
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

( दनांक 04.04.2018 ची पुढे ढकल यात आलेली मनपा सवसाधारण सभा) 
 मंगळवार, द. 10.04.2018 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची सवसाधारण सभा 
महानगरपािलके या शकंररावजी च हाण सभागहृात भर व 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   
  पाट ल सुनंदा सभुाष    क याणकर योती कशन   
  क याणकर बालाजी देवीदास   कदम योती मिनष 
  तु पेकर संगीता सखाराम   मुळे क वता संतोष    
  देशमुख सतीश पुंडलीकराव    पवळे उमेश देवराव    
  पूर  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 जयर  िनलेश 

 नेरलकर अपणा ऋषीकेश   खान फा ख अली इलीयाज खान 
 यन्नम राजेश लआमीनारायण   देशमुख वैशाली िमलींद   
 कनकदंडे महेश मारोतराव   रायबोले योती सुभाष    

 पाट ल संगीता व ठल   खान अ दल अलीम खान ु अ दल जलील खानु   
 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 

 ितडके ूशांत व ठल   गजभारे बापुराव नागोराव   
 शहाणे अ का जगद श   पवार जयौी परमे र 

 गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ   स यद शेर अली अ. महेबुब अली 
 आसीया बेगम अ दल हबीबु    रझीया बेगम बाबु खान   

 खान म.मसुद अहेमद खान उःमान खान अ दल स ार अु . गफुर    
 शमीम बेगम शेख जावीद   अरशीया कौसर मोह मद हबीब 
 अ. रिशद अ. गणी    सोनकांबळे गंगाबाई म हार    
 कुरेशी रेहाना 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   फरहत सुलताना खुश द अन्वर 
 कोकुलवार नागेश गो वंद   कापरेु िगतांजली रामदास  

 अ. हफ ज अ. कर म   आयेशा बेगम शे. असलम  
 फा ख हसेन कासीम परानु    रावत दपकिसंग कािशनाथिसंग 
 सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ   खालसा ूकाशकौर सुर जतिसंघ 
 रावत भानुिसगं गया दनिसंग   तेहरा अमीतिसंग गोपालिसगं  
 मुथा कांताबाई ूकाशचंद   यादव ूभा ई रलाल 

 नवाब गुरिमतिसघं ब-यामिसंघ  हसेु न शोएब मजहर   
 गोडबोले यो सना राजु   अ. फयीम अ. मुनीर  
 मोरे दपाली संतोष    गोरे शांता संभाजी   
 काळे राज ुगो वंदराव   गु पले बेबी जनाधन   
 जाधव ौीिनवास नारायणराव   देशमुख मंगला गजानन    

 सभे  या अ  य ः थानी मा. सौ. भवरे िशलाबाई कशोर, महापौर हे होते तसेच मा. ौी गणेश देशमुख आयु  त, ौी 
कोलगणे, मु य लेखाप र क, ौी र ाकर वाघमारे उपआयु  वकास, ौी संभाजी वाघमारे, उपआयु  (ूशासन), ौी िगर ष कदम, 
कायकार  अिभयता (साबां व). ौी सुमीव अधंारे कायकार  अिभयंता पापजुिन, ौी माधव बाशे ट  शहर अिभयंता व 
महानगरपािलकेतील सव ेऽीय कायालयातील सहायक आयु  त, व सव वभाग ूमुख उप ःथत होते. 

सुरवातीस नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामु हक िगत हण यात येते. 
वंदे मातरम हे सामु हक िगत हण यात आले. 
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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  आपले भारतीय जवान ौी शभुम मःलापुरे हे शह द झाले यांना सभाग,हात ौ दाजलंी अपण 

कर यात यावी. 
बापुराव गजभारे   डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या साह यावर िलखान करणारे, मराठ  साह य संमेलनाचे अ य , 

आबेंडकर  साह याचे गाडे अ यासक डॉ. गंगाधर पातावणे सरांचे िनधन झाले यांनाह  ौ दाजलंी 
अपण कर यात यावी. तसेच माजी नगरसेवक ौीकांत गायकवाड यांचे नांतवाचे अपघाती िनधन 
झाले यासह  आदरांजली अपण कर यात यावी, अशी मी सभागहृास वनंती करतो. हमालयात 
कालच शाळकर  18 मुलाचंा अपघात झालेला आहे यांनाह  ौ दाजलंी अपण करावी.  

फा ख बदवेल   आम या ूभागातील एससी समाजा या मुलाचे िनधन झाले सासह  ौ दाजलंी अपण कर यात 
यावी. 

आनंद च हाण    वर ल  सव ूःतावास माझे अनमुोदन आहे. इतर ह  काह  नांवे अस यास यात न द करावी. 
ठराव बं.01    ठराव 

 शभुम मसलापुरे हे रा. पालम िल. परभणी चे रह वाशी असुन यानंा आतंकवाद  हम यात शह द झाले आबेंडकरवाद  ौी 
डॉ. गंगाधर पातावणे सरांचे, माजी नगरसेवक ौी ौीकांत गायकवाड यांचे नातु यांचे अपघारात िनधन झाले असुन सवाना 
ौ दांजली अपण कर यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मान्यता देते. 
बालाजी क याणकर   अहमदनगर ज हयात दोन िशवसेिनकाची रा वाद  कॉमेस कडून ह या कर यात आली या घटनेचा 

मी रा वाद  कॉमेसचा या ठकाणी िनषेध य  करतो.  

अ दल स ारु    अमतृ या योजनेची मा हती सभेत देणार होता ती मा हती दे यात आलेली नाह . ती मा हती दे यात 
यावी. 

उपआयु  वकास   मा. महापौर मॅडम, अमतृ योजनेअतंगत शहरात एकुण 132 कलोिमटर लांबीची पा याची पाईप 
लाईन टाकावयाची आहे. आतापयत 62 कलोिमटरची लाईन टाक यात आलेली आहे. यात एक 
जलकंुभ बांधवयाचा होता. याचे काम देखील दसु-या ःटेज पयत पुण झालेले आहे. या योजनेचा 
कालावधी हा 18 मह याचा आहे या 18 मह या या कालावधीम ये ह  योजना पुण होईल. 

महेश कनकदंडे   62 कलोमीटर लाईन टाक यात आलेली आहे या लाईनची टेःट ंगचे काम सु  केले पाह जे जो 
ःशच खोद यात आला तो ता काळ भ न काढला पाह जे ये या काळात पावसाळा येणार आहे 
यामुळे नागर कांना याचा ऽास होणार आहे.  कंऽाटदाराकडे मॅनपावर कमी आहे यामुळे काम 
ःपीडने होत नाह  आ ण आपले देखील या कामावर ल  कमी आहे. या लाईनपैक  क ती टेःट ंग 
झालेली आहे व ःशच क ती भरला याची मा हती दे यात यावी. रब र गचे 650 पये घे यात यावे 
लंबर हा 3 हजार पये घेत आहे. याबाबतचा खलुासा करावा. 

उपआयु  वकास   अमतृ योजनेत  132 कलोिमटर लाईन व एक पा याची टाक चे आपण काम करणार आहोत. 
शहरात आपण ड आय पाईप ऐवजी एसड पाईप ूथमच वापरत आहोत. ड आय पाईपची जोडणी 
कर याचे काम आप या लंबरला माह त होते परंतू एसड  पाईपची जोडणीचे काम नवीन अस याने 
या जोडणीचा अदंाजे खच अदंाजे ् 4000 पये येतो. ह  जोडणी कर याची प दतच न वन आहे. 
यामुळे आप याकडे लबंरला जोडणी कर याचे ूिश ण देणार आहोत. यामुळे जोडणीचा खच 
कमी के यास मनपाला ू येक  जोडणी या मागे 3500 पये भरावे लागतील. मनपाची आिथक 
प र ःथती वचारात घेता हे श य नाह . 62 कमी लाईन पैक  28 कमी लाईन काया न्वत झालेली 
आहे. यो य प दतीने लोकांने जोडणी क न घेतली नाह  तर सव लाईन वाया जा याची श यता 
आहे.  ह  लाईन टाकत असतांना कमान तीन ते पाच फुट रःता खोदवा लागत आहे याचे 
कॉ पेशन यो य रतीने होणे आवँयक आहे हे जर झाले नाह  तर याचा पर नाम हा वेगळा होणार 
आहे. तो नैसग क र या कॉ पे ट झाला पाह जे. मग यानतंर रःटोअर यो य होवून रःता 
मजबूत हो यास मदत होईल. सदर लाईन ह  मु य रः यावर नाह   ती अतंगत रः यावर आहे. 
येणा-या पावसाळयात लोकांना ऽास होणार नाह  यासाठ  ूशासन पुरेपुर ूय  कर यात येईल. 

महेश कनकदंडे   मह वाचे मुददे राह ले आहेत. 4000/- पये जोडणी फ  भ न क न घेणार नाह त. पावसाळयाची 
वाट पाह नये असे मला वाटतेु . लोकांना सहज जोडणी िमळावी. वना कारण रबोर ंग चाजस भरावे 
लागत आहे. रःटोरेशनचे काम करणार आहात मग नो हबर म ये रःता खोदला तो रःता 18 
मह यापयत या रः याचे रःटोअर करावयाचा नाह  काय असे तर  सांगा हणजे लोकांना ऽास 
झाला तर  चालेल असेच आहे. मनपाचा यंऽणा नाह  िनयंऽ  ◌ा आप याला करावयाचे आहे.  यात  
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वशेष ल  घालावे आपले या कामावर िनयंऽण नाह  असे दसते.  केवळ 650 पयेच फ  ठेव यात 
यावी. 

गुर ूतकौर सोड     गे या 25 दवसापासुन पाईप चोर चा वषय चाल ूआहे. या वषयावर मला बोलू दयावे. 
महापौर     पा या या वषय पुण झा यानंतर आपणास बोल यास परवानगी दली जाईल. 

ग धळ चालू होता. 
दपकिसंघ रावत   अमतृ योजने या ू ाचा ूथम खूलासा करावा. अमतृ योजनेत जो कंऽाटदार काम कर त आहे 

या याकडे यंऽणा नाह  केवळ एक जेसीबी आहे. चार लेबर आहेत. तसे पाह ले तर नांदेड उ र, 
नांदेड द ण व िसडको या भागासाठ  एक एक अशी काम करणार  ट म असावयास पाह जे परंतू 
कंऽाटदाराकडे लोक नाह त.  कंऽाट देते वेळ  याबाबीचा वचार होणे अपे ीत होते. या योजनेत 
आपले 50 ट के र कम आ ण शासनाचे 50 ट के वाटा आहे यामुळे ह  योजनेला पुण करावयास 
वलंब झा यास याचा भार आपणावर पडणार आहे. आतापयत 6 मह याचा कालावधी होवून गेला 
आहे यासाठ  अगोदर रःटोरेश करावे यानंतरच पुढ ल काम सु  करावे. 

सभागहृ नेता  आमचे मीऽ तेहरा यां या वाडात काम होत नाह  या ठकाणी मातीचे रःते आहेत याच ठकाणी 
काम चालू आहे. आरसीसी रःते आहेत या ठकाणचे काम कर त नाह त. 62 कमी पैक  40 
कमीचे रःते केवळ माती व मु मा या रः यावरचे काम काम केलेले आहे. कने शनसाठ  आपण 
धोरना मक िनणय घेणार आहोत कमीत कमी दरात कने शनची फ  ठेव यात येणार आहे. या 
वःतीत जाःत वदळ आहे या ठ काणचे रःते हे ड युबीएमचे क न दयावे. 

अ दल हाफ जु    अमतृचे काम आप या इजीिनअरला सांगीत यास ते हणतात एमजीपीला सांगावे आ ह  कोणाला 
काम सांगावे ूथम यावर िनणय झाला पाह जे. कने शन वर त दे यात यावे जेणेक न उन्हाळयात 
लोकांना दलासा िमळाला पाह जे. 

स. शेर अली   किन  अिभयं यास फोन लाव यास तो हणतो उप अिभयं यास फोन करा आ ण ते हणतात 
एमजीपीला फोन लावा. मा या ूभागाची वचाराना केली तर काम पुण झाले आहे असे सांग यात 
येत आहे. गोदावर  कॉलनी, रहेमान कॉलनी, इमाम कॉलनीत भरग च वःती आहेत. या 
वसाहतीम ये लाईन टाकणे आवँयक आहे.  

अ दल स ारु    अ यंत कमी कामगांराकडून काम क न घेतले जात आहे. यासाठ  काम कर त असतांना मोठ  
यंऽणा उभे करणे गरजेचे आहे. यामुळे काम कसे पुण होईल याची शकंा आहे. अमतृ योजनेम ये 
काम चांगले होणे अपे ीत आहे कारण आप याकडे पैसे नाह त. जो िनधी आला याचा वापर यो य 
प दतीने झाला पाह जे. पाक जा नगर म ये लाईन टाकली आ ण या जागेव न तो िनघून गेला 
आहे. नगरसेवका या घरासमोर केवळ 300 मीटरची लाईन टाकावयाची होती ती टाक यात आली 
नाह . आमचे अिधकार  काय करणार सव कामे हे एमजीपीच कर त आहेत. ये या काळात जयंती 
आहे, तसेच एक मह यानंतर रमजान आहे या काळात पा याची आवँयकता लागणार आहे. 
याकर ता कने शन वर त दे यात यावे. नगरपािलके या काळात दोन वेळा पाणी दे यात येत होते 
आता दोन दवस आड पाणी देवून ह  पाणी मीळत नाह . टॅ स तर 2600 पये झालेला आहे.  
गे या सहामह यापासुन आम या वाडात काम नाह , अमतृमधुन लाईन टाक यास आम या 
ूभागात काम तर  लोकांना दसेल.  

आयु    मा. महापौर महोदया,  सदःयाकंडून ब-याच सचुना अमतृ योजने या कामाबाबत आले या आहेत. 
एका ठकाणी काम करत करत दसु-या ठकाणी काम कर यास कंऽाटदार िनघून जात आहे अशी 
तबार आहे ती बाब खर  आहे. आ ह  िमट ंग घेवून यावर िनणय घेणार आहोत हा वषय या 
आठवडयात उप आयु ांना सोबत ठेवून िनणय घे यात येईल.आप या ूभागात काम कधी सु  
होईल याबाबतचे िनयोजन करावे याूमाणे सव सदःयानंा तसे लेखी कळवावे. कने शन 4000 
पया ऐवजी 650 पये करावे याबाबत मी वकआउट क न सांगतो. रःटोरेशचा वषय आहे  तो 
हणेज वै ािनक ीने रःटोरेशन झाले पाह जे. या एर यात लाईनचे काम झाले आहेत या 
एर यातील रःटोरेशनचे काम हाती घे यात येईल. बास कने शन क न या एर यातील नागर कांनी 
अिधकृत र या जोडणी क न यावी. आम या आढावा बैठक घे यात येते या आढावा बैठक त या 
सुचना संबधीत कंऽाटदारास दे यात येतील. कंऽाटदाराने हे काम वेळे या आधी पुण के यास याला 
इनसेन्ट ह िमळणार आहे. रा यात हे पह ले काम असेल असे मला वाटते. 

आनंद च हाण   आपण जे आठ दवसाला आढावा बैठक घेता या बैठक त कंऽाटदास काय सुचना देता याची 
माह ती सभागहृात दे यात यावी. 
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आयु    कंऽाटदाराची आढावा बैठक घे यात येते यावेळ  ूथम कती लाईन टाकली, कती टाकावयाची 

होती, कती पाईपचा स लाय कर यात आला, स लाय कधी पुण होणार आहे. जो शासनाने ठरवून 
दलेला बच माक आहे या बच माक ूमाणे 82 ट के काम  पुण झालेले आहे. रःटोरेशन, लाईन 
चाज करणे ह  तबार आहे हे के यास आपली तबार पुण होणार आहे. 

स. शेर अली   आम या एर यात लाईन टाकणे गरजेचे असतांना तो िनघनू गेला आहे. यासाठ  आपण काय उपाय 
सांगणार याचा खुलासा करावा. 

आयु    कोण या एर यात लाईन टाकावयाची आहे कती लाईन टाकावयाची आहे याची सव मंजरू  ूा  
झालेली आहे यानुसार काम कर यात येत आहे. इतर ठकाणचा सव झाला नसेल तर या 
एर यातील काम करता येणार नाह त. कंऽाटदारा या बैठक त सव सदःयांचे ूितिनधी हणून ौी 
कनकंदडे यांना बोलाव यात येईल. 

गुर ूतकौर सोड    मागील 20 दवसापासुन पाईप चोर चा वषय आहे. या वषयावर आपले चांगले नगरसेवक स ार 
भाई व वरििसघं गाड वाले यानंी का बोलले नाह . हा वषय अ यंत मह वाचा आहे याकडे का 
ल  दले नाह . या दोन नगरसेवका या ूभागात हे काम सु  कर यात आले या नगरसेवकाचे 
नगरसेवक पद हे रदद करावे.  

अ दल स ारु    चौकशी कर याचे काम पोलीस ूशासनाचे आहे आपले नाह  जे दोषी आहेत यां यावर कायवाह  
करावी. 

सभागहृ नेता  पाईप चोर या ूकरणात मा. आयु  महोदयांनी अ यंत चांगली ूशासनाची भुिमका मांडली यावर 
मी यांचे अिभनदंन करतो. मनपाचा बदनामी होवू नये यासाठ  आ ह  ूितिनधी आपणास भेटलो. 
पऽकार बंधुचेह  अिभनंदन करतो. यांनी हा मुददा उचलनू धरला होता यामुळेच 25 दवसांनी का 
होईना गुन्हा दाखल झालेला आहे. पोलीसानी का कायवाह  केली नाह . पाईप िमळाले आहेत. तर  
गुन्हा दाखल केला नाह . कोणाचे नगरसेवक पद रदद करावे हे सांगावे. प ीय राजकारण या 
ठकाणी कर यात येवू नये. हे दोषी आहेत हणून सांगावे आ ह  नगरसेवक पद रदद कर यास 
तयार आहोत. असे बनबुडाचे जे आरोप कर यात येतात यास मा. महापौर साहेब यास आपण 
थारा देवू नये अशी माझी आपणास वनंती आहे. सदर ूकरण हे न्यायालयीन झालेले आहे यामुळे 
आता यात मी बोलणार नाह . 

अ दल स ारु    एजन्सीला मा. आयु  महोदयांनी काळया याद म ये टाकले आहे. जी कायवाह  ूशासन करणे 
आवँयक होते या प दतीने ूशासनाने कायवाह  केलेली आहे. या एर याचे नगरसेवक हे तीन 
वेळा िनवडणून आलेले आहेत ते एक वेळ आलेले नाह त. नगरसेवकास आपण बदनाम कर याचे 
काम कर त आहात. आ ह  गे या 30 वषापासुन नगरसेवक आहोत ह  पह ली वेळ आहे यापुव  असे 
ूकरण या मनपाकेत झालेले नाह . एफआयआर फाडणे, चौकशी करणे हे पोलीसाचे काम आहे. 
सभागहृाचे काम नाह . आम यावर आपण केलेले सव आरोप आ ह  फेटाळन लावतो व आवँयकता ू
भास यास आ ह  मानहाणीचा दावा सु दा दाखल करतो. काँमेस हे वचारपुवक नगरसेवकास ट क ट 
देते व यास िनवडून आ यास याचा सन्मान देखील करते. असे कोणालाह  टक टाचे वाटप केले 
जात नाह . काँमेस एक चांगले काम करते. हणून लोक यांना िनवडून देतात. मी आयु ाचे 
अिभनंदन करतो यांनी जी कायवाह  केली आहे ती यो य केली आहे. 

गुरूीतकौर सोड    आपण स ाधार  लोकूितिनधी आहात.आता पयत आपण वरोधी प  नेता का घोषीत केले नाह  
याचा खुलासा करावा. मा याकडे सव पुरावे आहेत हे मी आपणास देते यामुळे संबधीतावर 
कायवाह  ता काळ कायवाह  करावी. 

सभागहृ नेता  वरोधी प  नेता िनवड बाबतची कायवाह  आ ह  पुण कर यास तयार आहोत. मा. महापौर मॅडम 
हा िनणय घे यास तयार आहेत परंतू काह  तांऽीक अडचणी दर क न हा िनणय होईलु . 

वैशाली देशमुख   मनपा या गणेशनगर ूाथमीक शाळेतील म बरोबर नाह . याकडे ूशासनाचे ल  नाह , जर 
आपणास शाळेकडे ल  देणे श य नसेल तर ती शाळा बंद कर यात यावी. 

बेबी गुपीले   मी ूभाग बमाकं 18 ची नगरसे वका आहे.मा या घर  पाणी येत नाह  असे लेखी देखील कळ वले 
आहे. मलाह  पाणी पुरवठा होत नाह  तसेच इतर 40 घरांना सु दा पाणी मीळत नाह . पाणी पुरवठा 
सुरळ त करावे. 

अ. फईम   तोहरा बाग एर याम ये 500 पये घेवून नळ जोडणी क न दयावी. बास कने शन क न यावे 
लोकांना पाणी परुवठा करावा. काल मा. आयु ांनी ःथळ पहाणी केली यात यांना या बाबीची 
पुतता करणे आवँयक अस याचे सांग यात आले आहे. सवात आधी पा याचा ू  िनकाली 
काढावा. 
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महि पंपळे   भारतर  डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांची जयंती अस यामुळे शहरात दनांक 12,13 व 14 ए ूल 

रोजी तीन दवस सतत पाणी सोडावे अशी वनंती करतो. 
फा ख अली   मागील िमट ंग म ये पा या या टा याची सफाई क न घे यात यावी याबाबत काय कायवाह  

कर यात आली हे सांगावे. मा या ूभागात चार ग याला पाणी मीळत नाह  उतारात हे पाणी 
िनघून जाते यामुळे या ठकाण या नागर कांना पाणी िमळत नाह  ह  समःया बरेच दवसापासनु 
आहे. यासाठ  पा याचे ूेशरने पाणी सोड यात यावे. उन्हाळयाचे दवस आहेत.  या एर याम ये 
पाणी चढत नाह  अशा एर याचा सु दा आपण वचार करावा अिश वनंती आहे 

येवनकर मो हनी   ूभाग बमांक 8 म ये सेनेजची समःया आहे. या सेनेजवर ल क हर सु दा तुटलेले आहेत ते क हर 
वर त बदल यात यावे. 

सभागहृ नेता   पा याची समःया आहे तशी आता सेनेजची समःया िनमाण झाली आहे. एमआरसी काम कर त 
नाह . कारण एक मह ना झाले एमआरसी िनयु  होवू या लेबरला पैसे िमळाले नाह  हणुन ते 
कामावर येत नाह  यासाठ  आयु  साहेबांनी याकडे ःवत: हन ल  दयावेु . याचें पेमेट कसे देता 
येते या प दतीने पहावे. 

आयु    आता आपला करार झाला आहे यात यासाठ  काह  लेबर घेता येतात काय हे पहाता येईल. लेबर 
घेत असतांना सव िनयमाचे पालन केले आहे यामुळे या कामाकर ता लेबर उपल ध क न घेता 
येतील. 

दपकिसंग रावत   एमआरसी िनयु  करतांना केवळ तीन मह याचे कंऽाट देत आहोत या ऐवजी 6 मह याचा करार 
करावा यामुळे कंऽाटदार देखील यो य प दतीने काम करेल. पसेै दले नाह  हणून आपले काम 
अडवून राहता कामा नये. मागील बैठक त चचा के यानुसार हापसे व वदयुत मोटार  द ःतीचे काम ु
िश लक राह ले आहे याकामास आतापयत सु वात झालेली नाह . उप अिभयतंा  यांना अिधकार 
देवून यां याकडून हे काम पुण क न यावे.िनवीदा ू बया होत राह ल. तोपयत हाफसे  द ःती ु
क न यावे. झोन वाईज अिधकार दे यात यावे. यानुसार काम पुण क न यावे. 

दंणंत सोनाळेु    ूभाग बमांक 8 मधील आबेंडकर नगर व नईआबाद  या एर यातील एक ग लीतील 15 चबरचे 
क हर नाह त. आता चार दवसावर जयंती आलेली आहे यामुळे ते चबर क हर ता काळ टाक यात 
यावे. िमरवून याच रः यातून जात असते. 

कशोर ःवामी   आपण सभागहृात सांगतो परंतू ू य ात काम होत नाह  याचा फालोअप घेतला पाह जे. वदयुत 
वभाग हा काह च काम कर त नाह . मोटार जळाली आहे ती मोटार बसवा पंरत ू यां याकडून हे 
काम झालेले नाह . जे मेटन्स आहे ते यो य प दतीने क न यावे. सण अस याने पथ दवे चालू 
क न यावे. पावसाळया या पुव  आपण नाले सफाईचे काम चालू आहे याबाबत आपले अिभनदंन 
करतो. आपण अितशय चांगले काम केले आहे. ूभाग ब.3, 9 व 10 हा एर या सखल अस याने 
या ठकाणी पाणी साचते. या एर यासाठ  एक स म अिधकार  नेमावा अशी आपणास वनंती 
करतो. लहान ना याची सं या व मोठया ना यांची सं या याचा वचार क न कामास सु वात 
करावी.  

बेबी गुपीले   िसडको हडको भागात पा याचा ू  आहे लोकांना पाणी िमळत नाह . तसेच सेनेजचे क हर नाह त 
ते ता काळ टाक यात यावे. व-याच पोलवर लाईट नाह त यामुळे लाईट लावावे. िसडको एर यातील 
उदयान आहे याची दरावःथा झालेली आहेु . टपोरे मुले या ठकाणी बसत आहेत. हणून 
िसडकोचा जो बाजार आहे तो या उदयाना या जागेत बसवावा. 

सितश देशमुख   आपण जे लाईट बसवणार आहोत ते लाईट कधी व कोण या एर यापासुन सु वात करणार आहोत 
याबाबतची माह ती आ हाला दे यात यावी. तरोडा भाग हा न याने समा व  अस याने या एर यात 
एकह  न वन लाईटचे सेट बस व यात आले नाह . यामुळे न वन लाईट सेट बस वत असतांना 
ता काळ आम या एर यात बस व यास सु वात करावी. 

वषय बं. 1      

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/18790/2018 दनांक 20.03.2018 अन्वये महारा  शासन िनणय बं. 
िनमवा/2018/सेवा-4 दनांक 16.03.2018 नसुार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील असुधार त वेतनौणेीतील 
िनवृ ीवेतनधारक / कुटंब िनवृ ीवेतन धारक याचेंू  िनवृ ी वेतनावर मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 26 दनांक 28.05.2002 
नुसार काया र मान्यतेस अिधन राहन ु दनांक 01 जलुै 2017 पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा दर 264% व न 268% कर यात 
येत आहे.  सदर महागाई वाढ ची र कम दनांक 01 फेॄुवार  2018 पासुन रोखीने अदाई कर याची ूशास कय व आथ क मंजुर  
ूदान कर यात येते तसेच दनाकं 01 जलुै 2017 ते 31 जानेवार  2018 या 07 म हन्या या कालावधीतील थकबाक बाबत 
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 ःवतंऽपणे आदेश िनगमीत कर यात येतील. यावर लागणारा खच मनपा अदंाजपऽकातील संबंधीत िशषकातुन कर यास सदर ल 
आदेशा दारे मान्यता दे यात आली यास काय र मान्यतेसाठ  मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर. 
महापौर   काया र मान्यता दे यात येते. 
ठराव बं.02      ठराव 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/18790/2018 दनांक 20.03.2018 अन्वये महारा  शासन िनणय बं. 
िनमवा/2018/सेवा-4 दनांक 16.03.2018 नसुार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील असुधार त वेतनौणेीतील 
िनवृ ीवेतनधारक / कुटंब िनवृ ीवेतन धारक याचेंू  िनवृ ी वेतनावर मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 26 दनांक 28.05.2002 
नुसार काया र मान्यतेस अिधन राहन ु दनांक 01 जलुै 2017 पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा दर 264% व न 268% कर यात 
येत आहे.  सदर महागाई वाढ ची र कम दनांक 01 फेॄुवार  2018 पासुन रोखीने अदाई कर याची ूशास कय व आथ क मंजुर  
ूदान कर यात येते तसेच दनांक 01 जलुै 2017 ते 31 जानेवार  2018 या 07 म हन्या या कालावधीतील थकबाक बाबत 
ःवतंऽपणे आदेश िनगमीत कर यात येतील. यावर लागणारा खच मनपा अदंाजपऽकातील संबंधीत िशषकातुन कर यास सदर ल 
आदेशा दारे मान्यता दे यात आली यास काय र ूशास कय मान्यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते. 
वषय बं. 02      

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/18789/2018 दनांक 20.03.2018 अन्वये महारा  शासन िनणय बं. 
िनमवा/2018/सेवा-4 दनांक 16.03.2018 नसुार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील िनवृ ीवेतनधारक / कुटंब ू
िनवृ ीवेतनावर मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 26 दनांक 28.05.2002 नुसार काया र मान्यतेस अिधन राहन ु दनांक 01 
जलुै 2017 पासनु अनु ेय महागाई वाढ चा दर 136% व न 139% कर यात येत आहे.  सदर महागाई वाढ ची र कम दनांक 01 
फेॄुवार  2018 पासुन रोखीने अदाई कर याची ूशास कय व आथ क मंजुर  ूदान कर यात येते तसेच दनांक 01 जलुै 2017 ते 
31 जानेवार  2018 या 07 म हन्या या कालावधीतील थकबाक बाबत ःवतंऽपणे आदेश िनगमीत कर यात येतील. यावर लागणारा 
खच मनपा अदंाजपऽकातील संबंधीत िशषकातुन कर यास सदर ल आदेशा दारे मान्यता दे यात आली यास काय र मान्यतेसाठ  
मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर. 
महापौर   काय र मान्यता दे यात येते. 
ठराव बं.03     ठराव 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/18789/2018 दनांक 20.03.2018 अन्वये महारा  शासन िनणय बं. 
िनमवा/2018/सेवा-4 दनांक 16.03.2018 नसुार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील िनवृ ीवेतनधारक / कुटंब ू
िनवृ ीवेतनावर मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 26 दनांक 28.05.2002 नुसार काया र मान्यतेस अिधन राहन ु दनांक 01 
जलुै 2017 पासनु अनु ेय महागाई वाढ चा दर 136% व न 139% कर यात येत आहे.  सदर महागाई वाढ ची र कम दनांक 01 
फेॄुवार  2018 पासुन रोखीने अदाई कर याची ूशास कय व आथ क मंजुर  ूदान कर यात येते तसेच दनांक 01 जलुै 2017 ते 
31 जानेवार  2018 या 07 म हन्या या कालावधीतील थकबाक बाबत ःवतंऽपणे आदेश िनगमीत कर यात येतील. यावर लागणारा 
खच मनपा अदंाजपऽकातील संबधंीत िशषकातुन कर यास सदर ल आदेशा दारे मान्यता दे यात आली यास काय र ूशास कय 
व आथ क मान्यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते.. 
वषय बं. 03       
 का.आ. बं. नावाशमनपा/ले व/17729/2018 द. 28.02.2018 अन्वये शासन िनणय द. 28.02.218 नसुार रा य 
शासक य व इतर कमचार  तसेच यांना महागाई भ र लागु आहे अशा वेतनधानकांना द. 01 जलुै 2017 पासुन वेतनौणेीतील 
मुळ वेतनावर ल (वेतनबँड मधील अिधक मेड वेतन) अनु ेय महागाई भ या या दर 136% व न 139% कर यात यावा.  दनांक 
01 फेॄुवार  2018 पासुन सदर माहागाई भ ा वाढ रोखीने दे यात यावी.  तसेच 01 जलुै 2017 ते 31 जानेवार  2018 या 07 
म ह या याकालावधीतील थकबाक बाबत ःवतंऽपणे आदेश िनगमीत कर यात येतील असे शासन िनणय आहे. 
 शासनाने शास कय कमचा-यांना महागाई भ यात वाढ के यानंतर शासन िनणयानसुार नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेतील कमचा-यांनाह  सुधार त दराने महागाई भ ा लागु कर यात येवुन यास काय तर मान्यतेसाठ  ूःताव 
सवसाधारण सभे समोर सादर कर यात यावा असे मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 26 दनांक 28.05.2002 अन्वये मनपा 
सवसाधारण सभेने िनदिशत के यानुसार महानगरपािलका पािलकेतील कायरत वेतनधारकांना दनांक 01 फेॄुवार  2018 पासुन 
मुळ वेतन व मेड वेतन यावर 139% दराने महागाई भ ा लाग कर याची ूशास कय व आथ क मान्यता दे यात आली यास 
काय र मान्यतेःतव मनपा सवसाधारण सभा समोर सादर.  यावर होणारा खच सालसन 2017-18 या अदंाजपऽकातील संबंधीत 
िशषकाखालील तरतुद तुन कर यात यावा. 
महापौर   काय र ूशास कय व आथ क मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.04     ठराव 

 का.आ. बं. नावाशमनपा/ले व/17729/2018 द. 28.02.2018 अन्वये शासन िनणय द. 28.02.218 नसुार रा य 
शासक य व इतर कमचार  तसेच यांना महागाई भ र लागु आहे अशा वेतनधानकांना द. 01 जलुै 2017 पासुन वेतनौणेीतील 
मुळ वेतनावर ल (वेतनबँड मधील अिधक मेड वेतन) अनु ेय महागाई भ या या दर 136% व न 139% कर यात यावा.  दनांक  
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01 फेॄुवार  2018 पासुन सदर माहागाई भ ा वाढ रोखीने दे यात यावी.  तसेच 01 जलुै 2017 ते 31 जानेवार  2018 या 07 
म ह या याकालावधीतील थकबाक बाबत ःवतंऽपणे आदेश िनगमीत कर यात येतील असे शासन िनणय आहे. 
 शासनाने शास कय कमचा-यांना महागाई भ यात वाढ के यानंतर शासन िनणयानसुार नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेतील कमचा-यांनाह  सुधार त दराने महागाई भ ा लागु कर यात येवुन यास काय तर मान्यतेसाठ  ूःताव 
सवसाधारण सभे समोर सादर कर यात यावा असे मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 26 दनांक 28.05.2002 अन्वये मनपा 
सवसाधारण सभेने िनदिशत के यानुसार महानगरपािलका पािलकेतील कायरत वेतनधारकांना दनांक 01 फेॄुवार  2018 पासुन 
मुळ वेतन व मेड वेतन यावर 139% दराने महागाई भ ा लाग कर याची काय तर ूशास कय व आथ क मान्यता ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.04 
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-1/5604/17 दनांक 21.07.2017 अन्वये शासन िनणयानसुार सव 
िशःतभंग वषयक ूािधका-यांनी राजपऽीत अिधका-यां या व दची आ ण अराजप ऽत कमचा-यां या व दची वभागीय 
चौकशीची ूादेिशक वशेष कायकार  वभागीय चौकशी आ ण ज हा चौकशी अिधकार  वभागीय चौकशी यां याकड ल अथवा 
यां या क ातील सव ूकरणे दनांक 01.07.2006 पासुन कंऽाट  प दतीने नेमले या अिधका-यांकडे सोपवुन िनकाली काढावे असे 
कळ वले आहेत. 
 महारा  शासन, सामान्य ूशासन वभागचे शासन िनणय बं. एसपीओ/2804/ू.ब.11/04/11-अ द. 26.05.2006 
म ये ववरणपऽ अ म ये सेवािनवृ  अिधका-यांना चौकशी अिधकार  हणुन िनयु  कर यासाठ या अट  व शत नुसार अ वर 
सिचव महारा  शासन यांचे पऽ बं वचौअ-1616/ू.ब.53/11-अ दनांक 28.09.2016 म ये शासनाने सेवािनवृ  चौकशी अिधका-
यांची सामाईक याद  (पैनल) मधील औरंगाबाद वभाग व सव वभागातील इ छक असले या ु 12 सेवािनवृ  अिधका-यांना 
कायालयीन पऽ द. 29.05.2017 नुसार चौकशी अिधकार  पदावर कंऽाट  प दतीने िनयु  बाबत उपआयु  महसुल यां या 
क ात अजासह उप ःथत राह यास कळ व यात आले असता ौी डॉ. मधुकर िगर  सेवािनवृ  िश णािधकार  हे एकमेव सेवािनवृ  
अिधकार  उप ःथत राहन यांनी चौकशी अिधकार  हणुन काम कर यासाठ  समंती दशवुन संबंधीतांचे अज कायालयीन पऽ दु . 
29.05.2017 नुसार ू ये  अज सादर केला याअनुषंगाने महारा  शासन सामान्य ूशासन वभागचे शासन िनणय द. 
16.02.2015 मधील मु ा बं. 1 व 2 नुसार एका अपचा-यांचा चौकशी ूकरणी चौकशी अिधकार  यांना प रौमीकापोट  पये 
12000/- एवढ  ठोक र कम मंजरु करावी.  तसेच एका पे ा अिधक अपचार  अस यास ू येक अपचा-यां मागे . 1500/-
इतक  वाढ व मानधन मुळ मानधन र कमेत . 12000/- वाढवून दे यात यावे माऽ सदर मानधनाची कमाल मयादा पये 
24000/- इतक  राह ल. 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर ल कमचा-यां या चौकशी ूकरणी ौी डॉ. मधुकर िगर  
सेवािनवृ  िश णािधकार  यांची चौकशी अिधकार  हणुन शासन िनणयातील तरतुद नुसार िनयु  कर यात येते.  शासन िनणय 
द. 16.02.2015 मधील मु ा बं. 1 व 2 अन्वये संबंधीतास ूकरण पर वे प रौमीक अदा कर याची मंजरु  सदर ल आदेशा दारे 
दे यात येते.  सदर आदेशाची मनपा सवसाधारण सभे समोर न द घेणे बाबत. 
महापौर   आदेशाची न द घे यात येते. 
ठराव बं.05     ठराव 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-1/5604/17 दनांक 21.07.2017 अन्वये शासन िनणयानसुार सव 
िशःतभंग वषयक ूािधका-यांनी राजपऽीत अिधका-यां या व दची आ ण अराजप ऽत कमचा-यां या व दची वभागीय 
चौकशीची ूादेिशक वशेष कायकार  वभागीय चौकशी आ ण ज हा चौकशी अिधकार  वभागीय चौकशी यां याकड ल अथवा 
यां या क ातील सव ूकरणे दनांक 01.07.2006 पासुन कंऽाट  प दतीने नेमले या अिधका-यांकडे सोपवुन िनकाली काढावे असे 
कळ वले आहेत. 
 महारा  शासन, सामान्य ूशासन वभागचे शासन िनणय बं. एसपीओ/2804/ू.ब.11/04/11-अ द. 26.05.2006 
म ये ववरणपऽ अ म ये सेवािनवृ  अिधका-यांना चौकशी अिधकार  हणुन िनयु  कर यासाठ या अट  व शत नुसार अ वर 
सिचव महारा  शासन यांचे पऽ बं वचौअ-1616/ू.ब.53/11-अ दनांक 28.09.2016 म ये शासनाने सेवािनवृ  चौकशी अिधका-
यांची सामाईक याद  (पैनल) मधील औरंगाबाद वभाग व सव वभागातील इ छक असले या ु 12 सेवािनवृ  अिधका-यांना 
कायालयीन पऽ द. 29.05.2017 नुसार चौकशी अिधकार  पदावर कंऽाट  प दतीने िनयु  बाबत उपआयु  महसुल यां या 
क ात अजासह उप ःथत राह यास कळ व यात आले असता ौी डॉ. मधुकर िगर  सेवािनवृ  िश णािधकार  हे एकमेव सेवािनवृ  
अिधकार  उप ःथत राहन यांनी चौकशी अिधकार  हणुन काम कर यासाठ  समंती दशवुन संबंधीतांचेु  अज कायालयीन पऽ द. 
29.05.2017 नुसार ू ये  अज सादर केला याअनुषंगाने महारा  शासन सामान्य ूशासन वभागचे शासन िनणय द. 
16.02.2015 मधील मु ा बं. 1 व 2 नुसार एका अपचा-यांचा चौकशी ूकरणी चौकशी अिधकार  यांना प रौमीकापोट  पये 
12000/- एवढ  ठोक र कम मंजरु करावी.  तसेच एका पे ा अिधक अपचार  अस यास ू येक अपचा-यां मागे . 1500/-
इतक  वाढ व मानधन मुळ मानधन र कमेत . 12000/- वाढवून दे यात यावे माऽ सदर मानधनाची कमाल मयादा पये 
24000/- इतक  राह ल. 
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 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर ल कमचा-यां या चौकशी ूकरणी ौी डॉ. मधुकर िगर  
सेवािनवृ  िश णािधकार  यांची चौकशी अिधकार  हणुन शासन िनणयातील तरतुद नुसार िनयु  कर यात येते.  शासन िनणय 
द. 16.02.2015 मधील मु ा बं. 1 व 2 अन्वये संबधंीतास ूकरण पर वे प रौमीक अदा कर याची मंजरु  सदर ल आदेशा दारे 
दे यात येते.  सदर आदेशाची न द ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते. 
वषय बं.05 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेनावर ल एकूण 09 वै कय अिधकार /सहा यक 
वै कय अिधकार  व कंऽाट  िसिनअर डॉटस लस TB HIV सुपरवायझर-1 असे एकूण 10 कमचार  कायरत असुन यांची मनपाकेस 
आवँयकता असुन व संबंधीताचें काम समाधानकारक अस याचे ू. वै कय आरो य अिधकार  यानंी अहवाल दलेला अस यामळेु 
व मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 113 द. 30.11.2016 अन्वये ठराव पार त के यानुसार सदर ल कंऽाट  वै कय अिधकार  
यांना दरमहा एकऽीत वेतन . 40,000/- वर व कंऽाट  िसिनअर डॉटस लास TB HIV सुपरवायझर यांना दरमहा एकऽीत वेतन 
पये 15,000/- वर यां या नावासमोर दश वले या कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/आःथा-6/7065/17 दनांक 

29.08.2017 अन्वये खालील अिधकार  / कमचार  यांची सहा म ह याची मुदतवाढ दनांक 30.12.2017 रोजी सपंत अस यामुळे 
ू. वै कय आरो य अिधकार  यांचा अहवाल घेता असता यांचे दनांक 11.12.2017 पऽान्वये ौीमती ःमता गो वंदराव भ टड 
कंऽाट  ी वै कय अिधकार  हया गैरहजर अस याचा अहवाल दला आहे.  यामुळे खालील एकूण 08 वै कय अिधकार  / 
सहा यक वै कय अिधकार  व कंऽाट  िसिनअर डॉटस लस TBHIV सुपरवायझर-1 असे एकूण 09 कंऽाट  कमचा-यांचा दनाकं 
31.12.2017 चा यांचा सेवेत एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.01.2018 ते. 29.06.2018 पयत मुदतवाढ देणे क रता 
मान्यता घेऊन मुदतवाढ देणे बाबतचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभे समोर मंजरु ःतव सादर.  

अ.ब. कंऽाट  कमचा-यांचे नांव पदनाम एक ऽत वेतन पये तां ऽक खंड दनांक 

01 डॉ. ूाजली पंकजराव जोशी कंऽाट  ी वै कय अिधकार  40,000/- 31.12.2017 

02 डॉ. प लवी राजि तुंगेनवार कंऽाट  ी वै कय अिधकार  40,000/- 31.12.2017 

03 डॉ. मुजफर अमीना बेगम कंऽाट  ी वै कय अिधकार  40,000/- 31.12.2017 

04 डॉ. कोटलवार ौतुी र वंि कंऽाट  ी वै कय अिधकार  40,000/- 31.12.2017 

05 डॉ. राठोड वजया परशरुाम कंऽाट  ी वै कय अिधकार  40,000/- 31.12.2017 

06 डॉ. अ दल राफे अ दल खद रु ु  कंऽाट  वै कय अिधकार  50,000/- 31.12.2017 

07 डॉ. अन्सार  मो.राफे मो. इःमाईल कंऽाट  सहा.वै कय अिधकार  40,000/- 31.12.2017 

08 डॉ. रजवान अहेमद गुलाम रसुल कंऽाट  सहा.वै कय अिधकार  40,000/- 31.12.2017 

09 ौी सोळंके राम मारोतराव िसिनअर डॉटस लस व ट बी/ 
एचआय ह  सुपरवायझर 

15,000/- 31.12.2017 

आयु    कंऽाट  डॉ टर यां या संदभातील मुदत वाढ चे अिधकार हे आयु ांना दयावे. कारण ू येक वेळ  
सवसाधारण सभेसमोर ये याची आवँयकता असु नये अशी सभागहृास वनंती आहे. 

अ दल शमीमु   आपण जोपयत आहात तोपयतच हे अिधकार आपणास राहतील यानंतर हे अिधकार सभागहृास 
ठेव यात येतील. 

महापौर कंऽाट  वै कय अिधकार  यां या सेवेस मुदतवाढ दे यात येते तसेच तसेच यापढेु संबंधीतांची दर 
सहा म ह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन पुढ ल िनयमीत सहा म ह याची मुदतवाढ वाढ 
दे याचे अिधकार  मा. महापौर व मा. आयु  यां या मान्यते दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो 

ठराव बं.06    ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेनावर ल एकूण 09 वै कय अिधकार /सहा यक 
वै कय अिधकार  व कंऽाट  िसिनअर डॉटस लस TB HIV सुपरवायझर-1 असे एकूण 10 कमचार  कायरत असुन यांची मनपाकेस 
आवँयकता असुन व संबंधीताचें काम समाधानकारक अस याचे ू. वै कय आरो य अिधकार  यानंी अहवाल दलेला अस यामळेु 
व मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 113 द. 30.11.2016 अन्वये ठराव पार त के यानुसार सदर ल कंऽाट  वै कय अिधकार  
यांना दरमहा एकऽीत वेतन . 40,000/- वर व कंऽाट  िसिनअर डॉटस लास TB HIV सुपरवायझर यांना दरमहा एकऽीत वेतन 
पये 15,000/- वर यां या नावासमोर दश वले या कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/आःथा-6/7065/17 दनांक 

29.08.2017 अन्वये खालील अिधकार  / कमचार  यांची सहा म ह याची मुदतवाढ दनांक 30.12.2017 रोजी सपंत अस यामुळे 
ू. वै कय आरो य अिधकार  यांचा अहवाल घेता असता यांचे दनांक 11.12.2017 पऽान्वये ौीमती ःमता गो वंदराव भ टड 
कंऽाट  ी वै कय अिधकार  हया गैरहजर अस याचा अहवाल दला आहे.  यामुळे खालील एकूण 08 वै कय अिधकार  / 
सहा यक वै कय अिधकार  व कंऽाट  िसिनअर डॉटस लस TBHIV सुपरवायझर-1 असे एकूण 09 कंऽाट  कमचा-यांचा दनांक  
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31.12.2017 चा यांचा सेवेत एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.01.2018 ते. 29.06.2018 पयत मुदतवाढ देणे क रता 
मान्यता घेऊन मुदतवाढ दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते.   

 तसेच यापुढे कंऽाट  वै कय अिधकार , सहा.वै कय अिधकार  व िसिनअर डॉटस स यांना दर सहा म ह याला एक 
दवसाचा तांऽीक खंड देवुन पुढ ल िनयमीत सहा म ह याची मुदतवाढ वाढ दे याचे अिधकार  मा. महापौर व मा. आयु  यां या 
मान्यते दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो.  

अ.ब. कंऽाट  कमचा-यांचे नांव पदनाम एक ऽत वेतन पये तां ऽक खंड दनांक 

01 डॉ. ूाजली पंकजराव जोशी कंऽाट  ी वै कय अिधकार  40,000/- 31.12.2017 

02 डॉ. प लवी राजि तुंगेनवार कंऽाट  ी वै कय अिधकार  40,000/- 31.12.2017 

03 डॉ. मुजफर अमीना बेगम कंऽाट  ी वै कय अिधकार  40,000/- 31.12.2017 

04 डॉ. कोटलवार ौतुी र वंि कंऽाट  ी वै कय अिधकार  40,000/- 31.12.2017 

05 डॉ. राठोड वजया परशरुाम कंऽाट  ी वै कय अिधकार  40,000/- 31.12.2017 

06 डॉ. अ दल राफे अ दल खद रु ु  कंऽाट  वै कय अिधकार  50,000/- 31.12.2017 

07 डॉ. अन्सार  मो.राफे मो. इःमाईल कंऽाट  सहा.वै कय अिधकार  40,000/- 31.12.2017 

08 डॉ. रजवान अहेमद गुलाम रसुल कंऽाट  सहा.वै कय अिधकार  40,000/- 31.12.2017 

09 ौी सोळंके राम मारोतराव िसिनअर डॉटस लस व ट बी/ 
एचआय ह  सुपरवायझर 

15,000/- 31.12.2017 

वषय बं. 06      

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायरत असले या खालील नमुद कमचा-यां या कंऽाट  सेवेस  

                 पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत 

 वषय :-  खालील ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मान्यतेःतव सादर करणे बाबत. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगत व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागासंाठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावरा भरणेबाबत मान्यता ूा  झाली असनु यानुसार सदरची पदे व हत 
कायप दतीचा अवलंब क न भर यात आलेली आहेत.  सवसाधारण सभा ठराव बं. 68 दनांक 08.08.2011 मनपा, आरो य 
वभागासाठ  कःतुरबा मातसेृवा कि व हैदरबाग, इतवारा, िसडको ूसुतीगहृ इ याद साठ  पीएचएन-01, पर चार का-14, म हला 
वै कय अिधकार  (एमबीबीएस, डजीओ कंवा एम.ड  ीरोग त ), ूयोगशाळा तंऽ -04, िमौक-03 इ याद  कंऽाट  पदे एक 
वषा या करारन्वये भर याची मान्यता ूदान केली.  वर ल ठरावाचे अनुषंगाने िनयु  कर यात आलेले कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ  
या पदावर खालील ूमाणे स या 02 कंऽाट  कमचार  कायरत आहेत. 

अ.ब. कंऽाट  कमचा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 
वेतन पये 

ताऽीक खंड 
दनांक 

कायरत वभागाचे 
नांव 

01 व ास लआमणराव 
महाबळे 

कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ  6000/- 31.12.2017 आरो य वभाग 

02 वाघमारे वजया रामचंि कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ  6000/- 31.12.2017 आरो य वभाग 
 
 सदर ल कंऽाट  कमचा-यां या सेवेची मुदत दनांक 31.12.2017 रोजी संपलेली असुन यांचे सेवेस दनांक 31.12.2017 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.01.2018 ते 29.06.2018 पयत मुदतवाढ देणे बाबतचा ूःताव 
महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर मान्यतेःतव सादर. 
महापौर कंऽाट  ूशेगशाळा तंऽ  यां या सेवेच मुदतवाढ दे यास मान्यता दे यात येते.  तसेच यापुढे 

संबंधीतांची दर सहा म ह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन पुढ ल िनयमीत सहा म ह याची 
मुदतवाढ वाढ दे याचे अिधकार  मा. महापौर व मा. आयु  यां या मान्यते दे यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो 

ठराव बं.07     ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायरत असले या खालील नमुद कमचा-यां या कंऽाट  सेवेस  

                 पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत 

 वषय :-  खालील ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मान्यतेःतव सादर करणे बाबत. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगत व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागासंाठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावरा भरणेबाबत मान्यता ूा  झाली असनु यानुसार सदरची पदे व हत 
कायप दतीचा अवलंब क न भर यात आलेली आहेत.  सवसाधारण सभा ठराव बं. 68 दनांक 08.08.2011 मनपा, आरो य 
वभागासाठ  कःतुरबा मातसेृवा कि व हैदरबाग, इतवारा, िसडको ूसुतीगहृ इ याद साठ  पीएचएन-01, पर चार का-14, म हला  
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वै कय अिधकार  (एमबीबीएस, डजीओ कंवा एम.ड  ीरोग त ), ूयोगशाळा तंऽ -04, िमौक-03 इ याद  कंऽाट  पदे एक 
वषा या करारन्वये भर याची मान्यता ूदान केली.  वर ल ठरावाचे अनुषंगाने िनयु  कर यात आलेले कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ  
या पदावर खालील ूमाणे स या 02 कंऽाट  कमचार  कायरत आहेत. 

अ.ब. कंऽाट  कमचा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 
वेतन पये 

ताऽीक खंड 
दनांक 

कायरत वभागाचे 
नांव 

01 व ास लआमणराव 
महाबळे 

कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ  6000/- 31.12.2017 आरो य वभाग 

02 वाघमारे वजया रामचंि कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ  6000/- 31.12.2017 आरो य वभाग 

 सदर ल कंऽाट  कमचा-यां या सेवेची मुदत दनांक 31.12.2017 रोजी संपलेली असुन यांचे सेवेस दनांक 31.12.2017 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनाकं 01.01.2018 ते 29.06.2018 पयत मुदतवाढ दे यास ह मनपा सवसाधारण 
सभा सवानमुते मान्यता देते. 

तसेच यापुढे कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ  यांना दर सहा म ह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन पुढ ल िनयमीत सहा 
म ह याची मुदतवाढ वाढ दे याचे अिधकार  मा. महापौर व मा. आयु  यां या मान्यते दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो 
वषय बं. 07 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायरत असले या खालील नमुद कमचा-यां या कंऽाट  सेवेस  

                 पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगत व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागांसासठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर भरणेबाबत मान्यता ूा  झाली असुन सदरची पदे वह त कायप दतीचा अवलंब 
क न भर यात आलेली आहेत.  सवसाधारण सभा ठराव बं. 185 दनांक 28.02.2011 अन्वये मनपा, मा यिमक शाळा मराठ  
मा यम-05 व उद मा यु -05 िश ण सेवक कंऽाट  पदे भरणेबाबत व यासाठ चे एकऽीत वेतन व वेतनो र खचा या मान्यतेसह 
सदरची कंऽाट  पदे भर यास मान्यता ूदान कर यात आली आहे.  तसेच सवसाधारण सभा ठराव बं. 63 दनाकं 04.07.2012 
अन्वये मनपा मा यिमक शाळा जगंमवाड  व ख युम लॉटसाठ  दोन कंऽाट  मा यिमक िश कांची पदे भर यासाठ  मान्यता 
ूदान के यानुसार िनयु  कर यात आले या कंऽाट  मा यिमक िश कांपैक  स या खालील ूमाणे मराठ  मा यम-04 व उद ु
मा यम-04 असे खालील ूमाणे एकूण आठ कंऽाट  मा यिमक िश क स या कायरत आहेत. 

अ.ब. कंऽाट  कमचा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 
वेतन पये 

ताऽीक खंड 
दनांक 

कायरत वभागाचे नांव 

कंऽाट  मा यिमक िश क (उद मा यमु ) एकऽीत वेतन पये 15,000/- 
01 तहरा शबनम अु . हलीम खान उद मा यमु  15,000/- 31.12.2017 ख युम लॉट शळा 
02 आयशा परवीन अ दल सलीमु  उद मा यमु  15,000/- 31.12.2017 ख युम लॉट शळा 
03 हाजरा सुलताना मो. युसूफो ीन उद मा यमु  15,000/- 31.12.2017 ख युम लॉट शळा 
04 नसर न सलुताना मो. नवाज उद मा यमु  15,000/- 31.12.2017 ख युम लॉट शळा 

कंऽाट  मा यिमक िश क (मराठ  मा यम) एकऽीत वेतन पये 15,000/- 
01 साबळे रामराव पांडूरंग मराठ  मा यम 15,000/- 31.12.2017 ूा.शा. जगंमवाड  

02 जोशी िश पा दगंबर मराठ  मा यम 15,000/- 31.12.2017 ूा.शा. जगंमवाड  

03 कामठेकर अिनल यंकटराव मराठ  मा यम 15,000/- 31.12.2017 ूा.शा. जगंमवाड  

04 जोशी ःमता भालचंि मराठ  मा यम 15,000/- 31.12.2017 ूा.शा. जगंमवाड  

 सदर ल कंऽाट  कमचा-यां या सेवेची मुदत दनांक 30.12.2017 रोजी संपलेली असुन यांचे सेवेस दनांक 31.12.2017 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.01.2018 ते 29.06.2018 पयत मुदतवाढ देणे बाबतचा ूःताव 
महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर मान्यतेःतव सादर. 
महापौर कंऽाट  मा यिमक िश क (उद/ुमराठ ) मा यम यां या सेवेच मुदतवाढ दे यास मान्यता दे यात 

येते.  तसेच यापुढे संबंधीताचंी दर सहा म ह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन पुढ ल िनयमीत 
सहा म ह याची मुदतवाढ वाढ दे याचे अिधकार  मा. महापौर व मा. आयु  यां या मान्यते दे यास 
ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो 

ठराव बं.08     ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायरत असले या खालील नमुद कमचा-यां या कंऽाट  सेवेस  

                 पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत 
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 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगत व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागांसासठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर भरणेबाबत मान्यता ूा  झाली असुन सदरची पदे वह त कायप दतीचा अवलंब 
क न भर यात आलेली आहेत.  सवसाधारण सभा ठराव बं. 185 दनांक 28.02.2011 अन्वये मनपा, मा यिमक शाळा मराठ  
मा यम-05 व उद मा यु -05 िश ण सेवक कंऽाट  पदे भरणेबाबत व यासाठ चे एकऽीत वेतन व वेतनो र खचा या मान्यतेसह 
सदरची कंऽाट  पदे भर यास मान्यता ूदान कर यात आली आहे.  तसेच सवसाधारण सभा ठराव बं. 63 दनाकं 04.07.2012 
अन्वये मनपा मा यिमक शाळा जगंमवाड  व ख युम लॉटसाठ  दोन कंऽाट  मा यिमक िश कांची पदे भर यासाठ  मान्यता 
ूदान के यानुसार िनयु  कर यात आले या कंऽाट  मा यिमक िश कांपैक  स या खालील ूमाणे मराठ  मा यम-04 व उद ु
मा यम-04 असे खालील ूमाणे एकूण आठ कंऽाट  मा यिमक िश क स या कायरत आहेत. 

अ.ब. कंऽाट  कमचा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 
वेतन पये 

ताऽीक खंड 
दनांक 

कायरत वभागाचे नांव 

कंऽाट  मा यिमक िश क (उद मा यमु ) एकऽीत वेतन पये 15,000/- 
01 तहरा शबनम अु . हलीम खान उद मा यमु  15,000/- 31.12.2017 ख युम लॉट शळा 
02 आयशा परवीन अ दल सलीमु  उद मा यमु  15,000/- 31.12.2017 ख युम लॉट शळा 
03 हाजरा सुलताना मो. युसूफो ीन उद मा यमु  15,000/- 31.12.2017 ख युम लॉट शळा 
04 नसर न सलुताना मो. नवाज उद मा यमु  15,000/- 31.12.2017 ख युम लॉट शळा 

कंऽाट  मा यिमक िश क (मराठ  मा यम) एकऽीत वेतन पये 15,000/- 
01 साबळे रामराव पांडूरंग मराठ  मा यम 15,000/- 31.12.2017 ूा.शा. जगंमवाड  

02 जोशी िश पा दगंबर मराठ  मा यम 15,000/- 31.12.2017 ूा.शा. जगंमवाड  

03 कामठेकर अिनल यंकटराव मराठ  मा यम 15,000/- 31.12.2017 ूा.शा. जगंमवाड  

04 जोशी ःमता भालचंि मराठ  मा यम 15,000/- 31.12.2017 ूा.शा. जगंमवाड  

 सदर ल कंऽाट  कमचा-यां या सेवेची मुदत दनांक 30.12.2017 रोजी संपलेली असुन यांचे सेवेस दनांक 31.12.2017 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.01.2018 ते 29.06.2018 पयत मुदतवाढ दे यास मान्यता दे यात येते. 

तसेच यापुढे कंऽाट  मा यिमक िश क (उद/ुमराठ ) यांना दर सहा म ह याला एक दवसाचा ताऽंीक खंड देवुन पुढ ल 
िनयमीत सहा म ह याची मुदतवाढ वाढ दे याचे अिधकार  मा. महापौर व मा. आयु  यां या मान्यते दे यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यत येतो. 
वषय बं. 08      

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायरत असले या खालील नमुद कमचा-यां यसा कंऽाट   

                 सेवेस पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलके अतंगत व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागांसाठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर भरणेबाबत मान्यता ूा  झाली असुन सदरची पदे व हत कायप दतीचा अवलबं 
क न भर यात आलेली आहेत. यानसुार सवसाधारण सभा ठराव बं. 21 दनांक 30.06.2011 मनपा, जेएनएनयुआरएम, 
नगरो थान, पाणी पुरवठा व मलिनःसारण ई. वभागाचे देखभाल द ःतीसाठ  कंऽाट  वजतंऽीु -04 पदांसाठ  मान्यता ूदान 
कर यात आली आहे.  तसेच सवसाधारण सभा ठराव बं. 47 दनांक 30.06.2011 महानगरपािलका वधुत, पाणी पुरवठा, 
बएसयुपी, इ याद  वभागासाठ  ( वधुत वभागासाठ  उपअिभयंता-01, किन  अिभयंता-01,तांरतंऽी/ वजतंऽी-09 इ याद  पदासाठ  
मान्यता ूदान कर यात आलेली सदर िनयु  कर यात आले या कंऽाट  कमचा-यांपैक  स या खालील ूमाणे कंऽाट  वजतंऽी-
04 कायरत आहेत. 
अ.ब. कंऽाट  कमचा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 

वेतन पये 

ताऽीक खंड 
दनांक 

कायरत वभागाचे नांव 

01 ौीरामराव गजानन शामराव कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 31.12.2017 पापु व म.िन. काबरानगर 
02 हाटकर जयमाला टोपाजी कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 31.12.2017 वधुत झोन 1, 2, 3 

03 आडे शालु कशन कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 31.12.2017 हैदरबाग णालय 

04 हावळे सुरेखा द राव कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 31.12.2017 झोन 4, 5, 6. 
 
 सदर ल कंऽाट  कमचा-यां या सेवेची मुदत दनांक 30.12.2017 रोजी संपलेली असून यांचे सेवेस दनांक 31.12.2017 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.01.2018 ते 29.06.2018 पयत मदुतवाढ देणे बाबमतचा ूःताव 
महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर मान्यतेःतव सादर. 
आनंद च हाण   कंऽाट  िश क घे याऐवजी आपण िश ण सेवक हणुन िनयु  द यास आपणास 50 ट के वाटा 

शासनाकडून िमळेल याकर ता िश ण सेवक हणुन िश काची भरती करावी. 
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महापौर कंऽाट  वजतंऽी यां या सेवेच मुदतवाढ दे यास मान्यता दे यात येते.  तसेच यापुढे संबंधीताचंी दर 

सहा म ह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन पुढ ल िनयमीत सहा म ह याची मुदतवाढ वाढ 
दे याचे अिधकार  मा. महापौर व मा. आयु  यां या मान्यते दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो 

ठराव बं.09     ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायरत असले या खालील नमुद कमचा-यां यसा कंऽाट   

                 सेवेस पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलके अतंगत व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागांसाठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर भरणेबाबत मान्यता ूा  झाली असुन सदरची पदे व हत कायप दतीचा अवलबं 
क न भर यात आलेली आहेत.  यानसुार सवसाधारण सभा ठराव बं. 21 दनांक 30.06.2011 मनपा, जेएनएनयुआरएम, 
नगरो थान, पाणी पुरवठा व मलिनःसारण ई. वभागाचे देखभाल द ःतीसाठ  कंऽाट  वजतंऽीु -04 पदांसाठ  मान्यता ूदान 
कर यात आली आहे.  तसेच सवसाधारण सभा ठराव बं. 47 दनांक 30.06.2011 महानगरपािलका वधुत, पाणी पुरवठा, 
बएसयुपी, इ याद  वभागासाठ  ( वधुत वभागासाठ  उपअिभयंता-01, किन  अिभयंता-01,  तांरतंऽी/ वजतंऽी-09 इ याद  
पदासाठ  मान्यता ूदान कर यात आलेली सदर िनयु  कर यात आले या कंऽाट  कमचा-यांपैक  स या खालील ूमाणे कंऽाट  
वजतंऽी-04 कायरत आहेत. 
अ.ब. कंऽाट  कमचा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 

वेतन पये 

ताऽीक खंड 
दनांक 

कायरत वभागाचे नांव 

01 ौीरामराव गजानन शामराव कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 31.12.2017 पापु व म.िन. काबरानगर 
02 हाटकर जयमाला टोपाजी कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 31.12.2017 वधुत झोन 1, 2, 3 

03 आडे शालु कशन कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 31.12.2017 हैदरबाग णालय 

04 हावळे सुरेखा द राव कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 31.12.2017 झोन 4, 5, 6. 
 
 सदर ल कंऽाट  कमचा-यां या सेवेची मुदत दनांक 30.12.2017 रोजी संपलेली असून यांचे सेवेस दनांक 31.12.2017 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनाकं 01.01.2018 ते 29.06.2018 पयत मुदतवाढ दे यास ह मनपा सवसाधारण 
सभा सवानमुते मान्यता देते. 

तसेच कंऽाट  वजतंऽी यांना यापुढे दर सहा म ह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन पुढ ल िनयमीत सहा 
म ह याची मुदतवाढ वाढ दे याचे अिधकार  मा. महापौर व मा. आयु  यां या मान्यते दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो 
वषय बं. 09      

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायरत असले या खालील नमुद कमचा-यां यसा कंऽाट   

                 सेवेस पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत  

 नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलके अतंगत व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागांसाठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर भरणेबाबत मान्यता ूा  झाली असुन सदरची पदे व हत कायप दतीचा अवलबं 
क न भर यात आलेली आहेत.  यानुसार सवसाधारण सभा ठराव बं. 46 दनांक 18.03.2011 मनपा, ूाथिमक शाळा 
जगंमवाड , महेबबुीया कॉलनीसाठ  एक वषाक रता कंऽाट  उद िश क ु 03 पदांसाठ  एक वषाक रता तसेच सवसाधारण सभा ठराव 
बं. 62 दनांक 04.07.2012.  मनपा, ूाथिमक शाळा जंगमवाड  व महेबुबीया कॉलनी उद मा यमासाठु -02 ूा.शा. 
वंणुनगरसाठ  िश क सेमी इंमजी पुणवेळ-01 व अधवेळ-01 इ याद  कंऽाट  पदांसाठ  मान्यता ूदान कर यात आ यानुसार 
सदर िनय  कंऽाट  पदोपैक  स या खालीलूमाणे तीन कंऽाट  ूाथिमक िश क (उद मा यमु )-03 व कंऽाट  ूाथिमक िश क 
(सेमी इंमजी (पणू वेळ)-01 िश क कायरत आहेत. 
 
अ.ब. कंऽाट  कमचा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 

वेतन पये 

ताऽीक खंड 
दनांक 

कायरत वभागाचे 
नांव 

कंऽाट  ूाथिमक िश क (उद मा यमु ) एकऽीत वेतन पये 12,000/- 
01 जवैर या तजीन मो. इलीयास कंऽाट  ूाथिमक िश क उद ु

मा यम 

12,000/- 31.12.2017 ख युम लॉट शाळा 

02 मौजम खान मखुतार खान कंऽाट  ूाथिमक िश क उद ु
मा यम 

12,000/- 31.12.2017 महेबुबीया कॉ. शाळा 

03 एकबाल फातेमा अ. रह म कंऽाट  ूाथिमक िश क उद ु
मा यम 

12,000/- 31.12.2017 महेबुबीया कॉ. शाळा 



(13) 
कंऽाट  ूाथिमक िश क (सेमी इंमजी पूणवेळ) एकऽीत वेतन पये 12,000/- 

01 जाधव मोहन जनकाराम कंऽाट  ूाथिमक िश क सेमी 
इंमजी पुणवेळ 

12,000/- 31.12.2017 वंणुनगर शाळा 

 सदर ल कंऽाट  कमचा-यां या सेवेची मुदत दनांक 30.12.2017 रोजी संपलेली असून यांचे सेवेस दनांक 31.12.2017 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.01.2018 ते 29.06.2018 पयत मुदतवाढ देणे बाबतचा ूःताव 
महानगगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर मान्यतेःतव सादर. 
महापौर कंऽाट  ूाथिमक िश क उद व सेमी इमजी पुणवेळ यां या सेवेच मुदतवाढ दे यास मान्यता दे यात ु

येते.  तसेच यापुढे संबंधीताचंी दर सहा म ह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन पुढ ल िनयमीत 
सहा म ह याची मुदतवाढ वाढ दे याचे अिधकार  मा. महापौर व मा. आयु  यां या मान्यते दे यास 
ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो 

ठराव बं.10     ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायरत असले या खालील नमुद कमचा-यां यसा कंऽाट   

                 सेवेस पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत  

 नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलके अतंगत व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागांसाठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर भरणेबाबत मान्यता ूा  झाली असुन सदरची पदे व हत कायप दतीचा अवलबं 
क न भर यात आलेली आहेत.  यानुसार सवसाधारण सभा ठराव बं. 46 दनांक 18.03.2011 मनपा, ूाथिमक शाळा 
जगंमवाड , महेबबुीया कॉलनीसाठ  एक वषाक रता कंऽाट  उद िश क ु 03 पदांसाठ  एक वषाक रता तसेच सवसाधारण सभा ठराव 
बं. 62 दनांक 04.07.2012.  मनपा, ूाथिमक शाळा जंगमवाड  व महेबुबीया कॉलनी उद मा यमासाठु -02 ूा.शा. 
वंणुनगरसाठ  िश क सेमी इंमजी पुणवेळ-01 व अधवेळ-01 इ याद  कंऽाट  पदांसाठ  मान्यता ूदान कर यात आ यानुसार 
सदर िनय  कंऽाट  पदोपैक  स या खालीलूमाणे तीन कंऽाट  ूाथिमक िश क (उद मा यमु )-03 व कंऽाट  ूाथिमक िश क 
(सेमी इंमजी (पणू वेळ)-01 िश क कायरत आहेत. 
 
अ.ब. कंऽाट  कमचा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 

वेतन पये 

ताऽीक खंड 
दनांक 

कायरत वभागाचे 
नांव 

कंऽाट  ूाथिमक िश क (उद मा यमु ) एकऽीत वेतन पये 12,000/- 
01 जवैर या तजीन मो. इलीयास कंऽाट  ूाथिमक िश क उद ु

मा यम 

12,000/- 31.12.2017 ख युम लॉट शाळा 

02 मौजम खान मखुतार खान कंऽाट  ूाथिमक िश क उद ु
मा यम 

12,000/- 31.12.2017 महेबुबीया कॉ. शाळा 

03 एकबाल फातेमा अ. रह म कंऽाट  ूाथिमक िश क उद ु
मा यम 

12,000/- 31.12.2017 महेबुबीया कॉ. शाळा 

कंऽाट  ूाथिमक िश क (सेमी इंमजी पूणवेळ) एकऽीत वेतन पये 12,000/- 
01 जाधव मोहन जनकाराम कंऽाट  ूाथिमक िश क सेमी 

इंमजी पुणवेळ 

12,000/- 31.12.2017 वंणुनगर शाळा 

 सदर ल कंऽाट  कमचा-यां या सेवेची मुदत दनांक 30.12.2017 रोजी संपलेली असून यांचे सेवेस दनांक 31.12.2017 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनाकं 01.01.2018 ते 29.06.2018 पयत मुदतवाढ दे यास ह मनपा सवसाधारण 
सभा सवानमुते देते. 

तसेच कंऽाट  ूाथिमक िश क उद व सेिम इंमजी पुणवेळ यांना यापुढे दर सहा म ह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड ु
देवुन पुढ ल िनयमीत सहा म ह याची मुदतवाढ वाढ दे याचे अिधकार  मा. महापौर व मा. आयु  यां या मान्यते दे यास ह 
मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो 
वषय बं.10      

 वषय :- ूशास कय ूःताव 

 संदभ :- 1) आयु  धुळे महानगरपािलका धुळे यांचे पऽ बं. धमपा/आःथा/1325/ दनांक 03.01.2018 

        2) ौी पांडुरंग गोमाजी खरोडे याचा अज दनांक 05.01.2018 

 ौी पांडूरंग गोमाजी खरोडे यांनी यांचे वयोवृ द आई वड ल, लहान भाऊ/बह ण व ईतर सव नातेवाईक नांदेड 
ज हयातील डा याची वाड  येथे मुळ गावी राहत असुन याचें वृ द आई वड लां या आजारपणाकडे ल  दे या या सोयीसाठ  
यांची सेवा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके म ये वग कर याची वनंती केलेली आहे.  संबधीतांची धुळे महानगरपािलकेत 
सरळसेवा जा.बं. धुमपा/आःथा/817/ दनांक 05.12.2008 अन्वये िशपाई (अनुसूचीत जमाती) या पदावर आरो य वभागात 
सरळसेवेने िनयु  झालेली आहे.  संबंधीतां या वनंती अजानुसार नांदेड वाघाळा महानगरपािलकेत बदलीने िशपाई या र   
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पदावर सामावुन घेता येईल कंवा कसे या बाबत आयु , धुळे महानगरपािलका, धुळे यांनी यांचे पऽ बं. धुमपा/आःथा/1325/ 
दनांक 03.01.2018 अन्वये अिभूाय दयावा अशी वनंती केलेली आहे. 
 महारा  महानगरपािलका सेवा (सेवा भरती व सेवांचे वग करण िनयम 2015 मधील (6) अन्वये एका 
महानगरपािलकेतनु दसु-या महानगरपािलकेत बदलीने िनयु साठ  अज के यास अिधिनयमातील तरतुद नसुार व दोन्ह  
महानगरपािलकेतील िनयु  ूािधका-यां या परःपर सं मतीने मान्य होतील अशा अट  व शत वर अिधन राहन बदलीने िनयु  ु
देता येईल. 
1. पदोन्नतीचे भर यात येणा-या पदावर बदलीने िनयु  कर यात येणार नाह .  फ  नामिनदशनाने िनयु  क रता 
राखुन ठेव यात आले या र  पदावर बदलीने िनयु  कर यात यावी. 
2. अशी िनयु  झा यानंतर या पदधारकांची जे ता िनयु या दनांकास या पदा या संवगात सवात किन  ( झरो 
िसिनयार ट ) राह ल. 
तसेच महारा  शासन सामान्य ूशासन वभाग मंऽालय मुबंई यांचे शासन िनणय बमांक एसआर ह -2010/ू.ब.210/10/12, 
दनांक 03.06.2011 या शासन िनणयात अ.बं. 03 नुसार गट क, मधील कमचा-यांची वनंतीव न / सवंगाबाहय बदली 
कर यासाठ  खालील अट  नमुद आहेत. 
1. वनंतीव न, संवगाबाहय, बदली केवळ याच पदावर अथवा समक  पदावर करता येईल.  अपवादा मक प र ःथतीत 
किन  (वेतनौणेी) वेतनबॅन्ड व मेड पे मधील पदावर बदली करता येईल.  माऽ या पदांक रता विश  तां ऽक व अन्य अहता 
व हत केली असेल व ःवतंऽ िनवड ू बया अवलंब यात येत असेल अशा संवगाबाहय पदावर बदली अनु ेय होणार नाह . 
2. संबंधीत कमचा-यांची िनयु  िनयमीत असावी व याला / ितला ःथािय व ूमाणपऽ दे यात आले असावे.  संबंधीत 
कमचा-यांची कमान 05 वष सेवा पूण झाली असावी.  अपवादा मक प रःथतीत हा कालावधी 02 वष इतका िशथील करता 
येईल हणजेच कमान 03 वष सेवा पूण झालेली अस यास अपवादा मक प रःथीती वनंती वचार घेता येईल. 
 क रता उपरो  शासन िनणयातील तरतुद नसुार ौी पांडूरंग गोमाजी खरोडे, िशपायी (अनु.जमाती) यांची धुळे 
महानगरपािलकेतनु नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड आःथापनेवर िशपाई या र  पदावर बदलीने िनयु  देणेसाठ  
ूःताव महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर िनणयाःतव सादर. 
स. शेर अली   असे यापुव  आलेले ूःताव आहेत ते ह  या वषयात समावेश क न सदरचा वषय पास कर यात 

यावा. 
आयु    हा वषय पास कर यात यावा. हे शासनाकडे पाठवून शासनाने मंजरू  द यास याूमाणे कायवाह  

करता येईल. 
महापौर   ूशासनाचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.11     ठराव 

 वषय :- ूशास कय ूःताव 

 संदभ :- 1) आयु  धुळे महानगरपािलका धुळे यांचे पऽ बं. धमपा/आःथा/1325/ दनांक 03.01.2018 

        2) ौी पांडुरंग गोमाजी खरोडे याचा अज दनांक 05.01.2018 

 ौी पांडूरंग गोमाजी खरोडे यांनी यांचे वयोवृ द आई वड ल, लहान भाऊ/बह ण व ईतर सव नातेवाईक नांदेड 
ज हयातील डा याची वाड  येथे मुळ गावी राहत असुन याचें वृ द आई वड लां या आजारपणाकडे ल  दे या या सोयीसाठ  
यांची सेवा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके म ये वग कर याची वनंती केलेली आहे.  संबधीतांची धुळे महानगरपािलकेत 
सरळसेवा जा.बं. धुमपा/आःथा/817/ दनांक 05.12.2008 अन्वये िशपाई (अनुसूचीत जमाती) या पदावर आरो य वभागात 
सरळसेवेने िनयु  झालेली आहे.  संबंधीतां या वनंती अजानुसार नांदेड वाघाळा महानगरपािलकेत बदलीने िशपाई या र  
पदावर सामावुन घेता येईल कंवा कसे या बाबत आयु , धुळे महानगरपािलका, धुळे यांनी यांचे पऽ बं. धुमपा/आःथा/1325/ 
दनांक 03.01.2018 अन्वये अिभूाय दयावा अशी वनंती केलेली आहे. 
 महारा  महानगरपािलका सेवा (सेवा भरती व सेवांचे वग करण िनयम 2015 मधील (6) अन्वये एका 
महानगरपािलकेतनु दसु-या महानगरपािलकेत बदलीने िनयु साठ  अज के यास अिधिनयमातील तरतुद नसुार व दोन्ह  
महानगरपािलकेतील िनयु  ूािधका-यां या परःपर सं मतीने मान्य होतील अशा अट  व शत वर अिधन राहन बदलीने िनयु  ु
देता येईल. 
1. पदोन्नतीचे भर यात येणा-या पदावर बदलीने िनयु  कर यात येणार नाह .  फ  नामिनदशनाने िनयु  क रता 
राखुन ठेव यात आले या र  पदावर बदलीने िनयु  कर यात यावी. 
2. अशी िनयु  झा यानंतर या पदधारकांची जे ता िनयु या दनांकास या पदा या संवगात सवात किन  ( झरो 
िसिनयार ट ) राह ल. 
तसेच महारा  शासन सामान्य ूशासन वभाग मंऽालय मुबंई यांचे शासन िनणय बमांक एसआर ह -2010/ू.ब.210/10/12, 
दनांक 03.06.2011 या शासन िनणयात अ.बं. 03 नुसार गट क, मधील कमचा-यांची वनंतीव न / सवंगाबाहय बदली 
कर यासाठ  खालील अट  नमुद आहेत. 
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1. वनंतीव न, संवगाबाहय, बदली केवळ याच पदावर अथवा समक  पदावर करता येईल.  अपवादा मक प र ःथतीत 
किन  (वेतनौणेी) वेतनबॅन्ड व मेड पे मधील पदावर बदली करता येईल.  माऽ या पदांक रता विश  तां ऽक व अन्य अहता 
व हत केली असेल व ःवतंऽ िनवड ू बया अवलंब यात येत असेल अशा संवगाबाहय पदावर बदली अनु ेय होणार नाह . 
2. संबंधीत कमचा-यांची िनयु  िनयमीत असावी व याला / ितला ःथािय व ूमाणपऽ दे यात आले असावे.  संबंधीत 
कमचा-यांची कमान 05 वष सेवा पूण झाली असावी.  अपवादा मक प रःथतीत हा कालावधी 02 वष इतका िशथील करता 
येईल हणजेच कमान 03 वष सेवा पूण झालेली अस यास अपवादा मक प रःथीती वनंती वचार घेता येईल. 
 क रता उपरो  शासन िनणयातील तरतुद नसुार ौी पांडूरंग गोमाजी खरोडे, िशपायी (अनु.जमाती) यांची धुळे 
महानगरपािलकेतनु नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड आःथापनेवर िशपाई या र  पदावर बदलीने िनयु  दे यास ह 
मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मान्यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.11      

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती सभा दनांक 08.01.2018 ठराव बं. 64 या व द  

                 सवसाधारण सभेसमोर अ पल करणे बाबत 

 ौी म. अ तर प. शेख महेबुब, पु ष मजरु (ू. वसुलीकार), िनलंबीत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हे ेऽीय 
कायालय बं. 03 येथे पाणी प ट  वसुली या कामी ू. वसलीकार हणुन कायरत असतांना सालसन 2012-13 म ये रोखपाल 
यां याकडून वसुली क रता 09 पुःतके घेतली.  घेतले या एकुण 09 पावती पुःतकात वसुल केलेली र कमेची बेर ज केली असता 
एकूण र कम . 14,94,520/- वसुल क न 8,89,440/- पये 31 माच 2013 पयत भरणा केले असुन उवर त र कम 
6,11,580/- कायालयात भरणा केली नस याबाबत ौी असीफ खाँ शेर खाँ ू. पयवे क यांनी अहवाल केला यामुळे संबंधीता 
अपहार त केलेली र कम . 6,11,580/- ता काळ 24 तासा या आत जमा करावी तसेच अपहारासाठ  महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम 56(2) मधील तरतुद नुसार िनलंबीत का कर यात येवु नये याबाबतचा खुलासा 24 तासा या आत 
ःप ीकरणासह सादर कर या बाबत यांना कारणेदाखवा नोट स दे यात अली.  याअनुषंगाने संबंधीतांनी दनाकं 19.08.2013 
रोजी खुलासा सादर क न . 85,000/- ह  र कम भरणा कर याची परवानगी दयावी व तसेच बाक ची उवर त र कम 
5,26,580/- दोन तीन कःतीत दनांक 31.08.2013 पयत वना वलंब भरणा करेल यास मान्यता दयावी असे यांनी 
ःप ीकरण सादर केले.  तथा पत संबंधीतां उवर त र कम भरणा केला नस यामुळे संबधंीतास कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/साू व/आःथा-3/32047/14 द. 07.03.2014 अन्वये िनलंबीत कर यात आले. 
 िनलंबन ूकरणी संबंधीतां व द वभागीय चौकशी ूःता वत क न चौकशी अिधकार  व सादरकता अिधकार  यांची 
िनयु  कर यात आली. 
 ूःतुत ूकरणी चौकशी अिधकार  यांनी संबंधीतां व द ठेव यात आले या खालील दोषारोपाची चौकशी केली आहे. 
1) नळ जोडणीधारकांकडून वसुल केलेली र कम मनपा कायालयात न भरता या र कमेचा अपहार करणे. 
2) पाणी कराची वसुलीची सहा पावती पुःतके कायालयात जमा न करणे. 
3) नागर कांकडून र कम घेवुन यानंा पावती न देणे. 
4) ूभागात नेमुन दले या वाडात पाणी पुरवठयाची वसुली न करणे. 
5) हजेर पटावर हजेर  क न इतरऽ फरणे. 
 सदर ूकरणाची चौकशी अिधकार  मनपा, नांदेड यांनी सखोल चौकशी क न चौकशी अिधकार  यांनी यांचेकडे सादर 
कर यात आलेले अिभलेखे / दःतावेज सरकार  सा ीदार बमांक 1, 2 व 3 यांनी न द वले या सा ी, अपचार  कमचार  ौी म. 
अ तर शेख महेबुब ू. वसुलीकार याचंा ूथिमक जबाब व यांचे बचावा मक अंतीम अिभकथन तसेच सादरकता अिधकार  तथा 
त कालीन कायालय अिध क, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड (टाचण) वचारात घेता, अपचार  कमचार  ौी म. 
अ तर शेख महेबुब, पु ष मजरु तथा ू. वसलीकार, मनपा नांदेड यांचेवर जोडपऽ 01 म ये ठेव यात आलेले दोषारोप िस द झाले 
असुन संबधंीतांनी पाणी पटट ची वसुली केलेली एकूण र कम . 7,83,600/- (अ र  पये सात लाख ऽेऐंशी हजार सहाशे) पैक  
मनपा कायालयात 7,14,205/- भरणा केली असनु उवर त र कम . 69,395/- अपहार के याचे चौकशी अतंी िस द झाले आहे.  
तसेच संबंधीतांनी पाणी कराचे पावती पुःतक बमांक 1) 651, 2) 727, 3) 885, 4) 66, 5) 1032, 6) 1131 अशी सहा पावती 
पुःतके कायालयात जमा केली नाह त. 
 उ  सव बाबी वचारात घेता संबंधीता यापुढे महानगरपािलका सेवेत ठेवणे महापािलके या हताचे नस यामुळे तसेच 
यांचेवर ल फौजदार  ःव पाचे आरोप पहात महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 56(3) (ब) नुसार यांना कारण 
दाख व याची सबंंधी दे याची आवँयकता नाह  अशी िनयु  ूािधका-यांची खाऽी झाली अस याने ौी म. अ तर प. शेख 
महेबुब, पु ष मजरु यांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 56(2) (ह) मधील तरतुद नुसार महानगरपािलका 
सेवेतुन पुढे नौकर  िमळ यास सामान्यपणे अपाऽ होईल, असा कायालयीन आदेश बमांक जा.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-3/ 
7754/17, दनाकं 01.09.2017 अन्वये कायमचे बडतफ कर यात आले आहे.  सदर आदेशा व द संबंधीतांनी ःथायी सिमती,  
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मनपा यांचेकडे दनांक 26.09.2017 रोजी अ पल दाखल केले होते.  क रता सदर ल बडतफ चा आदेश र बाबत करता येणार 
नाह  ह  बाब ःथायी सिमतीसमोर ूशासक य ट पणी दारे सादर कर यात आली होती. 
 तथा प, ूशासनाने दनांक 01.09.2017 रोजी िनगमीत केलेला बडतफ चा आदेश र  क न संबंधीतासं कामावर 
पुन:ःथा पत करणे, तसेच संबंधीताचा बडतफ  काळ िनलंबन काळ कर याची ह  मंजरु  दे यात येते.  तसेच अ पल क याकउ◌ुन 
वसुल कर यात येणार  र कम . 69,395/- व र कम . 10,00,000/- यांचे मासीक वेतनातुन ह े पाडुन वसलु कर यात 
तसेच अ पलाथ चे 02 वा षक वेतनवाढ कायम ःव पी बंद कर याची मान्यता मनपा ःथायी सिमती सभेने ठराव ूदान केला 
आहे. 
 सदरचा ठराव 64 दनांक 08.01.2018 हा ूशास कय ट पणी जा.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-3/14356/17 
दनांक 28.12.2017 या ूशासक य ट पणी या व द असुन संयु क व सनदशीर ठरत नस यामुळे ूशासनाने िनगमीत 
केलेला कायालयीन आदेश बंमांक जा.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-3/7754/17 द. 01.09.2017 अन्वये बडतफ चा आदेश 
हा यो य आहे.  तर  ःथायी सिमतीचा ठराव र  करणेबाबत ूशासना या वतीने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण 
सभेसमोर अ पल िनणयाःतव ठेव यात येते. 
अ दल शमीमु   ःथायी सिमतीने जो ूःताव पाठवलेला आहे तो ठराव पास कर यात यावा. आयु ांने जो ूःताव 

पाठवला आहे तो रदद कर यात यावा. 
दपकिसंग रावत   अ तर सारखे आणखी कती कमचार  आहेत यांचाह   वचार करावा याह  कमचा-यास घे यात 

यावे.  

आयु    या वषयाम ये इतरांचा समावेश कर यात येवू नये. केवळ याच वषयापुरता िनणय यावा. ःथायी 
सिमतीने जो िनणय घेतला आहे या िनणयावर ूशासनाने सव साधारण सभे समोर आलो आहे 
यावर सव साधारण सभेने िनणय यावा.  

अ दल शमीमु   ौी म. अ तर प. शेख महेबुब, पु ष मजरु (ू. वसुलीकार) यांना कायालयीन आदेश दनांक 
01.09.2017 यांना बडतफ कर यात आले होते सदर या आदेशा व द मनपा ःथायी सिमती 
समोर संबंधीतांनी कामावर घे यासाठ  अ पल सादर केले असता नावाशमनपा ःथायी सिमतीने ठराव 
64 दनांक 08.01.2018 नुसार ूशासनाने दनांक 01.09.2017 रोजी िनगमीत केलेला बडतफ चा 
आदेश र  क न संबंधीतांस कामावर पुन:ःथा पत करणे, तसेच संबंधीताचा बडतफ  काळ िनलंबन 
काळ कर याची ह  मंजरु  दे यात येते.  तसेच अ पल क याकडुन वसुल कर यात येणार  र कम 
. 69,395/- व र कम . 10,00,000/- यांचे मासीक वेतनातुन ह े पाडुन वसुल करणे तसेच 
अ पलाथ चे 02 वा षक वेतनवाढ कायम ःव पी बंद क न संबंधीतास पुनःथा पत कर यास 
मान्यता ूदान केली आहे. 

तथा प ूशासनाने मनपा ःथायी सिमती ठराव बं. 64 दनांक 08.01.2018 हा र  
कर यासाठ चा ूशासनाचा ूःताव महासभेसमोर सादर केला सदरचा ूःताव र  क न ौी म. 
अ तर प. शेख महेबुब, पु ष मजरु (ू. वसुलीकार) यांना मनपा  ःथायी सिमतीने ठराव बं. 64 
दनांक 08.01.2018 या मान्यतेनुसार संबंधीतास पुनःथा पत कर यास. 

अ दल स ारु    ौी अ.शमीम अ दला यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहेत तसेच सदर ल कमचार  ु
वर उपासमार ची वेळ आलेली आहे जे मनपाचे पैसे होते ते मनपाकडे याने भरले आहेत यामुळे 
कामावर घे यात यावे. यांने 30 वषा पासुन सेवा केली आहे. 

सभागहृ नेता  कमचार  काम कर त  असतांना चुका होत असतात. यामुळे याची एकदाची चुक माफ क न 
यास कामावर घे यात यावे. ःथायी सिमतीने जो िनणय घेतला आहे तो िनणय या ठकाणी 
कायम ठेव यात यावा. संबधीतास बडतफ न करता यास कमी िश ा लाव यात यावी तसेच 
संबधीताने अिलप महापौर महोदयाकडे करावे व यास कामावर घे यात यावे. याबाबतचे सव 
अिधकार महापौर यांना दे यात येतात. 

महापौर   ौी अ. शमीम अ दला यांनी पुढ ल ूमाणे द ःती ूःताव मांडला ौी मु ु . अ तर प. शेख महेबुब, 
पु ष मजरु (ू. वसुलीकार) यांना कायालयीन आदेश दनांक 01.09.2017 यांना बडतफ कर यात 
आले होते सदर या आदेशा व द मनपा ःथायी सिमती समोर संबंधीतांनी कामावर घे यासाठ  
अ पल सादर केले असता नावाशमनपा ःथायी सिमतीने ठराव 64 दनांक 08.01.2018 नुसार 
ूशासनाने दनाकं 01.09.2017 रोजी िनगमीत केलेला बडतफ चा आदेश र  क न संबंधीतासं 
कामावर पुन:ःथा पत करणे, तसेच संबंधीताचा बडतफ  काळ िनलंबन काळ कर याची ह  मजंरु  
दे यात येते.  तसेच अ पल क याकडुन वसुल कर यात येणार  र कम . 69,395/- व र कम . 
10,00,000/- यांचे मासीक वेतनातुन ह े पाडुन वसुल करणे तसेच अ पलाथ चे 02 वा षक 
वेतनवाढ कायम ःव पी बंद क न संबंधीतास पनुःथा पत कर यास मान्यता ूदान केली आहे.  
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तथा प ूशासनाने मनपा ःथायी सिमती ठराव बं. 64 दनांक 08.01.2018 हा र  कर यासाठ चा 
ूशासनाचा ूःताव महासभेसमोर सादर केला सदरचा ूःताव र  क न ौी म. अ तर प. शेख 
महेबुब, पु ष मजरु (ू. वसलुीकार) यांना मनपा  ःथायी सिमतीने ठराव बं. 64 दनांक 
08.01.2018 या मान्यतेनसुार संबंधीतास पनुःथा पत कर यास मान्यता दे या बाबतचा जो 
ूःताव मांडला यास मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं.12     ठराव 

 ौी म. अ तर प. शेख महेबुब, पु ष मजरु (ू. वसुलीकार) यांना कायालयीन आदेश दनांक 01.09.2017 यांना 
बडतफ कर यात आले होते सदर या आदेशा व द मनपा ःथायी सिमती समोर संबंधीतांनी कामावर घे यासाठ  अ पल सादर 
केले असता नावाशमनपा ःथायी सिमतीने ठराव 64 दनांक 08.01.2018 नुसार ूशासनाने दनांक 01.09.2017 रोजी िनगमीत 
केलेला बडतफ चा आदेश र  क न संबधंीतांस कामावर पुन:ःथा पत करणे, तसेच संबंधीताचा बडतफ  काळ िनलंबन काळ 
कर याची ह  मंजरु  दे यात येते.  तसेच अ पल क याकडुन वसुल कर यात येणार  र कम . 69,395/- व र कम . 
10,00,000/- यांचे मासीक वेतनातुन ह े पाडुन वसुल करणे तसेच अ पलाथ चे 02 वा षक वेतनवाढ कायम ःव पी बंद क न 
संबंधीतास पनुःथा पत कर यास मान्यता ूदान केली आहे. 

तथा प ूशासनाने मनपा ःथायी सिमती ठराव बं. 64 दनांक 08.01.2018 हा र  कर यासाठ चा ूशासनाचा ूःताव 
महासभेसमोर सादर केला सदरचा ूःताव र  क न ौी म. अ तर प. शेख महेबुब, पु ष मजरु (ू. वसुलीकार) यांना मनपा  
ःथायी सिमतीने ठराव बं. 64 दनांक 08.01.2018 या मान्यतेनुसार सबंंधीतास पुनःथा पत कर यास ह मनपा सवसाधारण 
सभा सवानमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो. 
वषय बं.12      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकांतगत शहरातील मलवाह न्यांचे सांडपाणी शहरा या वेगवेगळया भागातुन पं पंग 
क न ब ढार, इलीचपूर व सांगवी येथील मलशु द करण किात ू बया क न ते ू बयाकृत पाणी शेतीसाठ  सोडले जाते.  
स : ःथतीत संपणू शहराचे िमळन ू बयाकृत पाणी ु 40 द.ल.िम. ूित दवस (MLD) इतके आहे.  ये या तीन ते चार वषात सदर 
ू बयाकृत पाणी 60-70 द.ल.मी. ूित दवस इतके उपल ध होणार आहे.  सदर ू बयाकृत पाणी परळ  येथील व ुत औ ंणक 
किासाठ  दे याबाबत मनपा व महाजनको यांची ूाथिमक ःतरावर बोलणी झालेली आहे व महाजनको यांचे कडून ू बयाकृत 
पाणी परळ  (वै.) येथील औ ंणक व ुत किास ने यासाठ  नांदेड ते परळ  (वै.) पयत सव ण होवून ूःताव शासनाकडे (उजा 
मंऽालय) सादर कर याची कायवाह  ूगतीपथावर आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके कडून ू बयाकृत पाणी दे याबाबत शासना या मान्यतेसाठ  पऽ यवहार झालेला 
आहे.  यानूसार शासना या नगर वकास वभागाचे सहसिचव यानंी दनांक 25.02.2016 या पऽान्वये असे कळ वले आहे क  
शहरातील मलशु द करण किातून उ सज त होणारे ू बया केलेले पाणी महाजनको परळ  औ ंणक किास उपल ध क न 
दे यासंदभात महाजनको अिधका-यांशी चचा क न आवँयकतो आराखडा तयार करावा व यास महानगरपािलके या मा. 
सवसाधारण सभेची मान्यता घेवनु ती नागपूर महानगरपािलकेने महाजनकोशी केले या करारा या धत वर महानगरपािलकेसाठ  
फायदेशीर ठरतील.  अशी अट  व शत वर आवँयक करारनामा क न व शहरातील मलशु द करण मधून उ सज त होणा-या 
ू बयाकृत केले या पा याचा 100% पूनवापर होईल यासाठ  आवँयकती कायवाह  तातड नपे कर यात यावी. 
 क रता नागपूर महानगरपािलके या धत वर करारनामा क न परळ  (वै.) औ ंणक व ुत कि यांना ू बया क न पाणी 
दे याची मान्यता दे यासाठ  मा. सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
सभागहृ नेता   शेतक-याची तहाण भाग व यासाठ  वंणुपुर  ूक प बांध यात आला होता. वंणुपुर  जलायशातील 

50 ट के पाणी हे प यासाठ  वापर यात येते.  यासाठ  आपले जे सांड पाणी आहे या पा याला 
युअर क न शेतक-यासाठ  राखीव राह ले पाह जे. परळ ला हे पाणी द यास या ठकाण या शेतक-
यावर अन्याय होईल यामुळे हे पाणी परळ ला दे यात येव ू नये. हा वषय या सभागहृात 
फेटाळ यात येते. पाणी नांदेड ज हयातील शेतक-यास िमळाले पाह ज.े 

अ दल स ाु र   वंणुपुर  जलाशयातील पाणी हे शेतक-यासाठ  दे यात आले पाह जे होते परंतू आता आपण पाणी 
वापरत आहोत यासाठ  शेतक-यांना पाणी िमळत नाह  हणुन सदरचे पाणी परळ ला दे यात येव ू
नये हा वषय फेटाळ यात येते.  

कशोर ःवामी   माजी मु यमंऽी अशोकरावजी च हाण साहेब यानंी यां या समवेत इतर ह  पदािधकार  यांची बैठक 
मा. मु यमंऽी महोदयांनी लावली होती. या बैठक ला त कालीन महापौर व मी सु दा या बैठक स 
उप ःथत होतो, माजी मु यमंऽी यांनी सदर फुगीर ड पीआर तयार केले व याची क मंत .400 
कोट  पये एवढ  होती यामुळे .400 कोट चा िनधीचा अप यय होईल यासाठ  हा ूःताव याच 
ठ काणी थांब व यात यावा अशी वनंती माजी मु यमंऽी महोदयांनी केली होती. मा. मु यमंऽी 
महोदयांनी असे वषय समोर ठेव यात येवू नये असे त कालीन उजा मंऽी यांना सांगीतले होते. हा  
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वषय मुंबई येथे सं  पलेला होता.  या ठकाण या शेतक-यावर अन्याय होईल यामुळे हे पाणी 
परळ  दे यात येवू नये, यामुळे हा वषय या ठकाणी फेटाळ यात यावा. 

दपकिसंग रावत   मी जर  भाजपाचा नगरसेवक असलो तर   आ ण सभागहृाची भावना ल ात घेता मी सभागहृा 
सोबत आहे. आ ह  नांदेड म ये राहतो आ ण नांदेड या जनतेला आ हाला न्याय दयावयास पाह जे 
हणून परळ ला हे पाणी दे यात येवू नये. सदरचे पाणी श टमेट क न नांदेड ज हयातील शेतक-
यांना दे यात यावे. हा ठराव फेटाळ यात यावा अशी मी सभागहृास वनंती करतो.  

महापौर ौी कशोर ःवामी यांनी ूशासनाचा फेटळ या बाबतचा ूःताव मांडला यास मान्यता दे यात येते 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं.13     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकांतगत शहरातील मलवाह न्यांचे सांडपाणी शहरा या वेगवेगळया भागातुन पं पंग 
क न ब ढार, इलीचपूर व सांगवी येथील मलशु द करण किात ू बया क न ते ू बयाकृत पाणी शेतीसाठ  सोडले जाते.  
स : ःथतीत संपणू शहराचे िमळन ू बयाकृत पाणी ु 40 द.ल.िम. ूित दवस (MLD) इतके आहे.  ये या तीन ते चार वषात सदर 
ू बयाकृत पाणी 60-70 द.ल.मी. ूित दवस इतके उपल ध होणार आहे.  सदर ू बयाकृत पाणी परळ  येथील व ुत औ ंणक 
किासाठ  दे याबाबत मनपा व महाजनको यांची ूाथिमक ःतरावर बोलणी झालेली आहे व महाजनको यांचे कडून ू बयाकृत 
पाणी परळ  (वै.) येथील औ ंणक व ुत किास ने यासाठ  नांदेड ते परळ  (वै.) पयत सव ण होवून ूःताव शासनाकडे (उजा 
मंऽालय) सादर कर याची कायवाह  ूगतीपथावर आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके कडून ू बयाकृत पाणी दे याबाबत शासना या मान्यतेसाठ  पऽ यवहार झालेला 
आहे.  यानूसार शासना या नगर वकास वभागाचे सहसिचव यानंी दनांक 25.02.2016 या पऽान्वये असे कळ वले आहे क  
शहरातील मलशु द करण किातून उ सज त होणारे ू बया केलेले पाणी महाजनको परळ  औ ंणक किास उपल ध क न 
दे यासंदभात महाजनको अिधका-यांशी चचा क न आवँयकतो आराखडा तयार करावा व यास महानगरपािलके या मा. 
सवसाधारण सभेची मान्यता घेवनु ती नागपूर महानगरपािलकेने महाजनकोशी केले या करारा या धत वर महानगरपािलकेसाठ  
फायदेशीर ठरतील.  अशी अट  व शत वर आवँयक करारनामा क न व शहरातील मलशु द करण मधून उ सज त होणा-या 
ू बयाकृत केले या पा याचा 100% पूनवापर होईल यासाठ  आवँयकती कायवाह  तातड नपे कर यात यावी. 
 क रता नागपूर महानगरपािलके या धत वर करारनामा क न परळ  (वै.) औ ंणक व ुत कि यांना ू बया क न पाणी 
दे यासाठ चा ूशासनाचा ूःताव ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते फेटाळ यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
वषय बं. 13      

 मनपा ह ीतील NRAP सांडपाणी उपसा किाम ये न वन 300 HP पंप सेट बस व यासाठ  गोदावर  नद चे ूदषण होऊ ु
नये या साठ  NRAP (रा ीय नद  कृती आराखडा) या योजनेतनु महारा  जवन ूािधकरण या वभागा माफत जनुा पुल देगलुर 
नाका येथे सांड पाणी उपसा कि बांध यात आले असुन, या पंप गहृात 150 HP चे दोन पंपसेट व 300 HP चे तीन पंप असून, हे 
सव पंप संच बदं आहेत.  ू येक  एक एक पंप सेट द ःत कर याची कायवाह  चालु आहे या काळात एक न वन पंपसंु ट 
बस व याक रता उप अिभयंता पाणी पुरवठा व मलिनःसासरण वभाग मनपा नांदेड यांनी सादर केले या अहवालानुसार कामाची 
तातड  व गरज आवँय ा ल ात घेवुन या कामासाठ  लागणारा खच पये 75,12,000/- (अ र  पये पंचाह र ल  बारा हजार 
फ ) अपे ीत आहे. 
 क रता सदर खचास ूशास कय व आथ क मान्यता देणे क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 
73 क व ड नुसार ूःताव सवसाधारण सभे समोर मान्यतेःतव सादर. 
सभागहृ नेता  गे या तीन चार मह यापासुन हे काम चालू आहे. नद  ूदषन टाळ यासाठ  ूशासनाने चागंले ु

ूय  केले आहे.   यावर मा. ज हािधकार  व मा. आयु ावर केसेस दाखल केले या आहेत. मा. 
पयावरण मंऽी महोदयांनी हा ूक पासाठ  काह  िनधी मनपास दला आहे काय हे सांगावे. मोटार 
घे याचा वषय आहे तो पास कर यात यावा. 

आयु    सदर नद  ूदषण टाळ यासाठ  माु . पालकमंऽी महोदय यांचेकडे आपण एक ड पीआर सादर केला 
आहे. तो ड पीआर पयावरण वभागाकडे सु दा दे यात आला आहे यास मंजरू  मीळेल अशी अपे ा 
आहे.  

महापौर ूशासनाचा ूःताव काय र ूशास कय आथ क मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 

ठराव बं.14     ठराव 

 मनपा ह ीतील NRAP सांडपाणी उपसा किाम ये न वन 300 HP पंप सेट बस व यासाठ  गोदावर  नद चे ूदषण होऊ ु
नये या साठ  NRAP (रा ीय नद  कृती आराखडा) या योजनेतनु महारा  जवन ूािधकरण या वभागा माफत जनुा पुल देगलुर 
नाका येथे सांड पाणी उपसा कि बांध यात आले असुन, या पंप गहृात 150 HP चे दोन पंपसेट व 300 HP चे तीन पंप असून, हे  
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सव पंप संच बदं आहेत.  ू येक  एक एक पंप सेट द ःत कर याची कायवाह  चालु आहे या काळात एक न वन पंपसटं ु
बस व याक रता उप अिभयंता पाणी पुरवठा व मलिनःसासरण वभाग मनपा नांदेड यांनी सादर केले या अहवालानुसार कामाची 
तातड  व गरज आवँय ा ल ात घेवुन या कामासाठ  लागणारा खच पये 75,12,000/- (अ र  पये पंचाह र ल  बारा हजार 
फ ) अपे ीत आहे. 
 क रता सदर खचास ूशास कय व आथ क मान्यता देणे क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 
73 क व ड नुसार ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मान्यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो. 
वषय बं.14      

 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलका ह ीत र जःश  ऑ फस (ITM) ते रे वे ःटेशन पयत या रः याचे  

                युट फकेशन करणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत र जःश  ऑ फस (ITM) ते रे वे ःटेशन पयत या रः याचे युट फकेशन 
करणेसाठ  शहरातील र जःश  ऑ फस ते रे वे ःटेशन पयतचा रःता सुमारे 10 वषापुव  कर यात आला होता.  स ःथतीत सदर 
रः यावर ख डे पडलेले आहेत.  फुटपाथवर ल पे हर कांह  ठकाणी दबले आहेत.  लोखंड  रेलींग कांह  ठकाणी तुटली आहे.  
SW Drain वर ल क हर फुटले आहेत.  रःता करतेवेळ  Stadium या बाजनेु अ या ं द म ये पे हर लॉक बसवुन व उवर त 
ं द त डांबर  रःता तयार कर यात आला होता.  परंतु रः याचे पे हर लॉक 50% जागी दबले गेले आहेत.  यामुळे वाहतुक स 
कठ ण जात आहे.  पाक ग या जागी असलेले कब ःटोन नाद ःत झालेले आहेतु .  यामुळे रःता ( युट फकेशन) स दय करण 
कर यासाठ  या वभागाचे उप अिभयंता व किनं ठ अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न 
ज हा दरसुची 2017-18 नुसार पये 95,69,600/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत र जः श  ऑ फस (ITM) ते रे वे ःटेशन पयत या रः याचे युट फकेशन 
करणेसाठ  लागणार  र कम पये 95,69,600/- (अ र  पये पं यान्नव ल  एकोणस र हजार सहाशे फ ) `` न वन 
रःते/न वन ना या `` या लेखािशषका खालील तरतुद तुन सुधार त अदंाजपऽका या अिधन राहन सालसन ु 2017-18 या 
ूशास कय व आथ क मान्यतेःतव सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
महापौर ूशासनाने ूशास कय व आथ क मान्यता देण बाबत सादर केले या ूःतावास मान्यता दे यात येते 

व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.15     ठराव 

 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलका ह ीत र जःश  ऑ फस (ITM) ते रे वे ःटेशन पयत या रः याचे  

                युट फकेशन करणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत र जःश  ऑ फस (ITM) ते रे वे ःटेशन पयत या रः याचे युट फकेशन 
करणेसाठ  शहरातील र जःश  ऑ फस ते रे वे ःटेशन पयतचा रःता सुमारे 10 वषापुव  कर यात आला होता.  स ःथतीत सदर 
रः यावर ख डे पडलेले आहेत.  फुटपाथवर ल पे हर कांह  ठकाणी दबले आहेत.  लोखंड  रेलींग कांह  ठकाणी तुटली आहे.  
SW Drain वर ल क हर फुटले आहेत.  रःता करतेवेळ  Stadium या बाजनेु अ या ं द म ये पे हर लॉक बसवुन व उवर त 
ं द त डांबर  रःता तयार कर यात आला होता.  परंतु रः याचे पे हर लॉक 50% जागी दबले गेले आहेत.  यामुळे वाहतुक स 
कठ ण जात आहे.  पाक ग या जागी असलेले कब ःटोन नाद ःत झालेले आहेतु .  यामुळे रःता ( युट फकेशन) स दय करण 
कर यासाठ  या वभागाचे उप अिभयंता व किनं ठ अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न 
ज हा दरसुची 2017-18 नुसार पये 95,69,600/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत र जः श  ऑ फस (ITM) ते रे वे ःटेशन पयत या रः याचे युट फकेशन 
करणेसाठ  लागणार  र कम पये 95,69,600/- (अ र  पये पं यान्नव ल  एकोणस र हजार सहाशे फ ) `` न वन 
रःते/न वन ना या `` या लेखािशषका खालील तरतुद तुन सुधार त अदंाजपऽका या अिधन राहन ु सालसन 2017-18 या 
ूशास कय व आथ क मान्यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.15      

 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलका ह ीत वमानतळ, राज कॉनर, आय.ट .आय. ते आ णाभाऊ साठे चौक,  

                नमःकार चौक, माळटेकड  गु दारा, वमानतळ रः या या दभाजकाची द ःती व रंगरंगोट  करणेु ु  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत वमानतळ, राज कॉनर, आय.ट .आय. ते आ णाभाऊ साठे चौक नमःकार 
चौक, माळटेकड  गु दारा, वमानतळ रः या या दभाजकाची द ःती वु ु  रंगरंगोट  कर यासाठ  सदर रःता उ र नांदेड शहरातील 
मु य रःते असनु वमानतळाला जोडणारा एकमेव रःता अस याने सदर रः याचे सुशोभीकरण करणे आवँयक अस याने रःता 
दभाजकाची द ःती व रंगरंगोट चे काम करणेसाठ  या वभागाचे उप अिभयंता व किन  अिभयंता यांनी ूु ु य  ःथळ पाहणी 
क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दर सुची 2017-18 नुसार पये 51,80,000/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर 
केले आहे. 
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 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत वमानतळ, राज कॉनर, आय.ट .आय. ते आ णाभाऊ साठे चौक, नमःकार 
चौक, माळटेकड  गु दारा, वमानतळ रः यां या दभाजकाची द ःती व रंगरंगोट  करणेसाठ  लागणार  र कम पये ु ु
51,80,000/- (अ र  पये ए यावन्न ल  ऐंन्शी हजार फ ) यास `` न वन रःते/न वन ना या `` या लेखािशषका खालील 
तरतुद तुन सुधार त अदंाजपऽका या अिधन राहन साु लसन 2017-18 या ूशास कय व आथ क मान्यतेःतव सवसासधारण 
सभेसमोर सादर. 
महापौर ूशासनाने ूशास कय व आथ क मान्यता देण बाबत सादर केले या ूःतावास मान्यता दे यात येते 

व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.16     ठराव 

 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलका ह ीत वमानतळ, राज कॉनर, आय.ट .आय. ते आ णाभाऊ साठे चौक,  

                नमःकार चौक, माळटेकड  गु दारा, वमानतळ रः या या दभाजकाची द ःती व रंगरंगोट  करणेु ु  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत वमानतळ, राज कॉनर, आय.ट .आय. ते आ णाभाऊ साठे चौक नमःकार 
चौक, माळटेकड  गु दारा, वमानतळ रः या या दभाजकाची द ःती व रंगरंगोट  कर यासाठ  सदर रःता उ र नांदेड शहरातील ु ु
मु य रःते असनु वमानतळाला जोडणारा एकमेव रःता अस याने सदर रः याचे सुशोभीकरण करणे आवँयक अस याने रःता 
दभुाजकाची द ःती व रंगरंगोट चे काम करणेसाठ  या वभागाचे उप अिभयंता व किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी ु
क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दर सुची 2017-18 नुसार पये 51,80,000/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर 
केले आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत वमानतळ, राज कॉनर, आय.ट .आय. ते आ णाभाऊ साठे चौक, नमःकार 
चौक, माळटेकड  गु दारा, वमानतळ रः यां या दभाजकाची द ःती व रंगरंगोट  करणेसाठ  लागणार  र कम पये ु ु
51,80,000/- (अ र  पये ए यावन्न ल  ऐंन्शी हजार फ ) यास `` न वन रःते/न वन ना या `` या लेखािशषका खालील 
तरतुद तुन सुधार त अदंाजपऽका या अिधन राहन सालसन ु 2017-18 या ूशास कय व आथ क मान्यता ह मनपा सवसाधारण 
सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.16      

वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलका ह ीत 1) वमानतळ, राज कॉनर, आय.ट .आय. ते आ णाभाऊ साठे चौक, 
नमःकार चौक, माळटेकड  गु दारा वमानतळ. (2) आय.ट .आय. ते िशवाजीनगर RUB पयत थम लाःट क 
पट ने सटर व साईड लाईन व झेॄा बॉसींग प टे मारणे व कॅट आय बस वणे. 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत (1) वमानतळ, राज कॉनर, आय.ट .आय. ते आ णाभाऊ साठे चौक 
नमःकार चौक, माळटेकड  गु दारा, वमानतळ (2) आय.ट .आय. ते िशवाजीनगर RUB पयत थम लाःट क पट ने सटर व 
साईड व झेॄा प टे मारणे व कॅट आय बस वणेसाठ  रःते उ र नांदेड शहरातील मु य रःते असुन वमानतळ व द ीण नांदेड 
शहराला जोडणारे मु य रःते अस याने सदर रः याचे सुशोभीकरण तसेच वाहतुक यवःथा सुरळ त करणे आवँयक अस यामुळे 
सदर रः यांवर थम लाःट क पटने सटर व साईड लाईन व झेॄा बॉसींग प टे मारणे व कॅट आय बस व याचे काम करणेसाठ  
या वभागाचे उप अिभयंता व किन  अिभयतंा यानंी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची 
2017-18 नुसार पये 77,03,855/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत (1) वमानतळ, राज कॉनर, आय.ट .आय. ते आ णाभाऊ साठे चौक 
नमःकार चौक, माळटेकड  गु दारा, वमानतळ (2) आय.ट .आय. ते िशवाजीनगर RUB पयत थम लाःट क पट ने सटर व 
साईड व झेॄा प टे मारणे व कॅट आय बस वणेसाठ  लागणार  र कम पये 77,03,855/- (अ र  पये स याह र ल  तीन 
हजार आठशे पंचा वन फ ) यास `` न वन रःते/न वन ना या `` या लेखािशषका खालील तरतुद तुन सुधार त अदंाजपऽका या 
अिधन राहन सालसन ु 2017-18 या ूशास कय व आथ क मान्यतेःतव सवसासधारण सभेसमोर सादर. 
सभागहृ नेता  शहरात ूमुख रः याचे कामे झालेली आहेत चौकाचे ठकाणी काम  दसत आहे. शहरात काह  तर  

झाले आहे अशी सवाची भावना झालेली आहे. गु -ता-गदद  नंतर ूथमच शहरातील रेलींगची 
रंगरंगाट  कर यात येत  आहे ती कर यात यावी. संगत गु दारासाठ  याऽेक  येतात तोह  रःता 
करणे आवँयक आहे. इतरह  शहरातील लहान लहान रःते दसु-या ट यात घेणे आवँयक आहे.  

स. शेर अली   आपण जी कामे केली आहे ती कामे अ यंत अिभनंदिनय आहेत यात शकंा नाह . आता बीजी 
महाराज यांनी सांगीत याूमाणे रःता बमाक 24 हा ौी पवळे, बजी महाराज व मा या ूभागातनु 
जातो. याह  रःतेचे काम करावे. 

वैशाली देशमुख   म.फुले चौक, गणेशनगर, पावडे वाड  नाका ते मोर चौक ते छऽपती चौक हा रःता देखील कर यात 
यावा अशी आपणास वनंती आहे.  
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अ दल स ारु    जनु्या शहराचा एकह  रःता केलेला नाह   सभापती साहेब यां या  वाडातील रःता तर  यावावयास 

पाह जे होता ते रःता का घे यात आले नाह . संगत गु दारास जाणारा रःता फार मह वाचा आहे. 
हा वषय पेड ंग ठेव यात यावा. 

फा ख अली खाँ   हा वषय पेड ंग ठेव यात येवू नये पास कर यात यावा. इतरह  रःते करावे अशी आमची मागणी 
आहे. 
बराच वेळ ग धळ चालू होता. 

अ दल स ारु    जनु्या शहराचा एकह  रःता केलेला नाह   संगत गु दारास जाणारा रःता फार मह वाचा आहे. हा 
का रःता घेतला नाह  असे सांगावे. 

सभागहृ नेता   इतर ह  रः याचे िन वदा काढ यात या यात हा वषय पास कर यात यावा. 
आयु     जे रःते घे यात आले आहेत या रः यामुळे शहराची लुक ंग दसणार आहे. याकर ता हे रःते 

ूःता वत केले आहे. आप या या सुचना आहेत या मा या कडे दे यात या यात यानुसार ते 
रःते पण कर यात येतील याला िनधीची कमी पडू देणार नाह . हे माझे आपणास आ ासन आहे. 

महि पंपळे   अ या महारा ातून मा या ूभागात मुले िश ण घे यासाठ  येतात.  यासाठ  भा यनगरचा रःता 
घे यात यावा.   

भानुिसंग रावत   ओ ड िसट चे रःते मह वाचे नाह त काय. हबीब टॉक ज ते महा वर चौक हा रःता मह वाचा नाह  
काय हे सांगावे. या रः याचा का समावेश केला नाह . याचा ूथम खुलासा करावा. ठरा वक 
एर या या रः याकडे आपण ल  दले आहे, असे दसुन येत आहे. गणेश टॉक ज या रः यावर 
जावून पहावे तो रःता क ती खराब झालेला आहे. तो का रःता का घे यात आला नाह  हे ःप  
करावे. 

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

ठराव बं.17     ठराव 

वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलका ह ीत 1) वमानतळ, राज कॉनर, आय.ट .आय. ते आ णाभाऊ साठे चौक, 
नमःकार चौक, माळटेकड  गु दारा वमानतळ. (2) आय.ट .आय. ते िशवाजीनगर RUB पयत थम लाःट क 
पट ने सटर व साईड लाईन व झेॄा बॉसींग प टे मारणे व कॅट आय बस वणे. 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत (1) वमानतळ, राज कॉनर, आय.ट .आय. ते आ णाभाऊ साठे चौक 
नमःकार चौक, माळटेकड  गु दारा, वमानतळ (2) आय.ट .आय. ते िशवाजीनगर RUB पयत थम लाःट क पट ने सटर व 
साईड व झेॄा प टे मारणे व कॅट आय बस वणेसाठ  रःते उ र नांदेड शहरातील मु य रःते असुन वमानतळ व द ीण नांदेड 
शहराला जोडणारे मु य रःते अस याने सदर रः याचे सुशोभीकरण तसेच वाहतुक यवःथा सुरळ त करणे आवँयक अस यामुळे 
सदर रः यांवर थम लाःट क पटने सटर व साईड लाईन व झेॄा बॉसींग प टे मारणे व कॅट आय बस व याचे काम करणेसाठ  
या वभागाचे उप अिभयंता व किन  अिभयतंा यानंी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची 
2017-18 नुसार पये 77,03,855/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत (1) वमानतळ, राज कॉनर, आय.ट .आय. ते आ णाभाऊ साठे चौक 
नमःकार चौक, माळटेकड  गु दारा, वमानतळ (2) आय.ट .आय. ते िशवाजीनगर RUB पयत थम लाःट क पट ने सटर व 
साईड व झेॄा प टे मारणे व कॅट आय बस वणेसाठ  लागणार  र कम पये 77,03,855/- (अ र  पये स याह र ल  तीन 
हजार आठशे पंचा वन फ ) यास `` न वन रःते/न वन ना या `` या लेखािशषका खालील तरतुद तुन सुधार त अदंाजपऽका या 
अिधन राहन सालसन ु 2017-18 या ूशास कय व आथ क मान्यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.17      

वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलका ह ीत 1) रे वे ःटेशन ते महावीर चौक (2) हता मा ःमारक ते वजीराबाद ु
(3) िशवाजी पुतळा ते हंगोली गेट RUB व ःटेशन रोड BT रः याचे डांबर करणाने मजबुतीकरण करणे. 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत (1) रे वे ःटेशन ते महावीर चौक (2) हता मा ःमारक ते वजीराबाद ु (3) 
िशवाजी पुतळा ते हंगोली गेट RUB व ःटेशन रोड BT रः याचे डांबर करणाने मजबुतीकरण यापुव  सुमारे दहा वषापुवी सालसन 
2008 गु -ता-ग  कायबम अतंगत नतुनीकरण कर यात आले होते.  सदर रःते हे नांदेड शहरातील अ यंत मह वाचे कायालय, 
गु दारा, पुतळे, रे वे ःटेशन, न्यायालय, पोःट ऑ पस, ज हा प रषद, ज हािधकार  कायालय, वन वभाग, व जराबाद मु य 
बाजार पेठ यांना जोडणारे रःते आहेत.  पाऊसामुळे व सतत वाहनां या वदळ मुळे ब-याच ठकाणी भुिमगत Electric Cabeling / 

BSNL Cebeling व पाणी पुरवठा लाईन, सेनेज लाईन या द ःतीु चे काम के यामुळे रः यावर ब-याच ठकाणी ख डे पडलेले 
आहेत.  सुमारे 70 ते 90% Surface Black Top (BT) उखडून रःते वाहतुक साठ  नाद ःत झालेले आहेतु .  यामुळे सदरचे काम  
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करणे अ यंत आवँयक अस याने या वभागाचे उप अिभयंता व किनं ठ अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक 
बाबींचा समावेश क न ज हा दर सुची 2017-18 नुसार पये 97,60,691/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत (1) रे वे ःटेशन ते महावीर चौक (2) हता मा ःमारक ते वजीराबाद ु (3) 
िशवाजी पुतळा ते हंगोली गेट RUB व ःटेशन रोड ूभाग बं. 17 मधील BT रः याचे डांबर करणाने मजबुतीकरण करणेसाठ  
लागणार  र कम पये 97,60,691/- (अ र  पये स यान्नव ल  साठ हजार सहाशे ए यान्नव फ ) यास `` न वन 
रःते/न वन ना या `` या लेखािशषका खालील तरतुद तुन सुधार त अदंाजपऽका या अिधन राहन सालसन ु 2017-18 या 
ूशास कय व आथ क मान्यतेःतव सवसासधारण सभेसमोर सादर. 
महापौर ूशासनाने ूशास कय व आथ क मान्यता देण बाबत सादर केले या ूःतावास मान्यता दे यात येते 

व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.18     ठराव 

वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलका ह ीत 1) रे वे ःटेशन ते महावीर चौक (2) हता मा ःमारक ते वजीराबाद ु
(3) िशवाजी पुतळा ते हंगोली गेट RUB व ःटेशन रोड BT रः याचे डांबर करणाने मजबुतीकरण करणे. 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत (1) रे वे ःटेशन ते महावीर चौक (2) हता मा ःमारकु  ते वजीराबाद (3) 
िशवाजी पुतळा ते हंगोली गेट RUB व ःटेशन रोड BT रः याचे डांबर करणाने मजबुतीकरण यापुव  सुमारे दहा वषापुवी सालसन 
2008 गु -ता-ग  कायबम अतंगत नतुनीकरण कर यात आले होते.  सदर रःते हे नांदेड शहरातील अ यंत मह वाचे कायालय, 
गु दारा, पुतळे, रे वे ःटेशन, न्यायालय, पोःट ऑ पस, ज हा प रषद, ज हािधकार  कायालय, वन वभाग, व जराबाद मु य 
बाजार पेठ यांना जोडणारे रःते आहेत.  पाऊसामुळे व सतत वाहनां या वदळ मुळे ब-याच ठकाणी भुिमगत Electric Cabeling / 

BSNL Cebeling व पाणी पुरवठा लाईन, सेनेज लाईन या द ःतीचे काम के यामुळे रः यावर    बु -याच ठकाणी ख डे पडलेले 
आहेत.  सुमारे 70 ते 90% Surface Black Top (BT) उखडून रःते वाहतुक साठ  नाद ःत झालेले आहेतु .  यामुळे सदरचे काम 
करणे अ यंत आवँयक अस याने या वभागाचे उप अिभयंता व किनं ठ अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक 
बाबींचा समावेश क न ज हा दर सुची 2017-18 नुसार पये 97,60,691/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत (1) रे वे ःटेशन ते महावीर चौक (2) हता मा ःमारक ते ु वजीराबाद (3) 
िशवाजी पुतळा ते हंगोली गेट RUB व ःटेशन रोड ूभाग बं. 17 मधील BT रः याचे डांबर करणाने मजबुतीकरण करणेसाठ  
लागणार  र कम पये 97,60,691/- (अ र  पये स यान्नव ल  साठ हजार सहाशे ए यान्नव फ ) यास `` न वन 
रःते/न वन ना या `` या लेखािशषका खालील तरतुद तुन सुधार त अदंाजपऽका या अिधन राहन सालसन ु 2017-18 या 
ूशास कय व आथ क मान्यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मान्यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 18     
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहरमहानगरपािलका ह ीत िसडको भागात वसंतराव नाईक कॉलेज ते ढवळे कॉनर पयत  
          डांबर  रःता व आर.सी.सी. नाली करणे बाबत 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत िसडको भागात वसंतराव नाईक कॉलेज ते ढवळे कॉनर पयत डांबर  रःता व 
आर.सी.सी. नाली कर यासाठ  ू य  ःथळ पहाणी केली असता, सदर ठकाणी पाणी पुरवठा व मलिनःसारण वभागाने वाह णी 
टाक याचे काम के यामुळे सदर ल रःता पुण पणे खराब झालेला आहे सदर ल रःता व रः या या ठकाणी आर.सी.सी. नाली 
करणे आवँयक आहे.  सदर ल रः याचा कामासाठ  ःथािनक नगरसेवक व भागातील नागर कांची पण रःता व नाली 
कर यासाठ  मागणी अस याने या वभागाचे उप अिभयंता व किन  अिभयतंा यानंी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दर 
सुची 2017-18 नुसार पये 2,36,24,920/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहरा महानगरपािलका, ह ीत िसडको भागात वसतंराव नाईक कॉलेज ते ढवळे कॉनर पयत डांबर  रःता 
व आर.सी.सी. नाली करणेसाठ  लागणार  र कम पये 2,36,24,920/- (अ र  पये दोन कोट  छेतीस ल  चोवीस हजार नऊशे 
वीस फ ) यास न वन रःते/न वन ना या या लेखािशषका खालील तरतुद तुन सुधार त अदंाजपऽका या अिधन राहन सालसन ु
2017-18 या ूशास कय व आथ क मान्यतेःतव सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
महापौर ूशासनाने ूशास कय व आथ क मान्यता देण बाबत सादर केले या ूःतावास मान्यता दे यात येते 

व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.19     ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहरमहानगरपािलका ह ीत िसडको भागात वसंतराव नाईक कॉलेज ते ढवळे कॉनर पयत  
          डांबर  रःता व आर.सी.सी. नाली करणे बाबत 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत िसडको भागात वसंतराव नाईक कॉलेज ते ढवळे कॉनर पयत डांबर  रःता व 
आर.सी.सी. नाली कर यासाठ  ू य  ःथळ पहाणी केली असता, सदर ठकाणी पाणी पुरवठा व मलिनःसारण वभागाने वाह णी 
टाक याचे काम के यामुळे सदर ल रःता पुण पणे खराब झालेला आहे सदर ल रःता व रः या या ठकाणी आर.सी.सी. नाली 
करणे आवँयक आहे.  सदर ल रः याचा कामासाठ  ःथािनक नगरसेवक व भागातील नागर कांची पण रःता व नाली  
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कर यासाठ  मागणी अस याने या वभागाचे उप अिभयंता व किन  अिभयतंा यानंी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दर 
सुची 2017-18 नुसार पये 2,36,24,920/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहरा महानगरपािलका, ह ीत िसडको भागात वसतंराव नाईक कॉलेज ते ढवळे कॉनर पयत डांबर  रःता 
व आर.सी.सी. नाली करणेसाठ  लागणार  र कम पये 2,36,24,920/- (अ र  पये दोन कोट  छेतीस ल  चोवीस हजार नऊशे 
वीस फ ) यास न वन रःते/न वन ना या या लेखािशषका खालील तरतुद तुन सुधार त अदंाजपऽका या अिधन राहन सालसन ु
2017-18 या ूशास कय व आथ क मान्यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मान्यता  देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 19     

वाचा:-1. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.एमएजी  1091/3456/ू.ब.320/91/आ- 
        7, द.14.01.1993 

2. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.एमएजी-1099/ू.ब.40/आ- 3 , द.  
    29.07.1999 
3. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.एमएजी-1099/ू.ब.40/आ-3, द.  
   25.02.2000 
4. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.एमएजी-1095/ू.ब.45/95/आ-3, द.  
   04.04.2000 
5. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.एमएजी-1099/1333/ू.ब.201/आ-3, द.  
   29.11.2004 
6. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.एमएजी-2005/9/ू.ब.1/आ-3, द.  
   19.03.2005 
7. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.वैखू-2011/ू.ब.333/11/राका व-2, द.  
   16.11.2011 
8. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब. वैखू-2016/ू.ब.16/2016/राका व-2, द.  
   16.03.2016 

वषय:- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील ःथायी अिधकार /कमचार  यांना शासक य कमचा-यांूमाणे वै क य  

       खचा या ूितपुत चा लाभ देणे बाबत.   

  रा य शासक य कमचा-यांूमाणे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर ल ःथायी ःव पात कायरत असलेले 
अिधकार / कमचार  यांना महारा  नागर  सेवा िनयम लाग ूअस याने या अिधकार /कमचा-यांनी व यां या कुटंबीयांना महारा  ु
रा य सेवा (वै क य देखभाल), िनयम 1961 मधील तरतुद या अिधन राहन आकःमीक उदभवणाू -या 13 आजारांवर खाजगी 
णालयात घेतले या उपचारावर ल तसेच 05 गभंीर आजारावर शासनाने संपूण खचा या ूितपुत साठ  मान्यता दले या खाजगी 
णालयात घेतले या उपचारावर ल वै क य खचा या ू येक ूकरणी आकःमीक िनकड या ूसंगी घेतले या खाजगी 
णालयातील आतंर ण उपचारा या वै क य खचा या ूितपुत  व ूितपुत या अनु ेयतेची कमाल मयादा व मंजरु बाबत संदभ 

ब.1 ते 3 या शासन िनणयात नमुद अस याूमाणे सदर योजना महानगरपािलकेतील ःथायी अिधकार /कमचार  यांना दनांक 
01.04.2018 पासून लागू करावयाची आहे.  

मनपा अिधकार /कमचार  व यां या कुटंबीयांनी शासक य णालयातून अथवा संपूणपणे शासना या िनयंऽणाखाली ु
असणारे शासक य णालय कंवा दवाखाना कंवा ूसु ीगहृ कंवा ूाथिमक आरो य कि कंवा वै क यवसायीचे अथसहायीत 
कि आ ण रा य मदत देत असलेले कोणतेह  णालय कंवा दवाखाना कंवा ूसु ीगहृ यांचा समावेश होतो. तसेच 
महानगरपािलका कमचा-यांने नादेंड महानगरपािलके या अतंगत असले या हॉःपीटल व दवाखाने मधून उपल ध होणारे उपचार 
(उदा.ूसुती, ए सरे, सोनमाफ , लॅबोरेटर  टेःट, ट .बी सटर वगैरे) येथूनच घेणे बंधनकारक राह ल. जे उपचार मनपा हॉःपीटल व 
दवाखान्यातून उपल ध होणार नाह  अशा वेळ  खाजगी णालयातून उपचार घेणे उिचत होईल. 

 औषधोपचारावर ल खचाची ूितपतु  
वेतनगटानसुार औषधोपचारावर ल खचा या ूितपुत ची अनु ेय र कम संदभ ब.06 या शासन िनणयातील त ा `अ` 

म ये नमुद केले आहे. यानुसार वेतनौणेीचे वग करण न करता औषधोपचारावर ल खच खालील त ा `ब` नुसार अनु ेय राह ल. 
त ा `ब` 

अ.ब. खाजगी गणालयातील वाःत याचा ूकार वाःत यावर ल खचाची ूितपुत  करावयाचा सुधा रत दर 
1 जनरल वाड (सवसामान्य क ) ू य  खचा या सरसकट 95 % अनु ेय 

2 जनरल वाड (सवसामान्य क ) बाजचूा बाथ म 
नसलेला क  

ू य  खचा या सरसकट 90 % अनु ेय 



(24) 
3 बाथ मसह ःवतऽं क  ू य  खचा या सरसकट 75 % अनु ेय 

4 बाथ मसह डबल बेडेड क  ू य  खचा या सरसकट 75 % अनु ेय 

5 बाथ मसह वातानुकुिलत क  ू य  खचा या सरसकट 75 % अनु ेय 

6 अितद ता क  (आय.सी.य.ु) 100 % 

वशेष टप:- वर ल त ा ब मधील अनुबमांक 5 येथे नमुद केलेला बाथ मसह वातानुकुिलत क  हा केवळ जे अिधकार  वमान 
ूवासासाठ  पाऽ आहेत, यांना अनु ेय राह ल. 
 उपरो  शासन िनणयातील त ा  ब नुसार मनपा कमचा-यांना वै क य खचाची ूितपुत  शासनानी वेळोवळ  िनगिमत 
केले या शासन िनणय/प रपऽक/आदेशातील सुधा रत दरानुसार लागू राहतील. 

 महारा  शासन, सावजिनक आरो य वभाग, शासन िनणय ब.वैखू-2016/ू.ब.16/ 2016/राका व-2, द. 16 माच, 
2016 अन्वये महारा  रा य सेवा (वै क य देखभाल) िनयम, 1961 व यानंतर वेळोवेळ  िनगिमत केले या शासन 
िनणयामधील तरतुद या अिधन राहन पये ु 3,00,000/- (अ र - पये तीन लाख फ  ) पयत या वै क य खचा या 
ूितपुत स मंजरु चे अिधकार संबिधत वभाग ूमखु हणजेच आयु ,नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड यांना 
राहतील. 

 महारा  शासन, सावजिनक आरो य वभाग, शासन िनणय ब.एएमजी-2005/9/ू.ब.1/2016/आरो य-3, द. 19 
माच, 2005 अन्वये वह त तरतुद त न बसणा-या कांह  अपवादा मक प र ःथतीत वशेष बाब हणून महानगरपािलका 
अिधकार /कमचार  यांना वै क य खचा या ूितपुत स मान्यता ावयाची अस यास अशाूकरणी िनणय घे यासाठ  
महानगरपािलका ःतरावर ूकरणे तपासणेकामी खालील ूमाणे सिमती गठ त कर यात येत आहे. 

1. आयु  मनपा,नादेंड कंवा आयु ांनी ूािधकृत केलेला उपायु -  अ य  
2. उप आयु  (ूशासन),मनपा,नांदेड-      सदःय 
3. मु य लेखाप र क,मनपा,नांदेड-      सदःय 
4. मु य लेखािधकार ,मनपा,नांदेड-      सदःय 
5. वै क य आरो य अिधकार ,मनपा,नांदेड-     सदःय 
6. वधी अिधकार ,मनपा,नांदेड-       सदःय   
सदर ल वै क य खचाची ूितपुत  महानगरपािलके या अिधकार  व कमचार  व यांचे कुटंबीयांनाच लागू करावयाची अस याने ु

कंुटंब याची या या करणे आवँयक आहेू . कुटंबाची या या खालीॉूमाणे कर यात येत आहेू . 
 कुटंब हणजेु :- 

7. अिधकार /कमचा-यांची प  नी कंवा पती 
8. शासक य कमचा-यांवर अवलंबून असतील अशी शासक य कमचा-यांची औरस मलेु,सावऽ मुले, कायदेिशर द क घेतलेली 

मुले 
9. शासक य कमचा-यांवर पूणपणे अवलंबून असलेले शासक य कमचा-यांचे आई-वड ल (मह ला शासक य कमचा-याला 

ित या पुणपणे अवलंबून असले या आ ण ित या बरोबर राहत असले या ित या आई-व डलांची कंवा सास-ूसास-याची 
िनवड करता येईल) 

10. शासक य कमचा-यांवर पुणपणे अवलंबून असले या 18 वषापे ा कमी वय असलेले अ ववाह त भाऊ व ब हण 
11. महारा  शासन िनणय दनांक 28.03.2005 पुव या कमचा-यां या तीन मुलापयत व द.28.03.2005 नंतर या दोन 

मुलांना वै क य ूितपुत  लागू राह ल. 
महारा  शासन,सावजिनक आरो य वभाग, शासन िनणय ब.एएमजी-2005/9/ ू.ब.1/2016/आरो य-3, द.19 माच, 

2005 मधील प रिश - अ म ये नमुद शासन विन द  13 आक ःमक आजार व 5 गंभीर आजारांची याद  खालीलूमाणे आहे. 
13 आक ःमक आजारांची याद  

अ.ब आक ःमक आजाराचे नांव अ.ब आक ःमक आजाराचे नांव 
1 दय वकाराचा झटका (Cardiac emergency) ूम ःतक 

संहनी (Cerabral vascular) फुफुसा या वकाराचा झटका 
(Pulmonary emergency )/ अ न्जओमाफ  चाचणी 

8 याम ये तातड ने श बया करणे आवँयक 
असते अशा जन्मजात असंगती (Congenital 
Anamolies requiring urgent surgical 
intervention ) 

2 अपघात (Accident) आघात सलंं ण (Cerabral Vascular) 
दयाशी आ ण र वा हनीशी संबिधत (Cardiological and 

Vascular) 

9 ॄेन टयुमर ( Brain Tumour ) 

3 जोरदार र ाव (Severe haemorrhage) 10 भाजणे ( Burns ) 
4 िनँ चतेनावःथा ( Coma  ) 11 अ यूट लॅकोमा ( Acute Glaucoma) 
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5 डोळयातील ीपटल सरकणे ( Retinal detachment in the 

eye ) 
12 ःपायपनस ःकॉड (म जार ज)ू संबधात 

आक ःमक आजार 
6 जननमुऽ आक ःमक आजार (Genito-urinary emergency ) 

7 वायु कोथ (Gas Gangrine ) 

13 
  

रसायनामुळे होणार  वषबाधा 
  

 
05 गंभीर आजारांची याद  

अ.ब गंभीर आजारांचे नांव अ.ब गंभीर आजारांचे नांव 
1 दय श बयांची ूकरणे (Heart Surgery) 4 मुऽ पंड ूितरोपण श बया         

( Kidney Transplantation ) 
2 दय उपमाग श बया (Bye pass Surgery) 
3 अ न्जओ लाःट  श बया 

5 र  ताचा ककरोग (Blood Cancer) कॅन्सर 
(इतर)  

 
महारा  शासन, सावजिनक आरो य वभाग, शासन िनणय ब.वैखू-2011/ू.ब.333/11/राका व-2, द.16 नो हबर, 

2011 अन्वये मधील प रिश - अ म ये दश व यानुसार शासक य कमचार  व यां या कुटं बयांनी खाजगी णालयात घेतले या ु
गंभीर व विश  उपचारा या खचावर ल शासक य णालयाूमाणे ूितपुत  अनु ेतेसाठ  शासन मान्यता दले या खाजगी 
गणालयाची अ ावत याद ूमाणेच वै क य खचा या ूितपुत चा लाभ अ ुनेय राह ल.  

तसेच तपासणी सुची व आक ःमक िनकड या ूसंगी खाजगी गणालयात घेतले या औषधोपचारां या खचाची 
ूितपुत ची मागणी सादर कर यासाठ  तयार कर यात आले या मागदशक सुचनेूमाणे वै क य खचाची ूितपुत चा ूःताव 
तपासून संबिधत वभाग ूमुखानें सादर करणे आवँयक आहे.( सोबत तपासणी सुची व मागदशक सुचना जोड यात आली आहे.) 

उ  नमुद के याूमाणे वभागूमुख ःतरावर ूकरणांना मंजरु  देतांना महारा  रा य सेवा (वै क य देखभाल) 
िनयम,1961 व यानंतर  वेळोवेळ  िनगिमत केले या शासन िनणयामधील तरतुद  काटेकोरपणे तपासून वै क य खचा या 
ूितपुत ची मंजरु  दे यात येईल. तसेच शासनाने िनगिमत केलेले शासन िनणय/प रपऽकातील िनयम व अट  लागू राहतील. 

नांदेड महानगरपािलका आःथापनेवर ल ःथायी अिधकार /कमचार  यांना वै क य खचा या ूितपुत चा लाभ दनांक 
01.04.2018 पासून लागू राह ल.  सदरचा कायालयीन ूःताव धोरणा मक ःव पाचा अस यामुळे वै क य खचा या ूितपुत साठ  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सव साधारण सभे समोर ूशासक य व आिथक मान्यतेःतव. 
महेश कनकदंडे   वैदयक य ूितपतु चा वषय हा अ यंत चांगला वषय घेतला आहे. याची अमंलबजावणी यो य 

प दतीने कर यात यावी यात कोणतीह  ऽुट  राहता कामा नये. सव रोगाचा समावेश कर यात 
यावा. सेवा िनयम आहेत याचा वचार करावा. 

आयु    वैदयक य ूितपुत चा वषय हा घेतला आहे. महारा  शासना या धोरणानुसार या वैदयक य 
ूितपुत चा वषय घेतला तर साधे साधे आजाराचा यात समावेश आहे परंतू आपण काह  िनवडक 
आजाराचा फायदा यात समावेश केला आहे.  शासन िनणयानसुार आपण भेदभाव केला आहे. कारण 
लहान लहान आजारावर बोगस बल सादर क न बल उचल यात येतात असा अनुभव 
शासनाःतरावर आलेला आहे. या ठकाणी तसे होताणा आपणास दसणार नाह , याची काळजी 
घे यात आलेली आहे.  

दपकिसंग रावत    हा ूःताव  एकमताने पास कर यात यावा. 
आनंद च हाण   वैदयक य ूितपतु चा वषय हा चांगला वषय आपण घेतला आहे. याबाबत आपण एक सिमती 

गठ त करावी. जेणे क न याचा काह  दु पयोग होणार नाह  याची काळजी घे यात यावी. 
सभागहृ नेता  शासन वैदयक य ूितपुत चा वचार न दे याचा कर त आहे. आपण देत आहो हे यो य आहे. आ ह  

हणतो दर वष  जाःतीचा खच होणार नाह  याची काळजी ूशासनाने यावी, आ ह  हणतो क  
ूतीवष  जाःतीत जाःत 50 ल ापे ा जाःत खच होणार नाह  या कडे ल  दले पाह जे व हा 
वषय पास कर यात यावा. 

महेश कनकदंडे   वैदयक य ूितपतु  कर त असतांना िस ह ल सजनची ःवा र ची आवँयकतेची अट घाल यात आली 
आहे ती िशथील कर यात यावी कारण आप याकडे वैदयक य आरो य अिधकार  आहे याकर ता 
कमचा-यास यांचेकडे पाठ व यात येवू नये. 
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महापौर ूशासनाने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील ःथायी अिधकार /कमचार  यांना शासक य 

कमचा-यांूमाणे वै क य खचा या ूितपुत चा लाभ आथ क वषात 50.00 ल  पयत खच कर यास 
मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो. 

ठराव बं.20     ठराव 

वाचा:-1. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.एमएजी  1091/3456/ू.ब.320/91/आ- 
        7, द.14.01.1993 

2. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.एमएजी-1099/ू.ब.40/आ- 3 , द.  
    29.07.1999 
3. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.एमएजी-1099/ू.ब.40/आ-3, द.  
   25.02.2000 
4. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.एमएजी-1095/ू.ब.45/95/आ-3, द.  
   04.04.2000 
5. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.एमएजी-1099/1333/ू.ब.201/आ-3, द.  
   29.11.2004 
6. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.एमएजी-2005/9/ू.ब.1/आ-3, द.  
   19.03.2005 
7. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.वैखू-2011/ू.ब.333/11/राका व-2, द.  
   16.11.2011 
8. महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब. वैखू-2016/ू.ब.16/2016/राका व-2, द.  
   16.03.2016 

वषय:- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील ःथायी अिधकार /कमचार  यांना शासक य कमचा-यांूमाणे वै क य  

       खचा या ूितपुत चा लाभ देणे बाबत.   

  रा य शासक य कमचा-यांूमाणे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर ल ःथायी ःव पात कायरत असलेले 
अिधकार / कमचार  यांना महारा  नागर  सेवा िनयम लाग ूअस याने या अिधकार /कमचा-यांनी व यां या कुटंबीयांना महारा  ु
रा य सेवा (वै क य देखभाल), िनयम 1961 मधील तरतुद या अिधन राहन आकःमीक उदभवणाू -या 13 आजारांवर खाजगी 
णालयात घेतले या उपचारावर ल तसेच 05 गभंीर आजारावर शासनाने संपूण खचा या ूितपुत साठ  मान्यता दले या खाजगी 
णालयात घेतले या उपचारावर ल वै क य खचा या ू येक ूकरणी आकःमीक िनकड या ूसंगी घेतले या खाजगी 
णालयातील आतंर ण उपचारा या वै क य खचा या ूितपुत  व ूितपुत या अनु ेयतेची कमाल मयादा व मंजरु बाबत संदभ 

ब.1 ते 3 या शासन िनणयात नमुद अस याूमाणे सदर योजना महानगरपािलकेतील ःथायी अिधकार /कमचार  यांना दनांक 
01.04.2018 पासून लागू करावयाची आहे.  

मनपा अिधकार /कमचार  व यां या कुटंबीयांनी शासक य णालयातून अथवा ु संपूणपणे शासना या िनयंऽणाखाली 
असणारे शासक य णालय कंवा दवाखाना कंवा ूसु ीगहृ कंवा ूाथिमक आरो य कि कंवा वै क यवसायीचे अथसहायीत 
कि आ ण रा य मदत देत असलेले कोणतेह  णालय कंवा दवाखाना कंवा ूसु ीगहृ यांचा समावेश होतो. तसेच 
महानगरपािलका कमचा-यांने नादेंड महानगरपािलके या अतंगत असले या हॉःपीटल व दवाखाने मधून उपल ध होणारे उपचार 
(उदा.ूसुती, ए सरे, सोनमाफ , लॅबोरेटर  टेःट, ट .बी सटर वगैरे) येथूनच घेणे बंधनकारक राह ल. जे उपचार मनपा हॉःपीटल व 
दवाखान्यातून उपल ध होणार नाह  अशा वेळ  खाजगी णालयातून उपचार घेणे उिचत होईल. 

 औषधोपचारावर ल खचाची ूितपतु  
वेतनगटानसुार औषधोपचारावर ल खचा या ूितपुत ची अनु ेय र कम संदभ ब.06 या शासन िनणयातील त ा `अ` 

म ये नमुद केले आहे. यानुसार वेतनौणेीचे वग करण न करता औषधोपचारावर ल खच खालील त ा `ब` नुसार अनु ेय राह ल. 
त ा `ब` 

अ.ब. खाजगी गणालयातील वाःत याचा ूकार वाःत यावर ल खचाची ूितपुत  करावयाचा सुधा रत दर 
1 जनरल वाड (सवसामान्य क ) ू य  खचा या सरसकट 95 % अनु ेय 

2 जनरल वाड (सवसामान्य क ) बाजचूा बाथ म 
नसलेला क  

ू य  खचा या सरसकट 90 % अनु ेय 

3 बाथ मसह ःवतऽं क  ू य  खचा या सरसकट 75 % अनु ेय 

4 बाथ मसह डबल बेडेड क  ू य  खचा या सरसकट 75 % अनु ेय 

5 बाथ मसह वातानुकुिलत क  ू य  खचा या सरसकट 75 % अनु ेय 

6 अितद ता क  (आय.सी.य.ु) 100 % 
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वशेष टप:- वर ल त ा ब मधील अनुबमांक 5 येथे नमुद केलेला बाथ मसह वातानुकुिलत क  हा केवळ जे अिधकार  वमान 
ूवासासाठ  पाऽ आहेत, यांना अनु ेय राह ल. 
 उपरो  शासन िनणयातील त ा  ब नुसार मनपा कमचा-यांना वै क य खचाची ूितपुत  शासनानी वेळोवळ  िनगिमत 
केले या शासन िनणय/प रपऽक/आदेशातील सुधा रत दरानुसार लागू राहतील. 

 महारा  शासन, सावजिनक आरो य वभाग, शासन िनणय ब.वैखू-2016/ू.ब.16/ 2016/राका व-2, द. 16 माच, 
2016 अन्वये महारा  रा य सेवा (वै क य देखभाल) िनयम, 1961 व यानंतर वेळोवेळ  िनगिमत केले या शासन 
िनणयामधील तरतुद या अिधन राहन पये ु 3,00,000/- (अ र - पये तीन लाख फ  ) पयत या वै क य खचा या 
ूितपुत स मंजरु चे अिधकार संबिधत वभाग ूमखु हणजेच आयु ,नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नादेंड यांना 
राहतील. 

 महारा  शासन, सावजिनक आरो य वभाग, शासन िनणय ब.एएमजी-2005/9/ू.ब.1/2016/आरो य-3, द. 19 
माच, 2005 अन्वये वह त तरतुद त न बसणा-या कांह  अपवादा मक प र ःथतीत वशेष बाब हणून महानगरपािलका 
अिधकार /कमचार  यांना वै क य खचा या ूितपुत स मान्यता ावयाची अस यास अशाूकरणी िनणय घे यासाठ  
महानगरपािलका ःतरावर ूकरणे तपासणेकामी खालील ूमाणे सिमती गठ त कर यात येत आहे. 

12. आयु  मनपा,नादेंड कंवा आयु ांनी ूािधकृत केलेला उपायु -  अ य  
13. उप आयु  (ूशासन),मनपा,नांदेड-      सदःय 
14. मु य लेखाप र क,मनपा,नांदेड-      सदःय 
15. मु य लेखािधकार ,मनपा,नांदेड-      सदःय 
16. वै क य आरो य अिधकार ,मनपा,नांदेड-     सदःय 
17. वधी अिधकार ,मनपा,नांदेड-       सदःय   
सदर ल वै क य खचाची ूितपुत  महानगरपािलके या अिधकार  व कमचार  व यांचे कुटंबीयांनाच लागू करावयाची अस याने ु

कंुटंब याची या या करणे आवँयक आहेू . कुटंबाची या या खालीॉूमाणे कर यात येत आहेू . 
 कुटंब हणजेु :- 

18. अिधकार /कमचा-यांची प  नी कंवा पती 
19. शासक य कमचा-यांवर अवलंबून असतील अशी शासक य कमचा-यांची औरस मलेु,सावऽ मुले, कायदेिशर द क घेतलेली 

मुले 
20. शासक य कमचा-यांवर पूणपणे अवलंबून असलेले शासक य कमचा-यांचे आई-वड ल (मह ला शासक य कमचा-याला 

ित या पुणपणे अवलंबून असले या आ ण ित या बरोबर राहत असले या ित या आई-व डलांची कंवा सास-ूसास-याची 
िनवड करता येईल) 

21. शासक य कमचा-यांवर पुणपणे अवलंबून असले या 18 वषापे ा कमी वय असलेले अ ववाह त भाऊ व ब हण 
22. महारा  शासन िनणय दनांक 28.03.2005 पुव या कमचा-यां या तीन मुलापयत व द.28.03.2005 नंतर या दोन 

मुलांना वै क य ूितपुत  लागू राह ल. 
महारा  शासन,सावजिनक आरो य वभाग, शासन िनणय ब.एएमजी-2005/9/ ू.ब.1/2016/आरो य-3, द.19 माच, 

2005 मधील प रिश - अ म ये नमुद शासन विन द  13 आक ःमक आजार व 5 गंभीर आजारांची याद  खालीलूमाणे आहे. 
13 आक ःमक आजारांची याद  

अ.ब आक ःमक आजाराचे नांव अ.ब आक ःमक आजाराचे नांव 
1 दय वकाराचा झटका (Cardiac emergency) ूम ःतक 

संहनी (Cerabral vascular) फुफुसा या वकाराचा झटका 
(Pulmonary emergency )/ अ न्जओमाफ  चाचणी 

8 याम ये तातड ने श बया करणे आवँयक 
असते अशा जन्मजात असंगती (Congenital 
Anamolies requiring urgent surgical 
intervention ) 

2 अपघात (Accident) आघात सलंं ण (Cerabral Vascular) 
दयाशी आ ण र वा हनीशी संबिधत (Cardiological and 

Vascular) 

9 ॄेन टयुमर ( Brain Tumour ) 

3 जोरदार र ाव (Severe haemorrhage) 10 भाजणे ( Burns ) 
4 िनँ चतेनावःथा ( Coma  ) 11 अ यूट लॅकोमा ( Acute Glaucoma) 
5 डोळयातील ीपटल सरकणे ( Retinal detachment in the 

eye ) 
12 ःपायपनस ःकॉड (म जार ज)ू संबधात 

आक ःमक आजार 
6 जननमुऽ आक ःमक आजार (Genito-urinary emergency ) 
7 वायु कोथ (Gas Gangrine ) 

13 
  

रसायनामुळे होणार  वषबाधा 
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05 गंभीर आजारांची याद  

अ.ब गंभीर आजारांचे नांव अ.ब गंभीर आजारांचे नांव 
1 दय श बयांची ूकरणे (Heart Surgery) 4 मुऽ पंड ूितरोपण श बया         

( Kidney Transplantation ) 
2 दय उपमाग श बया (Bye pass Surgery) 
3 अ न्जओ लाःट  श बया 

5 र  ताचा ककरोग (Blood Cancer) कॅन्सर 
(इतर)  

 
महारा  शासन, सावजिनक आरो य वभाग, शासन िनणय ब.वैखू-2011/ू.ब.333/11/राका व-2, द.16 नो हबर, 

2011 अन्वये मधील प रिश - अ म ये दश व यानुसार शासक य कमचार  व यां या कुटं बयांनी खाजगी णालयात घेतले या ु
गंभीर व विश  उपचारा या खचावर ल शासक य णालयाूमाणे ूितपुत  अनु ेतेसाठ  शासन मान्यता दले या खाजगी 
गणालयाची अ ावत याद ूमाणेच वै क य खचा या ूितपुत चा लाभ अ ुनेय राह ल.  

तसेच तपासणी सुची व आक ःमक िनकड या ूसंगी खाजगी गणालयात घेतले या औषधोपचारां या खचाची 
ूितपुत ची मागणी सादर कर यासाठ  तयार कर यात आले या मागदशक सुचनेूमाणे वै क य खचाची ूितपुत चा ूःताव 
तपासून संबिधत वभाग ूमुखानें सादर करणे आवँयक आहे.( सोबत तपासणी सुची व मागदशक सुचना जोड यात आली आहे.) 

उ  नमुद के याूमाणे वभागूमुख ःतरावर ूकरणांना मंजरु  देतांना महारा  रा य सेवा (वै क य देखभाल) 
िनयम,1961 व यानंतर  वेळोवेळ  िनगिमत केले या शासन िनणयामधील तरतुद  काटेकोरपणे तपासून वै क य खचा या 
ूितपुत ची मंजरु  दे यात येईल. तसेच शासनाने िनगिमत केलेले शासन िनणय/प रपऽकातील िनयम व अट  लागू राहतील. 

नांदेड महानगरपािलका आःथापनेवर ल ःथायी अिधकार /कमचार  यांना वै क य खचा या ूितपुत चा लाभ दनांक 
01.04.2018 पासून लागू कर यास तसेच दर आथ क वषात 50.00 ल ा पयत या खच कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मान्यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

स. सदःयांचे ूःताव/सुचना 
वषय बं.20     ूःताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मालक ची ौी गु गो वंदिसंघजी ःटेड यम व प रसरातील ज हा बडा 
कायालयाची इमारती महानगरपािलकेचा ता यात घेणे बाबत. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले                                         अनुमोदक:- उमेश पवळे 

सभागहृ नेता  ज हा बडा अिधकार  यांचे कायालयाकडे वेळोवेळ  शासनाकडून अनुदान ूा  होत होते यासाठ  
यां याकडे जागा न हती. जागा नाह  आ ण िनधी तर खच करणे आवँयक होते अशा वेळ  
मनपाने यानंा जागा उपल ध क न दलेली आहे. यांनी ते केलेले बाधंकाम महापािलकेस हःतांतर 
करावे असे होते. होःटेल या मागची जागा यानंी वापर यास सु वात केली, यांनी वा ण य वापर 
कर त अस याचे दसुन येत आहे. ःटेड यम या मागचे जागेत यांनी कायालये थाटली आहेत. जागा 
दे याचे अिधकार हे महानगरपािलके या सवसाधारण सभेस आहेत अशी जागा ज हा बडा 
कायालयास दलेली नाह .आजह  सव मालक  मनपाची आहे. ये या कालावधीम ये ःटेड यम भ य 
द ये होणार आहे, याकर ता रा ीय नामांकानुसार ःटेड यम हे सुर े या ीने आप या ता यात 
असणे आवँयक  आहे. या पर सरातील सव इमारती मनपा या ता यात घे याची आवँयकती सव 
कायवाह   ता काळ आयु ांनी करावी अशी यांना वनंती आहे. 

कशोर ःवामी   मा. अशोकरावजी च हाण साहेबां या ूय ाने कि शासनाकडून ःटेड यमचा वकास कर यासाठ  42 
कोट चा िनधी उपल ध क न घेतला आहे. यासाठ  सदरची इमारती या वर त मनपा या ता यात 
घे यात या यात. 

दंयंत सोनाळे  ु  चीरा हॉटेल या मागची जागेत खुप घाण झालेली आहे यासाठ  चीरा हॉटलला या ठकाणाव न 
वर त हट व यात यावे. पुण सेनेज यांनी चोकप केले आहे. यास हटवावे अशी वनंती आहे. 

महापौर स. सदःयांचा ूःतावास मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं.21     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मालक ची ौी गु गो वंदिसंघजी ःटेड यम व प रसरातील ज हा बडा 
कायालयाची इमारती महानगरपािलकेचा ता यात घे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मान्यता देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
 
 
 
 
 



(29) 

वषय बं.21     ूःताव 

        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत हबीबीया कॉलनी येथे मनपाकेची ूाथिमक शाळा चाल व यात येते सदर ल 
शाळेत इय ा ०१ ते ०८ वगा पयत व ाथाना िश ण दे यात येते. सदर ल इमारती ह  खाजगी असुन एका-एका खोलीत दोन वग 
चालतात जागा अपुर  पडत अस याने सदरची शाळा ईदगाह या मागे बएसयुपी योजने अतंगत एक इमारत बांध यात आलेली 
असुन सदर ल इमारतीत सदरची शाळा ःथलांतर त कर यास सवसाधारण सभे मान्यता घे यात यावी.   
सुचक :- अरशीया कौसर मोह मद हबीब                                  अनुमोदक :- शमीम बेगम शेख जावीद 

ूशास कय ट पणी 
 नावाशमनपा नादेंड या वतीने चाल व यात येणार  मनपा ूा.शा. महेबुबीया कॉलनी येथे इय ा प हली ते आठवी वग 
चाल व यात येत असुन सदर शाळेत 08 वग खो या व कायालयासाठ  एक खोली अशा एकूण नऊ खो या उपल ध आहेत.  
तसेच सदर शाळा ह  दोन सऽात चाल व यात येते.  ूःतावात नतुद केले या ठकाणी जागा ह  सदर शाळेपासुन 01 क.मी. पे ा 
जाःत अतंरावर अस यामुळे व ा याना जा या ये यासाठ  दर पडेलु .  तसेच शाळेत ये या जा यासाठ  व ा याना रहदार  
असलेला रोड पार करावा लागत असून इय ा प हली ते चौथी वगातील व ाथ  हे वयाने लहान अस यामुळे सदर ल रोड पार 
करणे हे व ा या या ीकोणातुन अ यंत धोकादायक असून सदर भागात अधीपासून खाजगी संःथां या अन्य शाळा कायरत 
अस यामळे तेथे व ाथ  सं या िमळ यास अवघड जाईल व जनु्या व ा याना ये या जा यास दर पडत अस यामुळे व ा याची ु
सं या कमी हो याची श यता नाकारता येत नाह  असा अहवाल सदर शाळे या मु या यापकांनी सादर केलेला असून यानुसार 
सदर शाळेचे ःथलांतर करणे यो य 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.22     ठराव 

        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत हबीबीया कॉलनी येथे मनपाकेची ूाथिमक शाळा चाल व यात येते सदर ल 
शाळेत इय ा ०१ ते ०८ वगा पयत व ाथाना िश ण दे यात येते. सदर ल इमारती ह  खाजगी असुन एका-एका खोलीत दोन वग 
चालतात जागा अपुर  पडत अस याने सदरची शाळा ईदगाह या मागे बएसयुपी योजने अतंगत एक इमारत बांध यात आलेली 
असुन सदर ल इमारतीत सदरची शाळा ःथलांतर त कर यासाठ चा ूःताव सादर केलेला आहे. 

तथा प ूःतावात नतुद केले या ठकाणी जागा ह  सदर शाळेपासुन 01 क.मी. पे ा जाःत अतंरावर अस यामुळे 
व ा याना जा या ये यासाठ  दर पडेलु .  तसेच शाळेत ये या जा यासाठ  व ा याना रहदार  असलेला रोड पार करावा लागत 
असून इय ा प हली ते चौथी वगातील व ाथ  हे वयाने लहान अस यामुळे सदर ल रोड पार करणे हे व ा या या ीकोणातुन 
अ यंत धोकादायक असून सदर भागात अधीपासून खाजगी संःथां या अन्य शाळा कायरत अस यामुळे तेथे व ाथ  सं या 
िमळ यास अवघड जाईल व जनु्या व ा याना ये या जा यास दर पडत अस यामुळे व ा याची सं या कमी हो याची श यता ु
नाकारता येत नाह  यामुळे सदरची शाळेचे ःथलांतर करणे श य होणार नस याचे ूशासनाचे हण यानुसार सदरची शाळा 
ःथलांतर न कर यास मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल 
वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं.22      ूःताव   
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 12 मधील बएसयुपी योजने अतंगत पाक जानगर येथे क युिनट  
हॉल बांध यात आले आहे.  परंतु या उ ेशासाठ  क युिनट  हॉल बांध यात आले आहे, ते उ ेश पुण झाले नाह .  क युिनट  
हॉलचा वापर अ ाप कर यात आला नाह  याचे कारण काय ?  याचे ःप ीकरण सवसाधारण सभेपुढे सादरा करणे बाबत. 
सुचक:- अ. स ार अ. गफुर                                अनुमोदक:- अ दल रशीद अु .गणी, शमीम बेगम शेख जावीद 
अ दल स ारु    आपली जी ूभाग बमांक 12 म ये उद शाळा आहे ती उद शाळा ःथलांतर त करावीु ू . आपण खच 

क न तयार केलेली मालमता आहे तीचा वापर शाळे सु  कर यासाठ  करावा अशी आमची वनतंी 
सभागहृास आहे. 

महापौर स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येते पाक जा नगर येथील बएसयनुी योजने अतंगत 
बांध यात आले या क युिनट  हॉलचे द ःती क न ु सदरचा हॉल लहान कायबमासासठ  
भाडेत वावर दे यास मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं.23     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 12 मधील बएसयुपी योजने अतंगत पाक जानगर येथे क युिनट  
हॉल बांध यात आले आहे.  परंतु या उ ेशासाठ  क युिनट  हॉल बांध यात आले आहे, ते उ ेश पुण झाले नाह .  सदरचा 
क युिनट  हॉल हे नाद ःत अस याने यास ता काळ द ःती क न सदरचे हॉल हे कायबमासाठ  भाडेवर दे यास ह मनपा ु ु
सवसाधारण सभा सवानुमते मान्यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
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वषय बं.23      ूःताव 
 भुतपुव नांदेड नगरपािलकेत सालसन 1976 पयत मयत क डया रा या ज धळे हे मजरु पदावर सफाई वभागात कामावर 
होते.  सेवेत असतांना ते मृ यु पावले आहेत.  परंतु महानगरपािलका ूशासनाने दनांक 21.04.2008 रोजी यां या सेवे ब लचे 
कोणतेह  अिभलेखे उपल ध नस याने यां या वारसास िनयु  दे याबाबत नकार दला आहे. 
 कमचा-यांचे सेवेचे अिभलेखे जतन ठेव याची जबाबदार  ह  ूशासनाची अस यामुळे या ूकरणी पुन्हा एकदा मयत 
क डया रा या ज धळे यां या सेवा के या बाबतचे ूशासनाकडून पडताळणी कर यात यावी यानसुार यांचे वारस राज ुगणेश 
ज धळे याला लाड किमट या िशफारशीनुसार मजरु पदावर िनयमानुसार नेमणुक दे याची कायवाह  कर याची ह  सवसाधारण 
सभा सवानमुते समंत करते. 
सुचक:- अ. फह म अ. मुनीर                         अनुमोदक:- शोएब हसेनु  

ूशास कय अहवाल 

 भुतपुव नांदेड नगरपािलका अ ःत वात असतांना सेवेत असतांना क डया रा या ज धळे िशपायी हे दनांक 21.04.1988 
रोजी मतृ पावले आहेत.  सबंंधीतां या वारसांनी सालसन 2004 हणजेच 16 वषानंतर यांचे नातु राज ुगणेश ज धळे यांनी 
अनुकंपा त वावर िनयु  देणे बाबत अज सादर केला आहे. 
 अनुकंपा त वावर िनयु  देणे बाबत महारा  शासन सामान्य ूशासन वभागा या शासन िनणय बमांक अकंपा/184/ 
189/सीआर-155/तेरा-अ/ दनांक 08 माच 1985 या शासन िनणयात मतृ कमचा-यां या पाच वषा या आत अनुकंपा त वावर 
िनयु  देणेसाठ  अज सादर करणे बंधनकारक आहे.  संबंधीतांनी 16 वषानंतर यांचे वारस नातु यांनी दलेला अज शासन 
िनणयातील तरतदु शी वसंगत ःव पाचा आहे यामुळे यांचा अज अमान्य कर यात आलेला आहे. 
 या ूकरणात संबंधीतांनी औ ोिगक न्यायालय जालना येथे ULP बमांक 29/2011 दाखल केलेला अज औ ोिगक 
न्यायालयाने दनांक 10.09.2012 रोजी अमान्य केला आहे. 
 तसेच याूकरणात यापुव  महासभेने दनांक 30.12.2012 रोजी पार त केलेला ठराव बमांक 142 हा शासन िनणयातील 
तरतुद शी वसंगत ःव पाचा अस याने सदरचा ठराव वखंड त कर यासाठ  कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-2/ 
539/11 दनांक 02.05.2011 अन्वये शासनाकडे सादर कर यात आलेला आहे.  

 महारा  शासन सामा जक न्याय व वशेष सहा य वभाग शासन िनणय बमांक सफाई-2014/ू.ब.07/महामंडळे 
मंऽालय मुंबई दनांक 26 फेॄुवार  2014 नुसार सफाई कमचार  दवंगत कंवा सेवािनवृ  वकलांग झा या या दनांका पासुन 01 
वषाची रा हल असे नमुद आहे. 
 उपरो  सव बाब वचारात घेता ौी राज ुगणेश ज धळे यास अनुकंपा त वावर िनयु  देता येणार 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.24     ठराव 

 भुतपुव नांदेड नगरपािलकेत सालसन 1976 पयत मयत क डया रा या ज धळे हे मजरु पदावर सफाई वभागात कामावर 
होते.  सेवेत असतांना ते मृ यु पावले आहेत.  परंतु महानगरपािलका ूशासनाने दनांक 21.04.2008 रोजी यां या सेवे ब लचे 
कोणतेह  अिभलेखे उपल ध नस याने यां या वारसास िनयु  दे याबाबत नकार दला आहे. 
 कमचा-यांचे सेवेचे अिभलेखे जतन ठेव याची जबाबदार  ह  ूशासनाची अस यामुळे या ूकरणी पुन्हा एकदा मयत 
क डया रा या ज धळे यां या सेवा के या बाबतचे ूशासनाकडून पडताळणी कर यात यावी यानसुार यांचे वारस राज ुगणेश 
ज धळे याला लाड किमट या िशफारशीनुसार मजरु पदावर िनयमानुसार नेमणुक दे यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते 
मान्यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं.24      ूःताव 

रा वीर वीर िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी याचंी जयंती दनाकं 16.06.2018 रोजी असुन सदर ल महानगरपािलके 
तफ महापु षां या जयंती साजरा कर यात यावी व या िनिम  रा ीवर वीर िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी यां या जवनावर 
आधार त दर वष  कायबम घे यात यावी. 
सुचक :- भानुिसंह गया दनिसंह रावत, अिमतिसंह तेहरा           अनुमोदक :- खालसा ूकाशकौर सुरजीतिसंघ, उमेश च हाण 

भानुिसंह रावत रा वीर वीर िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी यां या जयंती िनिम  दर वष  यां या जवनावर 
सांःकृतीक कायबम घे यात यावा सदर या कायबमावर होणा-या खचास ूशास कय व आथ क 
मान्यता दे यात यावी 

महापौर ौी भानुिसंह रावत यांनी मांडले या द ःती ूःताु वासह मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
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ठराव बं.25     ठराव 

रा वीर वीर िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी याचंी जयंती दनाकं 16.06.2018 रोजी असुन सदर ल महानगरपािलके 
तफ महापु षां या जयंती साजरा कर यात यावी व या िनिम  रा ीवर वीर िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी यां या जवनावर 
आधार त दर वष  सांःकतीक कायबम घे यात यावा सदर या कायबमावर होणा-या खचास ूशास कय व आथ क मान्यता ह 
मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मान्यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल 
वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं.25      ूःताव 
 रा वीर वीर िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी याचंी पु यितथी दरवष  दनांक 19 जानेवार  रोजी येते.  सदर ल वीर 
िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी यांची पु यितथी दरवष  19 जानेवार ला ूशासनातफ दप ू वलीत क न व कायबम होऊन 
अिभवादन कर यासाठ  व तसेच वीर िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी यां या पु याितथी िनमी  रा ूेर त िगताचा व महाराणा 
ूतापजी यांची शोयगाथा इ याद  कायबम घे यासाठ  ह  सवसाधारण सभा ूशासक य व आिथक मान्यता सवानुमते देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम करते. 
सुचक:- दपकिसंह कािशनाथिसंह रावत                               अनुमोदक:- सौ.गु ूतकौर दलीपिसंघ सोड  
दपकिसंग रावत   पु यितथी सु दा साजर  कर यात यावी, इतर महापु षा या पु यितथी साजर  कर यात येत याच 

धत वर ह  सु दा पु यितथी साजर  करावी. 
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.26     ठराव 

 रा वीर वीर िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी याचंी पु यितथी दरवष  दनांक 19 जानेवार  रोजी येते.  सदर ल वीर 
िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी यांची पु यितथी दरवष  19 जानेवार ला ूशासनातफ दप ू वलीत क न व कायबम होऊन 
अिभवादन कर यासाठ  व तसेच वीर िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी यां या पु याितथी िनमी  रा ूेर त िगताचा व महाराणा 
ूतापजी यांची शोयगाथा इ याद  कायबम घे यासाठ  लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मान्यता ह मनपा सवसाधारण 
सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.  

वषय बं.26      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड मालक या यापार  संकुलातील गाळे व महापािलका मालक या जागेचे 
भाडेक ं या नाव प रवतन करणे बाबत महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 म ये कुठेह  तरतुद नस यामुळे जे भाडेक  
भागीदार त यवसाय करतात व भागीदार  संपु ात आ यानंतर सदर ल दकान भागीदार या वाटयाला आ यास यांचे नांव ु
भाडेप ट चे नांव प रवतन होत नाह  या भाडेक ं या अडचणी अस यामुळे यापवु  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने ठराव 
पार त क न अभय योजना राब वली यामुळे भाडेक ं चे नांव प रवतन कर यात आले व महापािलकेला आथ क उ पन्न िमळाले. 
 तर  अभय योजना काढन मनपाकेचे भागीदार  व रल भाडेक ं चे ू . 1.00 ल  व वारसासाठ  . 20,000/- शु क घेवुन 
भाडेप ट चे नांव प रवतन कर याचा ठराव पार त कर यात येतो व हा ठराव याच सभेम ये कायम कर यात येतो. 
सुचक :- अ दल हफ ज अ दल कर म                                              ु ु अनुमोदक:- अ. लतीफ अ. मजीद 
महेश कनकदंडे   मनपाचे गाळे हे अ यंत चांगले आिथक उ पन वाढ कर यासारखे आहेत. एखादा गाळे धारक दसु-

या यापा-यास ते िलजवर देतो हा यवहार दोन्ह ह  य  परःपर कर त असतात आता या बाजार 
भावा ूमाणे आपणास नाममाऽ र कम िमळत असते. याचा वचार के यास आपले उ पनात घट 
होत आहे. आता या दकानाचा िललाव करावा असे मला ु वाटते. आरआर पे ा 50 ट के जाःत 
ठेव यात यावे.  

मालम ा यवःथापक   आरआर नुसार आपण गाळयाची वसुली कर त आहोत परंतू आतापयत केवळ 40 ट केच वसलुी 
होत आहे. बाक ची वसुली आतापयत हो यास अडचणी येत आहेत.  यात अभय योजना सु  
कर यात यावी अशी सभागहृास वनंती आहे. 

सभागहृ नेता  अभय योजनेचा कालावधी िनधार त कर यात यावा. जाःत कालावधी ठेव यात येवू नये जाःतीत 
जाःत तीन मह याचा कालावधी असला पाह जे. 

सितश देशमुख   ज हा प रषदे या बाजू या गाळेम ये दसु-यांदा यास मॉडगेज करावयाचे आहे यास क न 
दे याकर ता आपली एनओसी आवँयक अस याचे सांगा यात येत आहे आपण ता काळ एनओसी 
दे यात यावी. 

मालम ा यवःथापक   सन्मान या मालकास आपण एनओसी दलेली आहे आ ण आता वेगळयाने आपणास एनओसी 
दे याची तरतूद नाह  यामुळे ःवतंऽ गाळे धारकास एनओसी देता येत नाह . दलेली एनओसीस 
माहय धर यात यावी. 

महेश कनकदंडे    एनओसी दे यास आपणास काह  हरकत नाह . 
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उप आयु  ( वकास)  आता जो ू  देशमुख साहेबांनी वचारला आहे याचा खुलासा मी या ठकाणी करतो. संबधीताने 

दकान घेतले आहेु . याला आता यवसाय करावयाचा आहे यवसाय कर यासाठ  यास िनधी 
उपल ध क न यावयाचा आहे आ ण याला दकान मॉडगेज करावयाचे आहेु . मनपाचा मालमता 
अस याने याला दकान गहाण ठेव यासाठ  देता येणार नाहु . कराराूमाणेच आप याला बाहेर जाता 
येणार नाह .  

भानुिसंग रावत   करारा नुसार यास ःवमींग पुल बांध यास परवानगी आहे काय हे सांगावे. तसेच तो कोणी याचा 
ःवमींग पुलाचा वापर करावा हेह  आ हाला सांगावे. यासाठ  लागणारे पाणी कोण या ठकाणाव न 
घे यात येत आहे याचा खुलासा करावा. 

उप आयु  ( वकास)  पाणी सोस कोठन घे यात येत आहे याची माह ती घेवून पुढ ल सभेत दे यात येईलू . 
महापौर मनपाके या मालक या यापार  संकुलातील गाळे भाडेक ं या नावे कर यासाठ  अभय योजना हे 

तीन म ह यासाठ  सु  कर यता यावे सदर या अभय योजनेत रेड रेकनर या 25% दर आका न 
भाडेक ं चे नांव प रवतण कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मान्यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं.27     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड मालक या यापार  संकुलातील गाळे व महापािलका मालक या जागेचे 
भाडेक ं या नाव प रवतन करणे बाबत महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 म ये कुठेह  तरतुद नस यामुळे जे भाडेक  
भागीदार त यवसाय करतात व भागीदार  संपु ात आ यानंतर सदर ल दकान भागीदार या वाटयाला आ यास यांचे नांव ु
भाडेप ट चे नांव प रवतन होत नाह  या भाडेक ं या अडचणी अस यामुळे यापवु  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने ठराव 
पार त क न अभय योजना राब वली यामुळे भाडेक ं चे नांव प रवतन कर यात आले व महापािलकेला आथ क उ पन्न िमळाले. 
 तर  मनपाके या मालक या यापार  संकुलातील गाळे भाडेक ं या नावे कर यासाठ  अभय योजना हे तीन म ह यासाठ  
सु  कर यता यावे सदर या अभय योजनेत रेड रेकनर या 25% दर आका न भाडेक ं चे नांव प रवतण कर यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानमुते मान्यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक 
कायवाह  करावी. 
वषय बं.27      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत  NUHM  या शासना या योजने अतंगत महानगरपािलके तफ अरब ग ली, 
खडकपुरा, जगंमवाड  इतर ठकाणी येथे दवाखान्याचे द ःती कर यासाठ  शासना तफ कती िनधी ूा  झाला यापैक  उ  ु
दवाखान्यावर कती खच कर यात आला व िश लक िनधी कती आहे. 

सदर योजने अतंगत ूा  िनधी मधुन िश लक असले या िनधीत मनपाकेचा करबला दवाखान्यास रंगरंगोट  व द ःती ु
कर यासाठ  लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मान्यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मान्यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- शबाना बेगम मो. नासेर                                                                                        अनुमोदक:- अ. लतीफ अ. मजीद 

ूशास कय अहवाल 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड रा ीय शहर  आरो य अिभयान या शासना या योजनेतंगत महानगरपािलके 
तफ अरबग ली, खडकपुरा, जगंमवाड  व हैदरबाग या ठकाणी दवाखान्याची द ःती कर यासाठ  शासना तफ पये ु 38.58 ल  
िनधी ूा  असुन यापैक  अरबग ली, जगंमवाड  व हैदरबाग दवाखान्यावर पये 20.06 ल  इतका िनधी खच कर यात आला 
व पये 18.52 इतका िनधी िश लक आहे िश लक िनधी पैक  पये 10.00 ल  खडकपुरा दवाखान्यासाठ  व मा. आयु  मनपा 
नांदेड यां या िनदशानुसार पये 8.52 ल  िनधी जगंमवाड  दवाखान्यासाठ  कायकार  अिभयंता मनपा नांदेड यां याकडे ूःता वत 
आहे. 
 रा ीय शहर  आरो य अिभयान योजनेतगत ूा  िनधी हा केवळ अरबग ली, खडकपुरा, जगंमवाड  व हैदरबाग या 
ठकाणी दवाखान्याची द ःती कर यासाठ  शासनातफ ूशास कय आथ क मान्यता ूा  आहे यामुळे स या ु NUHM अतंगत 
द ःती व देखभाल या िशषकाखाली िनधी उपल ध नाहु . 
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.28     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत  NUHM  या शासना या योजने अतंगत महानगरपािलके तफ अरब ग ली, 
खडकपुरा, जगंमवाड  इतर ठकाणी येथे दवाखान्याचे द ःती कर यासाठ  शासना तफ कती िनधी ूा  झाला यापैक  उ  ु
दवाखान्यावर कती खच कर यात आला व िश लक िनधी कती आहे. 
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सदर योजने अतंगत ूा  िनधी मधुन िश लक असले या िनधीत मनपाकेचा करबला दवाखान्यास रंगरंगोट  व द ःती ु

कर यासाठ  लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मान्यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मान्यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं.28     ूःताव  

नावाशमनपा ह ीतील ॄ हपुर  भागात बएसयुपी योजने अतंगत अदंाजे र कम पये 95.00 कोट चे कामे कर यासाठ  
िन वदा काढ यात आली होती सदर र कम या िन वदे पैक  सदर ल भागात वकास कामे कर यासाठ  कोण कोणते कामे 
कर यात आली व कोणते िश लक आहे या बाबतचा स वःतर लेखी अहवाल मनपा सवसाधारण सभेत सादर कर यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते मान्यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- अ दल स ार अु . गफुर, स यद शेर अली                               अनुमोदक :- अरशीया कौसर मो. हबीब 

अ दल सतारु    या ठकाणी पा याची लाईन टाक यात आली आहे ती यो य प दतीने टाकली नाह  याची बास 
जोडणी करावयाची  राह ल आहे. सेनेज लाईनचे काम िश लक राह ले याबाबतचे ह  काम क न 
दयावे.  योजना बंद झाली तर काम होणार नाह  का हेह  सांगावे. याची एफड  ज  करावी याला 
बील दे यात येव ूनये अशी सभागहृास वनंती आहे. काम रोख यात यावे.   

उप आयु  ( वकास)   सेनेजची जी कामे करावयाची आहे ती कंऽाटदाराकडून क न घे या या संबंधीतास देवून काम क न 
घे यात येईल सु वातीस 1600 घराचा ड पीआर होता आता 1080 घरे बांध याचे ृ ज झालेले आहे 
यासाठ  या घरा या तुलनेत जो िनधी खच करावयाचा तो कर यात येणार आहे या पे ा 
जाःतीचा िनधी खच कर यात येणार नाह . कंऽाटदाराचे जोपयत तो काम करणार नाह  तो पयत 
यास बल आ ह  देणार नाह . 

महापौर ौी अ.स ार यांनी पुढ ल ूमाणे द ःती ूःताव मांु डला ॄ हपुर  भागात बएसयपुी योजने अतंगत 
या ठकाणी पा याची लाईन टाक यात आली आहे ती यो य प दतीने टाकली नाह  याची बास 
जोडणी करावयाची  राह ल आहे. सेनेज लाईनचे काम िश लक राह ले याबाबतचे ह  काम क न 
दयावे.  योजना बंद झाली तर काम होणार नाह  का हेह  सांगावे. याची एफड  ज  करावी याला 
बील दे यात येवू नये अशी सभागहृास वनंती आहे. काम रोख यात यावे अशी वनंती केलेली 
असुन यास मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार 
आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं.29     ठराव 

नावाशमनपा ह ीतील ॄ हपुर  भागात बएसयुपी योजने अतंगत अदंाजे र कम पये 95.00 कोट चे कामे कर यासाठ  
िन वदा काढ यात आली होती सदर र कम या िन वदे पैक  सदर ल भागात वकास कामे कर यासाठ  कोण कोणते कामे 
कर यात आली व कोणते िश लक आहे या बाबतचा स वःतर लेखी मा हती ूशासनाने सादर केलेली नाह  यामुळे सदर ल 
भागात या ठकाणी पा याची लाईन टाक यात आली आहे ती यो य प दतीने टाकली नाह  याची बास जोडणी करावयाची  
राह ल आहे. सेनेज लाईनचे काम िश लक राह ले याबाबतचे ह  काम क न कर यात येते.  सबंंधीत कंऽाटदाराची एफड  ज  
करावी व दे यके अदाई कर यात येवु नये सदरचे काम ता काळ थांब व यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मान्यता देते 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी 
 

पुरवणी वषय प ऽका 
वषय बं. 01 
 वषय :-  ौी गु गो वंदिसंघजी यांची 350 वी जयंती साजर  करणे बाबत 

 संदभ :-  1) साःंकृितक मंऽालय भारत सरकार यांचे सिचव ौी एन.के.िसंघ यांनी मा. मु य सिचव महारा  रा य.  
                    यांना दलेले पऽ बं. 30-6/20/16 spl cell द. 13 ए ूल 2017 

   2) उप सिचव, महसुल व वन वभाग, यांनी मा. वभागीय आयु  औरंगाबाद व ज हािधकार  नांदेड यांना  
                    दलेले पऽ बं. जीयुआर-2017/ूब.176/ज-7अ महसुल व वन वभाग मंऽालय मुंबई द. 22 मे, 2017 

   3) मा.सिचव, सांःक,ितक मंऽालय भारत सरकार व मा. ूधान सिचचव, महसलु व वन वभाग महारा   
                    शासन यांना सादर कर यात आलेला ूःताव बं. नावाशमनपा/साबां व/14171/2017 द. 21.12.2017 

   4) मा. सयं  सिचव, सांःकृितक मंऽालय भारत सरकार यांचे पऽ D.O.No.30-10/2016 Special Cell दनांक  
                    12.02.2018 

   5) कायालयीन पऽ NO. NWCMC/PWD/BLD/17310/2018 दनांक 21.02.2018 

   6) मा. उपसिचव भारत सरकार यांचे पऽ F.No.30-10/2016 दनांक 07 माच 2018 

 भारत सरकार माफत ौी गु गो वंदिसंघजी यांची 350 वी जन्मशता द  डसबर 2016 ते डसबर 2017 या कालावधीत 
साजर  कर याचा िनणय घे यात आला होता.  मा. ूधानमंऽी भारत सरकार यां या अ य तेखाली रा ीय सिमती व मा. गहृमंऽी  
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भारत सरकार यां या अ य तेखाली कायकार  सिमती ःथापन कर यात आली होती.  कायकार  सिमती या दनांक 10.03.2017 
या दसु-या बैठक त ौी गु गो वंदिसंघजी यांचे नांदेड हे अतंीम िनवाण ःथान अस यामुळे यांचे ःमरणाय नांदेड येथे वाःतु व 
मुलभतु सु वधा िनमाण कर याबाबत िनणय घे यात आला.  सांःकृितक मंऽालय भारत सरकार, यांचे सिचवच ौी एन.के. िसंघ, 
यांनी संदभ बं. 1 या पऽान्वये मा. मु य सिचव, महारा  रा य यांना पऽ पाठवनु ूक प िन त क न यांचे ड.पी.आर सादर 
कर यास कळ वले होते. 
 संदभ बं. 02 या पऽान्वये उपसिचव, महसलु व वन वभाग, यांनी मा. वभागीय आयु  औरंगाबाद व ज हािधकार  
नांदेड यांना उ  ूकरणी तातड ने अहवाल सादर कर यास कळ व यात आले होते. 
 या िनिम ाने शहरातील व वध वकास कामाचे पये 215.75 कोट चे ूःताव शासनास सादर कर याचे िन त 
कर यात आले होते.  यानसुार संदभ बं. 03 अन्वये मा. सिचव, सांःकृितक मंऽालय, भारत सरकार व मा. ूधान सिचव, 
महसुल व वन वभाग, महारा  शासन यांना ूःताव सादर कर यात आला होता. 
 मा. संयु  सिचव, संःकृितक मंऽालय, भारत सरकार यांनी संदभ बं. 04 अन्वये रा ीय कायकार  सिमतीने खालील 
ूमाणे दान ूक पनां त वत: मान्यता ूदान क न यांचे स वःतर ूक प अहवाल ता काळ सादर कर याक रता सुिचत केले 
होते. 
1 Retrofitting of Building for Shri Guru Govind Singh Stadium at cost of Rs.42 Crore 

2 Construction of Building for Shri Guru Govind Singh Adhyaan Sankul and Research Center at SRTM 

University at cost of Rs.25 Crore 

 ौी गु  गो वंदिसंघजी ःटेड यम नुतनीकरणाचा स वःतर ूक प अहवाल तयार कर यासाठ  महापािलकेचे िनयु  
स लागार फोरशेस फायनान्शीयन स ह सेस मुंबई यांना स वःतर ूक प अहवाल तयार कर यासाठ  कळ व यात आले यानुसार 
यांनी पये 42,34,97,556/- या कमंतीचा स वःतर ूक प अहवाल सादर केलेला असुन यात खालील बाबींचा समावेश आहे. 
अ.ब. समा व  बाबी 
01 मु य पॅ हेलीयन इमारतीचे बांधकाम करणे तसेच द णेकड ल ूसार मा यमासाठ या पॅ हेलीयन इमारतीचा वकास 

करणे 

02 िसट ंग गलॅर चा वकास करणे व अतंगत ःव छतागहृाचे बांधकाम, आसन यवःथा तसेच फ ड लाईटची यवःथा 
तसेच उवर त गलॅर चे बांधकाम करणे 

03 ःटेड यम प रसरातील मु य व अतंगत रः यांचा वकास करणे, वाहनतळ यवःथा, सुर ा िभतं व ूवेश दारे तसेच 
िसंथेट क जगॅींग शॅकतयार करणे 

04 संकुला अतंगत अ ःत वात असले या बॅडिमंटन कोटचा वकास करणे या अतंगत िसंथेट क लोर ंग, आसन यवःथा, 
अकॉःट क, एअर कुलींग इ याद  वकास कामे करणे 

05 मैदाना या देखभालीसाठ  आवँयक यंऽासामुमी व सा ह य खरेद  करणे 
06 मैदानाचे वधतुीकरण, पाणीपुरवठा व मलिनःसारण वषयक कामे करणे 

 

 ःवामी रामानंद ितथ मराठवाडा व ापीठा अतंगत ौी गु गो वंदिसंघजी अ यासन संकुल व संशोधन कि, 
उभार याक रता . 25.00 कोट ची मान्यता असनु यांचा स वःतर ूक प अहवाल तयार क न घे यासाठ  मा. कुलगु  ःवामी 
रामानंद ितथ व ापीठ नांदेड यांना कळ व यात आले आहे. 
 संदभ बं. 06 अन्वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नादेंड साठ  Retrofitting and Moderniztion of Guru 

Gobind Singh Stadium at Nanded Under the 350 the Birth Anniversary of Guru Gobind Singhji या कामासाठ  पये 
42,00,00,000/- इतका िनधी मंजरु झालेला असुन यापैक  पये 21,00,00,000/- या प हल ह ा मनपास ूा  झालेला 
आहे.  पऽातील अट  व िनयमातील अ.बं. 5 नसुार सदर कामासाठ  िन वदा ू बया हाती घेऊन सदरचे काम 18 म ह यात कामे 
पुण कर याबाबत कळ वले आहे ूःताव मान्यतेःतव सादर. 
महापौर   ूशासनाचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.30     ठराव 

 वषय :-  ौी गु गो वंदिसंघजी यांची 350 वी जयंती साजर  करणे बाबत 

 संदभ :-  1) साःंकृितक मंऽालय भारत सरकार यांचे सिचव ौी एन.के.िसंघ यांनी मा. मु य सिचव महारा  रा य.  
                    यांना दलेले पऽ बं. 30-6/20/16 spl cell द. 13 ए ूल 2017 

   2) उप सिचव, महसुल व वन वभाग, यांनी मा. वभागीय आयु  औरंगाबाद व ज हािधकार  नांदेड यांना  
                    दलेले पऽ बं. जीयुआर-2017/ूब.176/ज-7अ महसुल व वन वभाग मंऽालय मुंबई द. 22 मे, 2017 

   3) मा.सिचव, सांःक,ितक मंऽालय भारत सरकार व मा. ूधान सिचचव, महसलु व वन वभाग महारा   
                    शासन यांना सादर कर यात आलेला ूःताव बं. नावाशमनपा/साबां व/14171/2017 द. 21.12.2017 
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   4) मा. सयं  सिचव, सांःकृितक मंऽालय भारत सरकार यांचे पऽ D.O.No.30-10/2016 Special Cell दनांक  
                    12.02.2018 

   5) कायालयीन पऽ NO. NWCMC/PWD/BLD/17310/2018 दनांक 21.02.2018 

   6) मा. उपसिचव भारत सरकार यांचे पऽ F.No.30-10/2016 दनांक 07 माच 2018 

 भारत सरकार माफत ौी गु गो वंदिसंघजी यांची 350 वी जन्मशता द  डसबर 2016 ते डसबर 2017 या कालावधीत 
साजर  कर याचा िनणय घे यात आला होता.  मा. ूधानमंऽी भारत सरकार यां या अ य तेखाली रा ीय सिमती व मा. गहृमंऽी 
भारत सरकार यां या अ य तेखाली कायकार  सिमती ःथापन कर यात आली होती.  कायकार  सिमती या दनांक 10.03.2017 
या दसु-या बठैक त ौी गु गो वंदिसंघजी यांचे नांदेड हे अतंीम िनवाण ःथान अस यामुळे यांचे ःमरणाय नांदेड येथे वाःतु व 
मुलभतु सु वधा िनमाण कर याबाबत िनणय घे यात आला.  सांःकृितक मंऽालय भारत सरकार, यांचे सिचवच ौी एन.के. िसंघ, 
यांनी संदभ बं. 1 या पऽान्वये मा. मु य सिचव, महारा  रा य यांना पऽ पाठवनु ूक प िन त क न यांचे ड.पी.आर सादर 
कर यास कळ वले होते. 
 संदभ बं. 02 या पऽान्वये उपसिचव, महसलु व वन वभाग, यांनी मा. वभागीय आयु  औरंगाबाद व ज हािधकार  
नांदेड यांना उ  ूकरणी तातड ने अहवाल सादर कर यास कळ व यात आले होते. 
 या िनिम ाने शहरातील व वध वकास कामाचे पये 215.75 कोट चे ूःताव शासनास सादर कर याचे िन त 
कर यात आले होते.  यानसुार संदभ बं. 03 अन्वये मा. सिचव, सांःकृितक मंऽालय, भारत सरकार व मा. ूधान सिचव, 
महसुल व वन वभाग, महारा  शासन यांना ूःताव सादर कर यात आला होता. 
 मा. संयु  सिचव, संःकृितक मंऽालय, भारत सरकार यांनी संदभ बं. 04 अन्वये रा ीय कायकार  सिमतीने खालील 
ूमाणे दान ूक पनां त वत: मान्यता ूदान क न यांचे स वःतर ूक प अहवाल ता काळ सादर कर याक रता सुिचत केले 
होते. 
1 Retrofitting of Building for Shri Guru Govind Singh Stadium at cost of Rs.42 Crore 

2 Construction of Building for Shri Guru Govind Singh Adhyaan Sankul and Research Center at SRTM 

University at cost of Rs.25 Crore 

 ौी गु  गो वंदिसंघजी ःटेड यम नुतनीकरणाचा स वःतर ूक प अहवाल तयार कर यासाठ  महापािलकेचे िनयु  
स लागार फोरशेस फायनान्शीयन स ह सेस मुंबई यांना स वःतर ूक प अहवाल तयार कर यासाठ  कळ व यात आले यानुसार 
यांनी पये 42,34,97,556/- या कमंतीचा स वःतर ूक प अहवाल सादर केलेला असुन यात खालील बाबींचा समावेश आहे. 
अ.ब. समा व  बाबी 
01 मु य पॅ हेलीयन इमारतीचे बांधकाम करणे तसेच द णेकड ल ूसार मा यमासाठ या पॅ हेलीयन इमारतीचा वकास 

करणे 

02 िसट ंग गलॅर चा वकास करणे व अतंगत ःव छतागहृाचे बांधकाम, आसन यवःथा तसेच फ ड लाईटची यवःथा 
तसेच उवर त गलॅर चे बांधकाम करणे 

03 ःटेड यम प रसरातील मु य व अतंगत रः यांचा वकास करणे, वाहनतळ यवःथा, सुर ा िभतं व ूवेश दारे तसेच 
िसंथेट क जगॅींग शॅकतयार करणे 

04 संकुला अतंगत अ ःत वात असले या बॅडिमंटन कोटचा वकास करणे या अतंगत िसंथेट क लोर ंग, आसन यवःथा, 
अकॉःट क, एअर कुलींग इ याद  वकास कामे करणे 

05 मैदाना या देखभालीसाठ  आवँयक यंऽासामुमी व सा ह य खरेद  करणे 
06 मैदानाचे वधतुीकरण, पाणीपुरवठा व मलिनःसारण वषयक कामे करणे 

 

 ःवामी रामानंद ितथ मराठवाडा व ापीठा अतंगत ौी गु गो वंदिसंघजी अ यासन संकुल व संशोधन कि, 
उभार याक रता . 25.00 कोट ची मान्यता असनु यांचा स वःतर ूक प अहवाल तयार क न घे यासाठ  मा. कुलगु  ःवामी 
रामानंद ितथ व ापीठ नांदेड यांना कळ व यात आले आहे. 
 संदभ बं. 06 अन्वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नादेंड साठ  Retrofitting and Moderniztion of Guru 

Gobind Singh Stadium at Nanded Under the 350 the Birth Anniversary of Guru Gobind Singhji या कामासाठ  पये 
42,00,00,000/- इतका िनधी मंजरु झालेला असुन यापैक  पये 21,00,00,000/- या प हल ह ा मनपास ूा  झालेला 
आहे.  पऽातील अट  व िनयमातील अ.बं. 5 नसुार सदर कामासाठ  िन वदा ू बया हाती घेऊन सदरचे काम 18 म ह यात कामे 
पुण कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मान्यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो. 
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वशेष बाब हणुन आय या वेळ  घे यात आलेला 

 

नगरसिचव मा. ज हािधकार  नांदेड यांचे पऽ बं. 2018/पु व/ूशा/टे-7/िसआर ज हािधकार  कायालय नांदेड 
दनांक 26.03.2018 अन्वये ज हा माहक संर ण प रषदेवर नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या 02 अशासक य सदःयां या िनयु  कर यासाठ  कळ व यात आलेले आहे. 

सभागहृनेता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या 02 सदःय ौी जाधव ौीिनवास नारायण व सौ. 
क याणकर योती कशन यांची ज हा माहक संर ण प रषदेवर िनयु  क न ज हािधकार  
कायालय नांदेड येथे पाठ व यास मान्यता दे यात यावी. 

महापौर सभागहृनेता यांनी सुच व यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या 02 सदःय ौी जाधव 
ौीिनवास नारायण व सौ. क याणकर योती कशन याचंी ज हा माहक संर ण प रषदेवर िनयु  
क न ज हािधकार  कायालय नांदेड येथे पाठ व यास मान्यता दे यात येते. 

ठराव बं.31      ठराव 

 मा. ज हािधकार  नांदेड यांचे पऽ बं. 2018/पु व/ूशा/टे-7/िसआर ज हािधकार  कायालय नांदेड दनांक 
26.03.2018 अन्वये ज हा माहक संर ण प रषदेवर नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या 02 अशासक य सदःयां या िनयु  
कर यासाठ  कळ व यात आलेले आहे. 
 यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या 02 सदःय ौी जाधव ौीिनवास नारायण व सौ. क याणकर योती 
कशन यांची ज हा माहक संर ण प रषदेवर िनयु  क न ज हािधकार  कायालय नांदेड येथे पाठ व यास ह नांदेड वाघाळा 
शहर महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा सवानमुते मान्यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो. 
वषय -                     ूःताव  

      ौीमती संिगता नामेवार हया ज हा प रषद, नांदेड येथील िश ण आःथापणेवर सहिश ीका या पदावर येथे द. 
03.07.2003 पासुन कायरत आहेत. संबंिधतां या वैय क अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीका, नांदेड येथील 
िश ण आःथापणेवर एकतफ  बदलीने ये यासाठ  वनंती केलेली आहे. 
     क रता संबंिधता या वनतंी अजानुसार संबंिधतांची नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड येथे िश ण आःथापणेवर 
एकतफ  बदली कर यासाठ  हा ूःताव नावाशमनपा सव साधारण सभेसमोर सादर 
सुचक:- स. वरेििसंघ गाड वाले                                                           अनुमोदक:- वनय पाट ल 

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. 32     ठराव 

ौीमती संिगता नामेवार हया ज हा प रषद, नांदेड येथील िश ण आःथापणेवर सहिश ीका या पदावर येथे द. 
03.07.2003 पासुन कायरत आहेत. संबंिधतां या वैय क अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीका, नांदेड येथील 
िश ण आःथापणेवर एकतफ  बदलीने ये यासाठ  वनंती केलेली आहे.   

क रता संबंिधता या वनंती अजानुसार संबंिधतांची नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड येथे िश ण 
आःथापणेवर एकतफ  बदली कर यासाठ  ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मान्यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
वषय -      ूःताव 
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड सवसाधारण सभा द. 05.08.2015 अन्वये ठराव बं 66 I.T.I. चौक जवळ 
महा मा फुले व सा वऽीबाई फुले यांचे पुणाकृती पुतळे उभारणीक रता  मान्यता दे यात आलेली आहे. 
       महारा  शासना या उ च व तंऽ िश ण वभाग शासन िनणय बं संक ण 2009/(5/09) द.17 ऑगःट 2009 अन्वये 
िस.ट .सव बं 74/1 मिधल नांदेड शहरातील औदयोगीक ूशासक य संःथे कडुण 150.चौ.मी जागा महा मा फुले व सा वऽीबाई 
फुले यांचे पुणाकृती पुतळे उभारणी कर याकर ता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीकेस हःतांतर त झाली आहे.  क रता सदर ल  
जागेवर महा मा फुले व सा वऽीबाई फुले यांचे पुणाकृती पुतळे उभारणी कर याकर ता ह सवसाधारण सभा पुन:  मान्यता 
दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येते. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले, दंयंत सोनाळे ु        अनुमोदक :- आनंद च हाण, दयानंद वाघमारे 
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.33     ठराव 

        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड सवसाधारण सभा द. 05.08.2015 अन्वये ठराव बं 66 I.T.I. चौक जवळ 
महा मा फुले व सा वऽीबाई फुले यांचे पुणाकृती पुतळे उभारणीक रता  मान्यता दे यात आलेली आहे. 
 
 



(37) 
       महारा  शासना या उ च व तंऽ िश ण वभाग शासन िनणय बं संक ण 2009/(5/09) द.17 ऑगःट 2009 अन्वये 
िस.ट .सव बं 74/1 मिधल नांदेड शहरातील औदयोगीक ूशासक य संःथे कडुण 150.चौ.मी जागा महा मा फुले व सा वऽीबाई 
फुले यांचे पुणाकृती पुतळे उभारणी कर याकर ता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीकेस हःतांतर त झाली आहे.  क रता सदर ल  
जागेवर महा मा फुले व सा वऽीबाई फुले यांचे पुणाकृती पुतळे उभारणी कर याकर ता ह सवसाधारण सभा पुन:  मान्यता 
दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येते.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय -      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड व स रंग सेवाभावी सःंथा, अ रहंत चॅर टेबल शःट यां या संयु  व मानाने 
रा ीय पातळवर इंटरनॅशनल यां या वतीने रा ीय शा ीय नृ य व अतंररा ीय लोकनृ य महो सवचे कायबम दनांक 02 जनु ते 
05 जनु 2018 पयत नावाशमनपाके या शकंरराव च हाण ूे ागहृ येथे कर यासाठ  वनामु य िनशु क दे यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानमुते मान्यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक 
कायवाह  करावी. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले                    अनुमोदक :- तेहरा अिमतिसंह 
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.34     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड व स रंग सेवाभावी सःंथा, अ रहंत चॅर टेबल शःट यां या संयु  व मानाने 
रा ीय पातळवर इंटरनॅशनल यां या वतीने रा ीय शा ीय नृ य व अतंररा ीय लोकनृ य महो सवचे कायबम दनांक 02 जनु ते 
05 जनु 2018 पयत नावाशमनपाके या शकंरराव च हाण ूे ागहृ येथे कर यासाठ  वनामु य िनशु क दे यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानमुते मान्यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक 
कायवाह  करावी. 
महापौर आज या सभा संप यामुळे लगेचच दनांक 31.03.2018 रोजी सवानुमते तहकुब कर यात आलेली 

मनपाकेची अथसकं पीय वशेष सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येत आहे 
 

                                           ःवा र त/-                                                                   ःवा र त/- 
                 नगरसिचव                    महापौर 
      नावाशमनपा नांदेड                                 नावाशमनपा नांदेड 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


