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           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:-   06.02.2019 

 
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 
14.02.2019 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 .  
 
                    ःवा र त/- 
(मा. महापौर यां या मा यतेने)                                             (स. अजीतपालिसंघ सधंु)  

  नगरसिचव 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

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

आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 

वषय बं. 01 
दनांक 19.07.2018 व 11.09.2018 रोजी मागील झाले या सवसाधारण सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत. 

वषय बं. 02 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण सिमती या 
सदःयांची मुदत दनांक 30.12.2018 रोजी संपली अस यामुळे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे सुधार त कलम 
31(अ) मधील तरतुद नुसार व महानगरपािलका व ःथायी सिमतीचे कामकाज िनयमातील 4-ब नुसार पुव ूाथिमक व मा यिमक 
िश ण व म हला व बाल क याण सिमतीवर नामिनदशना दारे 11 (अकरा) सदःयांची िनयु  (ःथायी सिमतीवर नामिनदशना दारे 
िनयु  केले या सदःयांूमाणे) करणे बाबत. (1) भारतीय रा ीय काँमेस चे तौलनीक सं या बळानुसार 10 सदःय           
(2) भारतीय जनता पाट  चे तौलनीक सं या बळानुसार 01 सदःयांची नामिनदशना दारे पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण व 
म हला व बाल क याण सिमतीवर िनयु  करणे बाबत. 
वषय बं. 03      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी म ये घामोड या फॅ श , डॉ. लेन नांदेड येथील वाहनतळाचा म ा तीन 
वषासाठ  म ा ौी साजेद खान अ युब खान यांना ूती वष 10 ट के नैसिगक वाढ या ूमाणे देणे बाबतचा ूसताव मनपा 
सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 04 

ौी स यद बार  स यद महेबुब, कंऽाट  कुःती िश क / ूिश क यांचे कंऽाट  सेवेस कंऽाट  सेवेत दनांक 20.05.2018 
रोजीचा तां ऽक खंड देवुन दनांक 21.05.2018 ते 29.06.2018 पयत तसेच यानंतर दनांक 30.06.2018 रोजीचा एक दवसाचा 
तां ऽक खंड देऊन दनांक 01.07.2018 ते 30.12.2018  पयत कंऽाट  सेवेस पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत. 
वषय बं. 05 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अतंगत कायरत असले या कंऽाट  ूथिमक िश कां या सेवेस दनांक 31.12.2018 
रोजीचा एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन दनांक 01.01.2019 ते 29.06.2019 पयत मुदतवाढ देणे बाबत. 
वषय बं. 06 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अतंगत कायरत असले या कंऽाट  मा यिमक िश कां या सेवेस दनांक 
31.12.2018 रोजीचा एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन दनांक 01.01.2019 ते 29.06.2019 पयत मदुतवाढ देणे बाबत. 
 
 



 

(2) 
वषय बं. 07 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अतंगत कायरत असले या कंऽाट  वजतंऽी यां या सेवेस दनांक 31.12.2018 
रोजीचा एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन दनांक 01.01.2019 ते 29.06.2019 पयत मुदतवाढ देणे बाबत. 
वषय बं. 08 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अतंगत कायरत असले या कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ  यां या सेवेस दनांक 
31.12.2018 रोजीचा एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन दनांक 01.01.2019 ते 29.06.2019 पयत मदुतवाढ देणे बाबत. 
वषय बं.  09      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपाकेतील कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल एकूण 08 वै कय अिधकार /सहा यक 
वै कय अिधकार  व कंऽाट  िसिनअर डॉटस लस TB HIV सुपरवायझर-1 असे एकूण 09 कमचा-यांचा सेवेस दनांक 
31.12.2018 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.01.2019 ते 29.06.2019 पयत मदुतवाढ देणे बाबत. 
वषय बं. 10 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ेऽात तयबाजार , आठवड  बाजार व दैनं दन भाडे ( नो हॉकस झोन वगळन ु ) 
वसुलीचा म ा ताबा दनांकापासुन एक वषासाठ  सवात जाःतीची अतंीम यशःवी बोली ौी ँयामसुंदर बॄुवान दळवे यांनी पये 
82,00,000/- यांची एक वषासाठ  िनयम व अट नुसार म ा देणेसाठ  मनपा सवसाधारण सभे या मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 11 
 रा य िनवडणकू आयोगा या िनदशानुसार लोकशाह  पंधरवाडा साजरा कर यासाठ  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या पदािधकार  / स. सदःयांना ःथािनक ःवरा य संःथाचें व यांचे िनवडणकुाचे मह व या बाबत सव 
ःतरावर ल मा हती अवगत करणे  तसेच लोकशाह  िनवडणूका व सुशासन या संदभात जनजागतृी हावी या ीने चचा सऽ 
आयोजीत करणे बाबत. 
                                                                                 ःवा र त/- 
                                                                                     (स. अजीतपालिसंघ संधु)  

  नगरसिचव 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 
 
                                       
 


