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           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:- 12/07/2018 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

सवसाधारण  सभेची सूचना 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनसूची ``ड`` चे ूकरण-2 मधील िनयम बं. 1 अ वये  
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची (ड) ऱ ूकरण-2 मधील िनयम बं 1 अ वये ूा  
अिधकारानुसार मा. महापौर, सौ. भवरे िशलाबाई कशोर यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा दनांक 
19.07.2018 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नावाशमनपाके या मु य ूशास कय इमारतीतील चौ या मज यावर ल 
कै. शंकरराव च हाण सभागहृात आयोजीत केली आहे. 
 क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त समयी िन द  ठकाणी उप ःथत राहन सहकाय करावेू .  
(मा. महापौर यां या मा यतेने)                                                                ःवा र त/- 

नगरसिचव 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

ूित  
ौी/ौीमती ------------------------------- 
सदःय /सदःया,   
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 

आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 

वषय बं. 01 :-  

कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/2135/18 दनांक 19.05.2018 अ वये ौी राजेश कच  ज धळे, पु ष 
मजरु यांना दनांक 17.05.2018 रोजी -हदय वकाराचा ध का आ याने यांना म हंिकर चेःट हॉःपीटल नांदेड येथे दाखल केले 
असून संबंधीतांनी वै कय खचा या ूितपुत क रता सदर ल आदेशा वये अमीम र कम पये 1,00,000/- (अ र  पये एक 
ल ) दे याची वनंती के यानुसार यांना अमीम र कम पये 1,00,000/- अमीम र कम दे यात आली याची न द घेणे बाबत 

वषय बं.  02 :-  
 ौी सुहास रघुनाथराव सोनुले कंऽाट  िसट  ूोमाम मॅनेजर यांना एकऽीत मानधन पये 30,000/- वर घे यात आलेले 
असुन यां या मुदत दनांक 29.06.18 रोजी संपलेली असुन यां या सेवेत द. 36.06.18 रोजीचा तांऽीक खंड देवुन द. 
01.07.18 ते 30.12.18 पयत मदुतवाढ देणे बाबतचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मंजरु ःतव सादर. 
वषय बं. 03 :-  
 नांदेड वाघाळा शहरमहानगरपािलकेतील कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल एकूण 08 वै कय अिधकार /सहा यक 
वै कय अिधकार  व कंऽाट  िसिनअर डॉटस लस TB HIV सपुरवायजर-1 असे एकूण 09 कंऽाट      कमचा-यांचा दनांक 
30.06.18 चा सेवेत एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.07.18 ते 30.12.18 पयत मुदतवाढ देणे क रता मा यता घेऊन 
मुदतवाढ देणे बाबतचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मंजरु ःतव सादर. 
वषय बं.04 :-   

महारा  ूादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 52 नुसार अनािधकृत बाधंकामे ूशमन आकार 
लावुन ूशिमत संरचना हणुन घोषीत कर यासाठ  अिधिनयमाचे कलम 158(1) अ वये मुदतवाढ देणे बाबत 

वषय बं. 05 :-  

नांदेड शहरा या मंजरु सधार त वकास योजनेम ये मौजा नांदेड मधील स.नं. 93/बी/1 तसेच न.भु.बं. 17864/2 पैक  
84 आर जागा इपी 21 नुसार सावजिनक िनमसावजिनक वापरासाठ  दशवलेली आहे.  उ  जागेत सावजिनक व िनमसावजिनक 
वापरा ऐवजी र हवास वापर करणेसाठ  ौी नगरे र वैँय मं दर नांदेड तफ अ य  ौी दलीप रामचंिराव बंडेवार यांनी दनांक 
03.05.2017 अ वये मंजरु सुधार त वकास योजनेम ये महारा  ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37(1) 
अ वये करकोळ फेरबदल कर याची वनंती केली आहे.  यानसुार कायवाह  करणे बाबत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने 
सवसाधारण सभा ठराव बं. 35 दनांक 26 मे, 2017 अ वये फेरबदला बाबतचा ठराव समंत केला आहे. 

 
 
 
 
 



 

(2) 
 

 फेरबदला या अनुषंगाने मालम ाधारकांनी फेरबदलाचा ूःताव शासनाकडे सादर कर यास सुनावणी या वेळ  सांिगतले 
आहे या ूमाणे उ  फेरबदलाचा ूःताव शासनाकडे िनणयासाठ  पाठव यास मा यता देणे बाबत 

वषय बं. 06 :-  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत चौकास / रः यास नावं दे या या उपसिमतीने ितन रः यास नांव दे या 
बाबत केले या िशफारसीनुसार िनणय घेणे बाबत 

स. सदःया माफ आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं. 07:-   

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मालम ा करा बाबत फेर स ह ण व फेर मु यांकन मोजमाप न होता 
मालम ाधारकांना मालम ा करा बाबत खास नोट स काढ यात आलेले आदेश र  करणे बाबत. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले            अनुमोदक :- आनंद च हाण, अ. स ार अ. गफुर 
 

वषय बं. 08:-  

रप लकन चळवळ तील जे  नेते आमदार ूा. जोगि कवाडे यांचा नांदेड ज हयाशी वशेष संबंधी रा हलेला असून 
संबंधीतास यांचे काय ल ात घेता यांना अमतृ महो सवी वषा िनिम ाने `` मानपऽ `` देवुन गौरव कर या या ठरावास मा यता 
देणे. 
सुचक:-  बापूराव गजभारे                                                             अनुमोदक :- आनंद च हाण 

वषय बं.09:-  

ौी तानाजी माधव किे हे अमरावती येथील िश ण आःथापनेवर सह िश क या पदावर दनांक 12.06.06 पासनु 
कायरत आहेत संबंधीतां या य क अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  
आतंर ज हा बदलीने नांदेड वाघाळा ँहर महानगरपािलका नांदेड येथे िश ण आःथापनेवर एकतफ  बदली कर यास मा यता देणे  
सुचक :- आनंद च हाण            अनुमोदक :- दयानंद नामदेवराव वाघमारे 
वषय बं. 10 :-  

ौीमती अ णादेवी बापुराव देशमुख हया ज हा प रषद नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर सह िश क या पदावर 
दनांक 03.08.1998 पासुन कायरत आहेत संबंधीतां या खासगी अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथील 
िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने सेवा वग कर यास मा यता देणे. 
सुचक :- आनंद च हाण                       अनुमोदक :- कशोर ःवामी 
वषय बं.11 :-  

ौीमती आशा सुभाषराव सावंत हया ज हा प रषद नंदरबार अंतगत जु .प.ूा.शा देवसापाडा ता. धडगांव ज. नंदरबार ु
या िश ण आःथापनेवर सह िश क या पदावर दनांक 31.12.2011 पासुन कायरत आहेत संबंधीतां या य क अडचणीमुळे 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने सेवा वग कर यास 
मा यता देणे. 
सुचक :- आनंद च हाण                       अनुमोदक :- कशोर ःवामी 
वषय बं. 12:-  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 19, 20 संभाजी चौक ते व ादान कोिचंग लासेस पयतचे 
मजबुतीकरण व दिलतवःती सुधार योजने अतंगत ूभाग बं. 20 मधील अनेक कामासह इतर अतंगत 21 कामाचा समावेश 
असलेली कामे कर यास मा यता दे यात यावी. 
सुचक:-  बेबीताई जनादन गु पले            अनुमोदक :-  इंदताई िशवाजीराव घोगरेु  
 

                                                                                ःवा र त/- 
नगरसिचव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 
 
 
 
 
 


