
                                                                    जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर- 18/2018 
           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:- 03/09/2018 

 
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 
11.09.2018 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 
 दनांक 17.02.18, 07.03.18, 31.03.18 अदंाजपऽ कय वशेष सभा, 10.04.18 रोजी सकाळ  11.00 वाजता व दपार  ु
01.00 वाजता अदंाजपऽ कय वशेष मागील झाले या सभे या इितवृ  कायम करणे बाबत. 
वषय बं. 02      

 महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय दनांक 31.05.2018 अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीचा ठराव बं. 47 दनांक 16.05.2016 हा ूशासक य ट पणी या व द तसेच िनयमबाहय 
असून महानगरपािलकेस आथ क नुकसानीचा आहे यामुळे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 451 (1) नुसार 
वखंड त कर यासाठ  सदर ठराव ूथमत: िनलं बत कर यात आले याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं.  03      
 का.आ.बं. आःथा-सेल/3468/18 द. 12.06.18 अ वये मनपाकेत रा ीय आरो य अिभयान (NUHM/UCHC) अतंगत 
कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर िन वळ ता पुर या ःव पात व वध पदाची जा हरात देवुन पाऽ उमेदवारांची त ड  मुलाखती 
अतंी िनवड सिमतीने िनवड केले या उमेदवार डॉ. जय दपिसंग सोळंके यांची सदर ल आदेशा दारे िनयु  कर यात आली होती 
संबंधीतांनी दनाकं 20.06.18 रोजी अज देवुन राजीनामा दला अस याने ूित ा याद तील उमेदवार डॉ. पाली अ जत ज हेवार 
यानी दनांक 30.06.18 रोजी अज क न पाट टाईम मे डकल ऑ फसर या पदावर िनयु  कर याची वनंती केली होती यानुसार 
का.आ. बं. नावाशमनपा/आःथा-सेल/6771/18 द. 14.08.18 अ वये यांची पाट टाईम मे डकल ऑ फसर (Gynecologist) 
एकऽीत वेतन ूितमहा पये 24,000/- वर आदशात नमुद अट  व शत नुसार िनयु  कर यात आली असुन याची न द घेणे 
बाबत. 
वषय बं. 04     
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके कंऽाट  ूाथिमक िश क (उद मा यमु )-03 व कंऽाट  ूाथिमक िश क (सेमी इंमजी 
(पूणवेळ)-01 िश क कायरत आहेत.  कंऽाट  कमचा-यां या सेवेची मुदत दनांक 29.06.2018 रोजी संपलेली असून याचें सेवेस 
दनांक 30.06.2018 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून दनांक 01.07.2018 ते 30.12.2018 पयत मुदतवाढ देणे बाबत. 
वषय बं.05      
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगत कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ -02 यांचे सेवेची मुदत दनांक 29.06.2018 रोजी 
संपलेली असनू यांचे सेवेस दनांक 30.06.2018 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून दनांक 01.07.2018 ते 30.12.2018 
पयत मुदतवाढ देणे बाबत. 
 
 



 
(2) 

 
वषय बं.06      
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगत कंऽाट  मा यिमक िश क मराठ  मा यम-04 व उद मा यमु -04 असे 
एकूण आठ कंऽाट  मा यिमक िश क स या कायरत आहेत. सदर ल कंऽाट  मा यिमक िश कां या सेवेची मुदत दनांक 
29.06.2018 रोजी संपलेली असून याचें सेवेस दनांक 30.06.2018 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून दनांक 
01.07.2018 ते 30.12.2018 पयत मुदतवाढ देणे बाबत. 
वषय बं.07 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगत कायरत असलेले कंऽाट  वजतंऽी-04 यां या सेवेची मुदत दनांक 
29.06.2018 रोजी संपलेली असून याचें सेवेस दनांक 30.06.2018 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून दनांक 
01.07.2018 ते 30.12.2018 पयत मुदतवाढ देणे बाबत. 
वषय बं.  08 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अतंगत स या भुसंपादन वभागात वशेष कायासन अिधकार  हणून कायरत 
असलेले सेवािनवृ  उप ज हािधकार  ौी आर. एच. डोईजड यांना दनांक 30.06.2018 रोजीचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 
01.07.2018 ते. 30.12.2018 या कालावधी पयत वशेष बाब हणुन मुदतवाढ देणेसाठ  मानधन त वावर ूितमहा पये 
15,000/- िनयु  करणे बाबत. 
वषय बं.09 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत सौ. सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ यांना वरोधीप  नेता हणुन िनयु  करणे 
बाबत. 
 
                                                                                           ःवा र त/- 

नगरसिचव 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


