक मधुकर तुकाराम पंड त यां या 
लॉटमधून र यासाठ  लागणार  जलागा वाटाघाट त संपाद त क न कर याक रता मा यते तव सव साधारण सभे समोर 
सादर. 
वषय ं . 5      ताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत भार  आयु  त व उपआयु  त यां  या बदलीमुळे, कर वसुली व पाणी 
टंचाई काळात िनमाण झाले  या प र थतीवर चचा क न िनणय घेणे बाबत. 
सुचकः- आनंद शंकरराव च  हाण        अनुमोदक ◌ः- वनय पाट ल, स. वर िसंघ गाड वाले, स.शेर अली महेबुब अली,  
                                         िगल सरजीतिसंघ मेजर पंजाबिसंघ, गफार खान गुलाम महमंद खान,  
                                         सौ. सुदशना खोमणे 
 

वषय ं . 6      ताव 
 महारा   शासनाचे त  कालीन मु  यमं ी मा. खा. ी अशोकरावजी च  हाण यां  या मं ीमंडळाने सन 2009 ला 
मराठवाडयातील औरंगाबाद वभागीय कायालयाचे वभाजन क न नांदेड येथे दुसरे वभागीय आयु  त महसुल कायालय 
सु  कर  याचा घेतलेला िनणय,  मा. उ  च  यायालय खंड पठा  या िनणय व भौगोलीक प र  थती, गुणव  ते  या 
आधारावर महारा   शासनाने दनांक 02 जानेवार  2015 रोजी िस  द केले  या अिधसुचनेनुसार नांदेड येथे दुसरे 
वभागीय आयु  त कायालय सु  कर  यासाठ  दावे व हरकती माग व  यात आले  या असुन शासनाने घेतले  या या 
िनणयाचे ह नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवानमुते अिभनंदन, व समथन करते व तसेच लवकरात लवकर 
नांदेड येथे दुसरे वभागीय आयु  त कायालय सु  कर  यासाठ  वभागीय आयु  त कायालय औरंगाबाद यां  याकडे व 
महारा   शासनाकडे िशफारस करते. 
सुचक ◌ः- स. वर िसंघ गाड वाले              अनुमोदक ◌ः-  वनय पाट ल  
 

वा र त/-                                             
नगरसिचव,         

        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


