
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

( दनांक 17.02.2018 ची सवानुमते तहकुब कर यात आलेली) 
 बुधवार, दनांक 07.03.2018 रोजी दपार  ु 12.00 वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची सवसाधारण सभा 
महानगरपािलके या शकंररावजी च हाण सभागहृात भरिव यात आली होती. 
   उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  क न सदर सभेस खालील स. सदः य उप ःथत होते. 
     मा. सौ. भवरे िशलाबाई कशोर, महापौर 
    सवौी /ौीमती  
  पाट ल िवनय िव ांबर      राऊत दपक नरहर  
  क याणकर योती कशन   क याणकर बालाजी देवीदास    
  कदम योती मिनष    तु पेकर संगीता सखाराम   
  मुळे कवीता संतोष    देशमुख सतीश पुंडलीकराव    
  पवळे उमेश देवराव    पुर  कौश या शंकर      
  कोकाटे क णा भीमराव    गाड वाले सं दपिसंघ शकंरिसंघ   
  वाघमारे दयानंद नामदेव   ःवामी शलैजा कशोर   
  च हाण आनंद शकंरराव   िपंपळे महि हरामन   
  पावडे जयौी िनलेश    नेरलकर अपणा ऋषीकेश   
  खान फा ख अली इलयाज खाँ  य नम राजेश लआमीनारायण   
  देशमुख वैशाली िमलींद   रायबोले योती सुभाष     
  पाट ल संगीता िव ठल   सोनाळे दंयंत गणेशराजु    
  येवनकर मो हनी िवजय   खान सलीमा बेगम नु ला खान   
  ग डम नागनाथ द ाऽय   ःवामी कशोर म लीकाजनू 

 गाड वाले मनिमतकौर नरििसंघ  गजभारे बापुराव नागोराव   
 शहाणे अ का जगद श   पवार जयौी परमे र   
 गाड वाले िवरििसंघ जगतिसंघ   स यद शेर अली अ. महेबुब अली  

 खान म. मसुद अहेमद खान उःमान खान अ दल स ार अु . गफुर     
 अरशीया कौसर मोह मद हबीब  अ. रिशद अ. गणी 
 सोनकांबळे गंगाबाई म हार     कुरेशी र हाना बेगम चाँद पाशा 
 अ दल शमीम अ द ला साबु ु    मोह मद साबेर चाउस मोह मद नासेर चाउस

 अ. लतीफ अ. मजीद   शबाना बेगम मो. नासेर   
 कोकुलवार नागेश गोिवंद   कापुरे िगतांजली रामदास 
 अ. हफ ज अ. कर म   आयेशा बेगम शे. असलम 
 फा ख हसेन कासीम िपरानु    रावत दपकिसंग कािशनाथिसंग 
 खालसा ूकाशकौर सुर जतिसंघ  रावत भानुिसगं गया दनिसंग  

 तेहरा अमीतिसंग गोपालिसगं   हसेन शोएब मजहरु    
 गोडबोले योत्सना राजु   अ. फयीम अ. मुनीर  
 गायकवाड िचऽा िस दाथ   मोरे दपाली संतोष   
 काळे राज ुगोिवंदराव   गुिपले बेबी जनाधन   
 जाधव ौीिनवास नारायणराव   घोगरे इंदबाई िशवाजीु  

 सभे  या अ  य ः थानी मा. सौ. भवरे िशलाबाई कशोर, महापौर हे होते तसेच मा. ौी गणेश देशमुख आयु  त, उप ःथत 
होते. 

सुरवातीस नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामु हक िगत हण यात येते. 
वंदे मातरम हे सामु हक िगत हण यात आले. 

महापौर  उप ःथत सव स. सदःय, आयु , अिधकार  कमचार  याचे ःवागत क न आज या सभे या 
कामाकाजास सु वात कर यात येते. 

कशोर ःवामी   नांदेडचे उदयोगपती व मनपाचे कंऽाटदार ौी गणपतरावजी मोरगे यांचे िनधन झालेले आहे सभेत 
म ये त्यांना दोन ःत ध राहन आदरांजली वाह यात यावीु .  

आनंद च हाण    मा या ूभागातील, हनुमान गढचे मु य पुजार , महंत चरणिसघं महाराज यांचेह  िनधन झालेले 
आहे त्यांनाह  ौं दाजली अपण कर यात यावी. 

 
 



(2) 
दपकसींह रावत    माझे दोनह  ूःतावास अनुमोदन आहे. 
महापौर ौी गणपतराव मोरगे कंऽाटराव व हनुमान गढचे मु य पुजार , महंत चरणिसंघ महाराज यांचेह  

दखद िनधन झा यामुळे त्यांना ौ दांजली अपणु  कर यात येते. 
ठराव.91    ठराव 

 नांदेड शहरातील सुूिस द कंऽाटदार ौी गणपतराव मोरगे व हनमुान गढचे मु य पुजार  ौी महंत चरणिसंघ महाराज 
यांचे दखद िनधन झा यामुळे ु हयांना ौ दांजली अपण कर यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते. 
सभागहृ नेता    नांदेड शहरात येत्या काळात पाणी टंचाई होणार आहे ूशासनाने काय तयार  केली आहे त्याची 

माह ती सभेम ये दे यात यावी. 
आयु    मा.महापौर महोदय, स या नांदेड शहराचा पाणी पुरवठा सुरळ त आहे  परंतू एूील मे नतंर काह  

ूमाणात पाणी टंचाई उदभवू शकते. आप याला वाष क जी गरज आहे ती गरज भागु शकते परंतु 
िवंणुपुर  जलाशयातील पाणी शेतक-यांना  दे यासाठ  तीन ते चार पा याचे उपशे  रा य शासनाने 
मा य केले आहेत. पा याचे िनयोजन यो य कर यासाठ  एर गेशन िवभागास त्यांचा अिभूाय 
मागिवला आहे.  त्याूमाणे एूील या पह या आठवडयापासुन दोन द वस आड पाणी कर यासाठ  
मा. महापौर व इतरसव पदाधीकार  व सदःय याचंीशी िवचार िविनमय क न िनणय घे यात येणार 
आहे. स या प रःथीत पा याची आपणास काह  टंचाई नाह . 

आनंद च हाण   आपण मुंबईला मीट ंगला गेले होते त्या म ये आपण एर गेशनला क ती पैसे देत होतो आ ण या 
वष  आपणास का दयावे लागणार नाह  या बाबतची माह ती सभेस दे यात यावी.  पा याची 
िनयोजन काय आहे ह  माह ती दे यात यावी. 

आयु    मा. महापौर महोदय, साधारणत: 10 एमएम य ुपाणी  अतीर  ःव पात घे याची गरज भासत 
असते. सव साधारणपणे आपण दर वष  द ड कोट  पये पा या कर ता भरत असतो. यावष  
आमची मांडणी अशी होती क  आ हाला जे पाणी लागते ते पाणी आता िवंणुपुर  जलाशयात आहे. 
ते हढ पाणी जलाशयात आहे ते मीळ सु दा शकणार आहेू . हणुन आ ह  पैसे भर याची गरज 
सु दा नाह . त्यामुळेच आपणास 10 एमएम य ु वाढ  पाणी पसेै न भरता पाणी िमळणार आहे. 
यावष  जाःत ूमाणात उ हाळा असणार आहे याची माह ती मा. ज हािधकार , नांदेड यांनी दलेली 
आहे त्यावेळ  आपणास पाणी टंचाई होणार नाह  याची आपण काळजी घेणार आहोत कारण जनु या 
मह यात पावसाचे पाणी कधी येईल याची कोणासह  माह ती नसते. 

आनंद च हाण   आपण नांदेड वाघाळा महानगरपािलकेचे पा यासाठ चे पैसे भरावयाचे वाचिवले आहे त्यामुळे आपण 
मनपाचे पसेै वाचवीले त्याबाबत आपले अिभनदंन कर यात येते. 

दपकिसंह रावत   भिवंयात पाणी टंचाई होणार आहे असे आता आप या बोल याव न वाटते.  मे मह यात पा याची 
टंचाई होणार हे िन ीत आहे. आपण पाणी आर ीत करतो ते पाणी धरणातुन सोड यात येते 
त्यावेळ  शेतकर  बांधव पाणी  िवदयुत मोटार  लावून उपसा कर त असतात. त्यावर आळा 
घाल यासाठ  मनपाचे पथक, ज हािधकार  कायालयाचे पथक तयार केले जाते.  या पथक 
कायवाह  कर यासाठ  गेले क  पथकावर ह ले होत अस ात  त्याचाह  आपणास िवचार करावा 
लागणार आहे.  ूत्येक ूभागात जवळपास 50 तर  बोर आहेत ते सव द ःत क न घेणे गरजेचे ु
आहे आप याकडे एमआरसी िनयु  नाह   त्यामुळे हे  प प द ःत क न घेणे आवँयक आहेु . 
एमआरसी  िनयु  होईपयत उप अिभयंता, कायकार  अिभयंता यांना अिधकार दे यात यावे.  
जेणेक न टंचाई या काळात पाणी सवाना िमळेल. 

आयु     िन ीतच टंचाई या काळात पाणी िमळाले पाह जे यासाठ  शहरातील सव हात प प व िवदयुत प प 
द ःत कर यात येतीलु .  

महि िपंपळे   काह  मनपाचे आपले अधीकार  व लबंर हे एकाच घरात दोन दोन नळ देत आहेत जी पा याची 24 
तास लाईन आहे तीला जोडणी क न पाणी दे याचे काम होत आहे. मी यापुव  5 ते 7 पऽ देवून 
तबार केली आहे अवैदय नळ जोडणी आहे ती तात्काळ थांबवी यात यावी परंतू मा या पऽावर 
कायवाह  झालेली नाह  आ ण मला उतरह  मीळाले नाह . 

बालाजी क याणकर   भिवंयात पा याची टंचाई होणार आहे आ ण आपले पाणी िवज िबल थक त राहत आहे त्यामळेु 
टा या भरत नाह  आणी त्यामुळे लोकांना वेळेवर पाणी िमळत नाह  यासाठ  हे पाणी दोन 
दवसानंतर मीळत आहे यासाठ  िवदयुत िबल जर आपण वेळेवर भरणा के यास आपणास 
टंचाई या काळात आपणास ऽास होणार नाह . 

 
 



(3) 
आयु     आपण िवज   िबल ॅरणा कर याची काळजी घेत आहोत. मागील दवसात िवज कने शन तोडले 

होते आपण त्यांना एक कोट चा धनादेश देत होतो त्यावेळ  त्यांनी हणाले क , राऽी सात वाजता 
आट जीएसने र कम भरणा करावी, शासक य कायालयात आट जीएस केले जात नाह  आ ण नांदेड 
आमदार व मा. पालकमंऽी महोदयांनी फोन केला त हा त्यांनी िवज जोडणी क न दली आहे.  
केवळ त्यांना ःटंड करावयाचा होता. हणून हे सव त्यांनी घडवून आणले होते.  भिवंयात पाणी 
टंचाई ल ात घेवनू वीज पुरवठा खंड त होणार नाह  याकर ता िवज िबल भरणा कर यात येईल. 

कशोर ःवामी   मा. आयु  साहेब, आपण दोन दवस आड पाणी पुरवठा कर याचा िनणय घेणार आहात. परंतू 
पाणी पुरवठा कर त असतांना वेळेवर पाणी लोकांना    िमळाले पाह जे असे आ हाला वाटते. जी वेळ 
आपण ठरवून देणार त्या वेळेत पाणी मीळाले तर बरे होईल. 

दपकिसंह रावत    सवाना िव ासात घेवून पाणी दोन दवस आड दे याचा िनणय यावा. आप या पाणी ली ट 
कर या या मोटार  आहेत या वांरवार नाद ःत होत असतात त्या द ःत कर याु ु साठ  खुप खच 
येतो त्या ऐवजी आपण नवीन मोटार  खरेद  केली तर यो य राह ल.  

स. शेर अली   आता आपण पाणी टंचाई नाह  असे सांगीतले व आपण आता असेह  सांगीतले क  दोन दवस आड 
पाणी दे याचा िनणय आपण सव सभासदांचे मत घेवून िनणय घे यात येईल असे आपण हणाले 
यासाठ  आपले मी अिभनंदन करतो. परंतू मा या देगलूर नाका पर सरात आताच दोन दवस आड 
पाणी दे यात येत आहे.  सकाळ  पाणी दे याची वेळ आहे तर ते दपार  व सांयकाळ   ु 5 वाजता 
दे यात येते  कंवा दसु-या दवसी पाणी दे यात येत आहे. आ ण फोन वर चौकशी केली असता 
मोटार प प नाद ःत अस याचे सांग यात येतेु . या वेळेला पाणी दयावयाचे आहे तो वेळ िन ीत 
करावी.  

सितश देशमुख    तरोडा पर सरात आताच दोन दवस आड पाणी िमळत आहे. आता एक दवस वाढ करणार आहात  
ती एक दवसाची वाढ कर यात येवू नये. 

फा ख अली खाँ   नांदेड शहरात या पा या या टा या आहेत त्या टा या म ये मोठया ूमाणात गाळ साचलेला 
असेल कारण त्या टा याची सफाई आता पयत केलेली नाह   त्यासाठ  या टा यातील गाळ काढन ू
टाकावा व टा याची सफाई क न यावी. शहरातील नागर कांना ःव छ पाणी पुरवठा करावा. 

गुपीले बेबी   िसडको हडको भागात पाणी साचत आहे त्या पा याची दंगधी येत आु हे िम ह  त्या ठ काणी भेट 
दली आहे. दगधी येत आहे ती तात्काळ थांबवावीु . सीडको हडको भागात पाणी राऽी तीन वाजता 
येते त्यामुळे लोकां या झोप होत नाह  यासाठ  पाणी सोड याची वेळ बदल यात यावी.  

शमीम अ दला ु   नांदेड शहरात दररोज दोन वेळा पाणी सोड यात यत होते आ ण त्यानंतर दवसातनु एक वेळ पाणी 
दे यात येत होते. ते वेळेवर येत होते. आता दोन दवस आड पाणी दे यात येत आहे ते देखील 
वेळेवर सोड यात येत नाह , चौकशी केली तर एक श टमेट लांट बंद केला दसु-या श टमट 
लाटव न पाणी घे यात येत आहे असे सांगीतले जात आहे. देगलूर ना या या   ठकाणाव न पाईप 
लाईन टाकली आहे तीला बास जोडणी केलेली नाह . कारण सांग यात येत आहे क  चौकशी चाल ू
आहे. हे क ती दवस चालणार आहे लोकांना पाणी िमळत नाह  ह  समःया आहे. चौकशी कुठ पयत 
आली याची माह ती आ हाला दे यात यावी. टंचाई या काळात पाणी दे याची सोई होईल. बास 
जोडणी के यास जु या शहरा या 4 टा याला पाणी येईल आम याकड ल पा याची समःया दर ु
होईल. याच साठ  ज हाधीकार  यांनी पाईपचे काम कर यासाठ  आदेशीत केले होते त्यानुसार काम 
सु दा कर यात आलेले आहे.  जो रःता पाईप लाईन टाक यासाठ  खोद यात आला  त्याची द ःती ु
सु दा केलेली नाह . एक क लोमीटर पा याची लाईन टाक यात आली आहे. बास जोडणी कर यात 
आलेली नाह , स या त्या ठकाणी पाणी नसेलेह  पण जोडणीचे काम क न घेतले पाह जे.  

साबेर चाऊस   जु या शहरासाठ   पाणी पुरवठा कर यासाठ  पाईप लाईन टाक यात आली आहे. परंतू ती चाल ू
केली नाह . ती तात्काळ चालु क न यावे. आपण त्या ठ काणी ःथळ पहाणी करावी. म ढयाम ये 
जे दगड टाकले आहेत त्यावरह  एक लेअर डांबराचा मार यात यावा. त्या ठकाणी अपघात जाःत 
होत आहेत. यावर उपाय करावा.  

वैशाली देशमुख   जु या नळाची लाईन बदलनू यावी सवच लोकांनी निवन पाईपमधुन नळ घेतले आहेत.  या 
नागर कांनी नवीन लाईन व न कने शन घेतले त्यांना बरेच पाणी येते पण जु या नळाला पाणी 
कमी दाबाने येते त्यामुळे नागर कां या तबार त वाढ झाली आहे. 
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अ दल स ारु    आप याकडे अॆत योजना चाल ूआहे या योजनेत 28 कोट  पये खच होणार आहेत त्या कंपनीने 

क ती कलोमीटर लाईन टाकली आहे. कती क लोमीटर लाईन टाकावयाचे काम िश लक आहे 
त्या या कामाची गती काय आहे याची  माह ती दे यात यावी. अॆत योजनेत आपला ह ःया 50 
ट के आपला आहे. शासनाने पैसे दले तर काय आहे हे सागांवे. आठ मह ने झाले वक आडर देवून 
कती काम केले आहे. याची मा हती आ हाला दे यात यावी. 

दपकिसंह रावत    शहरात या योजने अतंगत ूःतािवत ठकाणी कामे नाह त त्या जागी कामे कर यात येत आहेत. 
आम या ूभागात लाईन ूःतािवत नाह  आ ह  पऽ दले आ ण त्या कामाचा समावेश कर यात 
येत नाह . या ठकाणी ूःतािवत नाह त त्या ठकाणी कामे कर यात येत आहे याचा खुलासा 
कर यात यावा.  

सितश देशमुख   या योजने अतंगत तरोडा भागातील नागर कांचे पा याचे कने शन तोड यात येत आहे ते नवीन 
लाईनला कने शन क न देणे कंऽाटदाराची जबाबदार  आहे परंतू कंऽाटदार जोडणी क न देत नाह  
त्यामुळे नागर कांना पाणी मीळत नाह  त्यामुळे नागर कां या तबार त वाढ झालेली आहे. कंपनीने 
नळ जोडणी करावयाची आहे कंवा नाह  क  लोकांनी निवन नळ कने शनची जोडणी साठ  फ  
करावी लागणार याचा खुलासा कर यात यावा. 

आयु      सभां य काळात पाणी टंचाईची बरेच ू  उप ःथत कर यात आलेले आहेत.  

दंयंत सोनाळेु    आबेंडकर नगर, नई आबाद  या भागात फार जनुी पा याची लाईन आहेत त्या लाईनला पाणी येत 
नाह . सेनेज लाईनह  िवक झालेली आहे. िपवळ  िगरणी एर यात पा याची टाक  आहे त्या टाक  
व न नई आबाद  व आबेंडकर नगर भागास पाणी दे यात येत नाह  आमचे हे ह काचे पाणी आहे. 
या टाक चे पाणी इतरऽ वळव यात आलेले आहे. येत्या काळात डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांची 
जयंती आहे. या भागातील काह  लोकांना आताह  पाणी िमळत नाह . या भागात अधा तास तर  
पाणी िमळाले पाह जे अशी आपणास िवनंती आहे.  

राजेश य नम   ौीनगर वाड व िनजामकॉलनी भागात पाणी लोकांना िमळत नाह  त्यासाठ  या लोकांना पाणी 
िमळाले पाह जे अशी िवनंती आहे.   

सभागहृ नेता    अमतृ योजनेत कामे चाल ूअसतांना ते काम कर त असतांना बास जोडणीचे काम करावे कारण त्या 
भागात लाईन टाकली आ ण पाणी सोडता आले तर त्या लोकांना पाणीची सुिवधा िमळेल. काम 
चालू   आहे व जोडणी केली नाह  तर लाईनचे काम क न काह ह  फायदा होणार नाह . शु क 
कारणासाठ  काम थांबव यात येवू नये याकर ता संबधीत अिभयंत्यास थोड फार र कम कर याचे 
अिधकार दे यात यावे. 

साबेर चाऊस   या योजनेत काम स या चाल ूआहे. एक कंऽाटदार पाईप टाक याचे काम कर त आहे तर दसरा ु
कंऽाटदार हा बास कने शनचे काम करणार आहे असे सांग यात येत आहे. काम सबलेट केले आहे 
असे कळाले आहे. कामाचा दजा यामुळे ट कून राह ल काय याचा खुलासा करावा. 

बालाजी क याणकर   शहरात चचा चालू आहे क  डंपीग मांउडवर झाडे लाव याचे कामाची िनिवदा ूसी द कर यात आली 
आहे डंपीग माऊंडवर ४ कोट चे झाडे लावणार आहात काय.  हा चचा  िवषय बनला आहे.  या वर 
मला खुलासा पाह जे. डंपीगवर झाडे लाव यास त्या झाडे त्या ठकाणी येणार आहेत काय. आले तर 
ते ट कतील काय. जर याबाबत माझे समाधान न झा यास शासनाकडे या ूकरणाची तबार 
कर यात येईल. 

आयु    पाणी टंचाई झाली तर बती आराखडा काय असावा. हा ू  सवा या ज हाळयाचा आहे. सदःयांना 
हा िवषय फेस करावा लागणारा आहे.  सव पदािधकार  / सव सदःय यांना िव ासात घेवनू हा 
आराखडा तयार कर यात येईल.  हातप प नां द ःत आहेत ते तात्काळ द ःत कर यात येतीलु ु . 
मोटार चा िवषयी एक मोटार द ःत कर यात साधारणतु : आपणास 25 ल  पये खच अदांजे 
अपे ीत होता त्यावर आपण निवन मोटार घे याचा िनणय घेतला आहे. िवदयुत प प ःटंड बाय 
ठेव यात येतील. टा याची सफाई कर याचा कायबम अ ी तातड ने हाती घे यात येईल. कोणताह  
श टमे ट लॉ ट बंद नाह . बास कने शन हे चौकशी साठ  राह लेले आहे.  बास कने शन आ ह  
क  कारण त्या भागात पाणी येईल कंवा आहे त्या भागातील पाणी त्या भागात जाईल याचा 
अ यास कर यात येईल.् अॆत योजने बाबतची येथे एक शकंा उपःथीत झालेली आहे त्यात त य 
आहे. मुळ योजनेत काह  भाग समावी  न हता. जो भाग समावी  न हता त्या भागाचा िवचार 
कर यात आलेला आहे. काह  एर याम ये लाईन होती त्या एर याचा समावेश झालेला आहे. हा 
ड पीआर एमजीपीने तयार केलेला आहे. माग या उ हाळयात ड पीआर तयार झालेला होता. आप या 
अिभयंत्याने या भागात लाईन ूःतावीत आहेत त्या भागात जु या लाईन दाखवी या आहेत त्या 
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  मुळे टाकले या लाईन या कंऽाटदाराने ःवखचाने काढन या यात असे सांग यात आले आहेू .  जी 

बातमी आलेली आहे अॆत योजने या पाईप लाईनसी संबंधीत नाह . या योजनेसंबधी आहे त्याना 
चौकशी कर याचे आदेशीत केले आहे. पोलीसांनी त्यात एफआयआर केला आहे त्यात तःथ  
आढळ यास ते काम आजच रदद होईल. त्या कामाची सुर ा अनामत र कम ज  केली 
जाईल.अॆत योजनेत काह  ऽुट  राह यास त्या सभामहाम ये ठेव यात येतील. मुळ ड पीआर म ये 
काह  बदल झाला अस यास 20 ट याची मा यता घे यात येईल. ह  सुपण माह ती आप या 
महासभेसमोर सादर कर यात येईल. डॉ.आबेंडकर नगर भागात व नई आबाद  भागात मागील दहा 
वषापासुन पाणी मीळत नाह . त्यावर तपासणी क न घे यात येईल. पाणी चोर  होत अस याची 
एक सुचना आहे यात पाणी चोर  करणा-यावर गु हे न द कर यात येतील. आ ण लबंरवर देखील 
कारवाई कर यात येईल. टाकले या बास कने शन मुळे लोकांना पाणी िमळत असेल तर त्याची 
तात्काळ अमंलबजावणी कर यात येईल.  पाईप लाईनचे काम सबलेट केले आहे असे वाटत नाह  
कारण दर आठवडया या बैठक स संबधीत कंऽाटदार हा उपःथीत राहत आहे. तो 10 ते 12 
कलोमीटर तो मागे आहे त्यासाठ  त्याला नोट सा दे यात आले या आहेत.  एकुण कती कलो 
मीटर लाईन टाकावयाची आहे त्यात बदल झाला अस याने िन ीत आकडेवार  पुढ ल सभेम ये 
सादर कर यात येईल. काम कर त असतांना लोकांचे कने शन तुटले आणी ते पु हा न याने 
कने शन दे यासाठ  मनपाने काय ठरवले आहे याची माह ती घेवून पुढ ल सभेम ये सिवःतर 
माह ती दे यात येईल. 

बालाजी क याणकर   4 कोट चे झाडे लावणार आहोत त्याबाबतचा खुलासा करावा. 
फा क बदवेल   कच-या या संदभात एज सीने कती मजरू व शॅ टर लावलेले आहेत याची माह ती दे यात यावी.  

तसेच सेनेज या गाड चीह  समःया आहे गाड वर साय हर नाह त त्यामुळे चबर साफसफाई करणे 
होत नह  त्या यवःथसा करावी. 

सभागहृ नेता  ूधानमऽंी आवाज योजने या स हचे काम चाल ूआहे हा सव कर त असताना गठयातील चार पाच 
फॉम काढन आणत आहेत व सव कर त आहेत असे करणे थांबले पाह जे ह  योजना दरवष  ु
आपणास 3 हजार घरे मीळणार आहेत यात ूाधा य कोणास दयावे हे िन ीत होणे गरजेचे आहे 
आपले धोरण असे होते क  पह ला ट पा िवधवा, घटःफोट त अपंग अशा लोकांना ूथम याला 
दे यात यावे यावर कोणाचेह  िनयंऽण नाह  स लागाराने गठयातनु फॉम काढावे व सव करावा असे 
चालू आहे आप याला कोणता ड पीआर पाठवयाचा आहे हे माह त नाह   अशा सुचना स लागार 
आपण सांगीत या त्या सुचनाचे पालन करणे आवँयक आहे  आपण कोणता ड पीआर पाठवणार 
आहोत . 

स. शेर अली   यापुव   5 हजारा घराचा ड पीआर पाठव यात आला होता शासनाने या ूःतावात ऽुट  काढ या 
होत्या आता पाठव यात येणारा ड पीआर हा मागील लोकांचा क  नवीन लोकांचा याचा खुलासा 
करावा  

दपकिसंग रावत   आपण ऑन लाईन फॉम घेणे बंद केले आहेत पण भारत सरकार या वेबसाइटवर लोक फॉम 
अपलोड कर त आहेत आप याकडे  55 हजार फॉम आले  यात बरेच लोक वंचीत राह लेले आहेत. 
त्यांना फॉम भर याची यवःथा करावी. एससी, एसट  ह डोज असा बायटेर या ठरवी यात यावा. 
झोन वाईज आपणास फॉम साईटवर शाट आउट करावे लागतील या योजनेपासुन कोणीह  वंिचत 
राहणार नाह  याची द ता यावी. 

बालाजी क याणकर   कच-या या ड पीआरचा िवषय महत्वाचा नाह  काय याबाबत खुलासा करावा हा िवषय हमा या 
ूभागाचा नसुन नांदेड शहराचा िवषय आहे.  

अ दल स ारु     सभागहृात िवषय पिऽकेवर िवषय ूधान मंऽी योजनेचा आला होता. तो पास झाला होता त्याला 
क फरमेशन द ले न हते मग कामाचे आदेश  देवून कामह  करत आहेत. ह  कंपनी बोगस आहे. 
अपील कंपनीम ये जे मुल काम कर त होते तीच मुल काम कर त आहेत कंपनीनी माणसे कोठन ु
आणले याची चौकशी करावी तसेच कोण सव कर त आहे याचीह  चौकशी करावी ह  कंपनी बोगस 
आहे याचे काम थांबवाव. 5 वष हे केवळ सवत जाणार आहेत अमंलबजावणी काह  होणार नाह  या 
कंपनीचे काम थाबंवावे. 

आनंद च हाण    हे काम थांबवावे व या कामची चौकशी करावी  

ग धळ चालू झाला. 
सभागहृ नेता   सदरचा िवषय हा पे ड ंग ठेव यात यावा. 
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बालाजी क याणकर   कच-या या ड पीआरचा िवषय महत्वाचा नाह  काय. 

राजदंड सभेतुन सदःय ौी बालाजी क याणकर यांनी घेवून गेले.  
िवषय बं.01 

दनांक 19.12.2017 रोजी मागील झाले या मनपा सवसाधारण सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत 

महापौर दनांक 19.12.2017 रोजी मागील झाले या मनपा सवसाधारण सभेचे इितवृ  कायम कर यास 
मा यता दे यात येते. 

ठराव बं.92     ठराव 

 दनांक 19.12.2017 रोजी मागील झाले या मनपा सवसाधारण सभेचे इितवृ  कायम कर यास ह मनपा सवसाधारणा 
सभा सवानमुते मा यता देते. 
िवषय बं.02 
 मा. िनवाचन अिधकार  तथा अ पर ज हािधकार , ज हािधकार  कायालय, िनवडणूक शाखा, नांदेड यांचे पऽ बं. 
2017/साशा-3/िनवडणूक/DPDC/BYE/CR दनांक 19.12.2017 अ वये नांदेड ज हा िनयोजन सिमती िनवडणूक-2017 या 
मोठे नागर  िनवाचन ेऽाक रता र  असले या 07 जागांवर खालील उमेदवार सव ूवगामधील सव सात जागांकर ता िबनिवरोध 
िनवडून आले त्याची न द घेणे बाबत. 
अ.ब. मतदारसंघाचे नावं ूवग आर णाची सं या िनवडून आले या उमेदवारांचे नांव 

अनुसुचीत जाती 01 गजभारे बापूराव नागोराव 
ना.मा.ू. 01 हसेन शोएब मजहरु  
ना.मा.ू.(म हला) 01 ःवामी शलैजा कशोर 

काळे राज ुगोिवंदराव सवसाधारण 02 
फा ख हसेन कासीम िपरानु  
खालसा ूकाशकौर सुर जतिसंघ 

1 मोठे नागर  िनवाचन ेऽ 

सवसाधारण (म हला) 02 
भवरे िशलाबाई कशोर 

महापौर   न द घे यात येते. 
ठराव बं.93     ठराव 

 मा. िनवाचन अिधकार  तथा अ पर ज हािधकार , ज हािधकार  कायालय, िनवडणूक शाखा, नांदेड यांचे पऽ बं. 
2017/साशा-3/िनवडणूक/DPDC/BYE/CR दनांक 19.12.2017 अ वये नांदेड ज हा िनयोजन सिमती िनवडणूक-2017 या 
मोठे नागर  िनवाचन ेऽाक रता र  असले या 07 जागांवर खालील उमेदवार सव ूवगामधील सव सात जागांकर ता िबनिवरोध 
िनवडून आले असुन त्याची न द ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते. 
अ.ब. मतदारसंघाचे नावं ूवग आर णाची सं या िनवडून आले या उमेदवारांचे नांव 

अनुसुचीत जाती 01 गजभारे बापूराव नागोराव 
ना.मा.ू. 01 हसेन शोएब मजहरु  
ना.मा.ू.(म हला) 01 ःवामी शलैजा कशोर 

काळे राज ुगोिवंदराव सवसाधारण 02 
फा ख हसेन कासीम िपरानु  
खालसा ूकाशकौर सुर जतिसंघ 

1 मोठे नागर  िनवाचन ेऽ 

सवसाधारण (म हला) 02 
भवरे िशलाबाई कशोर 

िवषय बं. 03 

 मा. आयु  कुटंब क याण तथा संचालक रा ीय मामीण आरो य अिभयान मुंबई यांचे पऽ बंू . NRHM/Urban RCH/21458- 
21505/2011, दनांक 24.08.2011 नसुार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके म ये महारा  शासनाने आरसीएच फेस-2 
कायबमा अतंगत आदेश बमांक NRHM/Urban RCH/CPM Appt/8168-89/10 दनांक 17.10.2010 अ वये कंऽाट  प दतीने एकऽीत 
वेतन पये 18,000/- (अ र  पये अठरा हजार फ ) वर िसट  ूोमाम मॅनेजर या पदावर ौी सुहास रघुनाथराव सोनुले यांची 
िनयु  केली आहे संबंधीतांचे वेतन दनांक 31.03.2012 पयत शासनाकडून अदाई कर यात येत होते.  त्यानंतर सबंंधीतांचे वेतन 
मनपाके या िनधीतुन करावयाचे आहे. 
 मनपा सवसाधारण सभेने दनांक 15.03.2012 रोजी समंत केलेला ठराव बं. 182 दारे मनपाके या ःवता: या 
िनधसीतनु पये 18,000/- ूितमहा एकऽीत वेतन दे यासाठ  मा यता ूदान कर यात आलेली आहे त्यानुसार संबंधीतांना मनपा 
िनधीतुन वेतन अदाई कर यात येत आहे. 
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 यापुव  नावाशमनपा सवसाधारण सभेसमोर कायालयीन ूःताव बं. नावाशमनपा/साूिव/आःथा-6/4123/17 दनांक 
23.06.2017 अ वये ूःताव पाठिव यात आला होता.  सभेची मा यता अपे ीत ध न कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ 
साूिव/आःथा-6/8010/17 दनांक 06.09.2017 अ वये दनांक 01.07.2017 ते 30.12.2017 पयत मुदतवाढ दे यात आलेली 
होती. 
 तदनंतर नावाशमनपा सवसाधारण सभेने मंजरु केलेला ठराव बं. 84 द. 19.12.2017 नुसार कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/आिव/जदं/463/18 दनांक 09.01.2018 अ वये सबंंधीतांचे ूितमहा एकऽीत मानधन पये 30,000/- कर यात 
आले. 
 महारा  शासन आ ण मनपा यां या संयु  उपबमांतुन संपूण रा ीय कायबम राबिव यासाठ  मनपाकेस ूोमाम मॅनेजर 
या पदाची आवँय ा असून तसेच संबंधीतांचे काम समाधानकारक अस याचा सबंंधीत िवभागाने सादर केलेला आहे संबंधीतां या 
सेवेची मुदत दनांक 30.12.2017 रोजी संपलेली असुन त्यां या सेवेत दनांक 31.12.217 रोजीचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 
01.01.2018 ते 29.06.2018 पयत मुदतवाढ देणे बाबतचा ूःताव मंजरु ःतव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
महापौर ूशासनाने सादर केलेला ूःतावा मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं.94     ठराव 

 मा. आयु  कुटंब क याण तथा संचालक रा ीय मामीण आरो य अिभयान मुंबई यांचे पऽ बंू . NRHM/Urban RCH/21458- 
21505/2011, दनांक 24.08.2011 नसुार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके म ये महारा  शासनाने आरसीएच फेस-2 
कायबमा अतंगत आदेश बमांक NRHM/Urban RCH/CPM Appt/8168-89/10 दनांक 17.10.2010 अ वये कंऽाट  प दतीने एकऽीत 
वेतन पये 18,000/- (अ र  पये अठरा हजार फ ) वर िसट  ूोमाम मॅनेजर या पदावर ौी सुहास रघुनाथराव सोनुले यांची 
िनयु  केली आहे संबंधीतांचे वेतन दनांक 31.03.2012 पयत शासनाकडून अदाई कर यात येत होते.  त्यानंतर सबंंधीतांचे वेतन 
मनपाके या िनधीतुन करावयाचे आहे. 
 मनपा सवसाधारण सभेने दनांक 15.03.2012 रोजी समंत केलेला ठराव बं. 182 दारे मनपाके या ःवता: या 
िनधसीतनु पये 18,000/- ूितमहा एकऽीत वेतन दे यासाठ  मा यता ूदान कर यात आलेली आहे त्यानुसार संबंधीतांना मनपा 
िनधीतुन वेतन अदाई कर यात येत आहे. 
 यापुव  नावाशमनपा सवसाधारण सभेसमोर कायालयीन ूःताव बं. नावाशमनपा/साूिव/आःथा-6/4123/17 दनांक 
23.06.2017 अ वये ूःताव पाठिव यात आला होता.  सभेची मा यता अपे ीत ध न कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा 
/साूिव/आःथा-6/8010/17 दनांक 06.09.2017 अ वये दनांक 01.07.2017 ते 30.12.2017 पयत मुदतवाढ दे यात आलेली 
होती. 
 तदनंतर नावाशमनपा सवसाधारण सभेने मंजरु केलेला ठराव बं. 84 द. 19.12.2017 नुसार कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/आिव/जदं/463/18 दनांक 09.01.2018 अ वये सबंंधीतांचे ूितमहा एकऽीत मानधन पये 30,000/- कर यात 
आले. 
 महारा  शासन आ ण मनपा यां या संयु  उपबमांतुन संपूण रा ीय कायबम राबिव यासाठ  मनपाकेस ूोमाम मॅनेजर 
या पदाची आवँय ा असून तसेच संबंधीतांचे काम समाधानकारक अस याचा सबंंधीत िवभागाने सादर केलेला आहे संबंधीतां या 
सेवेची मुदत दनांक 30.12.2017 रोजी संपलेली असुन त्यां या सेवेत दनांक 31.12.217 रोजीचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 
01.01.2018 ते 29.06.2018 पयत मुदतवाढ दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
िवषय ब.04 
 मनपा ह ीत नांदेड शहरा या मंजरू िवकास योजनेनुसार मौ. असद लाबाद स हु  नं. 34 िस.स.न.ं 9975 मधील 
आर ण बं. बी-36, बी-37, बी-38 ह  जागा Play Ground, बी-37 – High School & Play Ground, बी-38 – Primary School 

& Play Ground ने बाधीत होते.   

 सदर जागेत ब-याच ूमाणात अनािधकृत िवकास झालेला आहे.  तसेच गुंठेवार  अतंगत कांह  भुखंड िनयितम केले 
आहेत.  कांह  भुखंडास बांधकाम परवानगी दे यात आलेली आहे.  तर कांह  भुखंडास बांधकाम परवानगी नाकार यात आली आहे. 
 आजघड ला सदर जागेत मोठयाूमाणात अनािधकृत िवकास झाला अस याने जागा संपा दत क न आर ण िवकिसत 
करणे मनपाकेस श य नाह . सबब महारा  ूादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37 नसुार सदर आर ण 
वगळणे या िनणयाःतव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
दपकिसंह रावत  ूशासनाचा िवषय असो क , नगरसेवकाचा िवषय असो त्याची ूत सवाना  दली आहे त्यामळेु 

ूथमच असे झाले अस याने मी मा. महापौर व आयु  यांचे अिभनंदन करतो. मुळ ूःताव काय 
आहे. हे आ हाला कळाले आहे.  आयु ाचे पु हा अभीनंदन  एमआरट पी अ ट 1966 चे कलम 37 
अतंगत आपण ूःताव टाकला आहे सव न 36 म ये 6 आर णे आहेत हे कुठे तर  आ हाला कमी 
दाखवले आहे हे कुठेतर  आमची द शाभुल कर यासारखे  आहे.  याम ये नगरसेवकाला पऽ देतांना 
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त्यांत नमुद केले क  यात 6 आर णे आहेत गुंठेवार  कर त असंतांना काह  भुखंड िनयमीत केले 
आहे.  गुंठेवार चे नीयम सागंतो क  घराचे बांधकाम नीयमीत करता येित अधीका-यावर आपण 
कारवाई करणार आहात काय या ठ काणी आर ण आहे ते हा एड ट पने कळाले नाह  का क  त्या 
ठ काणी आर ण आहे शहरात एकुण 230 आर णे आहेत पैक  56 आर ण वगळ यासाठ  
पाठिव यात  आले आहे. परंतू शासनाकडून 56 पैक  36 आर णे वगळ यात आले आहेत असे 
शासनाचे पऽ आले आहे. आप याला आर ण वगळ यात येते काय.  भुखडंमाफ याला कुठेतर  
मोकळे सोडत आहात 2016 या पर पऽकानुसार त्या ठ काणी या आरआर नुसार 5 ट के र कम 
त्यांनी भरावी पैक  2.5 ट केमनपाला  व 2.5 ट के नगररचना खात्यात जमा करावी. आ ह  
आता हा ूःताव पास क  व वगळ यानंतर हा ूःताव जीबी या समोर आणावा. 

जयौी पावडे   36 बी हे जागा  शाळा व माउंडसाठ  आर ीत आहे या यागेवर अतीबमण होत असतांना आपले 
झोनल काय कर त होते.  आर ीत जागेवर ल आर ण उठवू नये शाळेसाठ  आर ीती आहे ते 
आपली शाळा सु  करावी. आर ीत जागेवर अतीबमण होत आहेत त्यावर आळा बसवावा. 

आनंद च हाण   36 बी 37  व 38  या ठ काणी आर ण आहे 36 बी म ये 8 हजार ःवेअरमीटरचे आर ण आहे. 
37 म ये 15700 ःवेअरमीटरचे आर ण आहे.  आणी 38 म ये 8  ःवेअरमीटरचे आर ण आहे 
गुंठेवार  व बांधकाम परवानगी आर ीत जागेवर सहा यक संचालक नगररचना यांनी कशी काय 
दली. आप या भुखंडावर कोणी अतीबमण करेल आणी आपण त्याला परवाण यादेणार काय आपण 
आ यापासुन परवाण या मीळत आहेत. काल या बजेटम ये 71 करोड पये ट पी िवभागाचे उत्प न 
धरले आहे त्याला आपण स म करणार आहात काय. यात क ती भुखंड 36 37 म ये परवानगी   
दलेलेले आहे याची माह ती दे यात यावी. 

अ दल हाफ ज ु    आर ण उठव याची आपणास काय गरज आहे हे कळत नाह . 
सभागहृ नेता   नांदेड शहरात इतरह  आर णाचे ठ काण आहेत त्या ठ काणी वःती झाली आहे या ठ काणीचे 

आर ण उठव याचा ूःताव  आला असुन इतर ठ काणावराचा ूःताव का घे यात आला नाह  
इतरह  जीबीसमोर आणावे.तो पयत ूःताव हा ःथगीत ठेव यात यावा. 

महि पींपळे   आर णाचा वीषय रदद करावा. शाळेसाठ ह जागा आर ीत आहे. भुमाफ या त्या ठ काणी जावून 
जागा गीळबत करतील. शाळेचे / खेळाचे मैदान याकर ता आर ीत ठेवावे. 

आयु    36 बी, 37 व 38 म ये अनबुमे शाळा, खेळाचे मैदान व ूाथमीक शाळा व माउंड या साठ  
आर ीत आहे. या ती ह  आर ाणचे ेऽ 32000 ःवेअरमीटर आहे. या आर णाचा एल सेफ 
आकार आहे.  या पुव  5 बांधकाम परवाणगी आपण दलेली आहे.  हा ूःतावीत आर णा या 
जागेवर 8 परवानगी मनपाने  2016 ला रदद के या आहेत. हा ूःताव 13 नो हेबर ला पाठवीला 
आहे त्यावेळ  आप याकडे िनवडणुक ची धामधुम होती बांधकाम रे यूलर करता येईल, आपण यापुव  
हा ठराव केला नाह  हे ल ात आले ह  फाईल तपासणी अतंी आढळनआले आहेू . 5 परवानगी या 
सभेत आ या नसत्या.  आर ण वगळयासाठ  जीबीची मा यतेची आवँयकता असते.  मा या 
काळात 2 ते 3 केस रदद कर यात आ या आहेत. सवसाधारण सभेने आर ण वगळणे गरजेचे 
आहे हा ूःताव र जे ट केला तर  चालेल. 

अ दल स ारु    सव शहराचे आर ण क ती आहेत, क ती ठ काणी बांधकामाना परवानगी दल आहे याची माह ती 
पुढ या सभेत दे यात यावी व  हा ूःताव रदद करावा.  

महापौर   सदर ल आर ण हटवी याचा ूःताव ःथगीत ठेव यात येते इतर ह  आर णाची माह ती सादर 
करावी. 

साबेर चाऊस   मॉल या जमीनीवर आर ण आहे आता त्या ठ काणी काम चाल ूआहे  त्या ठ काणचे आर ण 
आपण उठवील आहे काय याची माह ती दे यात यावी. 

आनंद च हाण ूशासनाने सादर आर णा या ूःतावा म ये आर णाला बाधा न येता फ  बी-37 मधील या 
आर णातील 2015 पुव चे बांधकामास िनयमानसुार कंपाऊंड ंग अतंगत शासनाची मा यता घेऊन 
िनयमीत कर यास मा यता दे यात यावी. 

महापौर ौी आनंद च हाण यांनी सुचिव यानुसार ूशासनाने सव नंबर 34 मधील आर णाला बाधा न येता 
फ  बी-37 मधील या आर णातील 2015 पुव चे बांधकामास िनयमानुसार कंपाऊंड ंग अतंगत 
शासनाची मा यता घेऊन िनयमीत कर यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 
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ठराव बं.95     ठराव 

 मनपा ह ीत नांदेड शहरा या मंजरू िवकास योजनेनुसार मौ. असद लाबाद स ह नंु . 34 िस.स.न.ं 9975 मधील 
आर ण बं. बी-36, बी-37, बी-38 ह  जागा Play Ground, बी-37 – High School & Play Ground, बी-38 – Primary School 

& Play Ground ने बाधीत होते.   

 सदर जागेत ब-याच ूमाणात अनािधकृत िवकास झालेला आहे.  तसेच गुंठेवार  अतंगत कांह  भुखंड िनयितम केले 
आहेत.  कांह  भुखंडास बांधकाम परवानगी दे यात आलेली आहे.  तर कांह  भुखंडास बांधकाम परवानगी नाकार यात आली आहे. 
 आजघड ला सदर जागेत मोठयाूमाणात अनािधकृत िवकास झाला अस याने जागा संपा दत क न आर ण िवकिसत 
करणे मनपाकेस श य नाह . सबब महारा  ूादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37 नसुार सदर आर ण 
वगळ या बाबतचा ूशासनाने ूःताव महासभेपुढे सादर केलेला आहे.  हणुन उ  आर णाला बाधा न येता फ  बी-37 मधील 
या आर णातील 2015 पुव चे बांधकाम िनयमानसुार कंपाऊंड ंग अतंगत शासनाची मा यता घेऊन िनयमीत कर यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
िवषय बं.05 
 जवाहरलाल नेह  रा ीय नागर  पुनिनमाण अिभयान अतंगत ूक प NAD-014 (पॅकेज-2, 3अ, 3ब) कमंत पये 
21497.33 ल  कमंतीस कि शासनाने दनांक 25 ऑ ट बर 2016 रोजी मा यता ूदान केलेली असुन सदर ल पॅकेज अतंगत 
रःता बमांक 06 – दरबार मःजीद ते क ला या रःत्याचा समावेश कर यात आलेला होता.  मंजरु आराखडयानुसार सदर ल 
रःत्याची लांबी 265 मी. व ं द  18 मी. असनु त्याअतंगत बाधीत मालम ेचे भसुंपादन करणे आवँयक होते.  त्यानसुार 
महानगरपािलकेकडुन भुसंपादनाचा ूःताव व त्याअतंगतची कायवाह  मनपा ठराव बं. 191 दनांक 23.02.2007 अ वये 
ूःतािवत कर यात आली.  भुसपंादनाचा ूःताव दनांक 12.01.2007 रोजी सादर कर यात आला व भुसंपादन ूःताव अतंगत 
सदर ल रःत्याम ये एकूण 34 मालम ा बाधीत होत होत्या. 
 परंतु भुसंपादनाची ू बया कायवाह  अतंगत कांह  बाधीत मालम ा धारकांनी वारंवार आ ेप न दवुन व यायालयात 
याचीका दाखल के यामुळे सदर ल रःत्याचे काम यायालया या िनदशानुसार 08 बाधीत मालम ा ताबा घे यास ूितबंद 
के यामुळे हाती घेता येऊ शकले नाह .  सदर ल रःत्यातील कांह  मालम ाधारकांनी समंती द यामुळे सदर ल कामाचे मनपा सव 
साधारण सभा ठराव बं. 88 दनांक 28.06.2013 अ वये ूशासक य व आथ क मा यता ूदान के यानुसार िनिवदा ू बया क न 
सदर ल कामाचे कायारंभ आदेश मे. एस.कुमार क स. ठाणे यांना आदेश बं. नावाशमनपा/जेएनएनयुआरएम-रःते/31622/14 
दनांक 04.03.2014 अ वये दे यात आले.  परंतु दर यान या काळात 08 बाधीत मालम ाधारकांनी पुन : यायालया या 
िनदशानंतर मावेजा ःवीकार यास नकार देवुन यायालयात याचीका दाखल केली त्यामुळे दर यान या कालावधीत रःत्याचे काम 
हाती घेता येवु शकले नाह .  मा. उ च यायालयाने दनांक 19.01.2016 रोजी ूकरण िनकाली काढ यानंतर मंडळ अिधकार  
नांदेड व मनपा पथक यांचेकडुन ताबा घे यासाठ  वारंवार ूय  कर यात आ यानंतरह  कायदा व सु यवःथे या ीने ताबा 
घे याची कायवाह  करता येवु शकली नाह .  ता यासाठ  सतत पाठपुरावा के यानंतर तहसीलदार नांदेड यांचेकडुन दनाकं 
30.10.2017 रो◌ी मनपा पथकाकडुन पोलीस बंदोबःत दनांक 16.11.2017 रोजी संपाद त जागेवर ल बांधकाम काढ याची 
कायवाह  कर यात येवुन काम हाती घे यात आले. 
 परंतु संपाद त जागेची लांबी दरबाज मःजीद ते क ला पयत 265 मी. इतक  असुन सदर ल रःता गणपती िवसजन व 
इतर उत्व अतंगत कायदा व सु यवःथा, िवसजनःथळ नावघाट पयत तसेच जनुा नांदेड शहरातील वाहतुक नावघाट माग पुढे 
द ण नांदेडला जोडुन सुरळ त हो या या ीने रःत्यांची अ ःतत्वातील क ला पयतची लांबी पुढे Ch. 445 हणजे 180 मी. ने 
वाढिवणे आवँयक आहे त्यामुळे कायारंभ आदेश दले या कंऽाटदाराकडून समंती द यानसुार िनिवदेतील अतंभुत दरावर 
िनिवदेतील कलम 38(1) (2) नुसार मुळ अदंाजपऽकातील अतंभुत बाबीतील प रमाणात वाढ होणार असुन त्यानुसार काम हाती 
घेवुन यापुव या पये 2,20,63,437/- ला ूशास कय व आथ क मा यतेत (अदंाजपऽक य कमंतीत) देखील वाढ होणार आहे.  
वाढ व लांबीतील रःत्या या बाबीतील प रमाणामळेु िनिवदा व अट शत नुसार . 1,93,76,716/- इत या र कमेने वाढ होणार 
आहे. 
 सदर ल ूक पातील सव रःत्यांची कामे पुण झालेली असुन कि शासनाकडे उपयोिगता ूमाणपऽ सादर कर या या 
ीने सदर ल रःत्याचे काम हाती घेवुन पुण करणे आवँयक अस यामुळे रःत्यां या लांबीतील आवँयक वाढ िवचारता घेता ूा  

असणा-या ूशास कय व आथ क मा यतेतील सुधार ल वाढ पये 1,93,76,716/- इत या र कमेसह होणा-या पये 
4,14,40,153/- (अ र  पये चार कोट  चौदा ल  चाळ स हजार एकशे ऽेप न फ ) र कमेस सुधार त ूशास कय व आथ क 
मा यता ूदान कर या या मा यतेःतव सवसाधारण सभेसमोर ूःताव सादर. 
आयु    सदर ल ूःताव सभामहाम ये हा ूःताव सादर केला आहे कारण सन 2011 ला या कामाचा 

ड पीआर तयार केला आहे. आता 2018 आहे.  काम कर त असतांना 8 फुटाची र टनींग वॉलचे 
बांधकाम करणे आवँयक आहे असे ल ात आले नाह . परंत ूत्य  साईटवर हे काम करणे अत्यंत 
गरजेचे आहे. मुळ कामात हे काम समावी  न हते.  आणी हे काम करणे आवँयक अस याने मळु  
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र कमेत वाढ होणार होती हणुन हा ूःताव सवसाधारण सभे या समोर ठेवला आहे. हा ूःताव 
पास करावा अशी िवनंती सभामहास आहे. 

सभागहृ नेता   सी हर / पा याची लाईन टाकुन यावी.  

साहेब चाऊस       पास करावा व नावघाट या रःत्याचा यात समावेश करावा 
महापौर ूशासनाने सादर केलेला ूःतावास ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.96     ठराव 

 जवाहरलाल नेह  रा ीय नागर  पुनिनमाण अिभयान अतंगत ूक प NAD-014 (पॅकेज-2, 3अ, 3ब) कमंत पये 
21497.33 ल  कमंतीस कि शासनाने दनांक 25 ऑ ट बर 2016 रोजी मा यता ूदान केलेली असुन सदर ल पॅकेज अतंगत 
रःता बमांक 06 – दरबार मःजीद ते क ला या रःत्याचा समावेश कर यात आलेला होता.  मंजरु आराखडयानुसार सदर ल 
रःत्याची लांबी 265 मी. व ं द  18 मी. असनु त्याअतंगत बाधीत मालम ेचे भसुंपादन करणे आवँयक होते.  त्यानसुार 
महानगरपािलकेकडुन भुसंपादनाचा ूःताव व त्याअतंगतची कायवाह  मनपा ठराव बं. 191 दनांक 23.02.2007 अ वये 
ूःतािवत कर यात आली.  भुसपंादनाचा ूःताव दनांक 12.01.2007 रोजी सादर कर यात आला व भुसंपादन ूःताव अतंगत 
सदर ल रःत्याम ये एकूण 34 मालम ा बाधीत होत होत्या. 
 परंतु भुसंपादनाची ू बया कायवाह  अतंगत कांह  बाधीत मालम ा धारकांनी वारंवार आ ेप न दवुन व यायालयात 
याचीका दाखल के यामुळे सदर ल रःत्याचे काम यायालया या िनदशानुसार 08 बाधीत मालम ा ताबा घे यास ूितबंद 
के यामुळे हाती घेता येऊ शकले नाह .  सदर ल रःत्यातील कांह  मालम ाधारकांनी समंती द यामुळे सदर ल कामाचे मनपा सव 
साधारण सभा ठराव बं. 88 दनांक 28.06.2013 अ वये ूशासक य व आथ क मा यता ूदान के यानुसार िनिवदा ू बया क न 
सदर ल कामाचे कायारंभ आदेश मे. एस.कुमार क स. ठाणे यांना आदेश बं. नावाशमनपा/जेएनएनयुआरएम-रःते/31622/14 
दनांक 04.03.2014 अ वये दे यात आले.  परंत ु दर यान या काळात 08 बाधीत मालम ाधारकांनी पुन : यायालया या 
िनदशानंतर मावेजा ःवीकार यास नकार देवुन यायालयात याचीका दाखल केली त्यामुळे दर यान या कालावधीत रःत्याचे काम 
हाती घेता येवु शकले नाह .  मा. उ च यायालयाने दनांक 19.01.2016 रोजी ूकरण िनकाली काढ यानंतर मंडळ अिधकार  
नांदेड व मनपा पथक यांचेकडुन ताबा घे यासाठ  वारंवार ूय  कर यात आ यानंतरह  कायदा व सु यवःथे या ीने ताबा 
घे याची कायवाह  करता येवु शकली नाह .  ता यासाठ  सतत पाठपुरावा के यानंतर तहसीलदार नांदेड यांचेकडुन दनाकं 
30.10.2017 रो◌ी मनपा पथकाकडुन पोलीस बंदोबःत दनांक 16.11.2017 रोजी संपाद त जागेवर ल बांधकाम काढ याची 
कायवाह  कर यात येवुन काम हाती घे यात आले. 
 परंतु संपाद त जागेची लांबी दरबाज मःजीद ते क ला पयत 265 मी. इतक  असुन सदर ल रःता गणपती िवसजन व 
इतर उत्व अतंगत कायदा व सु यवःथा, िवसजनःथळ नावघाट पयत तसेच जनुा नांदेड शहरातील वाहतुक नावघाट माग पुढे 
द ण नांदेडला जोडुन सुरळ त हो या या ीने रःत्यांची अ ःतत्वातील क ला पयतची लांबी पुढे Ch. 445 हणजे 180 मी. ने 
वाढिवणे आवँयक आहे त्यामुळे कायारंभ आदेश दले या कंऽाटदाराकडून समंती द यानसुार िनिवदेतील अतंभुत दरावर 
िनिवदेतील कलम 38(1) (2) नुसार मुळ अदंाजपऽकातील अतंभुत बाबीतील प रमाणात वाढ होणार असुन त्यानुसार काम हाती 
घेवुन यापुव या पये 2,20,63,437/- ला ूशास कय व आथ क मा यतेत (अदंाजपऽक य कमंतीत) देखील वाढ होणार आहे.  
वाढ व लांबीतील रःत्या या बाबीतील प रमाणामळेु िनिवदा व अट शत नुसार . 1,93,76,716/- इत या र कमेने वाढ होणार 
आहे. 
 सदर ल ूक पातील सव रःत्यांची कामे पुण झालेली असुन कि शासनाकडे उपयोिगता ूमाणपऽ सादर कर या या 
ीने सदर ल रःत्याचे काम हाती घेवुन पुण करणे आवँयक अस यामुळे रःत्यां या लांबीतील आवँयक वाढ िवचारता घेता ूा  

असणा-या ूशास कय व आथ क मा यतेतील सुधार ल वाढ पये 1,93,76,716/- इत या र कमेसह होणा-या पये 
4,14,40,153/- (अ र  पये चार कोट  चौदा ल  चाळ स हजार एकशे ऽेप न फ ) र कमेस सुधार त ूशास कय व आथ क 
मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
िवषय बं.06      ूःताव 

        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत हबीबीया कॉलनी येथे मनपाकेची ूाथिमक शाळा चालिव यात येते सदर ल 
शाळेत इय ा ०१ ते ०८ वगा पयत िव ाथाना िश ण दे यात येते.सदर ल शाळेत िव ा याची सं या कती व िश कांची सं या 
कमी पडत अस यास ती तात्काळ िनयमानसुार भर यात यावी हया कर ता सवसाधारण सभेत मा यता घे यात यावी.  

सुचक :- अरशीया कौसर मोह मद हबीब                                  अनुमोदक :- शमीम बेगम शेख जावीद 

ूशास कय ट पणी 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड या वतीने 15 शाळा चालिव यात येत असनु मनपा ूाथिमक शाळा 
महेबुबीया कॉलनी येथे इय ा प हली ते आठवी वगातील िव ाथ  सं या 220 आहे.  सदर शाळेवर तीन कायमःव पी िश क व 
दोन कंऽाट  िश क असे एकूण पाच सह िश क कायरत आहेत.  तसेच मनपा िश ण आःथापनेवर सालसन 2016-17 या संच 
मा यतेनुसार 89 पदांची मा यता आहे.  परंतु स ःथतीत केवळ 52 सह िश क कायरत असुन 37 पदे ह  र  आहेत. 
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 त्यानुसार सदर ल र  जागेवर पाऽ उमेदवार उपल ध क न दे याबाबत वारंवार मा. िश ण संचालक, महारा  रा य पुणे यानंा 
वारंवार पऽ यवहार कर यात आलेला आहे.  परंतु अ ाप पावेतो संबंधीत कायालयाकडून पाऽ उमेदवार उपल ध झालेले नाह त 
आ ण मनपा िश ण आःथापनेवर िविवध ज हा प रषदा व मनपा येथील कायरत िश कांचे आतंर ज हा बदलीने एकतफ  
पदःथापना िमळ याबाबत ूःताव दाखल होत आहेत.  सदर सह िश कानंा िबंदनामावलीनुसार र  जागेवरु  पदःथापना 
दे याबाबत कायवा ह ूःतािवत आहे.  तसेच शालय िश ण व बडा िवभागाचा शासन िनणय बं. पीआरई-2006/(4767)/ 
ूािश-1 दनांक 16 डसबर 2009 अ वये सालसनस 2009-10 या वषापासुन पढेु ूाथिमक िश ण सेवक भरती ू बया कि य 
भरतीपुव िनवड पर े दारे कर याबाबत आदेशीत कर यात आलेले आहे त्यानुसार सदर िश णसेवकांची पदे भर याचा अिधकार 
मनपाकेस नाह . 
अरशीया कौसर   मला महापौर साहेब बोल याची अनुमती दे यात यावी.  सवात ूथम मी सवाचे आभार मानते. एक 

शेर हण यात आला. मा. अशोकराव शकंररावजी च हाण माजी मु यमंऽी यांचे आभार त्यांनी मला 
या सभामहात काम कर याची संधी उपल ध क न दली. 

नांदेड नगर  ह  ौी गु  गोिवदंिसंगजी यांचे या नांदेड नगर त वाःत यात होते याचा 
आ हाला आभीमान आहे.नांदेड शहर हे असे आहे क , गोदावर  नद या काटावर वसलेले शहर आहे. 
मी ूभाग बमाकं 12 ची नगरसेिवका आहे. मा या ूभागात जी शाळा आहे ती 8 वी पयत आहे.  
या शाळेत 5 िश क आहेत. तर िवदयाथ  जाःत आहेत. खोलीची सं या कमी अस याने एका 
खोलीत दोन वेगवेगळे वग भिव यात येतात. आ ण एकच िश क त्या खोलीत िशकिव याचे काम 
करतो. त्यामुळे त्याचे यवःथापन यो य प दतीने होत नाह . अिशच शाळा सु  राह यास मुलाचे 
भिवंय धो यात येईल. बेट  बचाव बेट  पढाव  अशी घोषना अ ःतत्वात असली तर ह  या शाळेतील 
िवदया याचे भिवंय अधंारमय आहे. िश काची आवँयकता या शाळेसाठ  आहे. या शाळेचे जवळ 
एक फ शनं हॉल आहे. त्या ठ काणी ह  शाळा ःथलांतर त करावी.  

अपणा नेरलकर   िवषय पिऽका सु  हो यापुव  आ हाला बोलू दले नाह  आ ण आता िवषय पिऽका सु  झाली आहे 
तरह  बोलू दले जात नाह . िवषय पिऽका के हा सु  झाली हे कळाले नाह .   

अ दल स ारु    ूभाग बमांक 12 मधील शाळेत िश क कती आहेत. आपण हणता क , शाळेत शी क घेता येत 
नाह  मुलाची सं या जाःत आहे.   शिक्षक कमी आहेत.  यामुळे िश काची भरती करावी. 

आयु    या िवषय पऽीकेत एक िवषय आहे. तो मंजरू झाला तर  िश कांची मागणी करता यईल आपणास 
जागा भरता येणार नाह त. 

अ दल सतारु    8 वी पयत मा यता आहे. िश क नाह  तर आपण ह   शाळा बंद करावी. िवदया याचे नुकसान 
होवू नये यासाठ  िश काची भरती करावी. आप या शाळेत गर ब लोकांचे मुले िशकत आहेत मोठे 
लोकांचे मुले इतर शाळेतुन िश ण घेत आहे. 

सभागहृ नेता  ूःताव समोर आहे तर आपण काह  करा  िश क यावे िश क नस याने  मुलाचे नुकसान होत 
आहेत. 

तु पेवार संिगता   मनपा या 17 शाळा आहेत ूत्येक शाळेत िश कांची सं या खुप कमी आहे.  त्याक रता   
िश काची भरतीची ूब या पुण करावी. 

अपणा नेरलकर   िश कांची सं या कमी आहेच. जगमवाड या शाळेचे छत खराब झाले आहे त्या शाळेचे काम 
त्वर त करावे.  ःलॅप काढन त्यावर केवळ पऽे टाकावीू .  

अ. रशीद   8 वी पयत शाळा  अस याने पुढ ल िश ण घे यासाठ  मुलांना खुप ऽास होत आहे.  त्याकर ता 
पुढ या वग चाल ूकरावे ते 10 पयत चालू करणे आवँयक आहे. 

गुपीले बेबी   देगलूर ना या या शेजार  जी शाळा आहे त्या शाळे या बाजलूा मोकळे मैदान आहे. त्या शाळेला 
आवार भींतीचे काम क न द यास मुलाना खेळनेसाठ  मैदान होईल. 

जयौी पावडे   जी मनपाची  शाळेतीलमुले आहे त्याचा ूगत अहवाल सवसाधारण सभे म ये सादर करावा. मुलाचे 
नुकसारन होत आहे ते थाबालयाला पाह जे.  आजचा िवदया या हा उदयाचा भारताचा नागर क 
आहे.  मुलांचे ख चीकरण होणार नाह  याची काळजी आपण  घेतली पाह जे.  आप याकडे जागा 
आहे आणी आप या  उत्प नात वाढ होईल यासाठ  आपण शाळा चालवावी.  मनपा शाळे या 
िश णाचा दजा सु दा सुधार यास मदत होईल. पुणे / को हापुर या मनपा या शाळा अतीशय 
चांग या आहेत. त्या शाळा पाहन काह  बदल करता येतील काय ु . यात आयु  महोदयांनी पुढाकार 
यावा. 

शलेैजा ःवामी   को हापुर या या शाळा आहेत त्या शाळा अत्यंत चांग या आहेत. आयु ाकडून मला जाःत अपे ा 
आहे. त्या शाळेला पार तोषीक िमळाले आहे. आयु  सर को हापुरचे आहेत.त्यांचा नाव लौक क 
चांगला आहे. नादेंड या शाळा या को हापुर या धत वर कँया आणता येई   यासाठ  ूय  करावे. 
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फा क बदवेल   म ढयाकडून म यार ग ली देगलूर नाका या   ठ काणी फुटपाथ पुण अतीबमण झालेले आहे. लोक 

गाडे लावत आहेत ते गाडे आपले मनपाचे अतीबमण पथक पाठवनू हा रःता खुला करावा. 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
ठराव बं.97     ठराव 

        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत हबीबीया कॉलनी येथे मनपाकेची ूाथिमक शाळा चालिव यात येते सदर ल 
शाळेत इय ा ०१ ते ०८ वगा पयत िव ाथाना िश ण दे यात येते.  सदर ल शाळेत िव ा याची सं या कती व िश कांची सं या 
कमी पडत अस यास ती तात्काळ िनयमानुसार भर याय ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.  

िवषय बं.07      ूःताव 
अनुकंपा तत्वावर िनयु  दे या बाबत महारा  शासन, सामा य ूशासन िवभागाने दनांक 21.09.2017 रोजी 

काढले या शासन िनणयात अनुकंपा िनयु  योजने संदभात तरतुद  हया केवळ शास कय कमचा-यांपुरत्याच सीमीत आहेत.  
सदर तरतुद  हया ज हा प रषद / नगरपािलका / महानगरपािलका / महामंडळे / ूािधकरणे / यापार  उपबम व इतर 
तत्सम आःथापनेवर ल कमचा-यांना थेट लाग ु होणार नाह त त्यासाठ  संबंधीत ूशास कय िवभागाने ःवतंऽपणे िनणय घेणे 
आवँयक राह ल असे नमुद आहे. यानुसार अनकंुपा िनयु वर ूलंिबत असले या सव ूकरणात िनयमानसुार पडताळणी क न 
र  असले या पदावर तात्काळ िनयु  दे याबाबत आयु ांनी यो यतो िनणय त्वर त घे यास ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- आनंद च हाण, मो. साबेर चाऊस                                       अनुमोदक :- शबाना बेगम मो. नासेर 
आनंद च हाण    लाड समीती या कमचार  आहेत त्यांना तात्काळ कामावर घे यात यावे. 
आयु    महापौर महोदया,  आपण दोन प दतीने नीयु  कर त असतो. एक तर लाड समीती दसर  अनुकंपा ु

त ावावर वारसा ह काने भर ती कर त असतो. या पाच वषात दोनह  भरत्या थांबले या होत्या.  
लाड समीती या शीफारसी नुसार आपण 20- 22 लोकांना रतील केलेलीआहे.  अनुकंपा तत्वावर  
भरती कर यासाठ  आपण कागदपऽाची छाननी सु  आहे. ह  भरती देखील लवकरच पुण करणार 
आहोत. 

स. शेर अली    एससी/एसट  व इतरांचा ःप  उ लेख केला नाह . 
आयु    दोन वेगवेगळे शासन िनणय आहेत.लाड समीती व अनुकंपा धत वर िनयु  बाबत शासन िनणय 

आहे केवळ एससी समाजा या लोकांना यावे असा िनणय आहे. एसट /ओबीसी/ओपन यांची भरती 
होणार नाह . 

महापौर स. सदःयाचंा ूःताव ॆजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं.98     ठराव 

अनुकंपा तत्वावर िनयु  दे या बाबत महारा  शासन, सामा य ूशासन िवभागाने दनांक 21.09.2017 रोजी 
काढले या शासन िनणयात अनुकंपा िनयु  योजने संदभात तरतुद  हया केवळ शास कय कमचा-यांपुरत्याच सीमीत आहेत.  
सदर तरतुद  हया ज हा प रषद / नगरपािलका / महानगरपािलका / महामंडळे / ूािधकरणे / यापार  उपबम व इतर 
तत्सम आःथापनेवर ल कमचा-यांना थेट लाग ु होणार नाह त त्यासाठ  संबंधीत ूशास कय िवभागाने ःवतंऽपणे िनणय घेणे 
आवँयक राह ल असे नमुद आहे. यानुसार अनकंुपा िनयु वर ूलंिबत असले या सव ूकरणात िनयमानसुार पडताळणी क न 
र  असले या पदावर तात्काळ िनयु  दे याबाबत आयु ांनी यो यतो िनणय त्वर त घे यास ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
िवषय बं.08      ूःताव 

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 अिवकसीत असून या ूभागातील उमर कालोनी, एकबाल नगर, 
ह लालनगर इत्याद  भागात कस याह  ूकारची मुलभतु सुिवधा उपल ध नस यामुळे येथील नागर कांना अत्यंत ऽास सोसावा 
लागत आहे. क रता सदर भागात मुलभुत सिुवधा (रःते / नाली) ची कामे कर यासाठ  अ पसं यांक भागाचा िवकास 
कर यासाठ  शासनाकडून अ पसं यांक िनधी उपल ध क न घे यासाठ  शासनाकडे िशफारस कर यास ह मनपा सवसाधारण 
सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- अ दल स ार अु . गफुर                                                   अनुमोदक :- अ. रशीद अ. गणी 
फा ख बदवेल    अ पसं यांकाची वःती आहे या सव अ पसं याक वःतीचा िवचार करावा. 
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उप महापौर   अगोदरच सुचना कर यात आली आहे क  या भागात अ प सं याकाची वःती आहे त्या भागातील 

नगरसेवकाने त्यांचे ूभागात काय काय कामे आहेत त्याची याद  तयार क न मा. महापौर यांचे 
कडे दयावी. 

बापुराव गजभारे   महात्मा जोतीबा फुले याचंी जयतंी 11 एूील  रोजी आहे . सािवऽीबाई फुले व महात्मा फुले यांचा 
पुतळा उभार यासाठ  ता ड ने उपाय योजना करावी हािवषय महापौर यांनी पह याच 
बैठक तिनकाली काढणे गरजेचे होते. 11 एूील पयत पुतळा बसावा  अशी िवनंती आहे. रा याचे 
माजी मु यमंऽी यांनी बैठक घेवून काह  सुचना के या होत्या. त्यात त्यानी महात्मा फुले यांचा 
पुतळा बसिव यात यावा.िवमानतळा या वाक ंग शॅकचा िवषय होता. िवमान तळ ते गु दारा पयत 
झाडे लावणे  शासनाकडून तो िनधी येतो  28 कोट चा िनधी  नाला कामासाठ  आले हे कंऽाटदार 
आ हास सांगतो. महानगरपािलकेला िनधी शासनाकडून मीळतो  तो नगरसिचवामाफत  आ हाला 
कळवावा. बरेच दवसापासुन इंजीनीअर एका ठ काणीच आहेत त्याची पदःथापना करावी.  कै. 
गणपतराव मोरगे, एक सामाजीक जा   असलेले य मत्व होत. समाजकाय त्यांचा खुप चागंल 
होत. व नांदेडचे कंऽाटदार होते मनपाचेह  त्यानंी बरेच काम केले आहे. हणुन त्यां या घराकडे 
जाणा-या रःत्याला त्यांचे नांव दे याचा ूःताव मी या ठकाणी ठेवतो. 

सभागहृ नेता   महात्मा फुले  व सािवऽीबाई फुले यांचा पुतळा बसावा यासाठ  आपण सवजन ूय  कर त आहोत. 
पुतळा तयार आहे. कोट मॅटर चालू होते हाय कोटाचा िनकाल लागला आहे. 1400 ःवेअर मीटर 
जागा िनकाली काढली आहे. तो ूःताव  ज हािधकार  यांचे कडे ूःताव पाठवावे. सवानी या 
ूःतावाचा पाठ पुरावा करावा. 

आयु    ज हािधकार  यांचे कडे ूःताव पाठिवला आहे. जागेचा ू  आहे तो वाटा घाट ने सोडिव यात 
येईल. 

अ दल स ारु    महापािलकेचा वधापन दन 26 माचला असुन आपण िविवध कायबमाचे आयोजन करावे. एक 
समीती तयार कर यात यावी. ह ंद , उद मुशायराचे आयोजन करावेु . या सभेत यास मा यता 
दे यात यावी. 

तेहरा अमीतिसंह ूभाग बं. 17 गु दारा प रसर हा अ पसं याक भागात मोडत अस याने सदर ल भागासाठ ह  
शासना माफत अ पसं यांक िनधी ूा  क न िवकासाचे कामे कर यात यावी. 

अ. फह म ूभाग बं. 18 हा खडकपुरा, प क  चाळ हा अ पसं यांक भागात मोडत अस याने सदर ल 
भागासाठ ह  शासना माफत अ पसं यांक िनधी ूा  क न िवकासाचे कामे कर यात यावी. 

साबेर चाऊस ूभाग बं. 13 हा खडकपुरा, प क  चाळ हा अ पसं यांक भागात मोडत अस याने सदर ल 
भागासाठ ह  शासना माफत अ पसं यांक िनधी ूा  क न िवकासाचे कामे कर यात यावी. 

महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं.99     ठराव 

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 अिवकसीत असून या ूभागातील उमर कालोनी, एकबाल नगर, 
ह लालनगर इत्याद  भागात कस याह  ूकारची मुलभतु सुिवधा उपल ध नस यामुळे येथील नागर कांना अत्यंत ऽास सोसावा 
लागत आहे. क रता सदर भागात मुलभुत सिुवधा (रःते / नाली) ची कामे कर यासाठ  अ पसं यांक भागाचा िवकास 
कर यासाठ  शासनाकडून अ पसं यांक िनधी उपल ध क न घे यासाठ  शासनाकडे िशफारस कर यास मा यता दे यात येते. 
 

पुरवणी िवषय पिऽका 
िवषय बं.01     
 िवषय - महारां श सुवणजयंती नगरोत् थान महािभयान अतंगत मळु मंजरु िनिवदा र  कमेपे ा जादा होणा-या खचास  

               सुधार त ूशासक य व आथ क मंजरु  िमळणेबाबत.  
 

 महारां श सुवणजयंती नगरोत् थान महाअिभयान अतंगत नांवाशमनपा कडुन सादर केले  या रः ते िवकास या ूक  पास 
ूक  प कंमत . 88.23 कोट स शासन िनणय नगरो-2010/ू.ब. 242/निव-33 द. 23 फेॄु 2011 अ  वये मा  यता ूदान 
केलेली आहे.  
 सदर ल मंजरु ूक  पातील सादर केलेलया ूः तावानुसार पॅकेज ब. 1 ची मंजरु कंमत . 29.42 कोट , पॅकेज 2अ व 
2ब ची मंजरु कंमत . 36.31 कोट  व पॅकेज ब. 3 ची मंजरु कंमत . 22.50 कोट  इतक  असुन त् यानुसार कामा  या िनिवदा 
काढ  यात आ  या व ः थायी सिमतीने ठराव ब. 104 द. 02.08.2011 अ  वये पॅकेज 1  या . 30.19 कोट , पॅकेज 2अ  या . 
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 16.97 कोट , पॅकेज 2ब  या . 21.75 कोट  व पॅकेज 3  या . 24.79 कोट  या िनिवदा ः वीकृतीस मा  यता ूदान केलेली असुन 
त् यानुसार िनिवदा मंजरु आदेश ब. नांवाशमनपा/नगरोत् थान/482/011 द. 24.08.2011  अ  वये कामा  या िनिवदा उ  लेखीत 
दरानुसार मंजरु कर  यात येवुन मंजरु दरानुसार होणा-या अित र  त खचास ूशासक य व आिथक मंजरु  ूदान केलेली आहे.  
िनिवदा दर ः वीकृती ठरावानुसार सदर ल कामाचे कायारंभ आदेश पॅकेज 1 कर ता मे. शारदा कं  स., पॅकेज 2अ कर ता मे. शकंर 
कं  स, पॅकेज 2ब कर ता आर जे िब  डकॉन व पॅकेज ब. 3 कर ता क  याणटोल इ  ृ ा. यांना दे  यात आले. 
 शासन िनणयानसुार मंजरु िवत् तीय आकृतीबंधानुसार रा  यशासन 70% नुसार . 61.76 कोट  र  कमे  या व मनपा 
हः सा 30% नसुार 26.47 कोट  इतका असुन रा  य शासनाकडुन 61.76 कोट चे अनुदान ूा  त असुन आजपयत उपरो  त 
पॅकेजमधील रः त् यां  या कामावर रा  य व मनपा हः ः यासह आजपयत . 76.95 कोट  खच झालेले आहेत.  
 1. पॅकेज 1 मधील एकुण 6 रः त् यांपैक  1 रः ता ह बाहेर ल अस  याने वगळला असुन उवर त 5 रः त् यांची कामे 
कंऽाटदाराकडुन पुण कर  यात आलेली आहे. पॅकेज 1 वर आजअखेर .25.72 कोट  खच झालेला आहे. 2. पॅकेज ब. 2अ म  ये 
एकुण 6 रः ते असुन त् यापैक  3 रः ते पुण कर  यात येवुन 1 रः त् याचे काम सां.बा.िव. कडुन इतर योजनेतनु पुण कर  यात 
आलेले आहे. सदर रः त् याचे नाली व साईडप ट चे काम िश  लक आहे व त् यासाठ  60ल  अदंाजीत खच अपे ीत आहे.  तसेच 
उवर त 2 रः त् यापैक  नंद माम सोसायट  ते मालटेकड  रे  वे ः टेशन या रः त् याचे 300 मी नालीचे व आनंदनगर ते सुंदरनगर ते 
रः ता ब. 44 पयत  या रः त् याचे एकाबाजनु 300 मी लांबीतील काम िश  लक असुन उपरो  त िश  लक कामाकर ता अदंाजे . 
45.82 ल  खच अपे त आहे. यािशवाय मा. आयु  त, उपायु  त, कायकार  अिभयंता व स. सदः य यांचे सचुनेनसुार झुणका 
भाकर कि ते इनकम टॅ  स कॉलनी या रः त् यावर ल वाहतुक वदळ िवचारात घेता सुरळ त वाहतुक  या ं ट ने पयायी रः ता 
 हणुन सदर ल रः त् यास समांतर असणारा 750 मी. लांबीतील रः त् याचे डांबर करण हाती घेणे आवँ यक आहे. सदर ल वाढ व 
काम संबंधीत कंऽाटादाराकडुन मंजरु दरावर िनिवदा कलम 38 अंतगत अतंभुत बाबी  या प रमाणात वाढ देय क न हाती घे  याची 
व त् यावर ल होणा-या . 45.56 ल ा  या खचास मा  यता िमळावी. 
 3. पॅकेज 2ब म  ये एकुण 10 रः ते अतंभुत असुन त् यापैक  5 रः त् यांचे काम पुण कर  यात आलेले असुन उवर त 
रः त् यापैक   (अ) गाडेगाव भाग -1 या रः त् याचे 200 मी लांबीतील नाली व रः ता डांबर करण व पुण लांबीतील बीसी लेयर चे 
काम बाक  होते, (ब) बरकत कॉ  पले  स ते सावर कर दवाखाना या रः याचे एका बाजचेु बीसी लेयरचे काम िश  लक आहे. (क) 
एसबीएचबँक ते एनट सी मील या रः त् याचे 300 मी लांबीतील नाली व 300 मी लांबीतील एका बाजु  या साईड प ट चे काम 
िश  लक आहे. (ड) भोजालाल गवळ  ते क  ला या रः त् याचे काम साबांिवभागाकडुन इतर योजनेतुन हाती घेऊन सी.सी. पुण केले 
होते परंतु पृं  ठभाग खराब झा  यामुळे यावर बीसी करणे ज र आहे. व सदर ल कामाकर ता 10 ल ाचा खच अपे ीत आहे.   
(ई) मुजाम ूेस ते जनुा गंज या संपुण रः त् याचे काम सेनेज लाईन काम हाती न घेत  यामुळे अपुण अस  याने पुण करणे बाबत  
आढावा बैठक त सुिचत कर  यात आलेले आहे.   
 सदर ल पॅकेज 2ब मधील 1. गाडेगाव भाग-1 व िम  लतनगर रः त् या  या कामाची ूत् य  पाहणी मा. आयु  त, 
उपायु  त, कायकार  अिभयंता, उपअिभयंता, क. अिभयंता व स. सदः य यांचे समवेत कर  यात आली. त् यावेळ  केले  या 
सुचनेनुसार गाडेगाव भाग 1 अतंगत रः त् याचे यापुव  बीएम लेयरपयत काम कर  यात आलेले होते  परंतु सदर ल रः त् या  या 
कामानंतर पापुवजिन िवभागाकडुन water supply Line व मलिनःसारण लाईन टाक  याचे काम हाती घेत  यामळेु पुण ं द तील 
रः ता नाद ः तु  व वाहतुक  या ं ट ने यो  य नस  यामुळे पुण ं द त रः त् याचे Restoration करणे आवँ यक आहे. तसेच 785 मी. 
लांबीतील रः त् या  या  Rcc pipe सह नालीचे काम हाती घे  यात आलेले होते. परंतु सदर ल मु  य रः त् या  या नाली  या कामानंतर 
लगत  या रः त् या  या नालीचे काह  ूमाणात काम झालेले आहेत. परंतु मु  य रः त् यावर ल नालीची Invert Level वर अस  यामुळे 
लगत  या रः त् या  या नालीतुन पाणीिनचरा (B.C. Soil settlement मुळे)  यो  य प  दतीने होत नस  यामुळे लगत  या प रसरात 
मोठया ूमाणावर (water Logging) पाणी पावसाळयात साचते. पा  याचा िनचरा यो  य प  दतीने हो  याकर ता रः त् या  या  
यापुव  या केले  या  Rcc pipe  नालीचे कामाऐवजी यो  य Invert Level घेवनु पुनँ च Rcc नालीचे काम हाती घेणे आवँ यक 
आहे. सदर ल रः त् याचे Restoration व Rcc नालीचे वाढ व काम संबंधीत कंऽाटदाराकडुन पुव  या मंजरु दरावर िनिवदा कलम 
38 अतंगत अतंभुत बाबी  या प रमाणात वाढ देय क न हाती घे  याची व त् यावर ल होणा-या वाढ व खच . 24065183/- व 
मुळ िनिवदेतील िश  लक कामावर होणारा खच  . 3662712/- इत  या र  कमेस मा  यता िमळावी. यािशवाय 2ब पॅकेज मधील 
िम  लतनगर रः त् याचे काम यापुव  हाती घे  यात आले होते. परंतु सेनेज लाईन  या कामामुळे तसेच अितवृं  ट मळेु खराब झालेला 
पृं  ठभाग इ. कारणांमुळे सदर ल रः त् याचे काह  ूमाणात Restoration व बीसी लेयर चे काम हाती घेणे आवँ यक आहे. तसेच 
नालीचे Laying करणे आवँ यक आहे.  यािशवाय या रः त् यावर ल एका बाजु  या 300 मी लांबीतील नालीचे िश  लक काम करणे  
आवँ यक आहे. सदर ल रः त् याचे काह  ूमाणात Restoration व BC Layer चे काम व Rcc pipe नाली Laying इ.वाढ व काम 
संबंधीत कंऽाटदाराकडुन मंजरु दरावर िनिवदा कलम 38 अतंगत अतंभुत बाबी  या प रमाणात वाढ देय क न हाती घे  याची व 
त् यावर ल होणा-या वाढ व खच . 8658168/- इत  या र  कमेस मा  यता  हावी. 
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पॅकेज 2ब मधील उवर त रः त् याकर ता मुळ िनिवदेतील िश  लक रः त् याची कामे हाती घे  याकर ता एकुण 

.13019308/- व वाढ व कामाकर ता एकुण . 36333129/-इतका खच अपे त आहे, त् यास मा  यता िमळावी.  
 तरोडा पॅकेज 3 म  ये एकुण 13 रः त् यांची काम असुन त् यापैक  आजिमतीस 2 रः त् यांची कामे पुण कर  यात आलेली 
आहेत. व 2 कामे बीएसयुपी योजनेअतंगत हाती घेवुन पुण कर  यात आ  यामुळे वगळ  यात आलेली आहेत. सदर ल पॅकेज मधील 
11 रः त् या  या िश  लक कामाकर ता एकुण खच . 9,72,54,493/- अपे ीत आहे. यािशवाय सदर ल पॅकेज मधील 11 रः त् यापैक  
रः ता ब. बीके -1, बीके-2, बीके-3, बीके-4, बीके-6, बीके-11, बीके-12 या रः त् याची कामे यापवु  काह  ूमाणात बीएम लेवल 
पयत डांबर करण कर  यात आलेली होती. परंतु तरोडा भागातील मंजरु पापु व मलिनःसारण योजने अतंगत सदर ल रः त् यावर 
सेनेज लाईन टाक  याचे काम हाती घे  यात आ  यामुळे सदर ल रः त् यांचे Restoration करणे आवँ यक आहे. त् यामुळे सदर ल 
रः त् या  या Restoration अतंगत अतंभतु बाबी  या प रमाणात वाढ अपे ीत आहे. सदर ल वाढ व काम संबंधीत कंऽाटदाराकडुन 
मंजरु दरावर िनिवदा कलम 38 अतंगत अतंभुत बाबी  या प रमाणात वाढ देय क न हाती घे  याची व त् यावर ल होणा-या      
. 26454493/- खचास मा  यता िमळावी.  

एकंदर त मंजरु ूक  पांतगत खालील त  त् याचे अवलोकन  हावे. 
मंजरु ूक  पानुसार स ः ःथतीचे आिथक िचऽण 

पॅकेजचे नाव बमाक  
मंजरु ूक  प 
कंमत(कोट त) 

ः वीकृत िनिवदा 
कंमत (कोट त) 

आजपयत 
झालेला खच 
(कोट त) 

िनिवदेतील िश  लक 
कामाकर ता 
लागणारा अपे त 
खच (कोट त) 

मुळ िनिवदेिशवाय 
वाढ व कामाकर ता 
लागणारा 
खच(कोट त) 

सुधार त 
संभा  य 
एकुण खच 
(कोट त)  

पॅकेज 1 तरोडा  29.42  30.19 25.72 - - 25.72 
पॅकेज 2अ 16.97 13.23 1.15   0.46  14.84 
पॅकेज 2ब  

 
36.31 21.75 18.895 1.30   3.63  23.82 

पॅकेज 3 22.50 24.79 17.085 9.72   2.64  29.45 
िव ुतपोल िशफट ंग      --       -- 2.02 0.08 -- 2.10 
एकुण   88.23 93.70 76.95 12.25 6.74   95.93 

ूक  प स  लागार फ स         4.53 

   एकुण      88.23 93.70      76.95 12.25  6.74  100.46 
  

उपरो  त त  त् यानुसार शासनिनणयानुसार मंजरु ूक  प कंमत . 88.23 कोट  इतक  आहे. ः थायी सिमतीने ठराव ब. 
104 द. 02.08.2011 अ  वये उपरो  त मंजरु ूक  पातील पॅकेज 1, 2अ, 2ब व 3  या एकुण . 93.70 कोट  या िनिवदा 
ः वीकृती कंमतीस मा  यता ूदान केलेली असुन त् यानुसार िनिवदा मंजरु  आदेश ब. नांवाशमनपा/नगरोत् थान/482/011 द. 
24.08.2011  अ  वये कामा  या िनिवदा उ  लेखीत दरानुसार मजंरु कर  यात येवुन मंजरु दरानसुार होणा-या अित र  त खचास 
ूशासक य व आिथक मंजरु  ूदान केलेली आहे. आजपयत कामावर ल मजंरु अित र  त बाबी िव ुतीकरणसह झालेला खच . 
76.95 कोट  मुळ िनिवदेतील िश  लक कामावर ल अपे ीत खच . 12.25 कोट  व वाढ व कामाकर ता लागणारा अपे ीत खच 
. 6.74 कोट  असा एकुण . 95.93 कोट  व यािशवाय ूक  प स  लागाराची फ सवर झालेला खच . 4.53 कोट  इतका होत 
असुन असा एकुण . 100.46 कोट  होत आहे. जे क  पुव  या  ूशासक य मा  यता ूा  त र  कमेपे ा 10 ट  के जाः त अस  या 
कारणाने सुधार त ूशासक य व आिथक मा  यतेचा ूः ताव मा. सवसाधारण सभे  या मा  यतेः तव सादर. 
आयु  नगरोत्थान , बीएसयुपीह  कामे संपवणे गरजेचे आहे. यासाठ  मनपाने कज ःव पातिनधी उभा 

केला आहे.  या ठ काणी जो जाःतीचा खच होणार आहे त्या खचास मा यता दे यात येईल 
नगरोत्थानचा सटुसुट त िवषय या सभेसमोर सादर केला आहे. ह  योजना क तीची आहे कामे 
क तीची झाली  व  क तीची कामे िश लक आहेत ह  माह ती द लेली आहे. 50 कोट चे कज घेत 
आपण मागचे कज घेतले त्याची परतफेड केली आहे. घेतले या कजाचा असाच एक ूःताव सभेत 
आणावा.  कज या कारणासाठ  घेतले आहे त्यावरच हे कजाची र कम खच झाली पाह जे अशी 
आमची िवनंती आहे. 

अ. हफ ज   नगरोत्थानचे जे रःते घेतलेले आहेत ते काह   ठ काणी 30 फुट काह  ठ काणी 20 केले आहेत या 
ठ काणी रःत्याची ं द  जाःत आहे ती ं द  वाढवून काम करावे. शफ  कुरेशी यांचे घरापासुन हा 
रःता कर यात यावा. 

महापौर   ूशासना या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
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ठराव बं.100     ठराव 

 िवषय - महारां श सुवणजयंती नगरोत् थान महािभयान अतंगत मळु मंजरु िनिवदा र  कमेपे ा जादा होणा-या खचास  

               सुधार त ूशासक य व आथ क मंजरु  िमळणेबाबत.  
 

 महारां श सुवणजयंती नगरोत् थान महाअिभयान अतंगत नांवाशमनपा कडुन सादर केले  या रः ते िवकास या ूक  पास 
ूक  प कंमत . 88.23 कोट स शासन िनणय नगरो-2010/ू.ब. 242/निव-33 द. 23 फेॄु 2011 अ  वये मा  यता ूदान 
केलेली आहे.  
 सदर ल मंजरु ूक  पातील सादर केलेलया ूः तावानुसार पॅकेज ब. 1 ची मंजरु कंमत . 29.42 कोट , पॅकेज 2अ व 
2ब ची मंजरु कंमत . 36.31 कोट  व पॅकेज ब. 3 ची मंजरु कंमत . 22.50 कोट  इतक  असुन त् यानुसार कामा  या िनिवदा 
काढ  यात आ  या व ः थायी सिमतीने ठराव ब. 104 द. 02.08.2011 अ  वये पकेॅज 1  या . 30.19 कोट , पॅकेज 2अ  या . 
16.97 कोट , पॅकेज 2ब  या . 21.75 कोट  व पॅकेज 3  या . 24.79 कोट  या िनिवदा ः वीकृतीस मा  यता ूदान केलेली असुन 
त् यानुसार िनिवदा मंजरु आदेश ब. नांवाशमनपा/नगरोत् थान/482/011 द. 24.08.2011  अ  वये कामा  या िनिवदा उ  लेखीत 
दरानुसार मंजरु कर  यात येवुन मंजरु दरानुसार होणा-या अित र  त खचास ूशासक य व आिथक मंजरु  ूदान केलेली आहे.  
िनिवदा दर ः वीकृती ठरावानुसार सदर ल कामाचे कायारंभ आदेश पॅकेज 1 कर ता मे. शारदा कं  स., पॅकेज 2अ कर ता मे. शकंर 
कं  स, पॅकेज 2ब कर ता आर जे िब  डकॉन व पॅकेज ब. 3 कर ता क  याणटोल इ  ृ ा. यांना दे  यात आले. 
 शासन िनणयानसुार मंजरु िवत् तीय आकृतीबंधानुसार रा  यशासन 70% नुसार . 61.76 कोट  र  कमे  या व मनपा 
हः सा 30% नसुार 26.47 कोट  इतका असुन रा  य शासनाकडुन 61.76 कोट चे अनुदान ूा  त असुन आजपयत उपरो  त 
पॅकेजमधील रः त् यां  या कामावर रा  य व मनपा हः ः यासह आजपयत . 76.95 कोट  खच झालेले आहेत.  
 1. पॅकेज 1 मधील एकुण 6 रः त् यांपैक  1 रः ता ह बाहेर ल अस  याने वगळला असुन उवर त 5 रः त् यांची कामे 
कंऽाटदाराकडुन पुण कर  यात आलेली आहे. पॅकेज 1 वर आजअखेर .25.72 कोट  खच झालेला आहे. 2. पॅकेज ब. 2अ म  ये 
एकुण 6 रः ते असुन त् यापैक  3 रः ते पुण कर  यात येवुन 1 रः त् याचे काम सां.बा.िव. कडुन इतर योजनेतनु पुण कर  यात 
आलेले आहे. सदर रः त् याचे नाली व साईडप ट चे काम िश  लक आहे व त् यासाठ  60ल  अदंाजीत खच अपे ीत आहे.  तसेच 
उवर त 2 रः त् यापैक  नंद माम सोसायट  ते मालटेकड  रे  वे ः टेशन या रः त् याचे 300 मी नालीचे व आनंदनगर ते सुंदरनगर ते 
रः ता ब. 44 पयत  या रः त् याचे एकाबाजनु 300 मी लांबीतील काम िश  लक असुन उपरो  त िश  लक कामाकर ता अदंाजे . 
45.82 ल  खच अपे त आहे. यािशवाय मा. आयु  त, उपायु  त, कायकार  अिभयंता व स. सदः य यांचे सचुनेनसुार झुणका 
भाकर कि ते इनकम टॅ  स कॉलनी या रः त् यावर ल वाहतुक वदळ िवचारात घेता सुरळ त वाहतुक  या ं ट ने पयायी रः ता 
 हणुन सदर ल रः त् यास समांतर असणारा 750 मी. लांबीतील रः त् याचे डांबर करण हाती घेणे आवँ यक आहे. सदर ल वाढ व 
काम संबंधीत कंऽाटादाराकडुन मंजरु दरावर िनिवदा कलम 38 अंतगत अतंभुत बाबी  या प रमाणात वाढ देय क न हाती घे  याची 
व त् यावर ल होणा-या . 45.56 ल ा  या खचास मा  यता िमळावी. 
 3. पॅकेज 2ब म  ये एकुण 10 रः ते अतंभुत असुन त् यापैक  5 रः त् यांचे काम पुण कर  यात आलेले असुन उवर त 
रः त् यापैक   (अ) गाडेगाव भाग -1 या रः त् याचे 200 मी लांबीतील नाली व रः ता डांबर करण व पुण लांबीतील बीसी लेयर चे 
काम बाक  होते, (ब) बरकत कॉ  पले  स ते सावर कर दवाखाना या रः याचे एका बाजचेु बीसी लेयरचे काम िश  लक आहे. (क) 
एसबीएचबँक ते एनट सी मील या रः त् याचे 300 मी लांबीतील नाली व 300 मी लांबीतील एका बाजु  या साईड प ट चे काम 
िश  लक आहे. (ड) भोजालाल गवळ  ते क  ला या रः त् याचे काम साबांिवभागाकडुन इतर योजनेतुन हाती घेऊन सी.सी. पुण केले 
होते परंतु पृं  ठभाग खराब झा  यामुळे यावर बीसी करणे ज र आहे. व सदर ल कामाकर ता 10 ल ाचा खच अपे ीत आहे.   
(ई) मुजाम ूेस ते जनुा गंज या संपुण रः त् याचे काम सेनेज लाईन काम हाती न घेत  यामुळे अपुण अस  याने पुण करणे बाबत  
आढावा बैठक त सुिचत कर  यात आलेले आहे.   
 सदर ल पॅकेज 2ब मधील 1. गाडेगाव भाग-1 व िम  लतनगर रः त् या  या कामाची ूत् य  पाहणी मा. आयु  त, 
उपायु  त, कायकार  अिभयंता, उपअिभयंता, क. अिभयंता व स. सदः य यांचे समवेत कर  यात आली. त् यावेळ  केले  या 
सुचनेनुसार गाडेगाव भाग 1 अतंगत रः त् याचे यापुव  बीएम लेयरपयत काम कर  यात आलेले होते  परंतु सदर ल रः त् या  या 
कामानंतर पापुवजिन िवभागाकडुन water supply Line व मलिनःसारण लाईन टाक  याचे काम हाती घेत  यामळेु पुण ं द तील 
रः ता नाद ः तु  व वाहतुक  या ं ट ने यो  य नस  यामुळे पुण ं द त रः त् याचे Restoration करणे आवँ यक आहे. तसेच 785 मी. 
लांबीतील रः त् या  या  Rcc pipe सह नालीचे काम हाती घे  यात आलेले होते. परंतु सदर ल मु  य रः त् या  या नाली  या कामानंतर 
लगत  या रः त् या  या नालीचे काह  ूमाणात काम झालेले आहेत. परंतु मु  य रः त् यावर ल नालीची Invert Level वर अस  यामुळे 
लगत  या रः त् या  या नालीतुन पाणीिनचरा (B.C. Soil settlement मुळे)  यो  य प  दतीने होत नस  यामुळे लगत  या प रसरात 
मोठया ूमाणावर (water Logging) पाणी पावसाळयात साचते. पा  याचा िनचरा यो  य प  दतीने हो  याकर ता रः त् या  या  
यापुव  या केले  या  Rcc pipe  नालीचे कामाऐवजी यो  य Invert Level घेवनु पुनँ च Rcc नालीचे काम हाती घेणे आवँ यक 
आहे. सदर ल रः त् याचे Restoration व Rcc नालीचे वाढ व काम संबंधीत कंऽाटदाराकडुन पुव  या मंजरु दरावर िनिवदा कलम 
38 अतंगत अतंभुत बाबी  या प रमाणात वाढ देय क न हाती घे  याची व त् यावर ल होणा-या वाढ व खच . 24065183/- व  
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मुळ िनिवदेतील िश  लक कामावर होणारा खच  . 3662712/- इत  या र  कमेस मा  यता िमळावी. यािशवाय 2ब पॅकेज मधील 
िम  लतनगर रः त् याचे काम यापुव  हाती घे  यात आले होते. परंतु सेनेज लाईन  या कामामुळे तसेच अितवृं  ट मळेु खराब झालेला 
पृं  ठभाग इ. कारणांमुळे सदर ल रः त् याचे काह  ूमाणात Restoration व बीसी लेयर चे काम हाती घेणे आवँ यक आहे. तसेच 
नालीचे Laying करणे आवँ यक आहे.  यािशवाय या रः त् यावर ल एका बाजु  या 300 मी लांबीतील नालीचे िश  लक काम करणे  
आवँ यक आहे. सदर ल रः त् याचे काह  ूमाणात Restoration व BC Layer चे काम व Rcc pipe नाली Laying इ.वाढ व काम 
संबंधीत कंऽाटदाराकडुन मंजरु दरावर िनिवदा कलम 38 अतंगत अतंभुत बाबी  या प रमाणात वाढ देय क न हाती घे  याची व 
त् यावर ल होणा-या वाढ व खच . 8658168/- इत  या र  कमेस मा  यता  हावी.  

पॅकेज 2ब मधील उवर त रः त् याकर ता मुळ िनिवदेतील िश  लक रः त् याची कामे हाती घे  याकर ता एकुण 
.13019308/- व वाढ व कामाकर ता एकुण . 36333129/-इतका खच अपे त आहे, त् यास मा  यता िमळावी. 

 तरोडा पॅकेज 3 म  ये एकुण 13 रः त् यांची काम असुन त् यापैक  आजिमतीस 2 रः त् यांची कामे पुण कर  यात आलेली 
आहेत. व 2 कामे बीएसयुपी योजनेअतंगत हाती घेवुन पुण कर  यात आ  यामुळे वगळ  यात आलेली आहेत. सदर ल पॅकेज मधील 
11 रः त् या  या िश  लक कामाकर ता एकुण खच . 9,72,54,493/- अपे ीत आहे. यािशवाय सदर ल पॅकेज मधील 11 रः त् यापैक  
रः ता ब. बीके -1, बीके-2, बीके-3, बीके-4, बीके-6, बीके-11, बीके-12 या रः त् याची कामे यापवु  काह  ूमाणात बीएम लेवल 
पयत डांबर करण कर  यात आलेली होती. परंतु तरोडा भागातील मंजरु पापु व मलिनःसारण योजने अतंगत सदर ल रः त् यावर 
सेनेज लाईन टाक  याचे काम हाती घे  यात आ  यामुळे सदर ल रः त् यांचे Restoration करणे आवँ यक आहे. त् यामुळे सदर ल 
रः त् या  या Restoration अतंगत अतंभुत बाबी  या प रमाणात वाढ अपे ीत आहे. सदर ल वाढ व काम संबंधीत कंऽाटदाराकडुन 
मंजरु दरावर िनिवदा कलम 38 अतंगत अतंभुत बाबी  या प रमाणात वाढ देय क न हाती घे  याची व त् यावर ल होणा-या      
. 26454493/- खचास मा  यता िमळावी.  

एकंदर त मंजरु ूक  पांतगत खालील त  त् याचे अवलोकन  हावे. 
मंजरु ूक  पानुसार स ः ःथतीचे आिथक िचऽण 

पॅकेजचे नाव बमाक  
मंजरु ूक  प 
कंमत(कोट त) 

ः वीकृत िनिवदा 
कंमत (कोट त) 

आजपयत 
झालेला खच 
(कोट त) 

िनिवदेतील िश  लक 
कामाकर ता 
लागणारा अपे त 
खच (कोट त) 

मुळ िनिवदेिशवाय 
वाढ व कामाकर ता 
लागणारा 
खच(कोट त) 

सुधार त 
संभा  य 
एकुण खच 
(कोट त)  

पॅकेज 1 तरोडा  29.42  30.19 25.72 - - 25.72 
पॅकेज 2अ 16.97 13.23 1.15   0.46  14.84 
पॅकेज 2ब  

 
36.31 21.75 18.895 1.30   3.63  23.82 

पॅकेज 3 22.50 24.79 17.085 9.72   2.64  29.45 
िव ुतपोल िशफट ंग      --       -- 2.02 0.08 -- 2.10 
एकुण   88.23 93.70 76.95 12.25 6.74   95.93 

ूक  प स  लागार फ स         4.53 

   एकुण      88.23 93.70      76.95 12.25  6.74  100.46 
  

उपरो  त त  त् यानुसार शासनिनणयानुसार मंजरु ूक  प कंमत . 88.23 कोट  इतक  आहे. ः थायी सिमतीने ठराव ब. 
104 द. 02.08.2011 अ  वये उपरो  त मंजरु ूक  पातील पॅकेज 1, 2अ, 2ब व 3  या एकुण . 93.70 कोट  या िनिवदा 
ः वीकृती कंमतीस मा  यता ूदान केलेली असुन त् यानुसार िनिवदा मंजरु  आदेश ब. नांवाशमनपा/नगरोत् थान/482/011 द. 
24.08.2011  अ  वये कामा  या िनिवदा उ  लेखीत दरानुसार मजंरु कर  यात येवुन मंजरु दरानसुार होणा-या अित र  त खचास 
ूशासक य व आिथक मंजरु  ूदान केलेली आहे. आजपयत कामावर ल मजंरु अित र  त बाबी िव ुतीकरणसह झालेला खच . 
76.95 कोट  मुळ िनिवदेतील िश  लक कामावर ल अपे ीत खच . 12.25 कोट  व वाढ व कामाकर ता लागणारा अपे ीत खच 
. 6.74 कोट  असा एकुण . 95.93 कोट  व यािशवाय ूक  प स  लागाराची फ सवर झालेला खच . 4.53 कोट  इतका होत 
असुन असा एकुण . 100.46 कोट  होत आहे. जे क  पुव  या  ूशासक य मा  यता ूा  त र  कमेपे ा 10 ट  के जाः त अस  या 
कारणाने सुधार त ूशासक य व आिथक मा  यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 
िवषय बं.02     

उ ान िवभाग 

कायालयीन ूःताव 

 िवषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत वृ ूािधकरण सिमती ःथापने व वृ  अिधकार  यांची नेमणुक करणे  

  बाबत 
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 संदभ :-  महारा  (नागर  ेऽ) झाडाचे जनत अिधिनयम 1975 व सुधारणा 1975 चे कलम 3(1) व 5(1) 
 उपरो  िवषयी महारा  (नागर  ेऽ) झाडाचे जनत अिधिनसयम 1975 व सुधारणा 1975 चे कलम 3(1) अ वये 
कोणत्याह  नागर  ेऽात सबंंधीत नागर  ःथािनक ूािधकरण आप या सदःयामधुन ते ूािधकरण ठरवीत अशा र तीने आ ण 
अशा मुदतीसाठ  नेम यात आले या कमीत कमी पाच आ ण जाःतीत जाःत पंधरा य चे िमळन बनलेले वृ  ु ूािधकरण घ टत 
कर ल अशी तरतुद आहे.  संदभ य अिधिनयमाचे कलम 3(2) नुसार िवषयां कत वृ  ूािधकरणा या बाबतीत महानगरपािलका 
आयु  हे वृ  ूािधकरणाचे अ य  असतील अशी तरतुद आहे.  कलम 3(3) अ वये ूत्येक वृ  ूािधकरणास यांना वृ ांचे 
रोपण आ ण जतन या ेऽातील िवशेष ान आ ण ूत्य  अनुभव असेल अशा िबनसरकार  संघना या ूितिनधीनंा वृ  
ूािधकरण सदःय हणुन (नामिनदिशत करता) येइल अशी तरतुद आहे.  तसेच कलम 5(1) नुसार अिधिनयमा या 
ूायोजनासाठ  वृ  अिधकार  हणुन नेमणुक कर याची तरतुद आहे. 
 क रता महारा  (नागर  ेऽ) झाडांचे जतन अिधिनपयम 1975 चे कलम 3(1) अ वये नविनवािचत स माननीय 
सदःयामधनु कमीत कमी 5 व जाःतीत जाःत 15 सदःयांची `` वृ  ूािधकरण सिमती `` वर िनवड करणे व उ ान अिध क ौी 
िमझा फरहतउ ला बेग यांची वृ  ूािधकार  हणून नेमणूक करणेस सवसाधारण सभेची मा यता होणेस िवनंती आहे. 
सभागहृनेता वृ  ूािधकरण सिमती गठ त कर यासाठ  मा. महापौर यांना अिधकार दे यास मा यता दे यात 

यावी.  तसेच वृ  ूािधकार  हणुन ौी िमझा फरहतउ ला बेग यांची नेमणुक कर यास मा यता 
दे यात यावी   

अ. स ार अ. गफुर सभागहृनेता यांनी वृ ा ूािधकरण सिमती गठ त कर यासाठ  मा. महापौर यांना अिधकार दे याचा 
जो ूःताव मांडला त्यास माझे अनुमोदन आहे. 

महापौर ूशासनाने सादर केलेला ूःतावत वृ  ूािधकरण सिमती गठ त कर याचा जो ूःताव सादर केला 
सभागहृनेता यांनी जो ूःताव मांडला त्यानुसार सदर ल सिमतीचे सदःयांचे नांव दे याचा अिधकार 
महापौर यांना दे यास मा यता दे यात येते.  तसेच वृ  ूािधकार  हणुन ौी िमझा फरहतउ ला 
बेग यांची नेमणकु कर यास मा यता दे यात येते. 

ठराव बं.101     ठराव 

 िवषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत वृ ूािधकरण सिमती ःथापने व वृ  अिधकार  यांची नेमणुक करणे  

  बाबत 

 संदभ :-  महारा  (नागर  ेऽ) झाडाचे जनत अिधिनयम 1975 व सुधारणा 1975 चे कलम 3(1) व 5(1) 
 उपरो  िवषयी महारा  (नागर  ेऽ) झाडाचे जनत अिधिनसयम 1975 व सुधारणा 1975 चे कलम 3(1) अ वये 
कोणत्याह  नागर  ेऽात सबंंधीत नागर  ःथािनक ूािधकरण आप या सदःयामधुन ते ूािधकरण ठरवीत अशा र तीने आ ण 
अशा मुदतीसाठ  नेम यात आले या कमीत कमी पाच आ ण जाःतीत जाःत पंधरा य चे िमळन बनलेलेु  वृ  ूािधकरण घ टत 
कर ल अशी तरतुद आहे.  संदभ य अिधिनयमाचे कलम 3(2) नुसार िवषयां कत वृ  ूािधकरणा या बाबतीत महानगरपािलका 
आयु  हे वृ  ूािधकरणाचे अ य  असतील अशी तरतुद आहे.  कलम 3(3) अ वये ूत्येक वृ  ूािधकरणास यांना वृ ांचे 
रोपण आ ण जतन या ेऽातील िवशेष ान आ ण ूत्य  अनुभव असेल अशा िबनसरकार  संघना या ूितिनधीनंा वृ  
ूािधकरण सदःय हणुन (नामिनदिशत करता) येइल अशी तरतुद आहे.  तसेच कलम 5(1) नुसार अिधिनयमा या 
ूायोजनासाठ  वृ  अिधकार  हणुन नेमणुक कर याची तरतुद आहे. 
 क रता महारा  (नागर  ेऽ) झाडांचे जतन अिधिनपयम 1975 चे कलम 3(1) अ वये नविनवािचत स माननीय 
सदःयामधुन कमीत कमी 5 व जाःतीत जाःत 15 सदःयांची नावें िन त क न दे यासाठ  मा. महापौर यांना अिधकार दे यात 
येते तसेच `` वृ  ूािधकरण सिमती `` वर िनवड करणे व उ ान अिध क ौी िमझा फरहतउ ला बेग यांची वृ  ूािधकार  
हणून नेमणूक कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
िवषय बं.03      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर सालसन 2016-17 या संच मा यतेनसुार 89 
सह िश क या संवगातील पदांची मा यता असनु स ःथतीत केवळ 52 सह िश क कायरत आहेत.  सह िश कां या जागा र  
अस यामुळे याचा थेट प रणाम हा िव ा या या गुणव ेवर पडत अस याचे िनदशनास येत असुन सदर ल शाळेम ये िव ा याची 
सं या दवस दवस कमी होत आहे.  त्यामुळे सहिश कां या र  असले या जागा भरणे, हे अत्यंत गरजेचे आहे.  त्याअनुषंगाने 
मनपा िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदली पदःथापनेने ये यास रा यातील अ य नगरप रषद, महानगरपािलका 
आ ण ज हा प रषदेतील कायरत िश कांचे वेळोवेळ  ूःताव दाखल होत आहेत.  त्याअनुषंगाने मनपा िश ण आःथापनेवर र  
असले या सहिश कां या जागेवर अनुशेषानुसार व शासना या िनयमा या अिधन राहन आतंर ज हा बदलीने पदःथापना ु
द यास र  जागा भर या जाऊ शकतात व िव ा याचे नुकसान टाळता येऊ शकते.  तसेच नावाशमनपा, नांदेड येथील िविवध 
आःथापनेवर र  पदाक रता इतर आःथापनेवर ल िविवध संवगातील ूवगात वग-3 व वग-4 या पदावर बदलीने ये यासाठ  व 
बदलीने इतर ठकाणी जा यासाठ  वेळोवेळ  ूःताव दाखल होत आहेत याम ये सहिश क, िलपीक, िशपाई यांचा समावेश आहे. 
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 क रता नावाशमनपा नांदेड येथील आःथापनेवर िविवध संवगातील ूवगात व शासना या िनयमा या अिधन राहन ु
बदलीने पदःथापना दे यासाठ  व मनपा सेवेत ज ुक न घे यासाठ  कंवा बदलीने ज हा प रषद, नगर प रषद कंवा मनपा 
म ये जा यास कायमु  कर यासाठ  आयु  नावाशमनपा नांदेड यांना महानगरपािलके या वतीने ूािधकृत कर याःतव सदरचा 
ूःताव सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
सभागहृनेता नावाशमनपा नांदेड येथील आःथापनेवर ूाथिमक िश क/िश ण सेवक या संवगातील ूवगात व 

शासना या िनयमा या अिधन राहन बदलीने पदःथापना दे यासाठ  व मनपा सेवेत ज ुक न ु
घे यासाठ  कंवा बदलीने ज हा प रषद, नगर प रषद कंवा मनपा म ये जा यास कायमु  
कर यासाठ  मा. आयु , मा. महापौर व उपमहापौर, ौी स. शेर अली म. महेबबु अली सदःय, सौ. 
मोरे दपाली सतंोष सदःया यां या मा यतेने नांदेड महानगरपािलकेत ज ु क न घे यासाठ  
ूािधकृत कर यास मा यता दे यात यावा. 

अ. स ार अ. गफुर सभागहृनेता यांनी जो द ःती ूःताव मांडला त्यास माझे अनुमोदन आहेु . 
महापौर सभागहृनेता यानंी नांदेड महानगरपािलकेत  आःथापनेवर ूाथिमक िश क/िश ण सेवक या 

संवगातील ूवगात व शासना या िनयमा या अिधन राहन बदलीने पदःथापना दे यासाठ  व मनपा ु
सेवेत ज ुक न घे यासाठ  कंवा बदलीने ज हा प रषद, नगर प रषद कंवा मनपा म ये जा यास 
कायमु  कर यास व नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत ज ुक न घे यास मा. आयु , मा. 
महापौर, उपमहापौर, ौी स. शेर अली म. महेबबु अली सदःय, सौ. मोरे दपाली संतोष सदःया 
यां या मा यतेने ूािधकृत कर यासाठ ची उपसचुनासह मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 

ठराव बं.102     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर सालसन 2016-17 या संच मा यतेनसुार 89 
सह िश क या संवगातील पदांची मा यता असनु स ःथतीत केवळ 52 सह िश क कायरत आहेत.  सह िश कां या जागा र  
अस यामुळे याचा थेट प रणाम हा िव ा या या गुणव ेवर पडत अस याचे िनदशनास येत असुन सदर ल शाळेम ये िव ा याची 
सं या दवस दवस कमी होत आहे.  त्यामुळे सहिश कां या र  असले या जागा भरणे, हे अत्यंत गरजेचे आहे.  त्याअनुषंगाने 
मनपा िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदली पदःथापनेने ये यास रा यातील अ य नगरप रषद, महानगरपािलका 
आ ण ज हा प रषदेतील कायरत िश कांचे वेळोवेळ  ूःताव दाखल होत आहेत.  त्याअनुषंगाने मनपा िश ण आःथापनेवर र  
असले या सहिश कां या जागेवर अनुशेषानुसार व शासना या िनयमा या अिधन राहन आतंर ज हा बदलीने पदःथापना ु
द यास र  जागा भर या जाऊ शकतात व िव ा याचे नुकसान टाळता येऊ शकते.  तसेच नावाशमनपा, नांदेड येथील िविवध 
आःथापनेवर र  पदाक रता इतर आःथापनेवर ल िविवध संवगातील ूवगात वग-3 व वग-4 या पदावर बदलीने ये यासाठ  व 
बदलीने इतर ठकाणी जा यासाठ  वेळोवेळ  ूःताव दाखल होत आहेत याम ये सहिश क, िलपीक, िशपाई यांचा समावेश आहे. 
 क रता नावाशमनपा नांदेड येथील आःथापनेवर िविवध संवगातील ूवगात व शासना या िनयमा या अिधन राहन ु
बदलीने पदःथापना दे यासाठ  व मनपा सेवेत ज ुक न घे यासाठ  कंवा बदलीने ज हा प रषद, नगर प रषद कंवा मनपा 
म ये जा यास कायमु  कर यास व नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस ज ुक न घे यास मा. आयु , यां या मा यतेने 
ूािधकृत कर यास मा यता िमळणे बाबतचा ूशासनाचा ूःताव आहे सदर ूःतावास खालील उपसुचना आ या. 
उपसुचना:-  सुचक :-    ौी स. िवरििसंघ गाड वाले, सभागहृनेता 
   अनुमोदक :- ौी अ. स ार अ. गफुर 
 ूशासना या ूःताव मा य तथािप याम ये मा. आयु  यांचे सोबत मा. महापौर, मा. उपमहापौर, ौी स. शेर अली म. 
महेबुब अली, सदःय सौ. मोरे दपाली संतोष सदःया यांचे मा यतेने ूािधकृत कर याची अशी उपसुचनेसह ूशास कय ूःताव ह 
मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
िवषय बं.04 

 िवषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ौी शांताराम सगणे जलतरणीका येथील डेक टाई स व  

                जलतरणीकेतील टाई स न याने बसिवणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ौी शांताराम सगणे जलतरणीका येथील डेक टाई स व जलतरणीकेतील 
टाई स न याने बसिवणेसाठ  या िवभागाचे उप अिभयंता व किन  अिभयंता यानंी ूत्य  ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबींचा 
समावेश क न ज हादरसूची 2017-18 नुसार  . 76,67,200/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ौी शांताराम सगणे जलतरणीका येथील डेक टाई स व 
जलतरणीकेतील टाई स न याने बसिवणेसाठ  लागणार  र कम . 76,67,200/- (अ र  पये शहा र ल  सदस  हजार दोनशे ु
फ ) यास अथसंक प 2017-18 मधील ौी गु  गोिवंदिसंघजी ःटेड यम िवकसीत करणे या लेखािशषकातुन काम हाती घेणेःतव 
तसेच सदर कामासाठ  लागणारा खच पये 76,67,200/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यतेःतव सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
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मु य लेखािशष  : ौी गु  गोिवंदिसंघजी ःटेड यम िवकसीत करणे 

एकुण तरतुद  : . 3,00,00,000/- 

पुव  झालेला खच  : . 1,96,97,433/- 

या कामावर होणारा खच : . 76,67,200/- 

िश लक पये  : . 26,35,367/- 

महापौर ूशासनाने सादर केले या ूःतावास ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं.103     ठराव 

 िवषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ौी शांताराम सगणे जलतरणीका येथील डेक टाई स व  

                जलतरणीकेतील टाई स न याने बसिवणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ौी शांताराम सगणे जलतरणीका येथील डेक टाई स व जलतरणीकेतील 
टाई स न याने बसिवणेसाठ  या िवभागाचे उप अिभयंता व किन  अिभयंता यानंी ूत्य  ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबींचा 
समावेश क न ज हादरसूची 2017-18 नुसार  . 76,67,200/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ौी शांताराम सगणे जलतरणीका येथील डेक टाई स व 
जलतरणीकेतील टाई स न याने बसिवणेसाठ  लागणार  र कम . 76,67,200/- (अ र  पये शहा र ल  सदस  हजार दोनशे ु
फ ) यास अथसंक प 2017-18 मधील ौी गु  गोिवंदिसंघजी ःटेड यम िवकसीत करणे या लेखािशषकातुन काम हाती घेणेःतव 
तसेच सदर कामासाठ  लागणारा खच पये 76,67,200/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
मु य लेखािशष  : ौी गु  गोिवंदिसंघजी ःटेड यम िवकसीत करणे 

एकुण तरतुद  : . 3,00,00,000/- 

पुव  झालेला खच  : . 1,96,97,433/- 

या कामावर होणारा खच : . 76,67,200/- 

िश लक पये  : . 26,35,367/- 

िवषय बं.05 

 िवषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. 11 मधील रःता बं. 24 व 09 मधील  

          अ पसं यांक मुःलीम बहल भागात िवकास कामे करणेु  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. 11 मधील रःता बं. 24 व 09 मधील हैदरबाग-1, हैदरबाग-2, 
हैदरगाडन, मरकस, लआमीनगर, गुलजारनगर, गलुशन कॉलनी, रहेमाननगर, इःलामपुरा, गोदावर नगर इत्याद  भागात खुप मोठया 
ूमाणात नागर  रह वास आहे सदरचा भाग सखल भाग अस याने या ठकाणी ूाथिमक सोयी सुिवधा पुरिवणे अतंतगत रःते 
नाली, नाले घेणे आवँयक आहे.  सदर भागाची ूत्य  ःथळ पहाणी केली असता सदर भागात ूमु याने दोन मोठे नाले व 
रःत्या लगत या ना या ूाधा याने करणे तसेच रःत्याचे काम हाती घेणे आवँयक अस यामुळे त्यासाठ  खालील ूमाणे िनधीची 
आवँय ा आहे. 
1) िसमट रःते करण  . 100.00 ल  

2) रःत्या लगत नाली करणे  . 100.00 ल  

3) मोठे नाले   . 150.00 ल  

 एकूण   . 350.00 ल  

 उपरो  ूमाणे कामाक रता अ पसं यांक िनधी अतंगत अनुदान ूा  करणेसाठ  रा य शासनाकडे ूःताव पाठिव या या 
मा यतेःतव सवसाधारण सभे समोर सादर. 
सभागहृनेता सदर ल ूःतावा सोबतच ूभाग बं. 10 हा नं दमाम सोसायट , फा खनगर, महेबुबनगर, 

सैलानीनगर, दरवेशनगर ु अ पसं यांक भागात मोडत अस याने सदर ल ूभागासाठ  शासना माफत 
350.00 ल  िवकास कामे कर यासाठ  िनधी ूा  क न घे यास मा यता दे यात यावी. 

स. शेर अली सभागहृनेता यांनी जो द ःती ूःताव मांडला त्यास माझे अनुमोदन आहेु . 
महापौर ूशासनाचा ूःताव मंजरु कर यात येतो त्यात सभागहृनेता यानंी जो द ःती ु उपसंचनासह मा यता 

दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.104     ठराव 

 िवषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. 11 मधील रःता बं. 24 व 09 मधील  

          अ पसं यांक मुःलीम बहल भागात िवकास कामे करणेु  
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 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. 11 मधील रःता बं. 24 व 09 मधील हैदरबाग-1, हैदरबाग-2, 
हैदरगाडन, मरकस, लआमीनगर, गुलजारनगर, गलुशन कॉलनी, रहेमाननगर, इःलामपुरा, गोदावर नगर इत्याद  भागात खुप मोठया 
ूमाणात नागर  रह वास आहे सदरचा भाग सखल भाग अस याने या ठकाणी ूाथिमक सोयी सुिवधा पुरिवणे अतंतगत रःते 
नाली, नाले घेणे आवँयक आहे.  सदर भागाची ूत्य  ःथळ पहाणी केली असता सदर भागात ूमु याने दोन मोठे नाले व 
रःत्या लगत या ना या ूाधा याने करणे तसेच रःत्याचे काम हाती घेणे आवँयक अस यामुळे त्यासाठ  खालील ूमाणे िनधीची 
आवँय ा आहे. 
1) िसमट रःते करण  . 100.00 ल  

2) रःत्या लगत नाली करणे  . 100.00 ल  

3) मोठे नाले   . 150.00 ल  

 एकूण   . 350.00 ल  

 उपरो  ूमाणे कामाक रता अ पसं यांक िनधी अतंगत अनुदान ूा  करणेसाठ  रा य शासनाकडे ूःताव ूशासनाने 
सादर कर याचा ूशास कय ूःताव आहे सदर ूःतावास खालील उपसुचना आ या. 
उपसुचना:- सुचक :-     ौी स. िवरििसंघ गाड वाले, सभागहृनेता 
  अनुमोदक:-   ौी स. शेर अली म. महेबुब आली सदःय 

 ूशासना या ूःताव मा य तथािप याम ये ूभाग बं. 10 मधील नं दमाम सोसायट , फा खनगर, महेबबुनगर, 
सैलानीनगर, दरवेशनगर हे भाग अ पसं यांक भागात मोडत अस याने सदर ल भागात िवकासाचे कामे कर यासाठ  शासना ु
माफत पये 350.00 ल ाची िनधी ूा  क न घे यात यावी अशी उपसुचनेसह ूशास कय ूःताव ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
िवषय बं.06      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका तफ वधापना दनाचा कायबम दर वष  माच या शेवटचा आठवडा अथवा एिूलचा 
प ह या आठवडयात आयोजन क न उत्कृ  सामाजीक काय करणा-या एका नागर कांस नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
जीवन गौरव पुरःकार देवुन स माननीत करणे बाबत. 
सुचक :-  स. िवरििसंघ गाड वाले                                                       अनुमोदक:- आनंद च हाण 

सभागहृ नेता   यांचे पऽ येतील त्यांना ःवतंऽ ठराव क न दे यात यावा. 26 माच ला मनपाचा वधापन दनआहे  
त्यासाठ  मनपा कडून जीवन गौरव पुरःकाराचे आयोजन करावे यावष  पासुन सु वात करावी. माच 
अखेर अस यामुळे एूील या पह या कंवा दसु-या आठवडयात कायबमाचे आयोजन करावे. जीवन 
गौरव समीती गठ त कर यात यावी समीतीने नांदेड शहरातील जे नामांक त काय करणार  य  
आहे त्या य चा  स मान कर यात यावा. 

आयु     जवन गौरव समीती ह  मा. महापौर यां या अ य तेखाली  असावी. याम ये शहरातील मा यवर 
लोक या समीतीत असावेत. 

महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं.105     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका तफ वधापना दनाचा कायबम दर वष  माच या शेवटचा आठवडा अथवा एिूलचा 
प ह या आठवडयात आयोजन क न उत्कृ  सामाजीक काय करणा-या एका नागर कांस नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
जीवन गौरव पुरःकार देवुन स माननीत कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
िवषय बं.07      ूःताव 

मनपा ह ीत गावठाण ेऽात आकृिषक कर लागु नसतांना सु दा महापािलका मालम ा करा या मागणी िबलात 
आकृिषक कर लाव यात आलेला आहे. 

तर  सदर बाबतची तपशीलवार सिवःतर मा हती मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर कर यास ह मनपा सवसाधारण 
सभा सवानमुते मा यता देते. 
सुचक :- शबाना बेगम मो.नासेर, मो.साबेर चाऊस नासेर चाउस अनुमोदक :- अ.लतीफ अ.मजीद, कुरेशी रहाना बेगम चाँद पाशा 
               अ दल हफ ज अ दल कर मु ु  

ूशास कय अिभूाय 
 महारा  जमीन महसुल सं हता 1966 मधील आकृिषक आकारणी या व वसुली या ूचलीत प दतीत सुधारणा करणे 
बाबत महारा  शासन, महसुल व वन िवभाग, शासन िनणय बं. एनएपी-1006/ू.ब.270/ल-5 दनांक 05 फेॄुवार  2009 
अ वये रा यातील सव महानगरपािलका ह तील अकृिषक कर वसुलीचे काम त्या त्या संबंधीत महानगरपािलकेकडे सोपिवले  
 



(22) 
असुन प रपऽकातील तरतुद बं. 18 अ वये अकृिषक कर आकारणी या वसुली यती र  इतर सव बाबी महारा  जमीन महसुल 
सं हता, 1966 मधील तरतुद नुसार ज हािधकार  यांनीच करावया या आहेत असे ःप  केले आहे. 
 अकृिषक कर आकारणी कर याचे काम ज हािधकार  कायालयाने केले असुन त्यां या यादया सालसन 2009-10 म ये 
महानगरपािलकेस पुरिव यात आ या होत्या परंतु त्या याद तील मालम ाधारक व महानगरपािलका रेकॉडवर ल मालम ाधारकांचे 
नांवे जळुत न हती व त्यामुळे सव मालम ाधारकांना याकराची मागणी करणे अश य झाले होते. 
 ज हािधकार  कायालया या अिभले यातील खातेदार व महानगरपािलका मालम ा कराचे खातेदार यांचे नांवे जळुत 
नस याने मालम ाची पुनरकरआकारणी सालसन 2011-12 म ये झा यानंतर सव मालम ाचे जमीन ेऽफळ महानगरपािलका 
अिभले यात न दिवले होते व त्याचा वापर ूकारसु दा रेकॉडवर अस याने तत्कालीन उपआयु  (महसुल) व उपिवभागीय 
अिधकार  यांनी तलाठ  व वसुली िलपीकांची संयु  बैठक घेऊन महानगरपािलका ह ीतील मालम ाधारकांची अ ावयात याद  
ए सेल फामट म ये तलाठ  यांना देऊन त्यावर ल लागणारा अकृिषक कर आकारणी क न दे याक रता डेटा उपल ध क न 
दे यात आला होता, त्यावर ल आकृिषक कर आकारणी संबंधीत तलाठ यांनी क न द यानंतर त्या डेटाबेस आधारे अकृिषक 
कराची मागणीची न द संगणक ूणालीत कर यात आली आहे.  मालम ा धारकां या मागणी िबलाम ये मालम ा करासह इतर 
सव आकारलेला कराची मागणी देऊन कराची वसुली कर यात येत आहे व वसुली केले या रा य शासना या इतर करासह 
अकृिषक वसुली कर यात येत आहे व अकृिषक करा या वटावा पोट  5 ट के र कम कपात क न ती उवर त र कम शासक य 
कोषागारात भर याचे काम लेखा िवभागाकडून कर यात येत आहे. 
 गावठाण ह ीतील िनवासी मालम ांना अकृिषक कर आकारला गेलेला दसुन येत आहे.  त्यामुळे सदर ल अकृिषक कर 
मागणी कमी करणे, र  करणे हे िनयमानसुार मा. ज हािधकार  कायालया माफत होते अपे ीत आहे. त्याक रता गावठाण 
ह तील िनवासी मालम ाचा अकृिषक कर कमी करणेबाबत संबंधीत ूािधकार  यां याकडे पाठिवणेत येईल व त्यां याकडून 
मागणी सुधार त क न ूा  झालेस अकृिषक कर िवरह त मागणी िबले सालसन 2018-19 पासुन दे यात येतील. 
सभागहृ नेता  गावठान भागात अबषीत कर  लाव यात येव ू नये या  संदभात मा. ज हािधकार , तहसील 

कायालय व  मनपा अिधकार  यांची बैठक लाव यात यावी. 
साबेर चाऊस मनपा ह ीत गावठाण ेऽात आकृिषक कर लागु नसतांना सु दा महापािलका मालम ा करा या 

मागणी िबलात आकृिषक कर लाव यात आलेला असुन, महारा  शासन, महसुल व वन िवभाग, 
शासन िनणय बं. एनएपी-1006/ू.ब.270/  ल-5 दनांक 05 फेॄुवार  2009 अ वये नावाशमनपा 
ह ीतील गावठाण भागातील िनवासी मालम ांना अकृिषक कर आकारला गेलेला दसुन येत आहे.  
त्यामुळे सदर ल अकृिषक कर मागणी कमी करणे, र  करणे हे िनयमानसुार मा. ज हािधकार  
कायालया माफत होते अपे ीत आहे. त्याक रता गावठाण ह तील िनवासी मालम ाचा अकृिषक कर 
कमी क न त्यानुसार  2018-19 चे मागणी िबले मालम ा धारकास िवतरण क न त्याूमाणे कर 
वसुली कर यास 

महापौर ौी साबेर चाऊस यांनी सुचिवले या द ःतीनुसारु  स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं.106     ठराव 

मनपा ह ीत गावठाण ेऽात आकृिषक कर लागु नसतांना सु दा महापािलका मालम ा करा या मागणी िबलात 
आकृिषक कर लाव यात आलेला असुन, महारा  शासन, महसलु व वन िवभाग, शासन िनणय बं. एनएपी-1006/ू.ब.270/  
ल-5 दनांक 05 फेॄुवार  2009 अ वये नावाशमनपा ह ीतील गावठाण भागातील िनवासी मालम ांना अकृिषक कर आकारला 
गेलेला दसनु येत आहे.  त्यामुळे सदर ल अकृिषक कर मागणी कमी करणे, र  करणे हे िनयमानसुार मा. ज हािधकार  
कायालया माफत होते अपे ीत आहे. त्याक रता गावठाण ह तील िनवासी मालम ाचा अकृिषक कर कमी क न त्यानुसार  
2018-19 चे मागणी िबले मालम ा धारकास िवतरण क न त्याूमाणे कर वसुली कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
िवषय बं.08      ूःताव 

मनपा ह ीत जु या नांदेड शहरात कालापुल ते महात्मा गांधी रोड पयत असले या ना यावर 50 फुटाचा रःता बांधून 
रःत्या या दो ह  बाजनेु 15 फुट खोल दकानेु  बांध याबाबत दनांक 18.02.2016 रोजी सवसाधारण सभेने ठराव बं. 263 अ वये 
सवानुमते मंजरु  दलेली आहे. 

त्याअनुषंगाने ूशासना माफत या संबंधीत कायवाह  कर यात आली त्यासाठ  मनपा स लागार ILFS यांना DPR तयार 
कर यासाठ  ूःताव पाठिव यात आला होता तसेच नाला अस या कारणाने पाठबंधारे िवभाग नांदेड सदरचे कामा संबंधीत सव ण 
कर यासाठ  कळिव यात आले होते व त्या अनुषंगाने पाठबंधारे िवभागा माफत सव ण क न मनपा कायालयास सकारात्मक 
अहवाल ूा  झालेला आहे.  त्यानंतर NAD-6 मधुन पये 1.69 कोट  मंजरु क न A.S. क सश शन औरंगाबाद यांना कायारंभ 
आदेश दे यात आले होते. 
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तथािप सदर या कंऽाठदाराने कामाचे जनेु दराचे अस या कारणाने काम सु च केले नाह  व सदरचे काम िनधी आभावी 

ूलंिबत रा हले. 
महात्मा गांधी रोड ते कालापुल पयतचा रःता (हबीब टॉक ज नाला रःता) अत्यंत महत्वाचा रःता असणारा असुन 

सदर या रःत्यामुळे शॉ फक चा ताण कमी होणार आहे. 
तर  सदर या रःत्याची गरज ल ात घेता महात्मा गांधी रोडला जोडणारा रःता कालापुल ते महात्मा गांधी रोड हा 

रःता 50 फुटाचा ं द रःता बांधून रःत्या या दो ह  बाजनेु 15 फुट खोल दकाने बांध यास व सदर या रःता व दकाने बांधकाम ु ु
करत असतांना बाधीत होणा-या र हवाशांना मनपा मालक या कलःटर िब ड ंग (घरकुल) मधील रकामे घरकुल दे यास ह 
मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मंजरु  देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
सुचक :-  खालसा ूकाशकौर सुर जतिसंघ, स यद शेर अली                                अनुमोदक :- रावत भानुिसंह 

ूशासक य अहवाल 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकाक ह ीतील महात्मा गांधी रोड ते काला पुल पयतचे रःता कर याचे काम अत्यंत 
गरजेचे असुन जु या नांदेड शहरातील यामुळे वाहतुक ची खूप मोठ  समःया सुटणार आहे सदर कामाचे प रपणू स ह ण नांदेड 
पाटबंधारे िवभाग (िसंचन भवन) नांदेड यांचकडून पूण क न घेवुन सकारात्मक अहवाल ूा  झा यावर सदरचे काम हे रःता 
बमांक 4, 5 व 27 JNNURM अतंगत पूण केलेले गु ेदार मे. A.S.CONSTRUCTION औरंगाबाद यांचेकडून JNNURM 
रःता बमांक 08 या उवर त कामातून व बचत र कमेतुन कामाची तातड  व आवँयकता पाहता िवना िनिवदा पूव या मंजुर 
दरावर क न घे यास ूशास कय व आथ क मा यता दे याचा ठराव मनपा ःथायी सिमतीने ठराव बं. 13 दनाकं 17.05.2015 
नुसार मंजरु केला व सदर कामा या . 1.70 कोट या अदंाजपऽक य खचास ूशासक य व आथ क मा यता दे यात आली. 
 परंतु सदर कामाचे अदंाजपऽक दरसुची 2011-12 ूमाणे पये 1,69,16,255/- इतके असुन हे दर जनेु अस याने व न 
परवडणारे अस याचे कारण दाखवुन मे. ए. एस. क स. औरंगाबाद यांनी हे काम कर यास असमथता दशिवली आहे.  प रणामी 
हे काम अ ाप सु  होवु शकले नाह . 
 या रःत्या या ूःतािवत जागेत कांह  मनपा जमीन भाडेक  असनु कांह  भागात अितबमणे झालेली असुन सदर रःता 
करावयाचा झा यास ह अितबमणे काढावी लागणार आहे स ःथतीत िनधी उपल ध नाह . 
भानुसींह रावत    मनपा या जागेवर अतीबमण झालेले आहेत ते आपण काढणार क  नाह  याचा खुलासा करावा. 
दपकसींह रावत   हा भाग  अती संवेदनसील आहे. त्यामुळे अतीबमण काढ यासाठ  अडचणी िनमाण होवू शकतात. 

2006, 2010  ला याबाबत ठराव झालेला आहे.  20.8.2013 ला ह  ठराव झालेला आहे िनधी 
अभावी या रःता करता आला नाह  हा रःता 50 फुटाचा करावा अशी मागणी झालेली आहे महमद 
अली रोड पासुन ते काळया पुलाकडे जाणारा हा रःत्यावर ल जागा ह  आपली आहे तीथे  
अतीबमण झालेले आहे ती काढ यात यावे.  व काला पुलापासुन ते गौतमनगरकडे जाणारा रःताह  
कर यात यावा. 

भानुसींग रावत   अतीबमण ूशासनाने काढावे. आम या येथे ह ंद ु Ð मुःलीम मीळन  राहतातु . जातीय तनाव 
हो याचा ू  नाह  माच या भागात जा यासाठ  हा रःता छोटा आहे या िवषयाला  वेगळे वळन 
दे यात येवू नये. 

दपकसींह रावत   आ ह  या रःत्यासाठ  मा. मु यमंऽी महोदयाकंडून िनधीची मागणी केली आहे. िनधी आ यावर 
आपण या रःत्याचे काम क . 

भानुिसंह रावत सदरचा ूःताव मंजरु कर यात यावा रःता कर यासाठ  लागणारा िनधी शासना माफत ूा  क न 
घेवुन अथवा महानगरपािलकेने अदंाजपऽकात तरतदु ठेवुन सदरचा काम तातड ने करावा व झालेला 
अितबमण तात्काळ काढ यास मा यता दे यात यावी 

स. शेर अली ौी भानुिसंह रावत यांनी जो द ःती ूःताव मांडला त्यास माझे अनुमोदन आहेु . 
महापौर स. सदःयांचा द ःती ूःताव मंजरु क न रःत्यासाु ठ  लागणारा िनधी शासना माफत ूा  क न 

घे यात यावा अथवा अदंाजपऽकात तरतुद ठवुन सदरचा रःता कर यात यावा तसेच सदर ल 
रःत्यावर झालेला अितबमण तात्काळ काढ यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं.107     ठराव 

मनपा ह ीत जु या नांदेड शहरात कालापुल ते महात्मा गांधी रोड पयत असले या ना यावर 50 फुटाचा रःता बांधून 
रःत्या या दो ह  बाजनेु 15 फुट खोल दकाने बांध याबाबत दनांक ु 18.02.2016 रोजी सवसाधारण सभेने ठराव बं. 263 अ वये 
सवानुमते मंजरु  दलेली आहे. 

त्याअनुषंगाने ूशासना माफत या संबंधीत कायवाह  कर यात आली त्यासाठ  मनपा स लागार ILFS यांना DPR तयार 
कर यासाठ  ूःताव पाठिव यात आला होता तसेच नाला अस या कारणाने पाठबंधारे िवभाग नांदेड सदरचे कामा संबंधीत सव ण 
कर यासाठ  कळिव यात आले होते व त्या अनुषंगाने पाठबंधारे िवभागा माफत सव ण क न मनपा कायालयास सकारात्मक 
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 अहवाल ूा  झालेला आहे.  त्यानंतर NAD-6 मधुन पये 1.69 कोट  मंजुर क न A.S. क सश शन औरंगाबाद यांना कायारंभ 
आदेश दे यात आले होते.  

तथािप सदर या कंऽाठदाराने कामाचे जनेु दराचे अस या कारणाने काम सु च केले नाह  व सदरचे काम िनधी आभावी 
ूलंिबत रा हले. 

महात्मा गांधी रोड ते कालापुल पयतचा रःता (हबीब टॉक ज नाला रःता) अत्यंत महत्वाचा रःता असणारा असुन 
सदर या रःत्यामुळे शॉ फक चा ताण कमी होणार आहे. 

तर  सदर या रःत्याची गरज ल ात घेता महात्मा गांधी रोडला जोडणारा रःता कालापुल ते महात्मा गांधी रोड हा 
रःता 50 फुटाचा ं द रःता बांधून रःत्या या दो ह  बाजनेु 15 फुट खोल दकाने बांध यास व सदर या रःता व दकाने बांधकाम ु ु
करत असतांना बाधीत होणा-या र हवाशांना मनपा मालक या कलःटर िब ड ंग (घरकुल) मधील रकामे घरकुल दे यास मा यता 
दे यात येते.  तसेच सदरचा रःता कर यासाठ  लागणारा िनधी शासना माफत ूा  क न घेवनु अथवा मनपा अदंाजपऽकात 
तरतुद क न रःता कर यात यावा व सदर या रःत्यावर झालेला अितबमण तात्काळ काढ यास ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मंजरु  देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
िवषय बं.09      ूःताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील देगलुर नाका चौरःता व टायर बोड चौरःता व खुदवाईनगर चौरःता हे 
नांदेड शहराबाहेर जाणा-या मु य रःत्यावर ल महत्वाचे चौक आहेत, या ठकाणी नेहमीच लहान व अवजड वाहनांची वदळ असते, 
परंतु स ःथती हे ित ह  चौकांची जागा ह  अत्यतं अ ं द आहे, जे क  या रःत्याव न ये-जा करणा-या वाहनां या तुलनेत अत्यंत 
कमी मतेचे आहे.  यामुळे या चौकांम ये नेहमर च शॉ फक जाम हो याचे व अपघात हो याचे ूमाण वाढले आहे त्यामुळे या 
ित ह  चौकांची ं द  वाढिवणे आवँयक अस याने देगलुर नाका चौरःता व टायर बोड चौरःता व खुदवाईनगर चौरःत्याची एकूण 
ं द  200 फट (पर घ) एवढ  वाढिव याक रता िनधी ूा  करणेसाठ  ज हा िनयोजन सिमतीकडे मंजरु ःतव पाठिव यास ह 
मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मंजरु  देते.  
सुचक :- अ दल स ार अ दल गफुर                                                ु ु अनुमोदक :- अ. रशीद अ. गणी 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
ठराव बं.108     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील देगलुर नाका चौरःता व टायर बोड चौरःता व खुदवाईनगर चौरःता हे 
नांदेड शहराबाहेर जाणा-या मु य रःत्यावर ल महत्वाचे चौक आहेत, या ठकाणी नेहमीच लहान व अवजड वाहनांची वदळ असते, 
परंतु स ःथती हे ित ह  चौकांची जागा ह  अत्यतं अ ं द आहे, जे क  या रःत्याव न ये-जा करणा-या वाहनां या तुलनेत अत्यंत 
कमी मतेचे आहे.  यामुळे या चौकांम ये नेहमर च शॉ फक जाम हो याचे व अपघात हो याचे ूमाण वाढले आहे त्यामुळे या 
ित ह  चौकांची ं द  वाढिवणे आवँयक अस याने देगलुर नाका चौरःता व टायर बोड चौरःता व खुदवाईनगर चौरःत्याची एकूण 
ं द  200 फट (पर घ) एवढ  वाढिव याक रता िनधी ूा  करणेसाठ  ज हा िनयोजन सिमतीकडे मंजरु ःतव पाठिव यास ह 
मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजरु  देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल 
वैधािनक कायवाह  करावी. 
िवषय बं.10      ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 06 व 07 भागात नागर  मुलभूत सुिवधा अतंगत सुवण जयंती 
नगरोत्थान योजना (नागर  दली े र) या शासन योजने अतंगत सदर भागात मलिनःसारण लाईन अ ःतत्वात नस याचे 
नागर कांना अनेक समःये त ड ावे लागत आहे . 
 स या कि सरकार व रा य सरकार यांचे माफत ःव छ शहर राबिवणे क रता िनधी उपल ध क न ःव छते क रता 
यु द पातळ वर योजना राबिव यात येत आहे त्यानुसार या ूभागात सालसन 2017-18 म ये कर यात आले या तरतुद तुन नांदेड 
महापािलकेस िनधी उपल ध क न ावा त्यासाठ  लागणा-या खचा पये 01.00 कोट ची िनधी ूा  क न घे यात मा यता देते.  

सुचक:- च हाण उमेशिसंघ, रायबोले योती सभुाष     अनुमोदक:- पाट ल संगीता िव ठल, अ.अलीम खान जलील खान 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
ठराव बं.109     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 06 व 07 भागात नागर  मुलभूत सुिवधा अतंगत सुवण जयंती 
नगरोत्थान योजना (नागर  दली े र) या शासन योजने अतंगत सदर भागात मलिनःसारण लाईन अ ःतत्वात नस याचे 
नागर कांना अनेक समःये त ड ावे लागत आहे . 
 स या कि सरकार व रा य सरकार यांचे माफत ःव छ शहर राबिवणे क रता िनधी उपल ध क न ःव छते क रता 
यु द पातळ वर योजना राबिव यात येत आहे त्यानुसार या ूभागात सालसन 2017-18 म ये कर यात आले या तरतुद तुन नांदेड  
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महापािलकेस िनधी उपल ध क न ावा त्यासाठ  लागणा-या खचा पये 01.00 कोट ची िनधी ूा  क न घे यात ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक 
कायवाह  करावी. 
िवषय बं.11      ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत गु दारा ते मोह मद अली रोड पयत समांतर दोन रःते आहे.  परंतु बक  
चौक ते देगलुर नाका पयत जा यास एकच रःता आहे यामुळे नेहमी शा फक जाम ची समःया िनमाण होत आहे.  त्यामुळे 
मु य गु दारा ते चौफाळा येथील संगत साहेब गु दारा पयत जा यास भािवकांना शॉ फकमुळे ऽास होत आहे. 
 तर  बाबासाहेब आबेंडकर चौक ते केळ  माकट ते मॅ को ते पश ु वै कय दवाखाना ते बंजारा हॉःटेल शॉिपंग 
कॉ पले स या बाजनेु ते िबलालनगर पयतचा रःता हा महानगरपािलकेचा असुन सदर ल रःत्यावर अितबमण कर यात आलेला 
असुन सदर ल अितबमण काढन ते संगत साहेब गु दारा पयतचा रःता बाधं यास सदर ल रःत्यावर देगलुर नाका येथील ू
शॉ फकचा अनेक वषा पासुन ूलंबीत असलेला ू  सुट शकेल त्यानुसार उ  रःता तयार कर यासाठ  मंजरु िवकासु  
आरखडयातील रःता असुन सदर रःत्यावर बहतांशा शास कय व महानगरपािलकेची जागा असुन उवर त मालम या संपादन क न ु
सदर ल रःता मोकळा कर यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
सुचक:- आयेशा बेगम शे. असलम (बाबुभाई खोकेवाला)  अनुमोदक:- अ. स ार अ.गफुर, स.िवरििसंघ गाड वाले, आनंद च हाण 
                                                         फा ख हसेन बदवेलु , स. शेर अली. 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
ठराव बं.110     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत गु दारा ते मोह मद अली रोड पयत समांतर दोन रःते आहे.  परंतु बक  
चौक ते देगलुर नाका पयत जा यास एकच रःता आहे यामुळे नेहमी शा फक जाम ची समःया िनमाण होत आहे.  त्यामुळे 
मु य गु दारा ते चौफाळा येथील संगत साहेब गु दारा पयत जा यास भािवकांना शॉ फकमुळे ऽास होत आहे. 
 तर  बाबासाहेब आबेंडकर चौक ते केळ  माकट ते मॅ को ते पश ु वै कय दवाखाना ते बंजारा हॉःटेल शॉिपंग 
कॉ पले स या बाजनेु ते िबलालनगर पयतचा रःता हा महानगरपािलकेचा असुन सदर ल रःत्यावर अितबमण कर यात आलेला 
असुन सदर ल अितबमण काढन ते संगत साहेब गु दारा पयतचा रःता बाधं यास सदर ल रःत्याू वर देगलुर नाका येथील 
शॉ फकचा अनेक वषा पासुन ूलंबीत असलेला ू  सुट शकेल त्यानुसार उ  रःता तयार कर यासाठ  मंजरु िवकास ु
आरखडयातील रःता असुन सदर रःत्यावर बहतांशा शास कय व महानगरपािलकेची जागा असुन उवर त मालम या संपादन क न ु
सदर ल रःता मोकळा कर यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधा िनक कायवाह  करावी. 
िवषय बं.12      ूःताव 
 तत्कालीन नगरपािलका कालावधीत सालसन 1994-95 पुनरकर आकारणीत केले या कामाचा अितकालीक भत्याची देय 
र कम न वद ट के कमचा-यांना अदा कर यात आली आहे.  उवर त दहा ट के कमचा-यांना त्यां या देय र कमे या दहा ट के 
र कम अदा केली व उवर त र कम नगरपािलका ूशासन संचालनालय मुंबई यांचे 24.12.1996 या प रपऽका ूमाणे देता येत 
नाह  या सबबीखाली त्यांची देय र कम दली नाह .  वाःतिवक सदर प रपऽक देवु नये असे नमदु पण केलेले नाह . 
 त्यामुळे दहा ट के रा हले या कमचा-यांपैक  चार कमचा-यांना कामागार यायालय जालना येथे महानगरपािलके िव द 
सदर र कम िमळणे बाबत दावा दाखल केला यायालयाने देय र कमेवर दहा ट के याज दराने र कम दे यात यावे असा 
िनकाल देऊन महानगरपािलकेने नगरपािलका ूशासन संचालनालय मुंबई यांचे दनांक 24.12.1996 चे प रपऽक र  केले. 
 या िव द नांदेड महानगरपािलकेने उ च यायालय खंडिपठ औरंगाबाद येथे अिपल दाखल केले.  उ च यायालयाने 
कामगार यायालयाचा िनकाल कायम ठेवला व या चार कमचा-यांची याजासह त र कम यायालयात जमा कर याचे आदेश 
दले.  नांदेड महानगरपािलकेने उ च यायालयात र कम याजासह त जमा केली.  यायालयाने चारह  कमचा-यांना सदर 
र कमेचे धनादेश दले.  त हाच वेळेवर र कम कमचा-यांना अदा केली असती तर याजाचा भुदड महानगरपािलकेस झाला 
नसता. तर  सदर ल भ याची देय असलेले दहा ट के कमचार  जवळपास सेवािनवृ  झाले आहेत तसेच वेळोवेळ  सदर र कम 
िमळणे बाबत िवनंती कर त आहेत.  तर  यातील बरेच कमचार  गंभीर रोगाने आजार  अस याचे िनदशनास आलेले आहे त्यामुळे 
त्यांना तात्काळ त्यांची देय असलेली र कम सबंंधीत िशषकातुन (OVER & ABOVE) दे यात यावी असे ह  सवसाधारण सभा 
सवानुमते समतं करते सदर ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक:- रावत भानुिसंह गया दनिसंह    अनुमोदक :-  च हाण आनंदराव शकंरराव, स.संद पिसंग शकंरिसंग गाड वाले 
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ूशास कय अहवाल 

 का.आ. बं. 21272 द. 30.03.1996 नुसार तत्कालीन नांदेड नगरपािलकेत सालसन 1994-95 या िव ीय वषात 
नगरपािलका ह ीतील मालम ेचे पुनर कर आकारणीचे काम कमचा-यांकडून कायालयीन वेळे यित र  क न घेत याबाबत 
अितकालीक भ ा मंजरु कर यात आला.  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अ ःतत्वात आ यानंतर अितकालीक भ याचे 
एकूण देयकापैक  10 ट के र कम कमचा-यांना वाटप कर यात आलेली असुन कांह  कमचा-यांना पूण देयक अदाई कर यात 
आले आहे. 
 तदनंतर अितकािलक भत्याची र कम नगरपािलका ूशासन संचालनालय मुबंई यांचे द. 24.12.1996 रोजी या 
प रपऽकात कमान वेतन अिधिनयम 1938 मधील तरतुद नुसार अितकालीक भ ा िनयिमत कमचा-यांना अनु ेय नस याची 
तरतुद अस याने उवर त अितकालीक भ ा संिचका बंद कर यास आयु ांनी मा यता ूदान केली आहे. 
 सदर ूकरणी 04 सेवािनवृ  कमचा-यांनी औ ोगीक यायालय जालना येथे यािचका दाखल केली होती.  सदर कायवाह  
म ये मनपाने नगरपािलका ूशासन संचालनालय मुंबई यांचे द. 24.12.1996 प रपऽक दाखल केले होते परंतु औ ोगीक 
यायालयाने वर ल कमचा-यांना अितकालीक भ ा याजास हत दे याबाबत आदेश दला.  सदर आदेशािव द मनपा माफत उ च 
यायालयात अिपल दाखल केले असता मा. उ च यायालयाने देखील सदर अिपल फेटाळन कमचाू -यांना अितकालीक भत्याची 
र कम याजासह दे याबाबत िनकाल दली त्यानसुार त्यांना अितकालीक भ ा दलेला आहे. 
 अितकालीक भत्याचे ूकरण सालसनस 1994-95 चे आहे ूःताव 23 वषापुव चा अस यने वर ल प रपऽकानुसार देय 
होणार नाह . 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी 
ठराव बं.111     ठराव 

तत्कालीन नगरपािलका कालावधीत सालसन 1994-95 पुनरकर आकारणीत केले या कामाचा अितकालीक भत्याची देय 
र कम न वद ट के कमचा-यांना अदा कर यात आली आहे.  उवर त दहा ट के कमचा-यांना त्यां या देय र कमे या दहा ट के 
र कम अदा केली व उवर त र कम नगरपािलका ूशासन संचालनालय मुंबई याचें 24.12.1996 या प रपऽका ूमाणे देता येत 
नाह  या सबबीखाली त्यांची देय र कम दली नाह .  वाःतिवक सदर प रपऽक देवु नये असे नमदु पण केलेले नाह . 
 त्यामुळे दहा ट के रा हले या कमचा-यांपैक  चार कमचा-यांना कामागार यायालय जालना येथे महानगरपािलके िव द 
सदर र कम िमळणे बाबत दावा दाखल केला यायालयाने देय र कमेवर दहा ट के याज दराने र कम दे यात यावे असा 
िनकाल देऊन महानगरपािलकेने नगरपािलका ूशासन संचालनालय मुंबई यांचे दनांक 24.12.1996 चे प रपऽक र  केले. 
 या िव द नांदेड महानगरपािलकेने उ च यायालय खंडिपठ औरंगाबाद येथे अिपल दाखल केले.  उ च यायालयाने 
कामगार यायालयाचा िनकाल कायम ठेवला व या चार कमचा-यांची याजासह त र कम यायालयात जमा कर याचे आदेश 
दले.  नांदेड महानगरपािलकेने उ च यायालयात र कम याजासह त जमा केली.  यायालयाने चारह  कमचा-यांना सदर 
र कमेचे धनादेश दले.  त हाच वेळेवर र कम कमचा-यांना अदा केली असती तर याजाचा भुदड महानगरपािलकेस झाला 
नसता. तर  सदर ल भ याची देय असलेले दहा ट के कमचार  जवळपास सेवािनवृ  झाले आहेत तसेच वेळोवेळ  सदर र कम 
िमळणे बाबत िवनंती कर त आहेत.  तर  यातील बरेच कमचार  गंभीर रोगाने आजार  अस याचे िनदशनास आलेले आहे त्यामुळे 
त्यांना तात्काळ त्यांची देय असलेली र कम सबंंधीत िशषकातुन (OVER & ABOVE) दे यात यावी असे ह  सवसाधारण सभा 
सवानुमते समतं करते सदर ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
िवषय बं.13      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 06 म ये Y पाई ट कने ट ंग रोड ते रेःटहाऊस पयत या 
रःत्याचे काम िवशेष रःते अनुदान मधुन कर यासाठ  लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवसाधारण 
सभा सवानमुते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- महेश कनकदंडे               अनुमोदक:- दंयंत सोनाळेु  
कशोर ःवामी   हा एकाच ूभागाचािवषय नसनु शहरातील इतर अनेक रःत्याचािवचार क न हा ठराव पास करावा. 

सुधार त क न पास कर यात यावा. 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी 
ठराव बं.112     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 06 म ये Y पाई ट कने ट ंग रोड ते रेःटहाऊस पयत या 
रःत्याचे काम िवशेष रःते अनुदान मधुन कर यासाठ  लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवसाधारण 
सभा सवानमुते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
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िवषय बं.14      ूःताव 
 ऐजाज अ. रऊफ नदाफ रा. पाड  ता. अधापुर याला त्यांने केले या शोया बदल भारतातील अित. ूिति त रा पती 
पुरःकार भारताचे महामह म रा पती यांचे हःते द ली येथे दे यात आला आहे. 
 आप या ज हयातील सामा य कुटंबातील िव ा यास हा पुरःकार िमळणे हणजे आप या क रता अिभमानाची बाब ू
आहे. त हा ऐजाज अ. रऊफ नदाफ यांना येणा-या वधापना दना िनिम  होणा-या कायबमास स मानाने िनमंऽीत क न बोलावन 
यथो चत सत्कार करणे बाबत. 
सुचक:- सौ. जयौी िनलेश पावडे, अ. स ार अ. गफुर          अनुमोदक:- सौ. किवता संतोष मुळे, अ. शमीम अ द ला साबु  
सभागहृ नेता  एजाजला रा पतीने स मानीत  केले आहे आहे ते हा त्याला मनपा या कायबमाचे आयोजन 

करणार आहोत त्या कायबमात स मानीत करावे. 
जयौी पावडे  मनपा या वतीने काह  मानधन देता येते ते पाहावे त्याचे जे धाडस केले आहे ते गौरवाःपद आहे 

त्याला आथ क मदत दे यात यावी. 
शमीम अ दु ला    मनपा या कायबमात त्या स मानीत क न आथ क मदत हणुन एक लाख िनधी दे यात यावा. 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
ठराव बं.113     ठराव 

 ऐजाज अ. रऊफ नदाफ रा. पाड  ता. अधापुर याला त्यांने केले या शोया बदल भारतातील अित. ूिति त रा पती 
पुरःकार भारताचे महामह म रा पती यांचे हःते द ली येथे दे यात आला आहे. 
 आप या ज हयातील सामा य कुटंबातील िव ा यास हा पुरःकार िमळणे हणजे आप या क रता अिभमानाची बाब ू
आहे. त हा ऐजाज अ. रऊफ नदाफ यांना येणा-या वधापना दना िनिम  होणा-या कायबमास स मानाने िनमंऽीत क न बोलावन 
यथो चत सत्कार कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
िवषय बं.15      ूःताव 
 सौ. सुनंदा सभुाष पाट ल, नगरसेिवका ूभाग बं. 1-ब तरोडा (खु) याचें पऽ दनांक 20.12.2017 अ वये ूा  दनांक 
12.02.2018 अ वये संबधंीत नगरसेिवका यांनी आप या पऽात मला कांह  अत्यंत आवँयक खाजगी कामा िनिम  अमेर का येथे 
ःथत मा या मलुाकडे जाणे आवँयक आहे.  यामुळे मला पुढ ल 03 ते 04 म हणे नांदेड येथे राहणे श य नाह . 
 तर  मला िनयमानुसार महानगरपािलका सवसाधारण सभे या मा यतेने अमेर का येथे जा यासाठ  व महानगरपािलकेत 
पुढ ल 03 ते 04 म हणे अनुप ःथत राह याची परवानगी दे यात यावी ह  िवनंती असे पऽ मा. महापौरांना दलेले आहेत सदर ल 
पऽावर मा. महापौर यांनी सदरची पऽाची न द घेणे असे पृ ांकण केलेले आहे.  क रता मनपा सवसाधारण सभेचे सदर ल पऽाची 
न द घेणे बाबत. 
महापौर सौ. सुनंदा सुभाष पाट ल नगरसेिवका ूभाग बं. 1-ब तरोडा खु हे िवदेशात अमेर का येथे मुलाकडे 

जाःत अस याने त्यांना 3-4 म ह यासाठ  महासभेत उप ःथत राहणार नस याने त्यांना 
अनुप ःथत राह यास मा यता दे यात येते. 

ठराव बं.114     ठराव 
 सौ. सुनंदा सभुाष पाट ल, नगरसेिवका ूभाग बं. 1-ब तरोडा (खु) याचें पऽ दनांक 20.12.2017 अ वये ूा  दनांक 
12.02.2018 अ वये संबधंीत नगरसेिवका यांनी आप या पऽात मला कांह  अत्यंत आवँयक खाजगी कामा िनिम  अमेर का येथे 
ःथत मा या मलुाकडे जाणे आवँयक आहे.  यामुळे मला पुढ ल 03 ते 04 म हणे नांदेड येथे राहणे श य नाह . 
 तर  मला िनयमानुसार महानगरपािलका सवसाधारण सभे या मा यतेने अमेर का येथे जा यासाठ  व महानगरपािलकेत 
पुढ ल 03 ते 04 म हणे अनुप ःथत राह यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते न द घेते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 
महापौर   आज या सभेचे कामकाज संप यामळे शेवट  रा िगत हण यात येईल. 
   शेवट  रा ीिगत हण यात आले. 
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