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           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:-   20.11.2018 

 
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 
29.11.2018 रोजी दपार  ु 03.00 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 16.05.2018 रोजी मागी झाले या सवसाधारण सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत. 

वषय बं. 02     

 शासन िनणय द. 16.10.2018 अ वये नावाशमनपाकेतील कमचां-यांनाह  सुधार त दराने महागाई भ ा लागु कर यात 
आला असुन यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत. 
वषय बं. 03      

 शासन िनणय द. 17 ऑ ट बर 2018 या शासन िनणयानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील असधुार त 
वेतनौणेीतील िनवृ ीवेतनधारक / कुटंब िनवृ ीवेतन महागाई वाढ ची र कम दनांक ू 01 ऑ ट बर 2018 पासुन रोखीने अदाई 
कर याची ूशास कय व आथ क मा यता दे यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत 

वषय बं. 04       

 ौी हनुमंत सदािशव पवार कंऽाट  किन  अिभयंता यापदाव न मनपाके या कंऽाट  सेवेतुन 16.03.17 या आदेशा वये 
कायमचे कमी कर यात आले होते. उपरो  िश े या व द मनपाके या ःथायी सिमतीकडे अ पल सादर क न यांना पुववत 
कामावर घे याची वनंती केली होती ःथायी सिमतीने संबधंीतास पुववत कामावर घे याची अ पल मंजरु क न ठराव बं. 42 
दनांक 29.05.2017 पार त केलेला आहे. सदर ठराव हा ूशासक य ट पणी या व द असुन िनयमबाहय आहे यामुळे 
मनपाके या ःथायी सिमतीने समंत केलेला ठराव बं 42 दनांक 29.05.2017 वखंड त कर याची वनंती आयु ा मनपा नांदेड 
यांनी केलेली आहे.  उपरो  नमुद बाबी वचारात घेता मनपाके या ःथायी सिमतीने समंत केलेला ठराव बं. 42 द. 
29.05.2017 हा यापक लोक हता या व द अस याचे शासनाचे मत झा याने सदर ठराव िनलंबीत केलेला आहे याची न द 
घेणे बाबत 

वषय बं. 05      

 नांदेड शहरा या मंजरु सुधार त वकास योजनेत से टर ड  मधील स.नं. 119 म ये ईपी 11(6) नसुार म यवत  इमारत 
(महसलु) सावजिनक िनमसावजिनक वापरासाठ  दश वलेले आहेत. यापैक  1.6 हे टर जागा मुःलीम कॄःतानसाठ  आर त 
कर यासाठ  महारा  ूादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37(1) अ वये शासनास ूःताव सादर 
करणेसाठ  मनपा सवसाधारण सभे या मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 06      

 नांदेड वाघाळा शहर हानगरपािलका ह ीतील यंकटराव तरोडेकर माकट BOT त वावर वकसीत कर यासाठ  सवात 
जाःत ूमीयम (देकार) राज डे हलपस नांदेड याचंी अस याने मजंरु करणे बाबत 
 



(2) 
वषय बं. 07        
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 94 नसुार वा षक लेखे जमा खचा या ले यांसह तयार कर यात 
आले असुन यानुसार नांदेड वाघाळा शहरम हानगरपािलकेचे लेखे ःथायी सिमतीने नेमुन दले या नमुना 17 अ  वये सालसन 
2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, व 2016-17 चे वाष क लेखे मनपा ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर केलेले 
असुन सदर ल लेखे हे मागील 05 वषाचे एकदाच उिशराने सादर केलेले असुन यास ूशासन जबाबदार अस याने यावर िनणय 
घे यासाठ  मनपा ःथायी सिमती सभा दनांक 12.10.18 ठराव बं. 74 अ वये मनपा सवसाधारण सभेस िशफारस के या बाबत. 
वषय बं.  08     
 ौी ब.ड . िशदें (महासिचव) मराठवाडा असोिसएशन ऑफ द लाई ड नांदेड यां या अजानुसार संबधंीतास संःथेस 
बोलके वाचनालय सु  कर यासाठ  एकूण खच अंदाजे पये 1,59,500/- दे यासाठ  सवसाधारण सभेस मा यतेःतव सादर. 

स. सदःया माफत आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं. 09:-  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जु या नांदेड शहरातील देगलुर नाका भागात हैदरबाग, हैदरबाग नं.02, 
गुलजार बाग, इॆान कॉलनी, गलुशन कॉलनी, इःलामपुरा, उःमानपुरा, बरकतपुरा, ममता कॉलनी, गोदावर  कॉलनी, रहेमतनगर, 
मोह मद या कॉलनी, मोहसीन कॉलनी, लआमीनगर, हा न बाग, वा मीकनगर, पोची कॉलनी, खुसरोनगर, बागवान कॉलनी, उमर  
कॉलनी इ याद  म ये दाट वःती असुन या वसाहती म ये दाट लोकवःती झालेली आहे. या ठकाणी अनेक 
शासना या/मनपाके या अनेक योजनेतुन वकास कामे कर यात आलेली आहे.  सदर ल भागात क चे व प के बांधकामे झालेले 
असुन या ठकाणी सुधार त वकास आराखडानुसार से टर-ड  मधील ूःता वत आर ण  बमांक  05, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 24,  हे  सदर ल ठकाणी आर णानुसार अमलबजावणी करणे श य नस यामुळे सदरचे 
आर ण हे सव बं. 158, 162 चा भाग, 136 चा भाग, तसेच न वन ॄ हपरु चा ह वाढ साठ  तयार कर यात येत असाले या 
वकास आरखडयातील मोकळया जागे म ये आर ण क न करणे बाबत 

सुचक :- स. शेर अली महेबुब अली                                                                                              अनुमोदक :- म. मसुद अहेमद खान 

वषय बं. 10:-  

अमतृ योजने अतंगत कोणकोणती वकास कामे ूःता वत करता येऊ शकतात व िनकष काय आहे याची स वःतर 
मा हती सभागहृासमोर ठेव यात यावी असे ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते. 
सुचक :- मो. साबेर चाऊस नासेर चाऊस      अनुमोदक :- अ. लतीफ, फा ख अली खान, अ. हफ ज, र हाना बेगम चाँद पाशा                 
वषय बं. 11:-  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील आःथापनेवर ल कायरत असलेले चतथुौणेी कमचार  ौी स. जलानी स. मौला 
यांना दनांक 25.08.2014 रोजी मुऽ पंड ूितरोषण (kindny Transplantation) चा श बया कर यात आलेली आहे. क रता 
संबंधीत कमचार  हे कजबाजार  अस यामुळे व उपचार कर यासाठ  वशेष बाब हणुन संबंधीतासं मंजरु कर यात आलेली आथ क 
र कमेपैक  िश लक असलेली र म पये 1.50 ल  ता काळ अदाई कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता 
देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा. 
सुचक :- अ दल शमीम अ द ला साबु ु                             अनुमोदक :- अ. रशीद अ. गणी,  अ. हफ ज अ. कर म 

वषय बं. 12:-  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत रमाई आवास योजना व ूधानमंऽी आवास योजना राब व यात येत आहेत.  
सदर योजने म ये वाटणीपऽ असले या नाग रकांना घरकुलाचा लाभ िमळणे आवँये आहे या नागर कांचे वाटणीपऽ आहे.  
यां या वाटणीपऽ क न देणा-या य कडे मुळ र जःश , 7/12 उतारा, मालम ा पऽक अस यास अशा नागर कांना घरकुल 
दे यास हरकत नस यामुळे पये 100/- या बाँड पेपरवर शपथपऽ घेवुन वाटणीपऽा आधारे घरकुल दे यास ह  मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते समतंी देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- सौ. सिंगता सखाराम तु पेकर              अनुमोदक :- सौ. योती मिनष कदम 

वषय बं. 13:-  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 07 मधील खालील ठकाणी रः यास व चौकास नांव दे यास ह 
मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. (1) ूभाग बं. 07 मधील 
ौावःतीनगर येथील रोड बं. 35 का दे हॉःपीटल ते मनपा ह ी पयत या रः यास माता िभमाई माग असे नांव देणे (2) ूभाग 
बं. 07 मधील पावडेवाड  रोडवर ल छऽपती राजष  शाह महाराज पुतळया या पाठ मागील न वन रः यास ु माता रमाई माग असे 
नांव देणे 

सुचक:-सौ. योती सुभाष रायबोले, च हाण उमेशिसंह  अनुमोदक:- अ.अलीम खान अ.जलील खान, पाट ल संिगता व ठल 
                                                                                ःवा र त/- 

नगरसिचव 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 


