
 
                                                                    जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर- 11/2018 
           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:- 17/07/2018 
 

दनांक 19.07.2018 रोजी आयोजीत कर यात आलेली मनपा सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प ऽका 
आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 

वषय ब. 01 
 महानगरपािलका ह ीम ये मनपा मालक चे जागेवर, खाजगी जागेवर / ईमारतीवर कायमःव पी लाव यात येणा-या 
जा हराती / होड ग कर दराम ये वाढ करणे बाबत. 
वषय बं. 02      

 मनपा ह ीतील तरोडा भागातील JNNURM योजने अतंगत मलिनःसारण योजने या वाढ व कामास मा यता देणे बाबत  
वषय बं.03      
 ौी र ाकर कांतराव वाघमारे उपआयु  ( वकास) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांनी केले या वनंती 
अजानसुार 12.07.18 ऐवजी 31.07.18 रोजी ःवे छा सेवािनवृ  क न कायमु  कर यास मा यता देणे बाबत. 
 

स. सदःया माफत आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं.04       
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील AMRC अतंगत कामे तातड चे मुलभतू सु वधेशी िनगड त अस यामुळे 
सदरची कामे करतांना कायारंभ आदेश द यानंतरह  कांह  कांऽाटदार काम कर यास असमथता दाखवत अस यास यांचे मंजरु 
दराने ईतर न दणीकृत कोण याह  कंऽाटदाराकडून सदर ल कामे कर यास मंजरु   देणे बाबत 

सुचक :- आनंद च हाण              अनुमोदक :- अिमतिसंह तेहरा 
वषय बं.05     
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील वकास कामे कर यासाठ  यापुव  ूक प स लागाराची िनयु  
कर यासाठ  मा यता दे यात आले या सव ठराव र  कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले       अनुमोदक:- अिमतिसंह तेहरा 
वषय बं.06      

 ौी मुंजाजी तुकाराम घोगरे हे ज हा प रषद नांदेड येथे िश ण आःथापनेवर सह िश क यांनी केले या वनंती 
अजानुसार संबंधीतांची नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या िश ण आःथापनेवर एकतफ  बदलीने सेवा वग कर यास मा यता 
देणे 

सुचक :- सौ. जयौी िनलेश पावडे               अनुमोदक :- स. वरििसंघ गाड वाले 
वषय बं. 07      

 ौी शेख जफर शेख मगदम हे िभवंड  िनजामपुर महानगरपािलका येथे िश ण आःथापनेवर सह िश क ु यांनी केले या 
वनंती अजानुसार संबंधीतांची नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या िश ण आःथापनेवर एकतफ  बदलीने सेवा वग 
कर यासाठ  ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते. 
सुचक :- आनंद च हाण                            अनुमोदक :- अिमतिसंह तेहरा 
 
(मा. महापौर यां या मा यतेने) 
                          ःवा र त/- 
          नगरसिचव 
             नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 
 
 
 
 
 
 


