
 

                                                                                                                                           जा.क.नावाशमनपा/नसका/िसआर-11/2019 
                         नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  

                               दनांक:-  07.09.2019 

 
 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
वशेष सवसाधारण  सभेची सूचना 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची ड चे ूकरण-2 मधील िनयम बं. 1 अ वये 
कायबम प ऽका 

 महारा  महानगरपािलका, अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच (ड) चे ूकरण 2 मधील िनयम बं. 01 अ वये ूा  अिधकारा नूसार 
मा. महापौर, सौ. धबाले द ा क पल यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची वशेष सवसाधारण सभा दनांक 11.09.2019  

रोजी दपार  ु 01.00 वाजता नावाशमनपाके या मु य ूशास कय इमारतीतील चौ या मज यावर ल कै. शकंरराव 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/-           

                                                                       ( स. अजीतपालिसंघ सधंू ) 
                                                                             नगरसिचव 

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

 
 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीचे सदःयांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची वशेष 

सवसाधारण सभा बोल व यासाठ  खालील ूमाणे ूःताव सादर केलेला आहे. 
ूःताव 

 महारा  शासना तफ िनयु  अिधकार  उपसंचालक, नगररचना वकास योजना वशेष घटक वभाग माफत नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलका वाढ व ेऽ तरोडा (खु), तरोडा (बु), जगंमवाड  उव रत भाग, सांगवी उवर त भाग, ॄ हपुर  उव रत 
भाग, कौठा, वसरणी, असजन, फ ेजगंपूर, असदवन, वाघाळा, र हमपुर या भागाचा ूा प वकास योजना आराखडा तयार क न 
ूिस द कर यात आलेला आहे. 
 सदर ल वकास आराखडा र  क न न वन ूा प वकास योजना आराखडा तयार करणे बाबत. 
सुचक:- अ. शमीम अ द ला साबु ,  कोकाटे क णा िभमराव             

अनुमोदक :- क याणकर योती कशन, जाधव ौीिनवास नारायणराव,     सतीश देशमुख, पाट ल वनय ववांभर, राऊत दपक 
नरहर , पाट ल सुनंदा सभुाष, कदम योती मिनष, तु पेकर संिगता सखाराम, मुळे क वता संतोष, पुर  कौश या शकंर,                
मोरे दपाली संतोष, गायकवाडा िचऽा िस दाथ, देशमुख मंगला गजानन 

 
                                                                                 ःवा र त/- 
                                                                           ( स. अजीतपालिसंघ संधू ) 
                                                                                 नगरसिचव 

                                                                     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 


