जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/CR- 48/2018

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
दनांक:- 09.02.2018

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
महारा

महारा

सवसाधारण सभेची सूचना

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनसूची ``ड`` चे ूकरण-२ मधील िनयम बं. 1 अ वये

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची (ड) ऱ ूकरण-2 मधील िनयम बं 1 अ वये ूा

महापौर, सौ. भवरे िशलाबाई कशोर यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा

अिधकारानुसार मा.

दनांक 17.02.2018 रोजी सकाळ

11.00 वाजता नावाशमनपाके या मु य ूशास कय इमारतीतील चौ या मज यावर ल कै. शंकरराव च हाण सभागृहात आयोजीत केली

आहे .

क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त समयी िन द

ठकाणी उप ःथत राहन
ू सहकाय करावे.

ःवा र त/-

( मा. महापौर यां या मा यतेने )

नगरसिचव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.

ूित

ौी/ौीमती -------------------------------

सदःय /सदःया,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

आयु

यां याकडन
ू ूा

कायालयीन ूःताव

वषय बं.01:- दनांक 19.12.2017 रोजी मागील झाले या मनपा सवसाधारण सभेचे इितवृ

कायम करणे बाबत

वषय बं.02:- मा. िनवाचन अिधकार तथा अ पर ज हािधकार , ज हािधकार कायालय, नांदेड यांचे पऽ दनांक 19.12.2017 अ वये

नांदेड ज हा िनयोजन सिमती िनवडणूक-2017

सात जागांकर ता बन वरोध िनवडन
ू आले

या मोठे नागर िनवाचन

याची न द घेणे बाबत.

ेऽाक रता र

असले या 07 जागांवर सव ूवगामधील सव

वषय बं.03:- ौी सुहास रघुनाथराव सोनुले, कंऽाट िसट ूोगाम मॅनेजर यापदावर एकऽीत वेतन

30.12.17 रोजी संपली असुन

यां या सेवेत द. 31.12.17 चा तांऽीक खंड दे वुन द. 01.01.18 ते 29.06.18 पयत मुदतवाढ दे णे बाबत.

वषय ब.04:- मनपा ह ीत नांदेड शहरा या मंजूर

ब याच ूमाणात अनािधकृ त वकास झाला.
परवानगी दे यात आली

. 18,000/- यां या सेवेची मुदत द.

वकास योजनेनुसार मौ. असद ु लाबाद स ह नं. 34 म ये आर णा या जागेत

तसेच गुंठेवार अंतगत कांह भुखंड िनयिमत केले आहे

यामुळे सदर जागा संपा दत क न आर ण वकिसत करणे श य नाह .

नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37 नुसार सदर आर ण वगळणे बाबत या िनणयाःतव.
वषय बं.05:- जवाहरलाल नेह

तर कांह भुखंडास बांधकाम

क रता महारा

ूादे िशक िनयोजन व

रा ीय नागर पुनिनमाण अिभयान अंतगत रःता बं. 06 – दरबार मःजीद ते

सुधार त ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करणे बाबत.

क ला रः यास

स. सदःयांचे ूःताव/सुचना

वषय बं.06:-नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत हबीबीया कॉलनी येथे मनपाकेची ूाथिमक शाळा चाल व यात येते सदर ल

शाळे त इय ा ०१ ते ०८ वगा पयत व ाथाना िश ण दे यात येते. सदर ल शाळे त व ा याची सं या कती व िश कांची सं या कमी

पडत अस यास ती ता काळ िनयमानुसार भर यात यावी हया कर ता सवसाधारण सभेत मा यता घे यात यावी.
सुचक :- अरशीया कौसर मोह मद हबीब
वषय बं.07:- अनुकंपा त वावर िनयु

शासन िनणयात अनुकंपा िनयु

दे या बाबत महारा

अनुमोदक :- शमीम बेगम शेख जावीद

शासन, सामा य ूशासन वभागाने दनांक 21.09.2017 रोजी काढले या

योजने संदभात तरतुद हया केवळ शास कय कमचा-यां पुर याच सीमीत आहे त.

ूलं बत असले या सव ूकरणात िनयमानुसार पडताळणी क न र
सुचक :- आनंद च हाण, मो. साबेर चाऊस

असले या पदावर ता काळ िनयु

दे णे.

अनुकंपा िनयु

वर

अनुमोदक :- शबाना बेगम मो. नासेर

वषय बं.08:- नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. 12 उमर कॉलोनी हा भाग 100% अ पसं यांक बहल
ूभाग असुन या ूभागाची
ु

लोकसं या जवळपास 28,000 एवढ असून सदर ूभाग हा अ वकसीत असून या ूभागातील उमर कालोनी, एकबाल नगर, ह लालनगर

इ याद भागात कस याह ूकारची मुलभुत सु वधा उपल ध नस यामुळे येथील नागर कांना अ यंत ऽास सोसावा लागत आहे . क रता

सदर भागात मुलभुत सु वधा (रःते / नाली) ची कामे कर यासाठ अ पसं यांक भागाचा वकास कर यासाठ शासनाकडन
ू अ पसं यांक
िनधी उपल ध क न घे यासाठ शासनाकडे िशफारस करणे.
सुचक :- अ दल
ु स ार अ. गफुर

अनुमोदक :- अ. रशीद अ. गणी
ःवा र त/-

नगरसिचव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड

