
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड  
 मंगळवार, दनांक 11.09.2018 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची सवर्साधारण 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 
    सवर्ौी /ौी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    
  पवळे उमेश देवराव    पूर  कौश या शंकर    
  कोकाटे क णा भीमराव   गाड वाले सं दपिसंघ शकंरिसंघ   
  वाघमारे दयानंद नामदेव   बरकले स रता बालाजीराव   
  ःवामी शलैजा कशोर   च हाण आनंद शकंरराव    
  पंपळे महि हरामन   पावडे जयौी िनलेश    
  नेरलकर अपणार् ऋषीकेश   खान फा ख अली इलीयाज खान  
  य नम राजेश लआमीनारायण   कनकदंडे महेश मारोतराव 
  च हाण उमेशिसघं अशोकिसंग   पाट ल संगीता व ठल   
  खान अ दल अलीम खान अ दल जलील खान ु ु  सोनाळे दंयंत गणेशराजु    
  येवनकर मो हनी वजय   खान सलीमा बेगम नु ला खान  
  ग डम नागनाथ द ाऽय   पवळे पुजा बालाजी    
  ःवामी कशोर म लीकाजूर्न   गाड वाले मनिमतकौर नरििसंघ  
  गजभारे बापुराव नागोराव    शहाणे अ का जगद श   

 पवार जयौी परमे र   गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ  
 स यद शेर अली अ. महेबुब अली  खान म.मसुद अहेमद खान उःमान खान 

 अ दल स ार अु . गफुर     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
 शबाना बेगम मो. नासेर   कोकुलवार नागेश गो वंद  
 कापुरे िगतांजली रामदास   अ. हफ ज अ. कर म  
 आयेशा बेगम शे. असलम (बाबभुाई खोकेवाले) फा ख हसेन कासीम परानु   
 सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ   खालसा ूकाशकौर सुर जतिसंघ 
 रावत भानुिसगं गया दनिसंग   तेहरा अमीतिसंग गोपालिसगं  
 मुथा कांताबाई ूकाशचंद   यादव ूभा इ रलाल  
 नवाब गुरिमतिसघं ब-यामिसंघ  धबाले द ा क पल   
 शोएब आफाख स. मजहर हसेनु   गोडबोले यो सना राजु 

 अ. फयीम अ. मुनीर   मोरे दपाली संतोष   
 काळे राज ुगो वंदराव   जाधव ौीिनवास नारायणराव  
 देशमुख मंगला गजानन   

 सभे  या अ  य ः थानी मा. सौ. भवरे िशलाबाई कशोर, महापौर हे होते तसेच मा. ौी लहराज माळ  आयु  तु , ौी कंदेवार 
मु यलेखािधकार , िगता ठाकरे उपआयु  (ूशासन), ौी ू.मा. येवले उपआयु , ौी वलास भोसीकर उपआयु , ौी िगर ष कदम, 
कायर्कार  अिभयता (साबां व). ौी सुमीव अंधारे कायर्कार  अिभयंता पापुजिन, ौी माधव बाशे ट  शहर अिभयंता, सौ. स वता चौ हाण ू. 
वै कय आरो य अिधकार  व महानगरपािलकेतील सवर् ेऽीय कायार्लयातील सहायक आयु  त, व सवर् 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. 

महापौर   सभेचे काकाजास सु वात कर यात येते. 
अ दल स ारु    माजी पंतूधान अट ल बहार  वाजपेयी, माजी नगरसेवक अ वर जावेद यांचे द:ुखद िनधन झाले, यांना 

ौ दाजंली अपर्ण कर यात यावी, तसेच नगरसेवक उमेश च हाण यांचे वड ल अशोकिसंह च हाण यांचे 
िनधन झाले यांना ौ दाजंली अपर्ण कर यात यावी. 



(2) 
सभागहृनेता ौी अ दल स ार यांनी जो ौ दांजलीचा ूःताव मांडला यास सपंुणर् सभागहृाचे अनुमोदन आहेु . 
महापौर ौी अ. स ार यांनी माजी पंतूधान तथा भाजपाचे ये नेते ौी अटल बहार  वाजपेयी, काँमेस 

जे नेते ौी गु रामदास कामत, माजी काँमेसचे नगरसेवक ौी अ वर जावीद, तसेच ौी अशोक 
चौ हाण यांचे वड ल ौी अशोकिसंह चौ हाण याचें दखु:द िनधन झा यामुळे या सवाना ःत ध उभे 
राहन ौ दांजली अपर्ण कर याचा जो ूःताव मांडला यास मा यता दे यात येतेु . 

ठराव बं. 84     ठराव 
 माजी पंतूधान तथा भाजपाचे ये नेते ौी अट ल बहार  वाजपेयी, काँमेस जे नेते ौी गु रामदास कामत, माजी 
काँमेसचे नगरसेवक ौी अ वर जावीद, तसेच ौी अशोक चौ हाण यांचे वड ल ौी अशोकिसंह चौ हाण यांचे दखु:द िनधन 
झा यामुळे या सवाना ःत ध उभे राहन ौ दांजली अपणर् कर यास ह  मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देतेु . 
अपर्णा नेरलकर   मागे घाटकोपर या दह हंड या कायर्बमात आमदार राम कदम यांनी जे व य केले क ,  मुली 

पळन आणुन मी ती या सोबत ल न लावून देतो असे बोलले आहे या राम कदम आमदाराचा िनषेध ु
करते व याचा ठराव कर यात यावा. तो शासनास पाठवावे. मह लांचे कामे होत नाह त. यामुळे 
आयु  साहेबांनी ःवत: ल  दयावे.  

जयौी पावडे   सौ. अपर्णा नेरलकर यांनी आमदार राम कदम यांचे य या बाबत िनषेधचा जो ूःताव मांडला 
यास माझे अनमुोदन आहे यास मा यता दे यात यावी. 

महापौर सौ. अपर्णा नेहरलकर यांनी मागे घाटकोपर या दह हंड या कायर्बमात आमदार राम कदम यांनी जे 
व य केले क ,  मुली पळन आणुन मी ती या सोबत ल न लावून देतो असे बोलले आहे या राम ु
कदम आमदाराचा िनषेध कर याचा जो ूःताव मांडला यास मा यता दे यात येते. 

ठराव बं. 85     ठराव 
 भाजपाचे आमदार ौी राम कदम यांनी नु याच म हलांसाठ  अपश दाचा वापर के यामुळे यांचा राजीनामा घेवुन 
यांचा िनषेध कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते. 
फा ख अली खाँ  सन 2016 ला आकृती बंधचा वषय पास कर यात आला  होता यास मागील महापौराची मा यता 

घेवून आता आयु  साहेबांनी यावर सह  क न शासनास पाठ वला आहे. मागील महापौरांची सह  
या ूःतावावर का घे यात आली तसे पाह ले तर आता या महापौरा या सह ने तो ूःताव जाणे 
गरजेचे होते. परंतू तसे झालेले नाह  हे चुक आहे. 

अ दल स ारु     आकृती बंधचा वषय शासनाकडे का उिशरा पाठ व यात आला, तो आता वापस माग व यात यावा. 
नगरसिचव   नांदेड नगरपािलकेचे व वाघाळा नगरपािलका िमळन याचे पांतर नांदेड वाघाळा शहर ु

महानगरपािलकेत 1997 ला झालेले आहे. जवळपास 19 ते 20 वषर् पुणर् झाली आहेत ते हा पासुन 
सन 2013 म ये आयु  महोदयांनी आकृती बंधाचा शासनाकडे पाठ वला. यानतंर या आयु ांनी 
महासभेची परवानगी न घेता तो शासनाकडे पाठ वला होता. यावेळ  त कालीन महापौर व 
मा.खासदार यांनी आ ेप दाखल केला यामुळे शासनाने महासभेची मा यता घेवून तो ूःताव 
सभे या मा यतेसाठ  परत पाठ वला आहे. यानसुार याच महासभेने ठराव क न मा. महापौर व 
मा.आयु  यांना अिधकार ूदान कर यात आले होते. मुळ आ ेप हा त कालीन महापौर ःवामी 
मॅडम यांचा होता यामुळे यांची मा यता घे यात आलेली आहे, ते यो य आहे. ठराव पास झाला 
दोन आयु ांनी यावर िनणर्य होवू शकला नाह  आताचे आयु  महोदयांनी हा ूःताव शासनाकडे 
सादर केला आहे. 

फा क अली खाँ   दोन आयु ांनी तो ूःताव पाठ वला नाह  यांना तो ूःताव ल ात आला नाह  काय हे सांगावे. 
आताचे आयु ांनी पाठ वले आहे हे चांगले झाले आहे. 

स. शेर अली   एका अिधका-यांने हा ूःताव पाठ वला आहे यांना वाटत होते क , आ ह  हा ूःताव पाठवू 
शकतो.  हा ूःताव या महापौरा या कायर्काळात जाणे आवँयक होते यावेळ  तो गेला नाह , 
यामुळे आताचे जे महापौर /सभागहृ आहे यां यासमोर हा ूःताव आला पाह जे होता तो आलेला 
नाह . माझी महापौराची बॅक डेटम ये सह  घे यात आली हा माझा आरोप आहे. हा पाठवलेला 
ूःताव लीगल आहे काय याचा खुलासा करावा. आता ते अ ट ंग महापौर नाह त तर यांची सह  
कशी घेवू शकता हे सांगावे. सन 2012 व 2016 हे या वेळ  ूःताव पाठ वला होता यापैक  
कोणता बरोबर आहे याचाह  खुलासा करावा. 

अ दल स ारु    कती वषर् ूःताव पड ग होता हे सांगावे. न वन सदःय िनवडून आलेले आहेत यांनाह  मा हती 
झाली पाह जे. पुढ ल सभे याची मा हती दे यात यावी. सवर् स वःतर माह तीसह हा ूःताव 
सवर्साधारण सभे या समोर आणावा. त कालीन महापौराचे मी अिभनंदन करतो. 

 



(3) 
सभागहृ नेता  सवर् सभागहृातील सदःयां या भावना ल ात घेता सदर आकृती बंधाचा ूःताव सभे या समोर 

सादर करावा. 
स. शेर अली   ठराव पार त झा यानंतर याची अमंलबजावणी कर याचा कालावधी काह  ठरलेला आहे क नाह  

कंवा वखंड त कर याचा कालावधी ठरलेला आहे कंवा कसे हे सांगावे.  दलेले अिधकार हे कती 
कालावधी साठ  असतात हेह  सांगावे. माझे असे मत आहे क  कायर्काळ संपला क अिधकार 
संपला. 

भानुिसंग रावत   ठराव पार त झा यानंतर याची अमंलबजावणी कर याचा कालावधी काह  असेल ते सांगावे कंवा 
वखंड त कर याचा कालावधी ठरलेला आहे कंवा कसे. 

आयु    आपली जी मागणी आहे क मागील महापौरांनी सह  क हा केली याची सवर् मा हती घेवून पुढ ल 
सभेत सादर कर यात येईल. 

स. शेर अली   माझी मागणी अशी आहे क , जी कॉ सील होती या कॉ सीलला अिधकार दले होते तो कालावधी 
पुणर् झाला यामुळे यांची आता का सह  घे यात आली हे सांगावे. काय एकादे ूकरण 40 वषर् 
ूल बंत आहे तर तो पयर्त यांना ते अिधकार असतात काय याचा खुलासा करावा.  

भानुिसंग रावत    यात जे कोणी दोषी आहेत यां यावर कायर्वाह  कर यात यावी. 
भानुिसंग रावत   िश कास आकृती बंदात समा व  कर यात आलेले आहे काय ? नसेल केले तर ते कर यात 

यावे.डॉ टर व इतर कमर्चार  आहेत यांचा समावेश करावा. 
स. शेर अली    िश का या पदास आकृती बंदात समा व  केले कंवा कसे हे सांगावे. डॉ टरांचाह  समावेश करावा. 
फा ख अली खाँ    िश कास आकृती बंदात का समावेश केला नाह .  

स. शेर अली    आम या एर यात एक शाळेचा ूःताव शासनाला पाठ वला आहे. तो ूःताव गेला अस याने 
यासाठ  लागणारे िश काचा समावेश या ूःतावात का कर यात आला नाह . 

िश णािधकार    आप याकडे दहा पदाची आवँयकता आहे यामुळे आपण 5 उदर् व ु 5 मराठ चे िश कांचा समावेश 
कर यात आलेला आहे. दरवष  संच मा यता होत असते यानसुार हे पदे फ स नाह त  माग या 
वष  89 पदे संच मा यतेत मंजरू होती यामुळे ह  पदे आकृती बंदात आहेत. 

स. शेर अली    मा. आयु ां या सह ने ूःताव पाठ वला आहे याचा यात समावेश आहे काय हे ःप  करावे. जो 
ूःताव पाठ वलेला आहे यात केवळ मा य पदाचा पाठ वलेला आहे काय याचा खुलासा करावा. 
समांभा वत पद आहेत. 

िश णािधकार     शासनाकडे आपण ूःताव पाठ वलेला आहे.माग या आकृती बंदात याचा समावेश केलेला नाह . 
फा क अली खाँ   या आकृती बंदा या ूःतावात अिभयंते, पाणी पुरवठयाचे लेबर, इतर ह  कमर्चार  काम कर त आहे 

यांचा समावेश केला आहे काय हे सांगावे.  

स. शेर अली    मा. आयु ां या सह ने ूःताव पाठ वला आहे याचा यात िश क या पदा समावेश आहे काय हे 
सांगावे. 

आयु      ूःता वत केलेले आहेत. 
स. शेर अली   जी पदे मंजरू आहेत याच पदाचा समावेश केला आहे काय. या या पे ा जाःत केले असतील तर 

मग या शाळेचा समावेश का कर यात आला नाह  हे ःप  करावे. व वध वभागातील कमर्चा-याचा 
समावेश क न तो ूःताव सभे समोर आणावा. चुक चा ूःताव शासनास गेला आहे तो वापस 
घे यात यावा. 

महेश कनकदंडे   आकृती बंदाचा ूःताव मागे घे यात यावा.  यात जाःत ूमाणात ऽुट  आहेत या ऽटु  दर क न तो  ु
फेर शासनास पाठवावे. 

फा क अली खाँ   या आकृती बंदा या ूःतावात अिभयंते, पाणी पुरवठयाचे लेबर, इतर ह  कमर्चार  काम कर त आहे 
यांचा समावेश ूथम कर यात यावा यां यावर अ याय होवू नये याची काळजी घे यात यावी. 

महापौर सवर् स. सदःयाचंा भावना ल ात घेता ूशासना शासनाकडे आकृतीबंधचा जो ूःताव सादर केलेला 
आहे तो परत तो परत घे यास मा यता दे यात येते. 

ठराव बं. 86     ठराव 
 मनपा ूशासनाने अिधकार  कमर्चा-यां या सेवाूवेश िनयम व आकृतीबंधाचा ूःताव शासनाकडे मा यतासाठ  सादर 
कर यात आलेला ूःताव परत घे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते. 
अ दल रिशदु    एका अिभयं याने 50 ल ाचे अदंाजपऽक तयार केले आ ण पु हा या कामाचे 15 ल ाचे 

अदंाजपऽक कसे तयार झाले याचा खुलासा करावा. 65 ल  पयेचे अदंाजपऽक 32 ल  पये कसे  
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झाले, हे अदंाजपऽक तयार करतांना या अिभयं याने चुक केली आहे यात किन  अिभयंता असो 
कंवा उप अिभयंता असो यां यावर कायर्वाह  कर यात यावी.  

अ दल स ारु    65 ल  पयेचे अदंाजपऽक 32 ल  पये कसे झाले, हे अदंाजपऽक तयार करतांना कोण दोषी 
आहे याची तपासणी करावी. इंजीिनयर चुक चे अदंाजपऽक कसे काय तयार कर त आहेत. यात 
यांची चुक आहे यां यावर कायर्वाह  करावी. असे चुक चे काम के यामुळे मनपाची बदनामी होत 
आहे. पेपर म ये बात या येत आहेत. 

आयु    मा. महापौर, या अिभयं याने चुक ने अदंाजपऽक सादर केले आहे. यांनी अदंाजपऽकाची पुणर्पणे 
तपासनी क न, चौकशी कर यात येईल. चौकशी अतंी जर यात कमर्चार  व अिधकार   जे कोणी 
दोषी आढळ यास यां यावर िन ीतपणे कायर्वाह  कर यात येईल. 

फा ख बदवेल   मागील 6 मह यापासुन आ ह  आम या वाडार्तील काम सागंत आहोत तर  काम होत नाह  याचे 
कारण काय आहे याचा खुलासा करावा.  

उप महापौर   ःव छते बाबतचे कामे असतील, कंवा अ य कोणतेह  कामे ूशासन कर त असेल आ ण याची 
ूेस घेवून ूिस द  देत असतील तर ती बाब पदािधकार  यांना मा हती नसते, खाल या अिधका-
यास ूेस घे याचे अिधकार कोणी दले ते मा हती ूेस घेवून कसे देवू शकतात. जी मा हती ूेसला 
दयावयाची आहे याची ूथम मा हती महापौरांना दे यात यावी. यानंतरच ूेसला दयावी. 

अ दलु हफ ज   ृेम क हर टाक यासाठ  फोटो काढन ु दाखवा यानंतर संिचका तयार क न मा यता या. तो पयर्त 
चबरम ये नागर क पडून अपघात झा यास याला जबाबदार कोण राह ल याकर ता ता काळ चबर 
क हर टाक यात यावे. 

कायर्कार  अिभयतंा (पापु)  मागे 200 चबर क हरची आदेश दले होते. ते चबर क हर सं पलेले आहेत आता न याने 600 
चबर क हरची आडर्र दलेली आहे. ते चबर क हर आ या नंतर ता काळ या ठकाणी टाकणे 
आवँयक आहे या ठकाणी टाक यात येतील. 

अ दल फईमु    आ ह  रः याने जातो तर आ हाला चांगले वाटत नाह .  चबर क हर ता काळ टाक यात यावे. 
आयु   साहेब हे चांग या रतीने काम कर त आहेत. साईडची पहाणी के यािशवाय मंजरू  देत 
नाह त. यामुळे यां या कामाचे मी अिभनंदन करतो. 

सभागहृ नेता   चबर क हरचा वषय मह वाचा आहे. चबर क हर टाकले नाह  तर ज ह त हानी होवू शकते 
याकर ता चबर क हर ता काळ घेवून या ठकाणी आवँयक आहेत या ठकाणी टाक यात यावे. 

कायर्कार  अिभयतंा (पापु)  तीन वेळा टे डर आपण माग वलेले आहे यानंतर एका कंऽाटदाराने िन वदा भरली आहे यास 
आपण आदेश ह  दलेले आहे. 

उमेश च हाण   आपण मागणी वर जावू नये चबर क हर कतीह  वेळा फुट शकतात यासाठू  कमान 100 चबर 
क हर जाःतीचे घे यात यावे. मा या ूभागात एक  अटो उलटन वयोवृ दास मार लागला आहेू .  
यापुव  देगलूर नाका भागात जी घटना घडली या नंतर ती घटना घडू नये या साठ  उपाय योजना 
करावी. 

महेश कनकंदडे   चबर क हर जाःतीचे घे यात यावे यावर सवर् साधारण सभेम ये चचार् होत असेल तर ते यो य 
नाह . ूशासनाने चबर क हर जाःतीचे घेवून ठेवावे. या ठकाणी आवँयक आहेत या ठकाणी 
ता काळ टाक यात यावे.आम या ूभागातील या ठकाणी चबर क हर खराब झाले ते आ ह  
ःवत: आणुन टाकतो. परंतू 1000 ते 2000 चबर क हर मनपाकेत असू नये ह  बाब काह  यो य 
नाह . आमचे नबंर लोकांकडे अस यामुळे ते आ हाला फोन करतात. आ ह  क ती क हर टाकणार 
आहोत. पेपरला जाह रात दे यात यावी चबर क हर फुटले कायर्कार  अिभयंता ौी अधंारे यांना फोन 
करा अशी जाह रात दयावी. हणजे आ हाला नागर कांचे फोन येणे बंद होतील. अमतृ योजनेचे 
काम कंऽाटदाराने केले परंतू यानंी कोण याह  ठकाणची ःशच भरला नाह  यानंा सांगत आहोत 
परंतू तो काम कर त नाह . मनपा ह  यास बले देत आहे. पावसा या दवसात लोकांना रः याने 
चालता येत न हते. कारण पा याची लाईनचे काम केले .चार मह या पुव  लाईन टाकली पण बास 
कने शन दले नाह  मग लाईन टाकुण उपयोग काय याचा खुलासा करावा. चबरवर क हर नाह त 
लोकांना चालता येत नाह . पावसाळा संप यानतंर ःशच भर यात येईल असे सांग यात येत होते 
परंतू तो काह  काम कर त नाह . या यावर कोणाचेह  िनयंऽण नाह . या कंऽाटदारास ःशच 
भर याचे काम क न यावे. 

उमेश च हाण   अमतृ योजनेत जी कामे होत आहेत तो कंऽाटदार थोडे-थोडे काम कर त आहे. एका ठकाणचे काम 
कंऽाटदार कर त नाह  अपूणर् काम कर त आहे. यामुळे याला काळया याद  म ये टाक यात यावे. 
दसरे न याने टे डर काढ यात यावेु . 
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ग धळ सु  झाला. 

उप महापौर   शहरात अमतृ योजना व जेएनएनयुआरएम योजने अतंगर्त िसडको हडको व तरोडा एर यात कामे 
चालू आहेत.अमतृ योजने या कंऽाटदाराने रःटोरेशनचे काम केले नस यामुळे शहरातील नागर कांना 
याचा ऽास होत आहे.  रःटोरेशनचे काम नाह  असे कायर्कार  अिभयंता पापु हे सांगतात यांनी 
सभागहृात वर ल योजने अतंगर्त रःटोरेशन आहे कंवा याची मा हती दे यात यावी. अमतृ योजनेत 
बास कने शन, टेःट ंग न करता या कंपनीचे बले दे यात येत आहेत. याचाह  खुलासा कर यात 
यावा. 

महि पंपळे   ूभाग बमांक 5 म ये पाटनरुकर नगर, हषर् नगराबाबत बोलावयाचे आहे. कोण याह  इतर 
ूभागाबाबत चबर भ न वाहत आहेत याबाबत मी बोलणार नाह . मी मा. महापौर व मा. आयु  
यांचे अिभनंदन करावयाचे आहे क , पाटनुरकर नगरचे 5 चबर व हषर् नगरचे 6 चेबंर क हर 
ता काळ बदलून दलेले आहे. याठ काणी महानगरपािलकेचे मी कौतुक करतो. यांनी ताबडतोब 
चबर क हर बदलून दलेले आहे.. 
पु हा ग धळ सु  झाला. 

दंयंत सोनाळेु    मा या ूभागात 4 आमदार राहतात. मी आयु  सांहेब, कायर्कार  अिभयंता सांबा व यांना चरु  
टाक यासाठ  सांगीतले होते परंतू यांनी काह  काम केलेले नाह . आमदार या एर यात राहतात 
यां या एर यात काम होत नाह . इतर ूभागात कामे कशी होत असतील असे मला वाटते. 
वेळोवेळ  पऽ यवहारह  केला आहे.आबेंडकर नगर, नई आबाद  या एर यात तर ःव छेतेसाठ  लोक 
येतच नाह त. फोन केला तर अिधकार  फोन घेत नाह .  

अ दल हु फ ज    जोपयर्त आमचे कामे होत नाह  तोपयर्त िमट गं ह  तहकुब कर यात यावी. 
ग धळ सु  झाला. 

क वता मुळे   तरोडा एर याम ये कोठेह  सेनेजचे काम पुणर् झालेले नाह . कतीह  अिधका-यास फोन करा, 
कोणताह  अिधकार  फोन घेत नाह  बोलत नाह .पावसाळा संपला आहे आता गणपती येत आहे 
आता तर  वाडार्त चुर  कंवा डःट टाक यासाठ  नागर क फोन कर त आहेत. यामुळे चुर  ह  
ता काळ टाक यात यावी.   

गुर ूतकौर सोड    आ ह  कामाकर ता अिधका-यास फोन करतो परंतू अिधकार  फोन घेत नाह .  आम या ूभागातील 
कामे कर त नाह त हे बरोबर नाह . मा या ूभागातील कामे आ ह  सांगतो ती कामे क न दयावी. 
गणपती या वेळेस लोक नद म ये फुले टाकतात ते टाकणार नाह  यासाठ  उपाययोजना करावी.नद  
घाण झाली नाह  पाह जे याची काळजी ूशासनाने यावी. 

संिगता त पेकर  माझा ूभाग तरोडा आहे यात पा याची लाईन टाकली असून परंतू कने शन दले नस याने लोकांना 
पाणी िमळत नाह . पाईप लाईन असुन काह  उपयोग होत नाह  यासाठ  वर त नळ जोडणी क न 
दयावी. 

अ दल स ारु    आता ौी कलीम साहेब यांना सेनेजचे काम दलेले आहे यांनी काम क न दाखवावे.आता सहा झोन 
तयार केले आहे झोन अिधकार  काय काम कर त आहेत यांनी शहरातील लहान लहान गो ीची 
पुतर्ता क न यावी. अिधकार  काय कर त आहेत यांनी काम केले पाह जे. केवळ चाजर् देणे उचीत 
नाह . अमतृ योजनेचे काम हे एमजीपीला दलेले आहे, आप या अिधका-यास काय काम आहे हे 
सांगावे. सवर् कामे तर एमजीपी कर त आहे. एंज सी काम कर त नाह  या यावर कायर्वाह  
कर यात यावी. नळ दे यात येत आहे पण बास कने शन दे यात येत नाह  हे यो य नाह . 17 
ट के कमी दराने आपण काम दले आहे हणुन काम चांगले होत नाह  काय हे सांगावे. आ ह  
सभागहृात येवनू आम या ूभागातील कामे होत नसतील तर आ ह  सभागहृात केवळ मा यता 
दे यासाठ  आहोत काय ?  बरेच वेळेस सिमती गठ त कर यात येतात परंतू काह ह  होत नाह . 
इंजीिनयरला वचारले तर कोठे आहेत तर सागं यात येते साईटवर आहे असे सांग यात येते. 
कोण या साईटवर नसतात. आता गणपतीचा काळ आहेत आतातर  खडडे बुज व यात यावे. लोहार 
ग ली हा शहरातील रोड आहे यावर खडडेच खडडे आहेत. कपडा माकटची ह  प रःथीती आहे. एक 
वषर् पुणर् झालेले आहे शहरातील हॉटमी सचे रःते कर यात यावे. िशवाजीनगर, गोकुळनगर या 
एर यात खडडे आहेत.एक नगरसे वका मुळे मॅडम आहेत यांनी चार चार वेळा फोन केला तर  तो 
अिधकार  फोन घेत नाह  यां यावर िनलंबनाची कायर्वाह  कर यात यावी. मनपाने ौी येवले यांना 
फोन दला आहे तर ह ते फोन घेत नाह  फोन घेतला तर ते उलट सुलट बोलतात. याकर ता यांचा 
खुलासा घे यात यावा. 

कशोर ःवामी    ौी येवले याचंा खुलासा घे यात यावा.  
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क वता मुळे   मा या ूभागात अितबमण काढ यासाठ  एक पथक आले होते. या पथकास वनंती कर त होते 

क , आ ह  आमचे सामान काढन घेतो असे सांगत होतो तर ह  ते कमर्चार  ऐक यास तयार न हतेू .  

फा क अली खाँ   आ ह  नगरसेवक अिधका-यास काम सांगतो यावेळ  अिधका-याने तु ह  कोण असे हणले आहे. 
अशी भाषा अिधका-यास बोलने उचीत नाह . यां या कडून हा खुलासा कर यात यावा. 

क वता मुळे    आ ह  सांगत होतो क  रः यावर ल गाडे हटवावे हणुन परंत ूगाडे तर काढले नाह . जी तबार 
होती ती तबार दरच राह लेु . पण पाण टपर  काढ यास ते तयार झाले.  

सभागहृ नेता  आपले जे सहा. आयु  त होते ते ौी ूकाश येवले यांना आपली मनपा हे ओखळते.  अनेक वेळा 
टिमर्नेशनचा ूःताव समोर आलेला होता. कमर्चा-यावर अ याय होवू नये हणून यांना आ ह  
रलीप दल होत.सवर् आयु ांना यांना मुळ कामापासुन दर ठेव यात आले होतेु . कमर्चार  याचंी 
भावना ल ात घेवून यांना आपण उप आयु  हणुन पदभार सोप वला आहे. कधी नागर कांना 
ऽास, कधी धािमर्क भावना भडक वणे, नगरसेवकानंा बोलने यो य नाह . फायर एनओसीची संिचका 
ह  यां याकडे कती दवस तर  पडून राहते. फाईल अडकली क  लोक आम या कडे येतात. 
फायरची एनओसीचे पैसे हे आप याला िमळतात. आता फाईल थांबत आहे. यामुळे यां याकड ल 
चाजर् हा ता काळ काढन घे यात यावाू . एका साईडकड ल अितबमण काढतात दसु-या साईडकड ल 
अितबमण तसेच ठेवतात हा काय ूकार आहे हे सांगावे.  यांना दे यात आलेले सवर् चाजर् काढन ू
घे यात यावे.  

शलैजा ःवामी   अितबमण काढ यास गेले या पथक हे पान टपर  काढ यास कोणाचीह  तबार नसतांना पान टपर  
का काढ यात आली तसेच नगरसेवकाचीह  तबार नाह . नगरसे वकेने जर सांगीतले आहे क  यावर 
कायर्वाह  क  नका तर कायर्वाह  करावयाची आवँयकता न हती. या ूभागात जो एसआय जू 
झाला आहे यांने नगरसेवकास क पना दयावी. यो य प दतीने यांनी नगरसे वकेस वागणुक दली 
नस याने या अिधका-यावर आयु ांनी आजच कडक कायर्वाह  करावी.  आप या अिधका-यास 
आता समज दे याची वेळ आलेली आहे. या अिधका-यास िनल बंत करावे अशी मी आयु ांना 
वंनती करते. 

जयौी पावडे   आ ह  काम कर त असतांना मह ला नगरसे वकेस सवर् कामे करणे श य होत नाह त यासाठ  
आमचे ूितिनधी फरतात यांना ूशासनाने मा हती दयावी. म हलाना मा हती देणे  व यो य ती 
मदत करण आवँयक आहे. 

क वता मुळे   या अिधका-यास जो चाजर् दला तो चाजर् ता काळ काढन घे यात यावाू . जर आपण चाजर् काढन ू
घेत नसला तर उपोषण कंवा अंदोलन क . 

बापुराव गजभारे   अितबमण काढ याचा चाजर् हा ूकाश येवले यांचे कडे आहे. वाःत वक पाहता या महापािलकेत 
सवार्त हशार अिधकार  कोण असेल तर ते येवले साहेब आहेतु . मी सभागहृा बाहेर राहन मी यांचे ु
काम पहातो.जे हा जे हा संकट आले यावेळ  येवले यानंा समोर केले जाते. गु दारा एर यातील 
अितबमण काढावयाचे होते यावेळ  ूकाश येवले पुढे होते. परंतू काह  बाब हणुन यां यावर 
अ याय केला जातो.  
ग धळ सु  झाला. 

बापुराव गजभारे   मा.महापौर महोदया, मला जे बोलावयाचे आहे ते मला बोलू दयावे यानंतर इतर सदःयांनी आपले 
मत माडांवे ौी अधंारे यांचाह  चाजर् काढन घेतला आहेू . 

दंयंत सोनाळेु     सभागहृात केवळ वकासाचे बोलावे इतर काह  बोलू नये. जातीपातीचे राजकारण कोणी क  नये. 
पु हा ग धळ सु  झाला. 

उप महापौर   सवार्नी शांत बसावे. केवळ एकानेचे बोलावे. गजभारे साहेब आपणास बोल याची सधंी दली जाईल. 
सवार्नी शांत बसावे. याच सभागहृाने येवले साहेबांचा स कार सु दा केला आहे. उप आयु  पदाचा 
चाजर् सु दा याच सभागहृाने दलेला आहे. याच सभागहृाने टिमर्नेसन सु दा रदद केल आहे. आपण 
जो श द बोलला तो श द आपण यातून वगळावा. 

बापुराव गजभारे   यांनी पाच दवस आयु  या पदाचाह  पदभार सांभाळला आहे. ौी सुिमव अधंारे यांनी पावसाळयात 
सवर् चबर तुंबले हणुन यांनी शहरातील सवर् नागर कां या यांनी िश या खाल या. आता यांचा 
चाजर् काढन घेतला जातोू . कंऽाट  इंजीिनयरला आपण कायम केलेले आहे व संघर  सोनसळे हा 
इतर अिभयं यापे ा जाःत कॉलीफाईड आहे. आता याला साईडला टाकलेले आहे. जात हणुन 
बाजलूा केले जाते काय हा माझा ू  होता. अितबमण काढ याचे यांना पुणर् पणे ःवांतऽ दले 
पाह जे. एसपीने देखील या शहराबाबत बोलले आहे. यामुळे यांना मु  पणे अितबमण काढ दयावे ू
अशी मी सभागहृास वनंती करतो. मा या सारखा एखादा सदःय अितबमण काढ यास वरोध  
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कर त असेल तर या नगरसेवकाचे सदःय व रदद कर याचा ूःताव शासनाकडे आयु ांनी ूःताव 
पाठवावा. ूकाश येवले हे कायर् म अिधकार  आहेत यां याकडे आपण आनखीन पदभार सोप वले 
पाह जे. 
ग धळ सु  झाला.  

सभागहृ नेता  गजभारे साहेब हे आबेंडकर  चळवळ चे नेते आहेत. ते यां या समाजा या पाठ मागे राहत आहेत. 
यांनी तसे राह लेह  पाह जे. असे माझ मत आहे. आ ह  जात नाह  बघत नाह . आ ह  सदःय 
हणून या सभागहृात काम कर त आहोत. नागर कांचे कामे यां याकडे कती पे ड ंग आहेत. मागे 
आले या सवर् आयु ांनी यां यावर नाराजी य  केलेली आहे. जो अिधकार  शहराचे काम करणार 
नाह  कंवा नगरसेवकाचा अपमान करणार असेल तर यां याकड ल चाजर् ता काळ काढन घेतले ू
पाह जे. ताईने जी तबार केली आहे याची चौकशी कर यात यावी. जे दोषी असतील या यावर 
कायर्वाह  कर यात यावी.  

ूकाशकौर खालसा   ूभाग बमांक 16 म ये कोणतेह  काम झालेले नाह .गणपती उ सव दसरा दवाळ   येत आहे 
यासाठ  आपण वर त पहाणी क न कामे क न दयावी ह  वनंती. 

अ दल स ारु    ूकाश येवलेचा यापुव   बडतर्फ कर याचा ूःताव आलेला होता याच सभागहृाने तो ूःताव फेटाळन ु
लावला होता. सदःयाचा अपमान क  नये असे मी आपणास सांगतो. मागील 30 वषार्पासुन आ ह  
सदःय आहोत. जो सभागहृ ने याने ूःताव माडंला आहे यास माझ अनमुोदन आहे. सगळया 
समाजाला समान संधी या ठकाणी दे यात आलेली आहे. गजभारे साहेब आपणास सवर् समाजाचे 
मत िमळालेले आहे.  हे सभागहृ सवर् समाजाला घेवून चालणारे आहे. आपण जे श द बोलले ते 
मागे घे यात यावे. आयु ांना यांना चाजर् दला यांनी आता चांगले काम केले पाह जे.  

महि पंपळे   अिधकार  यांनी काम  कर त असतांना यांचे जे कतर् य आहे ते बजावले पाह जे. एकाच ूभागातील 
अितबमण न काढता सवर् भागातील अितबमण काढ यात यावे. आप या मालक या रोडवर कती 
अितबमण आहे. ते सवर् अितबमण काढावे संपुणर् सभागहृ आप या पाठ शी राहु. सवर् नगरसेवकांनी 
अितबमण काढत असतांना अिधका-या सोबत रहावे. रः यावर ल सवर् गाडे मनपाकडे आणुन जमा 
करावे. 

दपक राऊत  तरोडा भागात ःमशान भुमी या ठकाणी काह ह  सु वधा नाह  याकर ता या ठकाणी पा याची 
रः याची यवःथा क न दयावी. 

क वता मुळे   आपणास सवार्ना घेवून शहराचा वकास करावयाचा आहे. अिधकार  अस य पणे बोलत असेल तर 
यां यावर कायर्वाह  झाली पाह जे. 

बापुराव गजभारे   अिधकार   काम कर त असतांना यांना मु पणे काम कर याची मुभा आपण का देवू नये असे 
मला मनावयाचे आहे.  

महापौर     जातीयता या श दाचा उ लेख यापुढे कर यात येवू नये अशी सदःयांना सुचना करते. 
शलेैजा ःवामी  पश याचे टे डर हे मह ला बचत गटांना दे यात यावे. लॉःट क बंद चे जे पथक आहे ते स या 

काय कर त आहे. शहरातील सवर् गाडयावर फळा या गाडयावर लाःट क या कॅर  बॅ ज दसत 
आहेत. याबददल ूशासनाने काय कायर्वाह  केली आहे. 

कायर्कार  अिभयतंा (पापु)   अमतृ या योजने या कामास ऑगःट 2017 ला सु वात झाली. या योजनेत 132 कलोिमटर लाईन 
टाक याचे ूःता वत होते.कंऽाटदाराने 106 कमी लाईन स लाय केलेली आहे. 105 कमी लाईन 
यांनी ले ग केलेली आहे. यापकै  आ ह  120 बास कने शनची कामे कर यात आलेली आहेत. 40 
बास कने शनचे काम िश लक राह ले आहे. रःटोरेश या कामास मंजरू  दलेली आहे. रेती, पाऊस 
या मुळे कामे बदं होती.या कामाची मुदत माहे न हबर -2018 पयर्त आहे हे काम आ ह  वह त 
मुदतीत पुणर् क न घेणार आहोत.जेएनएनयुआरएम िसडको वॉटर स लाय म ये रःटोरेशन या 
कामाचे ूो हजन नाह . जे मु य रःते डॅमेज झालेले आहे याचे रःटोरेशन क न घे याचा ूःताव 
तयार कर यात येत आहे. चबर 200 ची आदेश दलेले होते. 200 चबर कोण कोण या ठकाणी 
टाकले आहे याची माह ती पुढ ल स वःतर ःथळासह त माह ती सादर करतो. 600 क हरची आ ह  
आदेश दलेले आहे. तीन वेळा िन वदा काढन ूितसाद येत न हताू . आता एक एज सी आलेली 
आहे.  

आयु      कमान 2000 हजार चबर क हरची िन वदा काढावी ,2000 हजार चबर खरेद  करावे. 
उमेश च हाण   106 कमी लाईन स लाय केलेली आहे. 105 कमी लाईन यांनी ले ग केलेली आहे. यापैक  आ ह  

120 बास कने शनची कामे कर यात आलेली आहेत.अशी माह ती अधंारे साहेबांनी दली आहे यावर 
मला शकंा आहे. घरकुलाचे सवर् ौये आपणास देत आहे. अमतृवर एक सिमती गठ त कर यात  
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यावी. कोण या ठकाणीची लाईन सु  आहे याची स वःतर मा हती सिमतीने दयावी. ह  पुढ ल 
िमट ंग म ये दे यात यावी.एक ूःताव ःथायी सिमती या समोर आहे यांनी तो ूःताव गणपती 
अस यामुळे वर त पास क न दयावा. 
ग धळ चालू झाला. 

अ दल ु शमीम अ द ला ु   ःथायी सिमतीत तो ूःताव आलेला आहे परंतु सभा झाली होती ती यानंतर आ यामुळे या सभेत 
घेता आला नाह . सम ि◌ती ह  या ूःतावा या बाजनेू आहे असे मी ःप  करतो.  चबर क हरचा 
वषय होता ती चबर क हर चांग या दजार्चे खरेद  करावे. मोठया कामाची चचार् झाली पाह जे. 
लहान लहान कामावर चचार् सदःय करतो हे यो य नाह  ह  कामे ूशासनाने वर त पुणर् क न 
यावी. 
ग धळ चालू झाला. 

अ दल ु शमीम अ द लाु     एक न वन अिधकार  ूभागात ज ूहोतो तो अिधकार  सदःयांना भेटला पाह जे. हणजे यास कामे 
सांग यास आ हाला सोईचे होणार आहे पण तसे होतांना दसत नाह . आप या ःतराव न काम 
पाहन वापस येत आहात या कर ता या भागातील नगरसेु वकास आपण क पना दयावी. टपर  ह  
दसु-या दवशी उचलता आली असती. अपश द बोल याची आवँयकता नाह .  यां याकड ल चाजर् 
हा आज या आज काढला पाह जे. 

दपक राऊत   कॅनाल रोडवर दोन फुट घाण पाणी साचलेले आहे. ते पाणी वर त काढन यावेू . लाईटसाठ  मी 
चार पऽ दलेले आहे ते लाईट बस व यात यावे. पासदगांव या आसना नद या ठकाणी जीवीत 
हाणी होवू नये हणुन या ठकाणी सु दा लाईट लाव यात यावे. 

उमेश च हाण   यापुव चा ठराव बमांक 106 घेतला आहे तो ठरावाने सभागहृाचा अवमान होतो क  नाह  याचा 
खुलासा करावा. 

नगरसिचव   यापुव  मनपाने एक ठराव पार त केला होता तो पुढ ल ूमाणे आहे. सहा यक आयु  या पदास 45 
(4) शासनाची मा यता घेणे आवँयक आहे. सवर्साधारण सभेने हा ूःताव पार त केला होता 
यानुसार तो शासना या मा यतेसाठ  पाठ वला आहे आ ण तो शासनाकडे ूल बतं आहे.  सहा यक 
आयु  या पदाला शासनाची मा यता नाह . 

उमेश च हाण   ठरावा या अनुषंगाने आपण काय कायर्वाह  करणार आहात याचा खुलासा करावा. ठरावात केवळ 
सहा मह यासाठ  पदो नती दे यात आलेली आहे. याूमाणे आणखी यास सभागहृाची मा यता 
घे यात यावी. यांचे वेतन दे यात येत आहे ते ऑड टम ये आपण काय दशर्वणार याचा खुलासा 
करावा. 

आयु    सहा यक आयु  या पदाला शासनाची मा यता असने आवँयक आहे यानुसार आज पावेतो 
शासनाची मा यता नस याने यावर िनयमानसुार कायर्वाह  कर यात येईल. 

सभागहृ नेता   ूशासनाने खुलासा केलेला आहे. 
ग धळ चालू झाला. 

अ दलु रिशद   जेएनएनयुआरएम या िशषर्काखाली आपण 12 कोट  पये ठेवू शकतो तर नगरसेवक ःवे छा िनधी 
साठ  कमान 8 कोट  पये बजेट या हेडम ये ठेवून  याचे खाते वेगळे ठेव यात यावे. यामुळे 
आम या ूभागातील कामे कर याचे आ हाला सोईचे होणार आहे. 

फा ख अली खाँ  जी वषय पऽीका िनगर्िमत होते या वषय पऽीकेत कमी वषय असतात आ ण पुरवणी वषय 
पऽीकेत जाःत वषय कसे येतात हे सांगावे. 

उप महापौर   वषय पऽीकेवर कती वषय यावे व पुरवणी वषय पऽीकेवर कती वषय यावे हा मा.महापौराचा 
अिधकार आहे. याबाबत आपणास सांगता येणार नाह . सदःयाचा वषय आ यास तो आपणास 
पुरवणी म ये यावे लागते. 

दपाली मोरे   वसरणी नावघाटा या नद या कडेला ःमशान भमुी आहे. या ःमशान भुमी या साईडला बाभळ चे 
झाडे वाढलेली आहेत ते झाडे वर त काढन टाकावेू . या वदयूत खांबावर ल लाईट सु दा नाह त ते 
सु दा बस व यात यावे. या ठकाणी नद त जा यासाठ  पाय-या नस यामुळे पावसाळयात खाली 
जाता येत नाह . रःता देखील नाह . गणपती दगार् देवी वसजर्न ह  याच घाटावर होत असतेु . 
यासाठ  रःता क न दयावा. आपण पहाणी क न हा ू  सोडवावा. 
ग धळ सु  होता. 

उप महापौर    सवार्नी शांत रहावे, एकाने बोलावे.  

अ दल स ारु     वाडर् वकास िनधीसाठ  ःवतंऽ हेड ठेव यात यावे यासाठ  मा. महापौरानी लींग दयावी ह  वनंती. 
साबेर चाऊस    आम या वाडार्तील कामे कसे होणार यासाठ  ःवतंऽ बजेट म ये िशषर्क ठेव यात यावे. 
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अ दल ु शमीम अ दलाु   नगरसेवक ःवे छा िनधीचे वेगळे बजेट ठेव यात यावे  एकदाच पैसे या खा यात ठेवू नका ते 

ट या ट याने ठेवावे. आठ कोट  दहा लाख पये वेगळे ठेवले पाह जे. इतर बजेट बाबत आ ह  काह  
बोलणार नाह . 

शलेैजा ःवामी    कापड  पश या शहरात देणार असे होते ते के हा येणार आहे आ ण वाटप कधी होणार आहे. 
आयु     ट या ट याने िनधी ठेव यात येईल. 

तसेच कापड  पश याचा वषय होता या कापड  पश याचे आपण आदेश दले आहे यानुसार 
पश या या आपणास लवकरच उपल द होतील.बचत गटांना आपण आवाहन केले होते परंतु बचत 
गटांनी िनवीदा भरली नाह . 

शलेैजा ःवामी   कापड  पश या बाजारात लोक घेवून जात होते परंतू ह  सवय आता मोडली आहे सरास कॅर बॅ जा 
वापर होताना माकटम ये दसत आहे. 

आयु    कॅर बॅ ज वर ल कायर्वाह  आता थोड  िशथील झालेली आहे ती आणखी कठोर कर यात येईल तशी 
कायर्वाह  बंद नाह  ती चालूच आहे.  सामा य लोकांवर आपण कायर्वाह  करणार नाह  आपण 
मोठया यापा-यावर सु वातीस कायर्वाह  होईल मग इतरांना बंद ची कायर्वाह  कर यात येईल. 
अमतृचा कंऽाटदार काम कर त नाह  यासाठ  या या कामात सुधारणा झाली नाह  तर या यावर 
आ ह  कायर्वाह  करणार आहोत. जो कंऽाटदार कामे कर त नसेल तर यां यावर आ ह  िन ीत 
कायर्वाह  क .  दसर  िन वदा काढ यात वेळ जाईल यामुळे कंऽाटदाु राकडून काम क न घे यात 
येईल. याकर ता मा.महापौर, उपमहापौर व सभागहृ नेते यां या सोबत व कंऽाटदार यांची बैठक 
आयोजीत क न या या कामात सुधारणा झाली नाह  तर या यावर कायर्वाह  कर यात येईल. 
या नगरसेवकाचें काह  ू  असतील यासाठ  ते ू  सोड व यासाठ  वाडर् िनहाय बैठका घे यात 
येतील. चबरचे क हर 2000 हजार घे याचे आदेश दे यात येतील. 

जयौी पावडे   व ा याची सं या वाढ  साठ  िश ण वभागाने काय काय उपाययोजना के या याचा खुलासा 
कर यात यावा. सवर् िश ा अिभयांनात कती िनधी आला आहे याचा काय वनीयोग केला याची 
मा हती सवर् सदःयांना दयावी, तसेच आप या मनपा या वैदयक य अिधकार  यांचा मुलगा 
आयएएस झालेला याचा अिभनदंनाचा ूःताव या ठकाणी मांडते तो पास कर यात यावा. नांदेड 
ज हयासाठ  आनंदाची गो  आहे. यांचा स कार कर यात यावा अशी माझी सुचना आहे. 

महापौर     वषय पऽीका चालू करावी. 
आयु  यां याकडून ूा  कायार्लयीन ूःताव 

वषय बं.01 
 दनांक 17.02.18, 07.03.18, 31.03.18 अदंाजपऽ कय वशेष सभा, 10.04.18 रोजी सकाळ  11.00 वाजता व दपार  ु
01.00 वाजता अदंाजपऽ कय वशेष मागील झाले या सभे या इितवृ  कायम करणे बाबत. 
महापौर   वर ल सवर् इितवृ  कायम कर यास मा यता दे यात येते. 
ठराव बं.87      ठराव 

 दनांक 17.02.18, 07.03.18, 31.03.18 अदंाजपऽ कय वशेष सभा, 10.04.18 रोजी सकाळ  11.00 वाजता व दपार  ु
01.00 वाजता अदंाजपऽ कय वशेष मागील झाले या सवर् सभे या इितवृ  कायम कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा 
सवार्नुमते मा यता देते. 
वषय बं. 02      

 महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणर्य बं. नावाशमनपा-2016/ू.ब.180/न व-40 मंऽालय मुंबई-32 
दनांक 31.05.2018 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीचा ठराव बं. 47 दनांक 16.05.2016 हा 
ूशासक य ट पणी या व द तसेच िनयमबाहय असून महानगरपािलकेस आथ क नुकसानीचा आहे यामुळे महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 451 (1) नुसार वखंड त कर यासाठ  सदर ठराव ूथमत: िनलं बत कर यात येत 
आहे. सदर ठराव िनलंबनाूकरणी संबंधीतांना अिभवेदन करावयाचे अस यास यांनी िनलंबन आदेशा या दनांका पासुन 30 
दवसां या आत शासनास अिभवेदन करणे आवँयक आहे याची न द घेणे बाबत 

महापौर   शासनाने ःथायी सिमतीचा ठराव िनलंबीत केलेला असुन याची न द घे यात येते. 
ठराव बं.88      ठराव 

महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणर्य बं. नावाशमनपा-2016/ू.ब.180/न व-40 मंऽालय मुंबई-32 
दनांक 31.05.2018 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीचा ठराव बं. 47 दनांक 16.05.2016 हा 
ूशासक य ट पणी या व द तसेच िनयमबाहय असून महानगरपािलकेस आथ क नुकसानीचा आहे यामुळे महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 451 (1) नुसार वखंड त कर यासाठ  सदर ठराव ूथमत: िनलं बत कर यात येत 
आले याची न द ह  मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते घेते. 
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वषय बं.  03      
 का.आ.बं. आःथा-सेल/3468/18 द. 12.06.18 अ वये मनपाकेत रा ीय आरो य अिभयान (NUHM/UCHC) अतंगर्त 
कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर िन वळ ता पुर या ःव पात व वध पदाची जा हरात देवुन पाऽ उमेदवारांची त ड  मुलाखती 
अतंी िनवड सिमतीने िनवड केले या उमेदवार डॉ. जय दपिसंग सोळंके यांची सदर ल आदेशा दारे िनयु  कर यात आली होती 
संबंधीतांनी दनाकं 20.06.18 रोजी अजर् देवुन राजीनामा मंजरु कर यास वनतंी के यानुसार का.आ. द. 04.08.18 अ वये  
संबंधीतांचा राजीनामा मंजरु कर यात आला. तदनंतर ूित ा याद तील उमेदवार डॉ. पाली अ जत ज हेवार यानी दनांक 
30.06.18 रोजी अजर् क न पाटर् टाईम मे डकल ऑ फसर या पदावर िनयु  कर याची वनंती केली होती यानुसार का.आ. बं. 
नावाशमनपा/आःथा-सेल/6771/18 द. 14.08.18 अ वये डॉ. पाली अ जत ज हेवार यांची पाटर् टाईम मे डकल ऑ फसर 
(Gynecologist) एकऽीत वेतन ूितमहा पये 24,000/- वर आदेशात नमुद अट  व शत नुसार िनयु  कर यात आली असुन 
याची न द घेणे बाबत. 
महापौर   ूशासनाने िनगर्मीत केले या आदेशाची न द घे यात येते. 
ठराव बं.89      ठराव 

का.आ.बं. आःथा-सेल/3468/18 द. 12.06.18 अ वये मनपाकेत रा ीय आरो य अिभयान (NUHM/UCHC) अतंगर्त 
कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर िन वळ ता पुर या ःव पात व वध पदाची जा हरात देवुन पाऽ उमेदवारांची त ड  मुलाखती 
अतंी िनवड सिमतीने िनवड केले या उमेदवार डॉ. जय दपिसंग सोळंके यांची सदर ल आदेशा दारे िनयु  कर यात आली होती 
संबंधीतांनी दनाकं 20.06.18 रोजी अजर् देवुन राजीनामा मंजरु कर यास वनतंी के यानुसार का.आ. द. 04.08.18 अ वये  
संबंधीतांचा राजीनामा मंजरु कर यात आला. तदनंतर ूित ा याद तील उमेदवार डॉ. पाली अ जत ज हेवार यानी दनांक 
30.06.18 रोजी अजर् क न पाटर् टाईम मे डकल ऑ फसर या पदावर िनयु  कर याची वनंती केली होती यानुसार का.आ. बं. 
नावाशमनपा/आःथा-सेल/6771/18 द. 14.08.18 अ वये डॉ. पाली अ जत ज हेवार यांची पाटर् टाईम मे डकल ऑ फसर 
(Gynecologist) एकऽीत वेतन ूितमहा पये 24,000/- वर आदेशात नमुद अट  व शत नुसार िनयु  कर यात आली याची 
न द ह  मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते घेते. 
वषय बं. 04     
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायर्रत असले या खालील नमुद कमर्चा-यां या कंऽाट  सेवेस  
                पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगर्त व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागांसाठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर भरणे बाबत मा यता ूा  झाली असून सदरची पदे व हत कायर्प दतीचा अवलंब 
क न भर यात आलेली आहेत.  यानुसार सवर्साधारण सभा ठराव बं. 46 दनांक 18.03.2011 मनपा ूाथिमक शाळा जगंमवाड , 
महेबुबीया कॉलनीसाठ  एक वषार्क रता कंऽाट  उदर् िश कु -03 पदांसाठ  एक वषार्क रता तसेच सवर्साधारण सभा ठराव बं. 62 
दनांक 04.07.2012 मनपा ूाथिमक शाळा जगंमवाड  व महेबुबीया कॉलनी उदर् मा यमासाठु -02 ूा.शा. वंणुनगरसाठ  िश क 
सेमी इंमजी पुणर्वेळ-01 व अधर्वेळ-01 इ याद  कंऽाट  पदांसाठ  मा यता ूदान कर यात आ यानुसार सदर िनयु  कंऽाट  
पदापैक  स या खालील ूमाणे तीन कंऽाट  ूाथिमक िश क (उदर् मा यमु )-03 व कंऽाट  ूाथिमक िश क (सेमी इंमजी 
(पूणर्वेळ)-01 िश क कायर्रत आहेत.  तसेच का.आ.बं. नावाशमनपा/आःथा-सेल/19284/18 दनांक 28.03.2018 अ वये मनपा 
सवर्साधारण सभेची मा यता अपे ीत ध न दनांक 29.06.2018 पयत आदेशातील नमुद अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ ु
दे यात आली होती. 
अ.ब. कंऽाट  कमर्चा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 

वेतन पये 
तां ऽक खंड 
दनांक 

कायर्रत वभागाचे 
नांव 

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

मा यम 
12,000/- 30.06.2018 ख युम लॉट शाळा 

02 मौजम खान मु तार खान कंऽाट  ूाथिमक िश क उदर् ु
मा यम 

12,000/- 30.06.2018 ख युम लॉट शाळा 

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

12,000/- 30.06.2018 ख युम लॉट शाळा 

कंऽाट  ूाथिमक िश क (सेमी इंमजी (पूणर् वेळ) एकऽीत वेतन पये 12,000/- 
04 जाधव मोहन जनकराम कंऽाट  ूाथिमक िश क सेमी 

इंमजी पुणर्वेळ 
12,000/- 30.06.2018 वंणूनगर शाळा 
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 सदर ल कंऽाट  कमर्चा-यां या सेवेची मुदत दनांक 29.06.2018 रोजी संपलेली असून यांचे सेवेस दनांक 30.06.2018 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून दनांक 01.07.2018 ते 30.12.2018 पयत मुदतवाढ देणे बाबतचा ूःताव मनपा 
सवर्साधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
महापौर ूशासनाने कंऽाट  ूाथिमक िश कां या सेवेस मदुतवाढ दे या बाबत या ूःतावास मा यता दे यात 

येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.90      ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायर्रत असले या खालील नमुद कमर्चा-यां या कंऽाट  सेवेस  
                पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगर्त व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागांसाठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर भरणे बाबत मा यता ूा  झाली असून सदरची पदे व हत कायर्प दतीचा अवलंब 
क न भर यात आलेली आहेत.  यानुसार सवर्साधारण सभा ठराव बं. 46 दनांक 18.03.2011 मनपा ूाथिमक शाळा जगंमवाड , 
महेबुबीया कॉलनीसाठ  एक वषार्क रता कंऽाट  उदर् िश कु -03 पदांसाठ  एक वषार्क रता तसेच सवर्साधारण सभा ठराव बं. 62 
दनांक 04.07.2012 मनपा ूाथिमक शाळा जगंमवाड  व महेबुबीया कॉलनी उदर् मा यमासाठु -02 ूा.शा. वंणुनगरसाठ  िश क 
सेमी इंमजी पुणर्वेळ-01 व अधर्वेळ-01 इ याद  कंऽाट  पदांसाठ  मा यता ूदान कर यात आ यानुसार सदर िनयु  कंऽाट  
पदापैक  स या खालील ूमाणे तीन कंऽाट  ूाथिमक िश क (उदर् मा यमु )-03 व कंऽाट  ूाथिमक िश क (सेमी इंमजी 
(पूणर्वेळ)-01 िश क कायर्रत आहेत.  तसेच का.आ.बं. नावाशमनपा/आःथा-सेल/19284/18 दनांक 28.03.2018 अ वये मनपा 
सवर्साधारण सभेची मा यता अपे ीत ध न दनांक 29.06.2018 पयत आदेशातील नमुद अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ ु
दे यात आली होती. 
अ.ब. कंऽाट  कमर्चा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 

वेतन पये 
तां ऽक खंड 
दनांक 

कायर्रत वभागाचे 
नांव 

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

मा यम 
12,000/- 30.06.2018 ख युम लॉट शाळा 

02 मौजम खान मु तार खान कंऽाट  ूाथिमक िश क उदर् ु
मा यम 

12,000/- 30.06.2018 ख युम लॉट शाळा 

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

12,000/- 30.06.2018 ख युम लॉट शाळा 

कंऽाट  ूाथिमक िश क (सेमी इंमजी (पूणर् वेळ) एकऽीत वेतन पये 12,000/- 
04 जाधव मोहन जनकराम कंऽाट  ूाथिमक िश क सेमी 

इंमजी पुणर्वेळ 
12,000/- 30.06.2018 वंणूनगर शाळा 

 सदर ल कंऽाट  कमर्चा-यां या सेवेची मुदत दनांक 29.06.2018 रोजी संपलेली असून यांचे सेवेस दनांक 30.06.2018 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून दनाकं 01.07.2018 ते 30.12.2018 पयत मुदतवाढ दे यास ह मनपा सवर्साधारण 
सभा सवार्नमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.05      
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायर्रत असले या खालील नमुद कमर्चा-यां या कंऽाट  सेवेस  
                पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगर्त व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागांसाठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर भरणे बाबत मा यता ूा  झाली असून सदरची पदे व हत कायर्प दतीचा अवलंब 
क न भर यात आलेली आहेत.  यानुसार सवर्साधारण सभा ठराव बं. 68 दनांक 08.08.25011 मनपा आरो य वभागासाठ  
कःतुरबा मातसेृवा कि व हैदरबाग, इतवारा, िसडको ूसुतीगहृ इ याद साठ  पीएचएन-01, प रचार का-14, म हला वै कय 
अिधकार  (एमबीबीएस, डजीओ कंवा एम.ड  ीरोग त ) ूयोगशाळा तंऽ -04, िमौक-03 इ याद  कंऽाट  पदे एक वषार् या 
करार वये भर याची मा यता ूदान केली.  वर ल ठरावाचे अनुषंगाने िनयु  कर यात आलेले कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ  या पदावर 
खालील ूमाणे स या 02 कंऽाट  कमर्चार  कायर्रत आहेत.  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवर्साधारण सभा ठराव बं. 41 
दनांक 01.09.2017 या अनुषगंाने का.आ.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/8008/17 दनांक 06.09.2017 अ वये कंऽाट  
ूयोगशाळा तंऽ -02 यांचे दरमहा एकऽीत वेतनात पये 6,000/- व न पये 11,000/- अशी वाढ कर यात आली आहे तसेच 
का.आ.बं. नावाशमनपा/आःथा-सेल/19290/18 दनांक 28.03.2018 अनवये मनपा सवर्साधारण सभेची मा यता अपे ीत ध न 
दनांक 29.06.2018 पयत आदेशातील नमुद अट  व शतीर या अिधन राहन मुदतवाढ दे यात आली होती् ु . 
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अ.ब. कंऽाट  कमर्चा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 

वेतन पये 
तां ऽक खंड 
दनांक 

कायर्रत वभागाचे 
नांव 

01 व ास लआमणराव महाबळे कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ  11,000/- 30.06.2018 आरो य वभाग 
02 वाघमारे वजया रामचंि कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ  11,000/- 30.06.2018 आरो य वभाग 
 सदर ल कंऽाट  कमर्चा-यां या सेवेची मुदत दनांक 29.06.2018 रोजी संपलेली असून यांचे सेवेस दनांक 30.06.2018 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून दनांक 01.07.2018 ते 30.12.2018 पयत मुदतवाढ देणे बाबतचा ूःताव मनपा 
सवर्साधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
महापौर ूशासनाने कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ  यां या सेवेस मुदतवाढ दे या बाबत या ूःतावास मा यता 

दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.91      ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायर्रत असले या खालील नमुद कमर्चा-यां या कंऽाट  सेवेस  
                पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगर्त व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागांसाठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर भरणे बाबत मा यता ूा  झाली असून सदरची पदे व हत कायर्प दतीचा अवलंब 
क न भर यात आलेली आहेत.  यानुसार सवर्साधारण सभा ठराव बं. 68 दनांक 08.08.25011 मनपा आरो य वभागासाठ  
कःतुरबा मातसेृवा कि व हैदरबाग, इतवारा, िसडको ूसुतीगहृ इ याद साठ  पीएचएन-01, प रचार का-14, म हला वै कय 
अिधकार  (एमबीबीएस, डजीओ कंवा एम.ड  ीरोग त ) ूयोगशाळा तंऽ -04, िमौक-03 इ याद  कंऽाट  पदे एक वषार् या 
करार वये भर याची मा यता ूदान केली.  वर ल ठरावाचे अनुषंगाने िनयु  कर यात आलेले कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ  या पदावर 
खालील ूमाणे स या 02 कंऽाट  कमर्चार  कायर्रत आहेत.  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवर्साधारण सभा ठराव बं. 41 
दनांक 01.09.2017 या अनुषगंाने का.आ.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/8008/17 दनांक 06.09.2017 अ वये कंऽाट  
ूयोगशाळा तंऽ -02 यांचे दरमहा एकऽीत वेतनात पये 6,000/- व न पये 11,000/- अशी वाढ कर यात आली आहे तसेच 
का.आ.बं. नावाशमनपा/आःथा-सेल/19290/18 दनांक 28.03.2018 अनवये मनपा सवर्साधारण सभेची मा यता अपे ीत ध न 
दनांक 29.06.2018 पयत आदेशातील नमुद अट  व शतीर या अिधन राहन मुदतवाढ दे यात आली होती् ु . 
अ.ब. कंऽाट  कमर्चा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 

वेतन पये 
तां ऽक खंड 
दनांक 

कायर्रत वभागाचे 
नांव 

01 व ास लआमणराव महाबळे कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ  11,000/- 30.06.2018 आरो य वभाग 
02 वाघमारे वजया रामचंि कंऽाट  ूयोगशाळा तंऽ  11,000/- 30.06.2018 आरो य वभाग 
 सदर ल कंऽाट  कमर्चा-यां या सेवेची मुदत दनांक 29.06.2018 रोजी संपलेली असून यांचे सेवेस दनांक 30.06.2018 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून दनाकं 01.07.2018 ते 30.12.2018 पयत मुदतवाढ दे यास ह मनपा सवर्साधारण 
सभा सवार्नमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.06      
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायर्रत असले या खालील नमुद कमर्चा-यां या कंऽाट  सेवेस  
                पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगर्त व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागांसाठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर भरणे बाबत मा यता ूा  झाली असून सदरची पदे व हत कायर्प दतीचा अवलंब 
क न भर यात आलेली आहेत.  यानुसार सवर्साधारण सभा ठराव बं. 185 दनांक 28.02.2011 मनपा मा यिमक शाळा मराठ  
मा यम-05 व उदर् मा यमु -05 िश ण सेवक कंऽाट  पदे भरणेबाबत व यासाठ चे एकऽीत वेतन व वेतनो र खचार् या  
मा यतेसह सदरची कंऽाट  पदे भर यास मा यता ूदान कर यात आली आहे.  तसेच सवर्साधारण सभा ठराव बं. 63 दनांक 
04.07.2012 अ वये मनपा मा यिमक शाळा जगंमवाड  व ख यमु लॉटसाठ  दोन कंऽाट  मा यिमक िश कांची पदे भर यासाठ  
मा यता ूदान के यानुसार िनयु  कर यात आले या कंऽाट  मा यिमक िश कांपैक  स या खालील ूमाणे मराठ  मा यम-04 व 
उदर् मा यमु -04 असे खालील ूमाणे एकूण आठ कंऽाट  मा यिमक िश क स या कायर्रत आहेत. तसेच का.आ.बं. 
नावाशमनपा/आःथा-सेल/19283/18 दनांक 28.03.2018 अ वये मनपा सवर्साधारण सभेची मा यता अपे ीत ध न दनांक 
29.06.2018 पयत आदेशातील नमुद अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ दे यात आली होतीु . 
अ.ब. कंऽाट  कमर्चा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 

वेतन पये 
तां ऽक खंड 
दनांक 

कायर्रत वभागाचे 
नांव 

कंऽाट  मा यिमक िश क (उदर् मा यमु ) एकऽीत वेतन पये 15,000/- 
01 तहरा शबनम अु . हलीम उदर् मा यमु  15,000/- 30.06.2018 ख युम लॉट शाळा 
02 आयशा परवीन अ दल सलीमु  उदर् मा यमु  15,000/- 30.06.2018 ख युम लॉट शाळा 
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03 हाजरा सुलताना मो. युसूफो ीन उदर् मा यमु  15,000/- 30.06.2018 ख युम लॉट शाळा 
04 नसर न सलुताना मो. नवाज उदर् मा यमु  15,000/- 30.06.2018 ख युम लॉट शाळा 

कंऽाट  मा यिमक िश क (मराठ  मा यम) एकऽीत वेतन पये 15,000/- 
01 साबळे रामराव पांडूरंग मराठ  मा यम 15,000/- 30.06.2018 ूा.शा जगंमवाड  
02 जोशी िश पा दगंबर मराठ  मा यम 15,000/- 30.06.2018 ूा.शा जगंमवाड  
03 कामठेकर अिनल यंकटराव मराठ  मा यम 15,000/- 30.06.2018 ूा.शा जगंमवाड  
04 जोशी ःमता भालचंि मराठ  मा यम 15,000/- 30.06.2018 ूा.शा जगंमवाड  
 सदर ल कंऽाट  कमर्चा-यां या सेवेची मुदत दनांक 29.06.2018 रोजी संपलेली असून यांचे सेवेस दनांक 30.06.2018 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून दनांक 01.07.2018 ते 30.12.2018 पयत मुदतवाढ देणे बाबतचा ूःताव मनपा 
सवर्साधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
महापौर ूशासनाने कंऽाट  मा यिमक िश ंक यां या सेवेस मुदतवाढ दे या बाबत या ूःतावास मा यता 

दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.92      ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायर्रत असले या खालील नमुद कमर्चा-यां या कंऽाट  सेवेस  
                पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगर्त व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागांसाठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर भरणे बाबत मा यता ूा  झाली असून सदरची पदे व हत कायर्प दतीचा अवलंब 
क न भर यात आलेली आहेत.  यानुसार सवर्साधारण सभा ठराव बं. 185 दनांक 28.02.2011 मनपा मा यिमक शाळा मराठ  
मा यम-05 व उदर् मा यमु -05 िश ण सेवक कंऽाट  पदे भरणेबाबत व यासाठ चे एकऽीत वेतन व वेतनो र खचार् या 
मा यतेसह सदरची कंऽाट  पदे भर यास मा यता ूदान कर यात आली आहे.  तसेच सवर्साधारण सभा ठराव बं. 63 दनांक 
04.07.2012 अ वये मनपा मा यिमक शाळा जगंमवाड  व ख यमु लॉटसाठ  दोन कंऽाट  मा यिमक िश कांची पदे भर यासाठ  
मा यता ूदान के यानुसार िनयु  कर यात आले या कंऽाट  मा यिमक िश कांपैक  स या खालील ूमाणे मराठ  मा यम-04 व 
उदर् मा यमु -04 असे खालील ूमाणे एकूण आठ कंऽाट  मा यिमक िश क स या कायर्रत आहेत. तसेच का.आ.बं. 
नावाशमनपा/आःथा-सेल/19283/18 दनांक 28.03.2018 अ वये मनपा सवर्साधारण सभेची मा यता अपे ीत ध न दनांक 
29.06.2018 पयत आदेशातील नमुद अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ दे यात आली होतीु . 
अ.ब. कंऽाट  कमर्चा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 

वेतन पये 
तां ऽक खंड 
दनांक 

कायर्रत वभागाचे 
नांव 

कंऽाट  मा यिमक िश क (उदर् मा यमु ) एकऽीत वेतन पये 15,000/- 
01 तहरा शबनम अु . हलीम उदर् मा यमु  15,000/- 30.06.2018 ख युम लॉट शाळा 
02 आयशा परवीन अ दल सलीमु  उदर् मा यमु  15,000/- 30.06.2018 ख युम लॉट शाळा 
03 हाजरा सुलताना मो. युसूफो ीन उदर् मा यमु  15,000/- 30.06.2018 ख युम लॉट शाळा 
04 नसर न सलुताना मो. नवाज उदर् मा यमु  15,000/- 30.06.2018 ख युम लॉट शाळा 

कंऽाट  मा यिमक िश क (मराठ  मा यम) एकऽीत वेतन पये 15,000/- 
01 साबळे रामराव पांडूरंग मराठ  मा यम 15,000/- 30.06.2018 ूा.शा जगंमवाड  
02 जोशी िश पा दगंबर मराठ  मा यम 15,000/- 30.06.2018 ूा.शा जगंमवाड  
03 कामठेकर अिनल यंकटराव मराठ  मा यम 15,000/- 30.06.2018 ूा.शा जगंमवाड  
04 जोशी ःमता भालचंि मराठ  मा यम 15,000/- 30.06.2018 ूा.शा जगंमवाड  
 सदर ल कंऽाट  कमर्चा-यां या सेवेची मुदत दनांक 29.06.2018 रोजी संपलेली असून यांचे सेवेस दनांक 30.06.2018 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून दनाकं 01.07.2018 ते 30.12.2018 पयत मुदतवाढ दे यास ह मनपा सवर्साधारण 
सभा सवार्नमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.07 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायर्रत असले या खालील नमुद कमर्चा-यां या कंऽाट  सेवेस  
                पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगर्त व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागांसाठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर भरणे बाबत मा यता ूा  झाली असून सदरची पदे व हत कायर्प दतीचा अवलंब 
क न भर यात आलेली आहेत.  यानसुार सवर्साधारण 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  मा यता ूदान 
कर यात आली आहे.  सवर्साधारण सभा ठराव बं. 47 दनांक 30.06.2011 महानगरपािलका वधतु, पाणी पुरवठा, बएसयुपी,  
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इ याद  वभागासाठ  वधुत वभागासाठ  उपअिभयंता-01, किन  अिभयंता-01, तारतंऽी/ वजतंऽी-09 इ याद  पदासाठ  मा यता 
ूदान कर यात आलेली सदर िनयु  कर यात आले या कंऽाट  कमर्चा-यांपैक  स या खालील ूमाणे कंऽाट  वजतंऽी-04 कायर्रत 
आहेत.  तसेच का.आ.बं. नावाशमनपा/आःथा-सेल/19289/18 दनांक 28.03.2018 अ वये मनपा सवर्साधारण सभेची मा यता 
अपे ीत ध न दनांक 29.06.2018 पयत आदेशातील नमुद अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ दे यात आली होतीु . 
अ.ब. कंऽाट  कमर्चा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 

वेतन पये 
तां ऽक खंड 
दनांक 

कायर्रत वभागाचे नांव 

01 ौीरामराव गजानन शामराव कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 30.06.2018 पापु व मिन काबरानगर 
02 हाटकर जयमाला टोपाजी कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 30.06.2018 वधुत झोन 1,2,3. 
03 आडे शालु कशन कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 30.06.2018 हैदरबाग णालय 
04 हावळे सुरेखा द राव कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 30.06.2018 झोन 4,5,6. 
 सदर ल कंऽाट  कमर्चा-यां या सेवेची मुदत दनांक 29.06.2018 रोजी संपलेली असून यांचे सेवेस दनांक 30.06.2018 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून दनांक 01.07.2018 ते 30.12.2018 पयत मुदतवाढ देणे बाबतचा ूःताव मनपा 
सवर्साधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
महापौर ूशासनाने कंऽाट  वजतंऽी यां या सेवेस मुदतवाढ दे या बाबत या ूःतावास मा यता दे यात येते 

व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.93      ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स या कायर्रत असले या खालील नमुद कमर्चा-यां या कंऽाट  सेवेस  
                पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगर्त व वध ठरावाचे अनुषंगाने वेगवेगळया वभागांसाठ  व वध अिभनामाची 
कंऽाट  पदे ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर भरणे बाबत मा यता ूा  झाली असून सदरची पदे व हत कायर्प दतीचा अवलंब 
क न भर यात आलेली आहेत.  यानसुार सवर्साधारण 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  मा यता ूदान 
कर यात आली आहे.  सवर्साधारण सभा ठराव बं. 47 दनांक 30.06.2011 महानगरपािलका वधुत, पाणी पुरवठा, बएसयुपी, 
इ याद  वभागासाठ  वधुत वभागासाठ  उपअिभयतंा-01, किन  अिभयंता-01, तारतंऽी/ वजतंऽी-09 इ याद  पदासाठ  मा यता 
ूदान कर यात आलेली सदर िनयु  कर यात आले या कंऽाट  कमर्चा-यांपैक  स या खालील ूमाणे कंऽाट  वजतंऽी-04 कायर्रत 
आहेत.  तसेच का.आ.बं. नावाशमनपा/आःथा-सेल/19289/18 दनांक 28.03.2018 अ वये मनपा सवर्साधारण सभेची मा यता 
अपे ीत ध न दनांक 29.06.2018 पयत आदेशातील नमुद अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाु ढ दे यात आली होती. 
अ.ब. कंऽाट  कमर्चा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 

वेतन पये 
तां ऽक खंड 
दनांक 

कायर्रत वभागाचे नांव 

01 ौीरामराव गजानन शामराव कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 30.06.2018 पापु व मिन काबरानगर 
02 हाटकर जयमाला टोपाजी कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 30.06.2018 वधुत झोन 1,2,3. 
03 आडे शालु कशन कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 30.06.2018 हैदरबाग णालय 
04 हावळे सुरेखा द राव कंऽाट  वजतंऽी 11,000/- 30.06.2018 झोन 4,5,6. 
 सदर ल कंऽाट  कमर्चा-यां या सेवेची मुदत दनांक 29.06.2018 रोजी संपलेली असून यांचे सेवेस दनांक 30.06.2018 
रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून दनाकं 01.07.2018 ते 30.12.2018 पयत मुदतवाढ दे यास ह मनपा सवर्साधारण 
सभा सवार्नमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.  08 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अतंगर्त गु -ता-ग  सोहळा तसेच जेएनएनयुआरएम अतंगर्त रः याचे वकास 
कर यासाठ  संपाद त कर यात आले या जागेचे भुसंपादन ूःताव व ू बया पुणर् कर यासाठ  सेवािनवृ  अिधकार  यांची ता पुरती 
एकऽीत मानधनावर िनयु  केलेली होती.  स या भुसंपादन वभागात वशेष कायार्सन अिधकार  हणून कायर्रत असलेले 
सेवािनवृ  उप ज हािधकार  ौी आर. एच. डोईजड यां या सेवेस कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-1/18979/ 
18 दनांक 23.03.2018 अ वये दनांक 01.01.2018 ते 29.06.2018 पयत मुदतवाढ देवुन शासन िनणर्यानुसार याची एकऽीत 
मानधनावर ल सदर ल िनयु  ह  दनांक 29.06.2018 रोजी संपु ात आणली आहे. 
 महानगरपािलके या भसुंपादन वभागातील वशेष कायार्सन अिधकार  यांची सेवा दनांक 29.06.2018 रोजी सपंु ात 
आली अस याने सदर वभागातील पुढ ल ूमाणे कामे चालु आहेत. 
1. नांदेड शहरांतंगर्त व वध वकास कामासकाठ  लागणा-या खाजगी जागेचे भुसंपादन ूःताव सादर करणे. 
 
 



(15) 
2. गु -ता-ग  ऽीशता द  सोहळा 2008 व नांदेड शहर वकास योजना अतंगर्त भुसपंादन ूकरणातील वाढ व मावेजा 

दे याचे यायालयीन सुमारे 600 एल.ए.आर. ूकरणे सुनावणीसाठ  ूलंबीत आहेत या ूकरणात सुनावणी वेळोवेळ  
यायालयात उप ःथत राहन पुरावे सादर क न मनपाकेची बाज ुमांडणेू . 

3. गु -ता-ग  2008 अतंगर्तचे भुसंपादन ूकरणात संपादनातील या मालम ा िनवडयाम ये आले या नाह त अशा 
मालम ेचे भुसंपादन ू बया पुणर् करणे. 

4. यायालया या िनणर्यानुसार 155 एल.ए.आर. म ये वाढ व मावेजा आकरणी क न वतरणाची कायर्वाह  करणे. 
5. जेएनएनयुआरएम अतंगर्त रःता बमांक 09 व 38-अ या रः याचे भुसंपादन ूकरणत खाजगी वाटाघाट ची ू बय क न 

अतंीम करणे तसेच नांदेड शहर वकास योजना व वेगवेगळया योजना अतंगर्त ूःता वत भुसंपादनाची ू बया करणे ई. 
 उपरो  कामाची िनकड ल ात घेता एक अनुभवी (भसुंपादन कामाचा अनभुव) न वन वशेष कायार्सन अिधकार  हणून 
उप ज हािधकार  संवग य सेवेमधुन सेवािनवृ  अिधका-यांची पुवर्वत यापुढे ौी आर. एच. डोईजड यांना दनांक 30.06.2018 
रोजीचा तांऽीक खंड देवुन दनाकं 01.07.2018 ते. 30.12.2018 या कालावधी पयत वशेष बाब हणुन मुदतवाढ देणेसाठ  
मानधन त वावर ूितमहा पये 15,000/- िनयु  करणे बाबतचा ूःताव मनपा सवर्साधारण सभेसमोर मंजरु ःतव सादर. 
महापौर ूशासनाने सेवािनवृ  झाले या उप ज हािधकार  यां या सेवेस मुदतवाढ दे या बाबत या ूःतावास 

मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.94      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अतंगर्त गु -ता-ग  सोहळा तसेच जेएनएनयुआरएम अतंगर्त रः याचे वकास 
कर यासाठ  संपाद त कर यात आले या जागेचे भुसंपादन ूःताव व ू बया पुणर् कर यासाठ  सेवािनवृ  अिधकार  यांची ता पुरती 
एकऽीत मानधनावर िनयु  केलेली होती.  स या भुसंपादन वभागात वशेष कायार्सन अिधकार  हणून कायर्रत असलेले 
सेवािनवृ  उप ज हािधकार  ौी आर. एच. डोईजड यां या सेवेस कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-1/18979/ 
18 दनांक 23.03.2018 अ वये दनांक 01.01.2018 ते 29.06.2018 पयत मुदतवाढ देवुन शासन िनणर्यानुसार याची एकऽीत 
मानधनावर ल सदर ल िनयु  ह  दनांक 29.06.2018 रोजी संपु ात आणली आहे. 
 महानगरपािलके या भसुंपादन वभागातील वशेष कायार्सन अिधकार  यांची सेवा दनांक 29.06.2018 रोजी सपंु ात 
आली अस याने सदर वभागातील पुढ ल ूमाणे कामे चालु आहेत. 
1. नांदेड शहरांतंगर्त व वध वकास कामासकाठ  लागणा-या खाजगी जागेचे भुसंपादन ूःताव सादर करणे. 
2. गु -ता-ग  ऽीशता द  सोहळा 2008 व नांदेड शहर वकास योजना अतंगर्त भुसपंादन ूकरणातील वाढ व मावेजा 

दे याचे यायालयीन सुमारे 600 एल.ए.आर. ूकरणे सुनावणीसाठ  ूलंबीत आहेत या ूकरणात सुनावणी वेळोवेळ  
यायालयात उप ःथत राहन पुरावे सादर क न मनपाकेची बाज ुमांडणेू . 

3. गु -ता-ग  2008 अतंगर्तचे भुसंपादन ूकरणात संपादनातील या मालम ा िनवडयाम ये आले या नाह त अशा 
मालम ेचे भुसंपादन ू बया पुणर् करणे. 

4. यायालया या िनणर्यानुसार 155 एल.ए.आर. म ये वाढ व मावेजा आकरणी क न वतरणाची कायर्वाह  करणे. 
5. जेएनएनयुआरएम अतंगर्त रःता बमांक 09 व 38-अ या रः याचे भुसंपादन ूकरणत खाजगी वाटाघाट ची ू बय क न 

अतंीम करणे तसेच नांदेड शहर वकास योजना व वेगवेगळया योजना अतंगर्त ूःता वत भुसंपादनाची ू बया करणे ई. 
 उपरो  कामाची िनकड ल ात घेता एक अनुभवी (भसुंपादन कामाचा अनभुव) न वन वशेष कायार्सन अिधकार  हणून 
उप ज हािधकार  संवग य सेवेमधुन सेवािनवृ  अिधका-यांची पुवर्वत यापुढे ौी आर. एच. डोईजड यांना दनांक 30.06.2018 
रोजीचा तांऽीक खंड देवुन दनाकं 01.07.2018 ते. 30.12.2018 या कालावधी पयत वशेष बाब हणुन मुदतवाढ देणेसाठ  
मानधन त वावर ूितमहा पये 15,000/- िनयु  कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.09  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत सौ. सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ यांना वरोधीप  नेता हणुन िनयु  करणे 
बाबत. 
सं दपिसंघ गाड वाले  मी वरोधीप  नेता पद  िनवड कर यासाठ  पऽ दलेले होते ते मी मागे घेत आहे. 
क याणकर बालाजी  मी वरोधीप  नेता पद  िनवड कर यासाठ  पऽ दलेले होते ते मी मागे घेत आहे. 
सभागहृनेता वरोधीप  नेता पद  एकूण तीन उमेदवार रंगणात होते (1) सौ. सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ (2) 

स. सं दपिसघं गाड वाले (3) ौी क याणकर बालाजी यापैक  ौी स. सं दपिसंघ गाड वाले व ौी 
क याणकर बालाजी यांनी आपली उमेदवार  मागे घेत अस याचे घोषीत केलेले आहे यामुळे फ  
वरोधीप  नेता पद  सौ. सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ हे एकमेव उमेदवार अस याने मा. 
महापौरांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील 19-एक-अअ-1 नसुार ूा  
अिधकारानुसार वरोधीप  नेता पद  िनवड  बाबत  िनणर्य यावे. 

अ दल स ारु     यां या प ाचे  पाच नगरसेवक का नाह त. 
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बापुराव गजभारे    सोड  मॅडम यांना वरोधी प नेता पद  िनवड झा याबाबत मी याचें अिभनंदन करतो.  

शलेैजा ःवामी   वरोधी प  नेते पद  सोड  मॅडम यांची िनवड कर यात आली यांचे मी अिभनंदन करते तसेच 
महापौर यांचेह  आ ण सभागहृाचे अिभनंदन करते. ूथमच मह ला ह  वरोधी प  नेते पद  िनवड 
झालेली आहे.   

जयौी पावडे    वरोधी प  नेते पद  सोड  मॅडम यांची िनवड कर यात आली यांचे मी अिभनंदन करते.  

गु ूतकौर सोड    मा. महापौर, मा. उप महापौर याचें खुप खपु ध यवाद यांनी माझी िनवड ह  वरोधी प  नेते पद  
केली. सभागहृनेता ौी वरििसघंजी गाड वाले, अ. स ार साहेब यांचेह  ध यवाद.  मा या प ाचे 
लोकांनी मला सहकायर् केले नाह . मा या प ाचे नेते मा. ना. देवि फडणवीसजी, मा. खा. 
अशोकराव च हाण साहेब, मा या प ाचे हंबड साहेब, आमदार राजुरकर साहेब, चै य य बापु 
देशमुख, संजय कौठगेजी यांचेह  सभापती साहेब, मा या ूभागातील सवर् नागर कांचे ध यवाद य  
करते. भाजपाचे नेते खतगांवकर साहेब, धनाजीराव देशमुख, पोकणार् साहेब याचेंह  ध यवाद. सवर् 
पऽकार बंधूचेह  ध यवाद यांनी मला वेळावेळ  मदत केली आहे. नांदेडचा वकास कर यासाठ  मी 
आप या सोबत राह ल.पु हा एकदा सवाचे ध यवाद य  करते. 

सभागहृ नेता  मागील सात आठ मह या पासुन हा वषय ूल बंत होता. दोन तीन लोकांनी दावा केला होता.  
गु ूीतकौर सोड  मॅडम यांची िनवड वरोधी प  नेते पद  झाली आहे. याबददल मी यांचे 
अिभनंदन करतो. आजच यांना यांचे चबर उघडून दे यात यावे. महापौरांनी ह  यांना सहमती 
दे यात यावी. 

महापौर   सोड  मॅडम यांची िनवड वरोधी प  नेते पद  झाली आहे. याबददल मी यांचे अिभनंदन करते.  
माझी सहमती आहे. 

अ दल शमीम अ दलाु ु     गु ूीतकौर सोड  मॅडम यांची िनवड वरोधी प  नेते पद  झाली आहे. या ब ल मी यांचे 
अिभनंदन करतो.  मॅडम आपण जे यापुव  काम केले आहे याच ूमाणे आताह  आपण शहरासाठ  
काम करावे.  आपला कायर्काळ हा यशःवी जावो ह  अशी मी दवा करतोु . 

फा ख अली खाँ  गु ूीतकौर सोड  मॅडम यांची िनवड वरोधी प  नेते पद  झाली आहे. याबददल मी यांचे 
अिभनंदन करतो. यांचे लोक यां यासोबत नाह  ह  खंत यांनी य  केली आहे. यांनी 
अशोकराव च हान साहेबांचेह  य यवाद केले याबददल मी यांचे आभार मानतो. यां या प ाची 
सं या नसतानाह  यांना आ ह  वरोधी पे  नेता पद दलेले आहे यानंी आता शहराचा 
वकासासाठ  काम करावे. 

क वता मुळे   गु ूीतकौर सोड  मॅडम यांची िनवड वरोधी प  नेते पद  झाली आहे.  याबददल मी यांचे 
अिभनंदन करते. या सभागहृाने एका मह लेचा स मान केला असे मी मानते. 

अ दल स ारु    यावेळ  महापािलकेची सु वात होती यावेळ  मी महानगरपािलकेचा वरोधी प  नेता हणुन माझी 
िनवड कर यात आली होती. सवर् सभागहृाने यानंा पाठ ंबा दला आहे परंतू यां या पाट चे लोक 
यां या सोबत नाह . भाजपाने एका मह लेचा स मान केला आहे. आम या प ाचे आमदार सावंत, 
राजरुकर साहेब यांनी व आमचे नेते च हान साहेब यांना ह  ध यवाद देतो. सोड  मॅडम याचंी िनवड 
वरोधी प  नेते पद  केली आहे. याबददल मी यांचे पु हा  अिभनंदन करतो. 

संगीता तु पेकर /अरिशया बेगम/ खालसा ूकाशकौर  गु ूीतकौर सोड  मॅडम यांची िनवड वरोधी प  नेते पद  झाली आहे. 
याबददल मी यांचे अिभनंदन करते. 

अमीतिसंह तेहरा   सोड  मॅडम यांना आज या आज चबर/गाड  इतर सु वधा पुर व यात या यात. मी यांचे अिभनंदन 
करतो. 

उप महापौर   सोड  मॅडम याचंी िनवड वरोधी प  नेते पद  केली आहे. याबददल मी यांचे अिभनंदन करतो. 
यांचे सदःय हे सोबत नसले तर ह  आ ह  सवर् सभागहृ आप या सोबत आहे याची मी खाऽी 
देतो.लोकशाह  म ये सभागहृात वरोधी प  नेते राहणे आवँयक असते. 

अपर्णा नेरलकर   आ ह  एक िनवेदन घेवून मा. मु यमंऽी महोदयांकडे गेलो होतो. यावेळ  यांनी मा. अशोकराव 
साहेब हे तुमचे नेते आहेत ते स म आहेत असे यांनी उदगार काढले होते. यांनी आम या 
साहेबावर व ास दाख वला याबददल अिभनंदन. आपन खुप स म आहात. आपण हे पद ःवत: 
सांभाळावे.आ ह  सवर् मह ला आप या सोबत आहेत.  

नवाब गुरिमतिसघं ड पल   सोड  मॅडम यांची िनवड वरोधी प  नेते पद  केली आहे. याबददल मी यांचे अिभनंदन करतो.  

(गु ूीतकौर सोड  मॅडम यांची िनवड वरोधी प  नेते पद  झाली, यामुळे स काराचा कायर्बम 
घे यात आला.) 

 



(17) 
महापौर सभागहृनेता यांनी सुच व यानुसार मनपाके या वरोधीप  नेता पद  एकूण तीन उमेदवार रंगणात 

होते (1) सौ. सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ (2) स. सं दपिसघं गाड वाले (3) ौी क याणकर 
बालाजी यापैक  ौी स. सं दपिसघं गाड वाले व ौी क याणकर बालाजी यांनी आपली उमेदवार  मागे 
घेत अस याचे घोषीत केलेले आहे यामुळे फ  वरोधीप  नेता पद  सौ. सोड  गु ूतकौर 
दलीपिसंघ हे एकमेव उमेदवार अस याने मला महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील 
19-एक-अअ-1 मला ूा  अिधकारानुसार िनणर्य घे याचे अिधकार ूदान कर यात येत आहे. 

ठराव बं.95      ठराव 

मनपाके या वरोधीप  नेता पद  िनवड कर याचे अिधकारमहारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील       
19-एक-अअ-1 नसुार मा. महापौर यांना अिधकार असुन यानुसार िनणर्य घे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता 
देते. 

पुरवणी वषय प ऽका 
आयु  यां याकडून ूा  कायार्लयीन ूःताव 

वषय बं.  01      
 शासन िनणर्य बं. संक णर्-2017/ू.ब.-183/न व-20 दनांक 04.06.2018 अ वये नागर  ःथािनक ःवरा य संःथांनी 
उजार् बचतीसाठ  एल.ई.ड . पथ दवे बस व या क रता ई.ई.एस.एल. कंपनी सोबत करारनामा कर या बाबत व इतर कोण याह  
योजने अतंगर्त इल.ई.ड . पथ दवे बस व या या ूयोजनासाठ  कोणताह  खचर् कर यात येऊ नये हणुन िनदिशत केले अस याने 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने ई.ई.एस.एल. कंपनी सोबत करारनामा करणेसाठ  कळ वले असता सदर कंपनी कडून अ ाप 
पयत ूितसादर िमळाले नाह . 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीत व वध ूभागात न वन सावर्जिनक पथ दवे बस वणेसाठ  सामा य 
नागर क व स. नगरसेवकांकडून ूचंढ ूमाणे मागणी होत अस याने यांना ई.ई.एस.एल. कंपनी सोबत करारनामा करावयाचे आहे 
व यानुसार न वन ई.ई.एस.एल कंपनी या कामासाठ चे करारनामा करणेसाठ  दरंगाई कर त अस याने व न वन पथ दवे बस वणे 
बाबत मागणीची ितवृ ा ल ात घेऊन मनपा िनधीतुन व वध ूभागात एल.ई.ड . पथ दवे पुरवठा क न बस वणेसाठ  ई. िन वदा 
दरपऽक सुचना बं. नावाशमनपा/ वधुत/ई.िन वदा/6105/2018 दनांक 01.08.2018 नुसार िन वदा माग व यात आले आहे 
यानुसार मनपा ह ीत न वन एल.ई.ड . पथ दवे मनपा िनधीतुन बस व यात येणार आहे यास मा यतेःतव सादर. 
महापौर ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं.96      ठराव 

 शासन िनणर्य बं. संक णर्-2017/ू.ब.-183/न व-20 दनांक 04.06.2018 अ वये नागर  ःथािनक ःवरा य संःथांनी 
उजार् बचतीसाठ  एल.ई.ड . पथ दवे बस व या क रता ई.ई.एस.एल. कंपनी सोबत करारनामा कर या बाबत व इतर कोण याह  
योजने अतंगर्त इल.ई.ड . पथ दवे बस व या या ूयोजनासाठ  कोणताह  खचर् कर यात येऊ नये हणुन िनदिशत केले अस याने 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने ई.ई.एस.एल. कंपनी सोबत करारनामा करणेसाठ  कळ वले असता सदर कंपनी कडून अ ाप 
पयत ूितसादर िमळाले नाह . 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीत व वध ूभागात न वन सावर्जिनक पथ दवे बस वणेसाठ  सामा य 
नागर क व स. नगरसेवकांकडून ूचंढ ूमाणे मागणी होत अस याने यांना ई.ई.एस.एल. कंपनी सोबत करारनामा करावयाचे आहे 
व यानुसार न वन ई.ई.एस.एल कंपनी या कामासाठ चे करारनामा करणेसाठ  दरंगाई कर त अस याने व न वन पथ दवे बस वणे 
बाबत मागणीची ितवृ ा ल ात घेऊन मनपा िनधीतुन व वध ूभागात एल.ई.ड . पथ दवे पुरवठा क न बस वणेसाठ  ई. िन वदा 
दरपऽक सुचना बं. नावाशमनपा/ वधुत/ई.िन वदा/6105/2018 दनांक 01.08.2018 नुसार िन वदा माग व यात आले आहे 
यानुसार मनपा ह ीत न वन एल.ई.ड . पथ दवे मनपा िनधीतुन बस व यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.  02     
 मा. सभापती ःथायी सिमती मनपा नांदेड यां या क ातील दनांक 27.08.2018 या बैठक तील चचनुसार नांदेड 
वाघाळा शहरम हानगरपािलका ह ी म ये मालम ा धारकांनी अनािधकृत नळ जोडणी मोठया ूमाणाम ये केलेली िनदशर्नास येत 
आहे.  सदर ल अनािधकृत नळ जोडणी शोध मो हम चालु क न या नळ धारकांकडे अनािधकृत नळ जोडणी आहे अशा नळ 
जोडणी धारकाकडून एक वषार् या पाणी कर पये 2600/- व जोडणी शु क पये 500/- असे एकूण पये 3100/- पाणी कर 
जमा क न घे यासाठ  व संबंधीतांना वर ल र कम भरणा नाह  के यास नळ जोडणी खडं त करणे व इतर कायर्वाह  ूःता वत 
करणे क रता मनपा सवर्साधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
 
 
 



(18) 
शोएब अफाख या नागर कांकडे दा रि रेषेखाली ूमाणपऽ असेल अशा नागर कांकडून 50 ट के नळ प ट  

घे यात येते तसेच यां याकडे दा रिरेषेचा ूमाणपऽ नाह  परंतु यां याकडे पवळा िशधाप ऽका 
असेल असे नागर कांकडून 50 ट के पाणी प ट  घे यात यावी.  तसेच न वन नळ कने शन  
घेणा-या वर ल नागर कांना सुट दे यास मा यता दे यात यावी. 

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

ठराव बं.97      ठराव 

 मा. सभापती ःथायी सिमती मनपा नांदेड यां या क ातील दनांक 27.08.2018 या बैठक तील चचनुसार नांदेड 
वाघाळा शहरम हानगरपािलका ह ी म ये मालम ा धारकांनी अनािधकृत नळ जोडणी मोठया ूमाणाम ये केलेली िनदशर्नास येत 
आहे.  सदर ल अनािधकृत नळ जोडणी शोध मो हम चालु क न या नळ धारकांकडे अनािधकृत नळ जोडणी आहे अशा नळ 
जोडणी धारकाकडून एक वषार् या पाणी कर पये 2600/- व जोडणी शु क पये 500/- असे एकूण पये 3100/- पाणी कर 
जमा क न घे यासाठ  व संबंधीतांना वर ल र कम भरणा नाह  के यास नळ जोडणी खडं त कर यास ह  मनपा सवर्साधारण सभा 
सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.  03     
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मालक चे (1) बंजारा हॉःटेल यापार  सकुंल (2) काबरानगर शॉ पंग सटर (3) 
साईट बं. 34 तेहरानगर यापार  संकुल यापारांना भाडेप ट वर ावयाची आहेत तसेच सदर ल ित ह  यापार  संकुलातील 
गाळना कायर्कार  अिभयंता, सावर्जिनक बांधकाम वभाग मनपा नांदेड व सहा यक संचालक नगररचना, नगररचना वभाग मनपा 
नांदेड यांनी यापार  संकुलातील ूती गाळा खचर्, अनामत र कम आ ण ूती म हना गाळा भाडेप ट  चालु बाजारभाव ूमाणे 
मु यांकन क न दकानांची भाडेु  िन ती दे यात आलेली आहे ते खालील ूमाणे. 
अ.ब. यापार  संकुल कायर्कार  अिभयतंा 

यांनी दलेले ूती गाळा 
खचर् 

सहा यक संचालक 
नगररचना यांनी दलेले 
ूित गाळा अनामत 

र कम 

एकूण 30 वषार्साठ  
भाडेप ट वर द यास 
ूमीयमची अदंाजीत 

र कम 
01 बंजारा हॉःटेल यापार  संकुल 5,84,801/- 1,08,695/- 7,50,000/-
02 काबरानगर शॉ पंग सटर 6,44,296/- 5,80,322/- 10,00,000/- 
03 साईट बं. 34 तेहरानगर 2,12,537/- 4,06,085/- 2,50,000/- 
 तसेच सदर दकाने एकूण ु 30 वषार्साठ  भाडेप ट वर द यास ूमीयम ची र कम जाःत व नाममाऽ भाडे ठेव यास 
मनपाकडे िनधी ूा  होईल व अधर्वट असलेले बाधंकाम पुणर् वास नेता येतील.  तसेच सदर ल दकानांना ूित पये ु 1/- ः वेअर 
फुट याूमाणे देणेसाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 79(क) ूमाणे मा यतेःतवचा ूःताव मनपा 
सवर्साधारण सभेसमोर सादर. 
अ.शमीम अ द लाु  बंजारा हॉःटेल यापार  संकुलातील गाळयांचे अधर्वट असलेले गाळयांचे बांधकाम क न 40 वषार्साठ  

नाममाऽ भाडे पये 1/- ः वेअर फुट या ूमाणे दे यासाठ  खालील अट  व शत नुसार भाडयावर 
दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते. 

  1) बंजारा हॉःटेल यापार  संकुलाचे काम मागील दोन वषार्पासुन बंद आहे सदरचे बांधकाम 
कर याचे या कंऽाटदारास दे यात आलेले कामाचे आदेश व िन वदा या दारे र  कर यात येते.  

  2) सदर ल संकुलाचे िश लक असलेले पुणर् वाचे बांधकाम करणे, पाक ग ठेवणे, प हला माळा, 
दसरा माळा व ितसरा माळा संकुलाचे बांधकाम करणे ित ह  माळयात दोन ठकाणी पायु -या (Stair 

Case) ठेवणे,  दोन संडास बाथ म ठेवणे, इ याद ंचे बांधकाम व ःलॅब टाक यासाठ  न वन 
दरानुसार अदंाजपऽक तयार क न न वन िन वदा काढणे. 

  3) सदर संकुलातील प हला माळयावर ल दकानावर एकूण ु 16771.00 Sq. Ft चा ःलॅब टाकुन 
68 दकाने तयार होत असुन याचा वणर्न खालील ूमाणे आहेतु . 

 भाग-1 :- उदर् घराकड ल गाळयावर ु Ground floor + First Floor + Second Floor ःलॅब टाकणे व 
उवर्र त बांधकाम करणे 4413.00 x 3 = 13239 Sq. Ft 

 भाग-2 :- मधला गाळयावर Ground floor + First Floor + Second Floor ःलॅब टाकणे व उवर्र त 
बांधकाम करणे 3878.00 x 3 = 11634 Sq. Ft  

 भाग-3 :- वणकर कॉलनी ना याकड ल Ground floor + First Floor + Second Floor ःलबॅ 
टाकणे व उवर्र त बांधकाम करणे  2716.00 x 3 = 8148 Sq. Ft. 
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 भाग-4 :- मागील भाग म दनानगर कड ल Ground floor + First Floor + Second Floor ःलॅब 

टाकणे व उवर्र त बांधकाम करणे 1551.00 x 3 = 4653 Sq. Ft. 
 भाग-5 :- दकान किा या अतंगर्त रः यावर ल ु Ground floor + First Floor + Second Floor ःलॅब 

टाकणे व उवर्र त बांधकाम करणे 4213.00 x 3 = 12639 Sq. Ft. 
 असे बंजारा हॉःटेल येथे एकूण Ground floor + First Floor + Second Floor चे एकूण 
बांधकाम 50313 Sq. Ft इमारतीचे बांधकाम करणे.  

  4) सदर ल सुकालातील प ह या माळयावर ल मु य रः या या समोर ल एकूण 12 दकानांु ना 
अनामत र कम पये 7.00 ल  व मागील सवर् दकानांस अनामत र कम पये ु 5.00 ल  
ठेव यास मा यता दे यात येते. 

  5) सदर ल सुकंलातील प हला माळा, दसरा माळा व ितसरा माळयावर ल बांधकाम ु
कर यासाठ  लागणा-या खचार् या 20% जाःतीची अनामत र कम घेवनु मनपाकेचे सदर ल ित ह  
माळयातील गाळे / दकाने हे दवाखानाु , टयुश स, शाळा, व महा व ालयाला दे यास मा यता 
दे यात येते. 

  6) बंजारा हॉःटेल यापार  संकुलासाठ  येणार  अनामत र कम ह  बंजारा हॉःटेल यापार  
संकुलाचे बांधकाम देखभाल द ःती कर यासाठ  बँकेत एक न वन खाते उु घडून यात जमा करणे 
सदरची जमा कर यात आलेली अनामत र कम याच ठकाणी वापर कर यास मा यता दे यात येते. 
 बंजारा हॉःटेल यापार  संकुलातील गाळे वर ल अट  व शत नुसार मा यता दे यात यावी. 

सभागहृनेता काबरानगर शॉ पंग सटर व साईट बं. 34 तेहरानगर यापार  संकुलातील गाळयातील दकानांचे ु
बांधकाम कर यासाठ  वर ल अट  शत नुसार दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता 
देते सदर ल संकुलाचे अनामत र कमेत कमी जाःत कर याचे अिधकार मा. आयु  यांना अिधकार 
ूदान कर यास मा यता दे यात यावी.   

साबेर चाऊस  सभागहृनेता व ौी अ. शमीम अ दला यांनी जो द ःती ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहेु ु  
महापौर सभागहृनेता व ौी अ. अशमीम अ द ला यांनी जो द ःती ूःताव मांडला या दोघां या द ःती ु ु ु

ूःतावासह ूःताव मंजरु कर यातयेते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.98      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मालक चे (1) बंजारा हॉःटेल यापार  सकुंल (2) काबरानगर शॉ पंग सटर (3) 
साईट बं. 34 तेहरानगर यापार  संकुल यापारानंा भाडेप ट वर ावयाची आहेत. 
 यानुसार बंजारा हॉःटेल यापार  संकुलातील गाळयांचे अधर्वट असलेले गाळयांचे बांधकाम क न 40 वषार्साठ  नाममाऽ 
भाडे पये 1/- ः वेअर फुट या ूमाणे दे यासाठ  खालील अट  व शत नुसार भाडयावर दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा 
सवार्नुमते मा यता देते. 
1) बंजारा हॉःटेल यापार  संकुलाचे काम मागील दोन वषार्पासुन बंद आहे सदरचे बांधकाम कर याचे या कंऽाटदारास 

दे यात आलेले कामाचे आदेश व िन वदा या दारे र  कर यात येते.  
2) सदर ल संकुलाचे िश लक असलेले पुणर् वाचे बाधंकाम करणे, पाक ग ठेवणे, प हला माळा, दसरा माळा व ितसरा माळा ु

संकुलाचे बांधकाम करणे ित ह  माळयात दोन ठकाणी पाय-या (Stair Case) ठेवणे,  दोन संडास बाथ म ठेवणे, 
इ याद ंचे बांधकाम व ःलॅब टाक यासाठ  न वन दरानुसार अदंाजपऽक तयार क न न वन िन वदा काढणे. 

3) सदर संकुलातील प हला माळयावर ल दकानावर एकूण ु 16771.00 Sq. Ft चा ःलॅब टाकुन 68 दकानेु  तयार होत असुन 
याचा वणर्न खालील ूमाणे आहेत. 

 भाग-1 :- उदर् घराकड ल गाळयावर ु Ground floor + First Floor + Second Floor ःलॅब टाकणे व उवर्र त बांधकाम  
                करणे 4413.00 x 3 = 13239 Sq. Ft 

 भाग-2 :- मधला गाळयावर Ground floor + First Floor + Second Floor ःलॅब टाकणे व उवर्र त बांधकाम करणे  

                3878.00 x 3 = 11634 Sq. Ft 

 भाग-3 :- वणकर कॉलनी ना याकड ल Ground floor + First Floor + Second Floor ःलॅब टाकणे व उवर्र त बांधकाम  
                करणे  2716.00 x 3 = 8148 Sq. Ft. 
 भाग-4 :- मागील भाग म दनानगर कड ल Ground floor + First Floor + Second Floor ःलॅब टाकणे व उवर्र त  
                बांधकाम करणे 1551.00 x 3 = 4653 Sq. Ft. 
 भाग-5 :- दकान किा या अतंगर्त रः यावर ल ु Ground floor + First Floor + Second Floor ःलॅब टाकणे व उवर्र त  
                बांधकाम करणे 4213.00 x 3 = 12639 Sq. Ft. 

 असे बंजारा हॉःटेल येथे एकूण Ground floor + First Floor + Second Floor चे एकूण बांधकाम 50313 Sq. Ft 
इमारतीचे बांधकाम करणे. 
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4) सदर ल सुकालातील प ह या माळयावर ल मु य रः या या समोर ल एकूण 12 दकानांना अनामत र कम पये ु 7.00 

ल  व मागील सवर् दकानांस अनामत र कम पये ु 5.00 ल  ठेव यास मा यता दे यात येते. 
5) सदर ल सुकंलातील प हला माळा, दसरा माळा व ितसरा माळयावर ल बांधकाम कर यासाठ  लागणाु -या खचार् या 20% 

जाःतीची अनामत र कम घेवनु मनपाकेचे सदर ल ित ह  माळयातील गाळे / दकाने हे दवाखानाु , टयुश स, शाळा, व 
महा व ालयाला दे यास मा यता दे यात येते. 

6) बंजारा हॉःटेल यापार  संकुलासाठ  येणार  अनामत र कम ह  बंजारा हॉःटेल यापार  संकुलाचे बांधकाम देखभाल 
द ःती कर यासाठ  बँकेत एक न वन खातेु  उघडून यात जमा करणे सदरची जमा कर यात आलेली अनामत र कम 
याच ठकाणी वापर कर यास मा यता दे यात येते. 

 बंजारा हॉःटेल यापार  संकुलातील गाळे वर ल अट  व शत नुसार दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते 
मा यता देते. 
 तसेच काबरानगर शॉ पंग सटर व साईट बं. 34 तेहरानगर यापार  संकुलातील गाळयातील दकानांचे बाधंकाम ु
कर यासाठ  वर ल अट  शत नुसार दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते सदर ल संकुलाचे अनामत 
र कमेत कमी जाःत कर याचे अिधकार मा. आयु  यांना अिधकार ूदान कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येते. 

स. सदःया माफर् त आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं.  04     

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल किन  अिभयंता व उपअिभयंता 
(ःथाप य/यांऽीक / वधुत) कायर्रत असले या अिभयं यांची मा हती खालील दशर् वले या त यात सादर कर यास ह मनपा 
सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
 

अ.ब. अिभयं यांचे 
नांव 

स या 
कायर्रत 
असले या 
वभागाचे 
नांव 

एकऽीत 
वेतन / 
मानधन 
पये 

ूथम 
नेमणुक 
दनांक 

मुदत 
संप याची 
तार ख 

तांऽीक 
खंडाची 
तार ख 

मनपा 
सवर्साधारण 
सभेने 
तारखसह त 
दलेली 
मुदतवाढ 

कायार्लयीन 
आदेश 
बमांकसह त 
दलेली 
मुदतवाढ 

01         

सुचक :-  अ. स ार अ. गफुर           अनुमोदक :- स यद शेर अली 
ूशास कय अहवाल 

आःथापना सेल माफर् तची मा हती खालील ूमाणे 
अ.
ब. 

कंऽाट  
अिभयं यां
चे नांव 

पदनाम स या 
कायर्रत 
असले या 
वभागाचे 
नांव 

कऽीत 
वेतन / 
मानधन 
पये 

ूथम 
नेमणुक 
दनांक 

मुदत 
संप याची 
दनांक 

तांऽीक 
खंडाचा 
दनांक 

कायार्लयीन 
आदेश सह त 

दलेली 
मुदतवाढ 

मनपा सवर्साधारण सभेने 
तारखेसह त दलेली मुदतवाढ 

01 दवणे 
करण 
नामदेवराव 

उप 
अिभयंता 
(ःथाप य) 

ःव छ 
महारा  
अिभयान 

22000/- 29.06.11 29.06.18 30.06.18 

02 सुयर्वंशी 
करण 
नामदेवराव 

कंऽाट  
अिभयंता 
(ःथाप य) 

सा.बां. 
झोन बं. 
6 

18000/- 23.03.11 29.06.18 30.06.18 

3 म. 
जक उ ला 
खान  

कंऽाट  
अिभयंता 
(ःथाप य) 

पापु 
झोन बं. 
6 

18000/- 06.08.11 29.06.18 30.06.18 

04 स यद 
युनूस 
मोईनो ीन 

कंऽाट  
अिभयंता 
( वधुत) 

वधुत 
वभाग 
झोन 6 

18000/- 06.08.11 29.06.18 30.06.18 

05 ःवामी 
उ म 
गु नाथ 

कंऽाट  
अिभयंता 
(ःथाप य) 

पाप 
झोन 
1,2,3 

18000/- 20.12.11 29.06.18 30.06.18 

आ.बं. आःथा-
सेल/5520/18 
द 18.7.18 
अ वये द. 01 
जुलै 18 ते 30 
डसबर 18 
पयत सेवेस 
मुदतवाढ 
दे यात आली 

सवर्साधारण सभा ठराव बं. 11, द. 
02.04.13 अ वये, ठराव बं. 136 
द. 31.12.10 या ठरावातील नमुद 
सवर् पदास मा यता देऊन स या 
कायर्रत असले या कंऽाट  कमर्चा-
यास सदर सहा म ह याला कंऽाट  
त वावर ल कमर्चा-यास एक एक 
दवसाचा तांऽीक खंड देवुन योजना 
संपेपयत मुदतवाढ दे यास मा यता 
ूदान कर यात आली. 
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06 बोडके 

राजुकूमार 
गगाराम 

कंऽाट  
अिभयंता 
(ःथाप य) 

वधुत 
वभाग 
झोन 
1,2,3 

18000/- 30.01.12 29.06.18 30.06.18   

07 अंजनहोडक
र राहल ु  

कंऽाट  
अिभयंता 
( वधुत) 

वधुत 
वभाग 

18000/- 30.01.12 29.06.18 30.06.18 

08 सरपाते 
र वंि 
संभाजीराव 

कंऽाट  
अिभयंता 
(ःथाप य) 

साबां व.  
2,3 

18000/- 16.08.12 29.06.18 30.06.18 

  

 तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपरािलकेत कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल किन  अिभयतंा व उप अिभयतंा 
(ःथाप य/यां ऽक / वधुत) कायर्रत असले या अिभयं यांची आःथापना-5 माफर् त मा हती संिचकेतील उपल ध अिभले यानुसार 
खालील त यात सादर कर यात येत आहे. 
अ.
ब. 

कंऽाट  अिभयं यांचे नांव स या कायर्रत 
असले या 
वभागाचे नांव 

एकऽीत 
वेतन 
दरमहा 
पये 

ूथम 
नेमणुक 
दनांक 

मुदत 
संप या
ची 

तार ख 

तांऽीक 
खंडाची 
तार ख 

मनपा सवर्साधारण 
सभेने तारखे 
स हत दलेली 
मदुतवाढ 

कायार्लयीन आदेश 
मबमांकसह त दलेली 

मुदतवाढ 

01 ौी संघर  गणपतराव 
सोनसळे, कंऽाट  उप अिभयंता 

पापु वभाग 
पं पंग मशनर  

22000/- 12.12.06 

03.03.16 

-- -- -- िनयु  आदेशानंत मुदतवाढ 
दे यात आलेली नाह  

02 ौी संद प ानोबा पाट ल, 
कंऽाट  क. अिभयंता 

बांधकाम वभाग 
झोन 2 व 3 

18000/- 21.06.06 

22.06.10 
-- -- ठराव बं.32 द. 

07.06.08 
आदेश बं. मनपा/आःथा-5/ 
7155/07 द. 08.08.07 

03 ौी ठाणेदार म.खीजुर म. 
मुःतफा, कंऽाट  क.अिभयंता 

बएसयुपी 
वभाग 

18000/- 23.01.07 -- -- ठराव बं.32 द. 
07.06.08 

आदेश बं.मनपा/आःथा-5/ 
10717/09 द. 26.03.09 व 
आदेश बं. मनपा/आःथा/ 
1121/10 द. 06.05.10 

04 ौी शेख जैनु ीन हसेन साहब ु
कंऽाट  क. अिभयंता 

पापु वभाग 18000/- 24.01.08 -- -- -- आदेश बं.मनपा/आःथा-5/ 
10717/09 द. 26.03.09 व 
आदेश बं. मनपा/आःथा/ 
1121/10 द. 06.05.10 

05 ौी यंकटेश गो पंचद गोकुळे 
कंऽाट  क. अिभयंता 

पापु वभाग 18000/- 24.01.08 -- -- -- आदेश बं.मनपा/आःथा-5/ 
10717/09 द. 26.03.09 व 
आदेश बं. मनपा/आःथा/ 
1121/10 द. 06.05.10 

06 सु ूया शंकरराव मुलंगे, 
कंऽाट  क. अिभयंता 

Jnnurm / 
नगरो थान / 
PMYA वभाग 

18000/- 24.01.08 -- -- -- आदेश बं.मनपा/आःथा-5/ 
10717/09 द. 26.03.09 व 
आदेश बं. मनपा/आःथा/ 
1121/10 द. 06.05.10 

07 ौी संमाम जवनराव 
गाडेगांवकर 

पापु वभाग 
झोन बं. 1,2,3 

18000/- 21.03.09 -- -- -- आदेश बं. मनपा/आःथा/ 
1121/10 द. 06.05.2010 

स. शेर अली   या अिभयं यास कोण याह  ूकारची मुदत वाढ दे यात आलेली नाह . या कमर्चा-यांची पगार 
कोण या आधार काढ यात आली आहे. अशा कंऽाट  अिभयं याची आपणास आवँयकता आहे काय 
? आमची आथ क प र ःथती यो य नाह .गु  ता गदद ची योजना, जेएनएनयुआरएम बीएसयुपी या 
योजना चाल ू हो या यासाठ  यांना घे यात आले होते. एका दवसाचा खंड देवून यांना सहा 
मह यानंतर मुदत वाढ असणे आवँयक होते. यांना कायमःव पी कर यात आले आहे काय याचा 
खुलासा कर यात यावा. 

अ दल स ारु    मागील आठ वषार्पास हे काम कर त आहे या सवाना सवर्साधारण सभे या समोर यांचा ूःताव 
आला पाह जे. तो ूःताव का आला नाह . आता आप याकडे कोणतीह  योजना नाह  यामुळे यांना 
काढन टाकावेू . आ ण ठेवावयाचे झा यास यास सवर्साधारण सभेची मा यता का घे यात आली 
नाह . या अिभयं यास रेकाडँ चे अिधकार दलेले आहेत. ते देता येतात काय हे ह  सागांवे. यांची 
आवँयकता आहे यांना यावे इतरांना काढन टाकावेू . सवर्साधारण सभे या समोर 6 मह याला 
ूःताव आला पाह जे होता तो का आण यात आला नाह  याचा खुलासा करावा. या कमर्चा-यास 
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आकृतीबंदचा फायदा िमळाला नाह  पाह जे. आकृतीबंदचा फायदा कशा या आधारे घे यात आले 
याचाह  खुलासा करावा. जो शासनास पाठ वलेला आहे तो परत माग व यात यावा. 

स. शेर अली   कंऽाट  अिभयं याला बल रेकॉडर् कर याचे अिधकार आहेत काय ? आप याकड ल योजनेसाठ  यांना 
घेतले होते तर मग आता योजना नाह  तर ह  यांना का ठेवले आहे.  यां या सेवा का घे यात 
येत आहेत.  सहा मह या नंतर यांना खंड देवून सभे या समोर ठेवले पाह जे होते. यांना 
सभे या समोर का आण यात आले नाह  ?   आकृती बंदाम ये या अिभयं याचा समावेश केला आहे 
काय ? यांना आपण कायम क  शकतो काय ?  आपण या अिभयं यास कायम क  शकत नाह  
असे माझे मत आहे. जाह रात देवून ती पदे भर यात यावी. आकृती बंदाम ये या अिभयं याचा 
समावेश केला काय याची स वःतर माह ती दे यात यावी. 

सभागहृ नेता  कंऽाट  अिभयं याला बल रेकॉडर् कर याचे अिधकार देता येतात काय ?  जेएनएनयुआरएम 
बएसयुपी या योजना आता पुणर् झाले या आहेत यांना आता ठेव याची काय  आवँयकता आहे.  
या अिभयं यास ठेवावयाचे आहे यास आकृती बंदानंतर सवर्साधारण सभेसमोर आणावे यानंतरच 
यांना सेवेत घे यात यावे.  

फा क अली खाँ   लोकांवर का अ याय कर त आहात यावयाचे झा यास सवाना या, कंवा सवानाच काढन टाकावेू . 
गे या 12 वषार्पासुन काम कर त आहेत. यांनी मनपाची सेवा केली आहे.  

ग धळ सु  होता. 
फा ख बदवेल    पाणी पटट  आपण दर वष  3100 पये घेत आहोत हे यो य नाह .  हे गर ब लोक आहेत ह  पटट  

भ  शकणार नाह त. हा टॅ स जाःत झालेला आहे.  

साबेर चाऊस  ह  योजना अनािधकृत नळ घेतले आहे यांचे कने शन रे यूलर कर यासाठ  ह  योजना सु  केली 
आहे, तसा कर हा कमी आहे तो ठेवला पाह जे. हे नळ कने शन रेगुलर के यास आपला टॅ स वाढ 
हो यास मदत होणार आहे. 

उप महापौर   ह  योजना अनािधकृत नळ घेतले आहे यांचे कने शन रे यूलर कर यासाठ  ह  योजना सु  केली 
आहे, तसा हा कर कमी आहे. 

अ. स ार अ. गफुर ूशास कय ट पणी जी आःथापना-5 व न दे यात आली ती दशाभुल कर याची आहे.  वाःत वक 
पहाता मनपा आदेश बं. आःथा/1121/10 दनांक 06.05.2010 अ वये यां या नावा समोर नमदु 
केले या दनांकास संपत अस यामुळे संबंधीतां या सेवा कालावधीत एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन 
जेएनएनयुआरएम कालावधीसाठ , सावर्जिनक बांधकाम वभाग, पाणी पुरवठा व मलिनःसारण 
वभागात यांना ःथायी सेवेची कोणतेह  लाभ अनु ेय असणार नाह त या अट वर खालील कंऽाट  
किन  अिभयंता यांना मुदतवाढ दे याबाबतचा आदेशा दारे दे यात आली यास काय र मा यता 
दे याचा ूःताव मनपा सवर्साधारण सभा दनांक 3.07.2010 सादर कर या कर यात आला होता. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

व
र
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ूमाणे ूशासना या आदेशास मनपा सवर्साधारण सभा दनांक 3.06.10 रोजी समंत केले या ठराव 
बं. 86 दारे मा यता ूदान केलेली आहे. 

 
 
 

अ.ब. नांव मुदतवाढ चा कालावधी 
01 
02 

03 

ौी ठाणेदार म. खजरु म. मुःतफा 
ौी सुधीर स यनारायणिसंह तेहरा 
कु. जायभाये िशवक या गणपतराव 

द. 23.01.09 रोजी सेवा कालावधी संप यामुळे द. 
24.01.09 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन 
द 25.01.09 पासून पुढ ल मुदतवाढ  

04 ौी बोराळे राजासाहेब खंडेराव द. 17.06.09 रोजी सेवा कालावधी संप यामुळे द. 
08.06.09 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन 
द 19.06.09 पासून पुढ ल मुदतवाढ 

05 ौी संमाम जीवन गाडेगांवकर द. 25.05.09 रोजी सेवा कालावधी संप यामुळे 
द. 06.05.09 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड 
देवुन द 07.05.09 पासून पुढ ल मुदतवाढ 

06 

07 

08 

09 

कु. सु ूय मलुंगे 

ौी संजय जाधव 

ौी यंकटेश गोकुळे 

ौी शेख जनैो ीन हसेन साबु  

द. 23.07.09 रोजी सेवा कालावधी संप यामुळे 
द. 24.07.09 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड 
देवुन द 25.05.09 पासून पुढ ल मुदतवाढ 
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 क रता वर ल ूमाणे मा हती स. सदःयांकडे उपल ध असुन ूशासनाने आप या 
अहवालात नमुद केलेली नस याने आःथापना वभागाने दशाभुल के याचे िस द होते यामुळे 
मा हती सादर करणा-या कमर्चा-यास व अिधका-या व द िशःतभंग वंषय कायर्वाह  कर यात 
यावी. 
 तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधसील कलम 53(1) परंतु, आयु ाला 
(महानगरपािलकेचा सहा यक आयु  या पदाशी समतु य असले या कंवा यापे ा उ च दजार्चा 
पदावर असले या) कजर् वषयक कामांसाठ  करावया या कोण याह  अःथायी नेमणुका सहा 
म ह यांहन अिधक नसले या कालावधीसाठ  ःथायी सिमती या पवूर्मंजरु ने या अट वर करता येतील ू
क  आयु ांने अशी ू येक नेमणुक करतांना या वषयी महानगरपािलकेस कळवले पा हजे आ ण 
उ  सहा म ह यांचा कालावधी संप यानंतर महानगरपािलके या पूवर्मंजरु वाचून अशा कोण याह  
नेमणूक चे नवीकरण करता येणार नाह  अशी तरतुद अस याने मनपा सवर्साधारण सभा दनांक 
03.06.2010 ठराव बं. 86 नुसार पुढ ल मुदतवाढ दे या बाबतचा ठराव र  कर यात येते.  वर ल 
सवर् कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल ौी दवणे करण नामदेवराव उपअिभयंता, ौी सुयर्वंशी 
करण नामदेवराव किनं ट अिभयंता, म. जक उ ला खान किन  अिभयतंा, स यद यनुूस 
मोईनो ीन किन  अिभयंता, ःवामी उ म गु नाथ किन  अिभयंता, बोडके राजकूुमार गगाराम 
किन  अिभयंता, अजंनहोडकर राहल किन  अिभयंताु , सरपाते र वंि संभाजीराव किन  अिभयंता, 
ौी संघर  गणपतराव सोनसळे कंऽाट  उप अिभयंता, ौी संद प ानोबा पाट ल किन  अिभयंता, 
ौी ठाणेदार म.खीजरु म. मुःतफा किन  अिभयंता, ौी शेख जनैु ीन हसेन साहब किन  अिभयतंाु ,  

ौी यंकटेश गो पंचद गोकुळे किन  अिभयंता, सु ूया शकंरराव मुलंगे किन  अिभयंता, ौी समंाम 
जवनराव गाडेगांवकर किन  अिभयंता यांना दे यात आलेली मुदतवाढ ठराव व आदेश र  कर यात 
यावा.  तसेच वर ल सवर् कंऽाट  उप अिभयंता / किन  अिभयंता यांना दनांक 30.06.2018 चा 
तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.07.2018 पासुन पुढ ल दर सहा म ह याला मुदतवाढ देणेचा ूःताव 
महासभे समोर सादर. 

स. शेर अली ौी अ. स ार अ. गफुर यांनी जो द ःती ूःताव जसे आःथापनाु -5 मधनु ूा  ूशास कय अहवाल 
चुक  अस याचे िस द झालेले आहे यानुसार चुक  मा हती सादर करणा-या कमर्चार  व अिधका-या ं
व द िशःतभंग वषय कायर्वाह  कर याची जो मागणी केली यास माझे अनुमोदन आहेत. 

तसेच  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधसील कलम 53(1) परंतु, 
आयु ाला (महानगरपािलकेचा सहा यक आयु  या पदाशी समतु य असले या कंवा यापे ा उ च 
दजार्चा पदावर असले या) कजर् वषयक कामांसाठ  करावया या कोण याह  अःथायी नेमणुका सहा 
म ह यांहन अिधक नसले या कालावधीसाठ  ःथायी सिमती या पवूर्मंजरु ने या अट वर करता येतील ू
क  आयु ांने अशी ू येक नेमणुक करतांना या वषयी महानगरपािलकेस कळवले पा हजे आ ण 
उ  सहा म ह यांचा कालावधी संप यानंतर महानगरपािलके या पूवर्मंजरु वाचून अशा कोण याह  
नेमणूक चे नवीकरण करता येणार नाह  अशी तरतुद अस याने मनपा सवर्साधारण सभा दनांक 
03.06.2010 ठराव बं. 86 नुसार पुढ ल मुदतवाढ दे या बाबतचा ठराव र  करणे  कंऽाट  प दतीने 
एकऽीत वेतनावर ल कायर्रत असले या उपअिभयतंा/किन  अिभयंता यानंा दे यात आलेली 
मुदतवाढ ठराव व आदेश र  कर यात यावा.  तसेच वर ल सवर् कंऽाट  उप अिभयंता / किन  
अिभयंता यांना दनांक 30.06.2018 चा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.07.2018 पासुन पुढ ल सहा 
म ह याचा मुदतवाढ  ूःताव महासभेस सादर करावा तसेच दर सहा म ह याला एक दवसाचा 
तांऽीक खंड देवुन ू येक सहा म ह याला मदुतवाढ चा ूःताव महासभेस सादर कर याचा जो 
ूःताव मांडला यास माझे अनमुोदन आहे. 

महापौर अ. स ार अ. गफुर यांनी जो पुढ ल ूमाणे द ःती ूःताव मांडला ूशास कय ट पणी जी ु
आःथापना-5 व न दे यात आली ती दशाभलु कर याची िस द होत आहे.  वाःत वक पहाता 
मनपा आदेश बं. आःथा/1121/10 दनांक 06.05.2010 अ वये यां या नावा समोर नमुद 
केले या दनांकास संपत अस यामुळे संबंधीतां या सेवा कालावधीत एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन 
जेएनएनयुआरएम कालावधीसाठ , सावर्जिनक बांधकाम वभाग, पाणी पुरवठा व मलिनःसारण 
वभागात यांना ःथायी सेवेची कोणतेह  लाभ अनु ेय असणार नाह त या अट वर खालील कंऽाट  
किन  अिभयंता यांना मुदतवाढ दे याबाबतचा आदेशा दारे दे यात आली यास काय र मा यता 
दे याचा ूःताव मनपा सवर्साधारण सभा दनांक 3.07.2010 सादर कर या कर यात आला होता. 
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 वर ल ूमाणे ूशासना या आदेशास मनपा सवर्साधारण सभा दनांक 3.06.10 रोजी समंत केले या 

ठराव बं. 86 दारे मा यता ूदान केलेली आहे. 
 क रता वर ल ूमाणे मा हती स. सदःयांकडे उपल ध असुन ूशासनाने आप या 
अहवालात नमुद केलेली नस याने आःथापना वभागाने दलेली मा हती दशाभलु के याचे िस द 
होते यामुळे मा हती सादर करणा-या कमर्चा-यास व अिधका-या व द िशःतभंग वंषय कायर्वाह  
कर यास मा यता दे यात येते. 
 तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधसील कलम 53(1) परंतु, आयु ाला 
(महानगरपािलकेचा सहा यक आयु  या पदाशी समतु य असले या कंवा यापे ा उ च दजार्चा 
पदावर असले या) कजर् वषयक कामांसाठ  करावया या कोण याह  अःथायी नेमणुका सहा 
म ह यांहन अिधक नसले या कालावधीसाठ  ःथायी सिमती या पवूर्मंजरु ने या अट वर करता येतील ू
क  आयु ांने अशी ू येक नेमणुक करतांना या वषयी महानगरपािलकेस कळवले पा हजे आ ण 
उ  सहा म ह यांचा कालावधी संप यानंतर महानगरपािलके या पूवर्मंजरु वाचून अशा कोण याह  
नेमणूक चे नवीकरण करता येणार नाह  अशी तरतुद अस याने मनपा सवर्साधारण सभा दनांक 
03.06.2010 ठराव बं. 86 नुसार पुढ ल मुदतवाढ दे या बाबतचा ठराव र  कर यात येते.  वर ल 
सवर् कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल ौी दवणे करण नामदेवराव उपअिभयंता, ौी सुयर्वंशी 
करण नामदेवराव किनं ट अिभयंता, म. जक उ ला खान किन  अिभयतंा, स यद यनुूस 
मोईनो ीन किन  अिभयंता, ःवामी उ म गु नाथ किन  अिभयंता, बोडके राजकूुमार गगाराम 
किन  अिभयंता, अजंनहोडकर राहल किन  अिभयंताु , सरपाते र वंि संभाजीराव किन  अिभयंता, 
ौी संघर  गणपतराव सोनसळे कंऽाट  उप अिभयंता, ौी संद प ानोबा पाट ल किन  अिभयंता, 
ौी ठाणेदार म.खीजरु म. मुःतफा किन  अिभयंता, ौी शेख जनैु ीन हसेन साहब किनु  अिभयतंा, 
ौी यंकटेश गो पंचद गोकुळे किन  अिभयंता, सु ूया शकंरराव मुलंगे किन  अिभयंता, ौी समंाम 
जवनराव गाडेगांवकर किन  अिभयंता यांना दे यात आलेली मुदतवाढ ठराव व आदेश र  कर यात 
येते  तसेच वर ल सवर् कंऽाट  उप अिभयंता / किन  अिभयतंा यांना दनांक 30.06.2018 चा 
तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.07.2018 पासुन सहा म ह याची मुदतवावाढ चा ूःताव महासभे 
समोर सादर करावा जो पयत सदर या ूःतावास मा यता ूा  होत नाह  तो पयत वर ल सवर् 
अिभयंतांचे मािसक मानधन तुतर् ःथगीत ठेव यात यावा.  तसेच वर ल सवर् अिभयं यांचे दर सहा 
म ह याला दसरे कंऽाट  कमर्चाु -यांची मुदतवाढचा ूःताव महासभे समोर मा यतेसाठ  सादर 
कर यात येते या ूमाणेच दर सहा म ह याला मुदतवाढ ूःताव महासभे समोर सादर कर यास 
मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल 
वैधािनक कायर्वाह  करावी. 

ठराव बं.99      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल किन  अिभयंता व उपअिभयंता (ःथाप य/ 
यांऽीक / वधुत) कायर्रत असले या अिभयं यांची मा हती सादर कर याचा जो ूःताव होता यानुसार ूशासनाने लेखी ःव पात 
आपला ूशास कय अहवाल सादर केलेला आहे.  सदर ल ूशास कय अहवालात ूशासना माफर् त दे यात आली मा हती  दशाभुल 
कर याची िस द होत आहे.   

वाःत वक पहाता मनपा आदेश बं. आःथा/1121/10 दनांक 06.05.2010 अ वये यां या नावा समोर नमुद केले या 
दनांकास संपत अस यामुळे संबंधीतां या सेवा कालावधीत एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन जेएनएनयुआरएम कालावधीसाठ , 
सावर्जिनक बांधकाम वभाग, पाणी पुरवठा व मलिनःसारण वभागात यानंा ःथायी सेवेची कोणतेह  लाभ अनु ेय असणार 
नाह त या अट वर खालील कंऽाट  किन  अिभयंता यांना मुदतवाढ दे याबाबतचा आदेशा दारे दे यात आली यास काय र 
मा यता दे याचा ूःताव ूशासनाने मनपा सवर्साधारण सभा दनाकं 3.07.2010 सादर कर या कर यात आला होता. 
अ.ब. नांव मुदतवाढ चा कालावधी 
01 
02 

03 

ौी ठाणेदार म. खजरु म. मुःतफा 
ौी सुधीर स यनारायणिसंह तेहरा 
कु. जायभाये िशवक या गणपतराव 

द. 23.01.09 रोजी सेवा कालावधी संप यामुळे द. 24.01.09 रोजीचा एक 
दवसाचा तांऽीक खंड देवुन द 25.01.09 पासून पुढ ल मुदतवाढ  

04 ौी बोराळे राजासाहेब खंडेराव द. 17.06.09 रोजी सेवा कालावधी संप यामुळे द. 08.06.09 रोजीचा एक 
दवसाचा तांऽीक खंड देवुन द 19.06.09 पासून पुढ ल मुदतवाढ 

05 ौी संमाम जीवन गाडेगांवकर द. 25.05.09 रोजी सेवा कालावधी संप यामुळे द. 06.05.09 रोजीचा एक 
दवसाचा तांऽीक खंड देवुन द 07.05.09 पासून पुढ ल मुदतवाढ 



(25) 

वर ल ूमाणे ूशासना या आदेशास मनपा सवर्साधारण सभा दनांक 3.06.10 रोजी समंत केले या ठराव बं. 86 दारे 
मा यता ूदान केलेली आहे. 
 क रता वर ल ूमाणे मा हती स. सदःयांकडे उपल ध असुन ूशासनाने आप या अहवालात नमुद केलेली नस याने 
आःथापना वभागाने दलेली मा हती दशाभुल के याचे िस द होते यामुळे मा हती सादर करणा-या कमर्चा-यास व अिधका-या 
व द िशःतभंग वंषय कायर्वाह  कर यास मा यता दे यात येते. 

 तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधसील कलम 53(1) परंतु, आयु ाला (महानगरपािलकेचा सहा यक 
आयु  या पदाशी समतु य असले या कंवा यापे ा उ च दजार्चा पदावर असले या) कजर् वषयक कामांसाठ  करावया या 
कोण याह  अःथायी नेमणुका सहा म ह यांहन अिधक नसले या कालावधीसाठ  ःथायी सिमती या पूवर्मजंरु ने या अट वर करता ू
येतील क  आयु ांने अशी ू येक नेमणुक करतांना या वषयी महानगरपािलकेस कळवले पा हजे आ ण उ  सहा म ह यांचा 
कालावधी संप यानंतर महानगरपािलके या पूवर्मजंरु वाचून अशा कोण याह  नेमणूक चे नवीकरण करता येणार नाह  अशी तरतुद 
अस याने मनपा सवर्साधारण सभा दनांक 03.06.2010 ठराव बं. 86 नुसार पढु ल मुदतवाढ दे या बाबतचा ठरावा दारे िनगर्मीत 
कर यात आलेले होते.  सदरचा ठराव बं. 86 यानुसार िनगर्मीत कर यात आलेले आदेश या दारे र  कर यात येते.   

नावाशमनपाकेतील कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल ौी दवणे करण नामदेवराव उपअिभयतंा, ौी सुयर्वंशी करण 
नामदेवराव किनं ट अिभयतंा, म. जक उ ला खान किन  अिभयंता, स यद यनुूस मोईनो ीन किन  अिभयतंा, ःवामी उ म 
गु नाथ किन  अिभयंता, बोडके राजकूुमार गगाराम किन  अिभयंता, अजंनहोडकर राहल किन  अिभयंताु , सरपाते र वंि  
संभाजीराव किन  अिभयंता, ौी संघर  गणपतराव सोनसळे कंऽाट  उप अिभयंता, ौी संद प ानोबा पाट ल किन  अिभयंता, ौी 
ठाणेदार म.खीजरु म. मुःतफा किन  अिभयंता, ौी शेख जनैु ीन हसेन साहब किन  अिभयंताु , ौी यंकटेश गो पंचद गोकुळे 
किन  अिभयंता, सु ूया शकंरराव मुलंगे किन  अिभयंता, ौी संमाम जवनराव गाडेगांवकर किन  अिभयंता या सवाना दनांक 
30.06.2018 चा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.07.2018 पासुन सहा म ह याची मुदतवावाढ चा स वःतर ूःताव महासभे समोर 
सादर करावा तो पयत वर ल सवर् अिभयंतांचे मािसक मानधन तुतर् ःथगीत ठेव यात यावा.  तसेच वर ल सवर् अिभयं यांचे दर 
सहा म ह याला इतर कंऽाट  कमर्चा-यांची मुदतवाढ चा ूःताव महासभे समोर मा यतेसाठ  सादर कर यात येते याच ूमाणे दर 
सहा म ह याला मुदतवाढ चा ूःताव महासभे समोर सादर कर यास मा यता घेवुन मुदतवाढ दे यात यावा असे ह  मनपा 
सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक 
कायर्वाह  करावी. 
वषय बं.05     

 मनपा ह ीत तातड चे कामे कर यासाठ  AMRC  ची िनयु  झोन िनहाय कर यात आली आहे परंतु AMRC ची कामे 
तातड ने ना होता मना ूमाणे होत आहे. क येक वषार्म ये AMRC  ची कामे (तातड ची कामे) न झा यामुळे अनेक अपघात होत 
आहे तर  AMRC ची कामे कर यासाठ  िन वदा झोन िनहाय न करता ूभाग िनहाय कर यास ह  सवर्साधारण सभा सवार्नुमते 
मंजरु  देते. 
सुचक:-  शबाना बेगम मो. नासेर, साबेर चाऊस नासेर चाऊस, अ. रशीद अ. गणी                   
अनुमोदक :- स. शेर अली, मो. मसुद अहेमद खान, अ. लतीफ अ. मजीद, फा ख अली खान 

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

ठराव बं.100      ठराव 

 मनपा ह ीत तातड चे कामे कर यासाठ  AMRC  ची िनयु  झोन िनहाय कर यात आली आहे परंतु AMRC ची कामे 
तातड ने ना होता मना ूमाणे होत आहे. क येक वषार्म ये AMRC  ची कामे (तातड ची कामे) न झा यामुळे अनेक अपघात होत 
आहे तर  AMRC ची कामे कर यासाठ  िन वदा झोन िनहाय न करता ूभाग िनहाय कर यास ह  सवर्साधारण सभा सवार्नुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
वषय बं.06      

 मनपा ह ीत ूभाग बं. 12 म ये BSUP योजने अतंगर्त उमर कॉलनी, हलालनगर, पाक जानगर, मोसंबी म ला, 
एकबालनगर, महेबु बया कॉलनी या भागात रःते, नाली, सेनेज लाईन, पथ दवे असे वकाससाचे कामे कर यात आलेले होते पण 
हे कामे आजिमतीस पुणर् झालेली नाह  व सदर कामांवर आज पयत कती खचर् झालेला आहे या बाबतची लेखी मा हती 
सभे यापुव  दे यास ह  मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक:-  अ दल रशीद अ दल गणी                                      ु ु अनुमोदक :- शमीम बेगम शेख जावेद चाऊस 
 

06 

07 

08 

09 

कु. सु ूय मलुंगे 

ौी संजय जाधव 

ौी यंकटेश गोकुळे 

ौी शेख जनैो ीन हसेन साबु  

द. 23.07.09 रोजी सेवा कालावधी संप यामुळे द. 24.07.09 रोजीचा एक 
दवसाचा तांऽीक खंड देवुन द 25.05.09 पासून पुढ ल मुदतवाढ 



(26) 
ूशास कय अहवाल 

 बएसयुपी योजने अतंगर्त य ुॄ हपुर  भागात डपीआर बं. 11 अ वये घरकुलांचे व मुलभुत सु वधा पुर वणे पये 
94.33 कोट चे कामास शासनाकडून दनांक 20.03.2012 नुसार मा यता ूदान कर यात आली.  सदर कामाची िन वदा कमंत 
. 89.84 कोट  असुन वह त प दतीने िन वदा ू बया पुणर् क न दनांक 28.08.12 रोजी कामाचे कायार्रंभ आदेश मे. पंधे 
इ ृाकॉ स ूा.िल. सोलापुर यानंा दे यात आले.  ेऽीय अडचणीनुसार पंधे कंऽाटदार यांची कामाची गती कमी अस याचे 
िनदशर्नास आ याने सवर्साधारण सभे या ठराव बं. 177 द. 10.01.14 नुसार ःथायी सिमतीची मा यता घेऊन इतर सात 
कंऽाटदार यांना केवळ घरकुलांचे बांधकाम कर यासाठ  कायार्रंभ आदेश दे यात येवुन घरकुलांचे कामे क न घे यात आली आहेत. 
 ू य  काम ूगतीत असतानंा (1) कांह  लाभाथ  यां या वैय क कारणाःतव घरकुल बांधून घे यास इ छक ु
नस याने (2) व फ बोडार् या जिमनीवर ल घरकुले कर यास व फ बोडार्ने मनाई के याने 154 घरकुले होऊ शकली नाह त.  (3) 
कुटंब मोठे अस याने लाभथ  वाढ व घरकुलाची मागणी कर त होतेू .  (4) कांह  भागातील जिमनीचा बाजारभाव वाढ याने लोक 
घरकुल बांधकामास इ छक न हते ु (5) सदर ूक प इन-िसट ूकारचा अस याने लाभाथ  आहे याच ठकाणी घरकुल बांधकाम ू
कर यासाठ  क च◌े घर वेळेवर खाली केले नाह त् .  यामुहे वलंब होत होता व ूक पाची मुदत माचर्-2017 पयत होती.  
यामुळे सदर ूक प 1678 घरकुलाव न यावेळेस ूगतीत असले या 1082 घरकुलासाठ  िसमीत करावा लागला यानुसार सदर 
ूक पाची कमंत पये 94.33 कोट  व न 60.99 कोट  अशी िसमीत कर यात आली.  सदर ल ूक पातील लाभा याकडून 
412.67 ल  लोकवाटा येणे बाक  आहे तपशील खालील ूमाणे आहे. 
 या बाबत खालील त याूमाणे ववरण आहे. 
अ) घरकुले कमंत 

अ.ब. घरांची कमंत (िसमीत ूमाणे) खचर् िश लक शेरा 
01 3751.51 ल  3628.60 ल  122.91 ल  उवर्र त घरे ूगतीत व देयक देणे बाक  

ब) मुलभतु सु वधा कमंत 

अ.ब. मुलभतु सु वधा कमंत (िसमीत ूमाणे) खचर् िश लक शेरा 
01 2091.75 ल  1652.78 344.89 ल  िश लक र कमे पकै  . 127.08 ल  ह  र कम दवाब ी, 

बहउदेशीय इमारतु , बडा मदैान, इ याद साठ ची आहे. 
02 स लागार शु क 94.08  
 एकूण 1746.86 

 
 

 
Sr.No. Particulars of work Sanction 

Amount 
in Lacs 

Tender 
Sanction 
Quantity 

Unit Du/infra 
Qty after 
curtailmen
t asper 
(1082 Du) 

After 
Amount 
(for 
1082 
Du`s) in 
Lacs 

Work 
done Qty 

Unit Work 
Done 
Expendet
ure in 
Lacks 

Balance 
Quantity 

Unit Balance 
Amount 
in Lacs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=      
(6-8) 

12 13=       
(7-10) 

1  (A) Dwelling Units 
Pandhe Infra Const 

3154.29 802 Nos 686 2376.21 686 Nos 2448 0 Nos - 71.79 

     B) Sanman Cost Ned 176.4 50 Nos 31 107.66 31 Nos 101.77 -- -- 5.89 
     C) Prathvi Const. Ned 299.88 85 Nos 17 59.04 17 Nos 55.65 -- -- 3.39 
     D) B.G.Bhaskare Ned 529.21 150 Nos 66 229.22 66 Nos 224.89 -- -- 4.33 
     E) Swan Const. Ned 299.88 85 Nos 39 135.45 39 Nos 124.88 -- -- 10.57 
     F) Buildwell Const. Ned 529.21 150 Nos 64 222.27 64 Nos 221.17 -- -- 1.1 
     G) Sharda Electrical Ned 299.88 85 Nos 39 135.45 33 Nos 80.85 6 -- 54.6 
      H) Farhat Deshmukh Ned 352.81 100 Nos 45 156.28 37 No 94.47 8 -- 61.81 
      I) Sparc Mumbai 529.21 150 Nos 74 257 74 Nos 208.14 -- -- 48.86 
     J) SELF 70.23 21 Nos 21 72.93 21 Nos 68.78 -- -- 4.15 
 A) TOTAL (D.u work) 5817.96 1678 Nos 1082 3751.51 1068 0 3628.6 14 0 122.91 
2 Road Works 1481.01 16098 Rmt 10380.24 954.97 12608.5 Rmt 513.08 -2228.26 Rmt 441.89 
3 Water Supply 301.84 14284 Rmt 9210.54 194.63 13658.4 Rmt 357.8 -4447.86 Rmt -163.17 
4 Sewarage 315.52 16098 Rmt 10380.24 203.45 17064.59 Rmt 561.07 -6684.35 Rmt -357.62 
5 Strom Water Drain 788.8 32196 Rmt 20760.47 508.63 7977.53 Rmt 151,83 12782.94 Rmt 356.8 
6 Street Light 232.2 540 Nos 348 149.73 145 Nos 69.00 203 Nos 80.73 
7 Multiparpose Building 6 1 Nos 1 6 0 Nos 0 1 Nos 6 
8 Play Ground/Garden 40.34 4800 Sq

mt 
4800 40.34 0 Sq

mt 
0 4800 Sq

mt 
40.34 

9 Total (Infra Work) 3165.71 -- -- 0 2057.75 0 0 1652.78 0 0 404.97 
10 Total Du + Infra 8983.67 -- -- 0 5809.27 0 0 0 0 0 404.97 
11 Other A & OE Charge 449.18 -- -- 0 290.46 0 0 0 0 0 290.46 
12 Grass Total 9432.85 -- --  6099.73 0 0 5281.38 0 0 818.35 

 सदर ल ूक पा अतंगर्त एकूण लाभाथ  हःसा र कम पये 470.67 ल  एवढ  असुन यापैक  आत पयत . 57.99 
ल  एवढ  र कम वसलु झाली आहे.  तसेच पये 412.67 ल  एवढ  र कम लाभाथ  हःसा पोट  लाभाथ कडून येणे बाक  
आहे. 
 
 
 
 



(27) 
अरशीया कौसर  ॄ हपुर  एर यासाठ  वेगळयाने बजेट आले होते. या एर यातील पाणी पुरवठा, सेनेज ह  कोणतेह  

कामे झालेली नाह . ह  कामे न कर यास जबाबदार कोण आहे. याचे बल देखील दे यात आलेले 
आहे अशी माह ती मला कळाली आहे कामे तर झाली नाह  यामुळे यावर काय कायर्वाह  करणार 
याचा खुलासा करावा. 

मसुद अहेमद खाँ    ूभाग 11 म ये अधर्वट कामे झालेली आहेत ती काम पुणर् के हा होणार. लाईटचे पोल नाह त.  

अ दल रिशदु    पोल लाव यात आले आहे पण यावर लाईट लाव यात आलेले नाह  जवळपास 150 पोल आहेत. 
सेनेज लाईन / पाणी पुरवठयाची लाईन टाकली पण ितला कने शन नाह  याचा लोकांना काय 
उपयोग आहे याचा खुलासा करावा. जो कोणी दोषी आहे यावर कायर्वाह  कर यात यावी. 300 पोल 
आहेत यावर लाईट लाव यात आलेले नाह त. केबल वायर टाकले नाह . ॄ हपुर या नांवे पैसे 
आले होते ते इतर वापर यात आले. जे लोन उचलेले होते या लोन म ये या एर याची कामे 
करावयाचे होते.  95 कोट  पयातून 10 ट के र कम ह  लाईटवर खचर् केली पाह जे. रःते, सेनेज 
लाईन / पाणी पुरवठयाची लाईन टाक यात आलेली नाह . 

स. शेर अली   रःते, सेनेज लाईन, पाणी पुरवठयाची लाईन नाह त, ना या नाह त लाईट नाह त. कारण या 
एर याम ये सवर् गर ब लोक रहातात. यामुळे कामे केली जात नाह त काय हा आरोप 
आहे. ह आयपी ग ली असती तर काम झाले असते.  आमदार साहेब हे वकासासाठ  मा या वाडार्त 
आले होते. वकासाची कामे का थांब व यात आली आहेत. िनयम सांगुन चौकट  केली जाते. खचर् 
केला जात नाह .  दसु-या ड पीआर म ये जी र कम होती ते हढ च कामे कर यात आली काय 
इतर खचर् कर यात आलेला नाह  काय. ॄ हपुर  एर यातच िनयम व अट  का लाव यात येत 
आहेत. 150 कोट ची मंजरू  दली यावेळ  ॄ हपुर  एर याची कामे कर यात येतील असे सांग यात 
आले होते. हे लोन या पैसात काम कर यास का हरकत आहे हे सांगावे. 

अ दल रिशदु    पोल लाव यात आले आहे पण यावर लाईट लाव यात आलेले नाह   यां यावर कायर्वाह  करणार 
क  नाह  हे सांगावे. 

अ दल स ारु    सु वातील 98 कोट चा ड पीआर तयार कर यात आला होता. जे काम बंद होते आपण आ यामुळे ते 
काम चाल ू यामळेु आपले अिभनदंन.ॄ हपुर  एर यातील 14 कोट चे कामे झाली पाह जे. 140 पोल 
उभे केले आहेत. यावर लाईट नाह . यास दोषी कोण आहे.  एक कडे 12 कोट ची मा यता दे यात  

येते. पण हे काम कर यात येत नाह . नगरो थानचा रःता सु दा चालू झालेला नाह . 14 कोट चे 
कामे या ठ काणी करावे. 150  कोट चे कजर् घेतले आहे.  मुदत वाढ दे याचे काम कोणाचे आहे ते 
तर तुमचे काम आहे. पाणी सेनेज झाले आता दोन कोट चे रःते करावे. आपण एकदा ह जीट 
करावी. सभापती यांनी ह जीट करावी. 

अरिशया कौसर     ॄ हपुर या वषयावर अिंतम िनणर्य यावा. 
अ दल शमीम अ दलाु ु    या एर यात आ ह  ह जीटला गेलो यावेळ  लोकांनी आमचा स कार केला आमदारांचा ह  स कार 

केला लोकां या आप या वषयी चांग या भावना आहेत. इतरांनाह  आशा हो या क  यांचेह  कामे 
होतील. जे पैसे आलेले आहेत यातूनच हा खचर् करावयाचा आहे.  जर या साठ  दोन कोट  लागत 
असतील तर या ठकाणचे कामे करावे. आपणास काह  अडचण असेल तर आ ह  ठराव क न देवू 
पण काम करावे.  

अ दल फईमु    मा या एर यात 200 घराचे काम झाले आहे परंतू इ ृाचे कामे झालेले नाह त. लोन मधून ह  
कामे करावे. 

आयु    ॄ हपुर चा वषय आहे. ड पीआर मंजरू झालेले आहेत ते शासनाकडून मंजरू झालेले आहेत.लाईट, 
रःता, सेनेज कतीचे करावयाचे याची मंजरू  आहे. या मंजरू या अधीन राहन आपणास काम करावे ु
लागेल. मंजरू त बसत असेल तर कामे होतील.  ॄ हपुर  एर या खुप मोठा आहे आ ण घराची 
सं या खुप कमी आहे. 500 घराचा इ ृा आपणास मंजरू आहे. ड पीआर या तुलनेत आपणास पैसे 
कमी पडतात.ड पीआर या बाहेर आपणास जाता येणार नाह .  या िशवाय आपणास कामे 
करावयाची आहेत ती मनपा फंडातून करता येतील. बीएसयपुी यती र  इतरह  घरे आहे याची 
कामे मनपा फंडातून क न घे यात येतील. 

अ दल शमीम अ दलाु ु    आयु  साहेब आपणास अिधकार आहेत आमचा काह  ठराव पाह जे असेल तर तो आ ह  देवू. 100 
कोट यावर जावू नका असे आमचे मत आहे. 

आयु     तपासुन  कायर्वाह  कर यात येईल. जे अिधकारात आहे ते कर यात येईल. 
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स. शेर अली    10 ड पीआर म ये या या अगे टस जावून काम केलेले आहे. या ूमाणे कर यात यावे.  

(अ दल स ारु , अ दल शमीम अ द लाु ु , अ दल रशीदु , स. शेर अली, अरशीया कौसर हे सदःय 
ॄ हपुर या वकास कामे होत नस यामुळे जो पयत कामे सु  कर यात येणार अस याचा 
आयु ांनी आ ासन देत नाह  तो पयत सभागहृात मा. महापौर यां या समोर ठया आदंोलन क न 
बसले होते ) 

आयु      जी काह  काम ूा याने करणे आवँयक आहेत ती कर यात येतील. 
 ( मा. आयु ांनी आ ासन द यावर सभागहृात आंदोलनसाठ  बसलेले स. सदःय आपला आदंोलन 

मागे घेतला ) सभागहृाचे पुवर्वत कामकाज सु  झाले. 
स.शेर अली / अ.स ार  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ूभाग बं. 11 व 12 म ये BSUP योजने अतंगर्त 

ूक प मंजरु झाला होता यापैक  घरकुलाचं बांधकाम व मुलभतु सु वधांची कामे कर यात आली 
आहेत.  परंतु कांह  ठकाणी सदर भागातील वः याम ये सेनेज लाईन, पाणी पुरवठा लाईन व रःते 
या मुलभुत सु वधा पूणर्पणे िश लक अस याने येथील नाग रकांना व लाभा याना ऽास होत आहे.   

क रता सदर ूभागात बएसयुपी ड .पी.आर-11 (ॄ हपुर ) मधून मुलभुत सु वधा ंक रता 
व वध बाबिनहाय (Component wise) िश लक असलेली तरतुद र कमेतुन जसे रःते, 
पाणीपुरवठा या पाईप लाईन व सेनेज या कामावर खचर् कर यात यावा.  तसेच या यित र  वर ल 
कामे करणेसाठ  जाःतीचा िनधी लागणार अस यास जाःतीचा खचर् हा मंजरु नगरो थान 
योजनेसाठ  कंवा इतर मंजरु योजने साठ  घेतले या कजर् र कमेतुन कंवा इतर शासक य िनधीतुन 
खचर् क न ूक प अिंतम क न घे यास मा यता दे यात यावी. 

अ. रशीद / अश या कौसर ौी अ. स ार अ. गफुर व स. शेर अली यांनी जो द ःती ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन ु
आहे. 

महापौर ौी स. शेर अली व ौी अ. स ार यांनी पुढ ल ूमाणे द ःती ूःताव मांडला ु नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका ूभाग बं. 11 व 12 म ये BSUP योजने अतंगर्त ूक प मंजरु झाला होता 
यापैक  घरकुलाचं बांधकाम व मुलभतु सु वधाचंी कामे कर यात आली आहेत.  परंतु कांह  ठकाणी 
सदर भागातील वः याम ये सेनेज लाईन, पाणी पुरवठा लाईन व रःते या मलुभुत सु वधा पूणर्पणे 
िश लक अस याने येथील नाग रकांना व लाभा याना ऽास होत आहे.   

क रता सदर ूभागात बएसयुपी ड .पी.आर-11 (ॄ हपुर ) मधून मुलभुत सु वधा ंक रता 
व वध बाबिनहाय (Component wise) िश लक असलेली तरतुद र कमेतुन जसे रःते,  
पाणीपुरवठा या पाईप लाईन व सेनेज या कामावर खचर् कर यात यावा.  तसेच या यित र  वर ल 
कामे करणेसाठ  जाःतीचा िनधी लागणार अस यास जाःतीचा खचर् हा मंजरु नगरो थान 
योजनेसाठ  कंवा इतर मंजरु योजने साठ  घेतले या कजर् र कमेतुन कंवा इतर शासक य िनधीतुन 
खचर् क न ूक प अिंतम क न घे यास ह  मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 

ठराव बं.101      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ूभाग बं. 11 व 12 म ये BSUP योजने अतंगर्त ूक प मंजरु झाला होता 
यापैक  घरकुलाचं बांधकाम व मुलभतु सु वधांची कामे कर यात आली आहेत.  परंतु कांह  ठकाणी सदर भागातील वः याम ये 
सेनेज लाईन, पाणी पुरवठा लाईन व रःते या मुलभुत सु वधा पूणर्पणे िश लक अस याने येथील नाग रकांना व लाभा याना ऽास 
होत आहे.   

क रता सदर ूभागात बएसयुपी ड .पी.आर-11 (ॄ हपुर ) मधून मुलभुत सु वधां क रता व वध बाबिनहाय 
(Component wise) िश लक असलेली तरतुद र कमेतुन जसे रःते, पाणीपुरवठा या पाईप लाईन, सेनेज व वधुत खांबवर द या 
ब ी यासाठ  लागणा-या केबल या कामावर खचर् कर यात यावा.  तसेच या यित र  वर ल कामे करणेसाठ  जाःतीचा िनधी 
लागणार अस यास जाःतीचा खचर् हा मंजरु नगरो थान योजनेसाठ  कंवा इतर मंजरु योजने साठ  घेतले या कजर् र कमेतनु 
कंवा इतर शासक य िनधीतनु खचर् क न ूक प अिंतम क न घे यास ह  मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
वषय बं.07      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूशासनाने कायार्लयीन पऽ बमांक नावाशमनपा/ःव व/2857/18 दनांक 
02.06.2018 अ वये मानसनुपुवर्/पावसाळया पुव  संबंधीत ःव छता िनर कां माफर् त नाले साफ झा याची याद  सादर कर यात 
आली आहे.  जे याद  नाले/नाली साफ कर यात आ याची याद  दे यात आली यात ूभाग बं. 12 व 14 मधील 90 ट के 
नाले/ना याचंी साफसफाई कर यात आलेले नाह  जे क  फ  कागदोपऽीच कर यात आली सदरची याद  हे फ  ःव छता  
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िनर क, ेऽीय अिधकार  यांनी एकऽ बसुन तयार कर यात आ याचे दसुन येते.  जो याद  ूिस द कर यात आली ते दशाभुल 
कर याची आहे. 
 क रता सदरची याद  जे दशाभुल कर याची ूिस द कर यात आली या अिधकार /कमर्चा-यां व द िशःतभंग 
वषयक कायर्वाह  कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी. 
सुचक :-  शबाना बेगम मो. नासेर                           अनुमोदक :- अ. रशीद अ. गणी, अ दल लतीफ अु . मजीद 

ूशास कय अहवाल 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽीय कायार्लय बं. 01 ते 06 अंतगर्त पावसाळयापुव  उपाय योजनंतगर्त मनुंयबळ व 
जेसीबी/पोकलेन मिशन दारे काढ यात येणा-या सवर् लहान व मोठे ना यांची साफसफाई संदभार्त दनांक 30.05.18 रोजी ःव छता वभागात सवर् 
ःव छता िन र क यांची आढावा बैठक आयोजीत कर यात आले होते सदर बैठक त दले या िनदशानुसार सवर् ःव छता िन र क यांना यां या 
ूभागांतगर्त मनुंयबळ व जेसीबी/पोकलेन मिशन दारे काढ यात आले या ना यांची व िश लक राह ले या ना यांची याद  सादर केले आहे. 
 यानुसार ूभाग बं. 12 व 14 अंतगर्त पावसाळयापुव  उपाय योजनंतगर्त मनुंयबळ व जेसीबी/पोकलेन मिशन दारे काढ यात 
आले या ना यांची याद  संबंधीत ःव छता िन र क यां या ूा  अहवालावर बैठक त संबंधीत ःव छता िनर क यांना य श: चचार् क नच 
शहािनशा कर यात आले आहे.  कायार्लयीन पऽ बं. नावाशमनपा/ःव व/2857/18 द. 02.06.18 अ वये सवर् संबंधीत ूभागाचे स. 
सदःय/सदःया यां याकडे नाले साफसफाई केलेला व िश लक असले या ना यांची याद  सादर कर यात आले आहे.  ूिस द कर यात आलेली 
याद  हे चुक चा नसुन व दशाभुल कर यात आलेली नाह . क रता मनपा सवर्साधारण सभेसमोर मा यतेसाठ  सादर केले या ूःताव संदभार्त उ  
ूमाणे ूशासक य अहवाल सादर कर यात येत आहे. 

मा सुन-2018 

पावसाळयापुव  मनुंयबळा दारे व जेसीबी / पोकलेन मिशन दारे काढावयाचा ना यांची याद  

ूभाग बं. 12 (उमर कॉलनी) 
अ.ब. मनुंयबळावदारे काढावयाचे नाले स ःथती 

01 मुजाहेद चौक ते पा कजा फंकशन हॉल नाली सफाई झाली आहे 

02 मुखीत फंकशन हॉल ते दबक पुल नाली सफाई झाली आहे 

03 देलुरनाका चौरःता ते इदगाह कमान नाली सफाई झाली आहे 

04 इदगाह खुदवाई नगर चौरःता ते मलंग बाबा ब ड ंग नाली सफाई झाली आहे 

05 उमर कॉलनी मेन रोड नाला नाली सफाई झाली आहे 

 जेसीबी मशीन दारे काढावयाचे नाले  
01 मोसंबी चा मळा ते पुढे शेता पयत नाली सफाई झाली आहे 

02 मुजाहेद चौक ते गाडेगांव रोड पाणी टाक  नाली सफाई झाली आहे 

03 दबक पुल ते हमी दया कॉलनी नाली सफाई झाली आहे 

04 दबकपुल ते पाक जा फंकशन हॉल नाली सफाई झाली आहे 

ूभाग बं. 14 (होळ ) 
अ.ब. मनुंयबळावदारे काढावयाचे नाले स ःथती 

01 लआमीनगर मधील मोठ  नाली बाक  आहे 

02 नावघाट मेन रोड वरची नाली नाली सफाई झाली आहे 

03 करबला दवाखाना ते नावघाट नाली बाक  आहे 
04 नावघाट ॄज बाजुची नाली नाली सफाई झाली आहे 

05 मरघाट रोड ते गु दारा दो ह  साईड नाली सफाई झाली आहे 

06 िस दाथर्नगर मधील नाली नाली सफाई झाली आहे 

07 िस दाथर्नगर ते साखरेकर पाईट बाक  आहे 

08 भोजालाल गवळ  ते नावघाट पयत नाली सफाई झाली आहे 

09 सराफा मेनरोड ते िम ट का शेर पयत दो ह  साईड नाली नाली सफाई झाली आहे 

10 मारवाड गली ते नगरे र मं दर नाली सफाई झाली आहे 

11 बंदवाडा ते तळनकर हॉःपीटल नाली सफाई झाली आहे 

12 राम मं दर ते भंगार लाईन दो ह  बाजु नाली सफाई झाली आहे 

13 तळनकर मुलीची शाळा दो ह  बाजू नाली सफाई झाली आहे 

14 स यदान पुणर् 6 ना या नाली सफाई झाली आहे 

15 सराफा ते नावघाट दो ह  बाजु नाली सफाई झाली आहे 

16 क ला मेन रोड एक साईट नाली सफाई झाली आहे 

17 मळ  गली मधील 8 नाली नाली सफाई झाली आहे 
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 जेसीबी दारे काढावयाचे नाले  
1 लआमीनगर मधील मोठा नाला बाक  आहे 
2 िस दाथर्नगर मधील मोठा नाला बाक  आहे 
3 मळ  मधील मोठा नाला बाक  आहे 

शबाना बेगम    मा या ूभागातील सवर् ना या भरले या आहेत याची सफाई करावी. 
अरिशया बेगम   ना या या घरा या खाली आहेत याच सफाई कशी होईल हे सांगावे. घरा या खाली जावून सफाई 

करता येणार नाह  यासाठ  या ना याचा ट वळवावा. 
बापुराव गजभारे   आर अ ड बी या कंपनीला नाले सफाईचे टे डर दले आहे. याची सफाई चांगली कर यात आलेली 

नाह . आर अ ड बी या कंपनीवर िनयंऽण कोणाचेह  नाह . जे अिधकार  आहेत ते मनपा या 
ह ताची जोपासणा कर त नाह त. जे कमर्चार  मागील कंपनी कडे काम कर त होते यांना कामावर 
घे यास सचुना के या हो या याची अदयाप पयर्त अमंलबजावणी झालेली नाह . आर अ ड बीचे 
काम यो य प दतीने होत नाह . नाले सफाई ह  तो यो य कर त नाह . या यावर यो य ती 
कायर्वाह  कर यात येईल. 

सभागहृ नेता    जे पुव  25 लोक काम कर त होते यावर वर त िनणर्य घे यात येईल. 
महि पंपळे   आता जो गजभारे साहेबांनी जो वषय घेतला आहे या 8 ते 10 लोकांना वर त कामावर यावे 

कारण यां यावर उपास मार ची वेळ आलेली आहे. यांना वर त कामावर यावे. जो िनकृ  
दजार्चा अिधकार  आहे या या वेतनवाढ  थांब व यात यावे. 

शबाना बेगम ूशासनाने जी मा हती दली तो चुक ची असुन सदर ल नाले/ना या साफसफाई कागदोपऽीच आहोत 
वाःत वक पहाता याच वेळेस ःथळ पाहणी केली असता अनेक ठकाणी ना या साफसफाई झालेली 
नाह  यामुळे चौकशी कर यासाठ  एक उपसिमती गठ त कर यात यावी अशी माझी सुचना आहे.  

अ. रशीद ौीमती शबाना बेगम यांनी जो सिमती गठ त कर याचा जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन 
आहे सदर ल उपसिमतीत मा. महापौर यां या अ य तेखाली मा. उपमहापौर, ौी अ दल शमीम ु
अ द ला सभापती ःथायी सिमतीु , ौीमती शबाना बेगम मो. नासेर, अ. रशीद अ.गणी, अ. लतीफ 
अ. मजीद, अश या कौसर मो. हबीब, ःव छता वभागाचे सहा यक आयु , उपआयु , वधी 
अिधकार  यांची एक उपसिमती गठ त कर यास मा यता दे यात येते.   सदर ल उपसिमतीने 
आपला चौकशी अहवाल पुढ ल महासभेत सादर करावा यावर महासभेने अलवालावर अतंीम िनणर्य 
घे यासाठ  मा यता दे यात यावी.  

महापौर ौीमती शबाना बेगम व ौी अ.रशीद यांनी ूभाग बं. 11 व 12 म ये पावसाळयापुव  नाले/ना या 
साफसफाई झा या नस याने याची चौकशी कर यासाठ  मा. महापौर यां या अ य तेखाली मा. 
उपमहापौर, ौी अ दल शमीम अ द लाु ु , ौीमती शबाना बेगम मो. नासेर, अ. रशीद अ.गणी, अ. 
लतीफ अ. मजीद, अश या कौसर मो. हबीब, ःव छता वभागाचे सहा यक आयु , उपआयु , वधी 
अिधकार  यांची एक उपसिमती गठ त कर यास मा यता दे यात येते. सदर ल उपसिमतीने आपला 
चौकशी अहवाल पुढ ल महासभेत सादर करावा यावर महासभेने अलवालावर अतंीम िनणर्य घे यास 
मा यता दे यात येते. 

ठराव बं.102      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूशासनाने कायार्लयीन पऽ बमांक नावाशमनपा/ःव व/2857/18 दनांक 
02.06.2018 अ वये मानसनुपुवर्/पावसाळया पुव  संबंधीत ःव छता िनर कां माफर् त नाले साफ झा याची याद  सादर कर यात 
आली आहे.  जे याद  नाले/नाली साफ कर यात आ याची याद  दे यात आली यात ूभाग बं. 12 व 14 मधील 90 ट के 
नाले/ना याचंी साफसफाई कर यात आलेले नाह  जे क  फ  कागदोपऽीच कर यात आली सदरची याद  हे फ  ःव छता 
िनर क, ेऽीय अिधकार  यांनी एकऽ बसुन तयार कर यात आ याचे दसुन येते.  जो याद  ूिस द कर यात आली ते दशाभलु 
कर याची आहे. 
 क रता सदर कामाची चौकशी कर यासाठ  मा. महापौर यां या अ य तेखाली मा. उपमहापौर, ौी अ दल शमीम ु
अ द लाु , ौीमती शबाना बेगम मो. नासेर, अ. रशीद अ.गणी, अ. लतीफ अ. मजीद, अश या कौसर मो. हबीब, ःव छता 
वभागाचे सहा यक आयु , उपआयु , वधी अिधकार  याचंी एक उपसिमती गठ त कर यास मा यता दे यात येते.   सदर ल 
उपसिमतीने आपला चौकशी अहवाल पुढ ल महासभेत सादर करावा यावर महासभेने अलवालावर अतंीम िनणर्य घे यास ह 
मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
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वषय बं. 08      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यायाम शाळेत एकऽीत मानधनावर कायर्रत असले या 04 पहेलवानांना यापुव  
दे यात आले या मानधनाची र कम यांचा खुराव व कौटं बक खचार्साठ  अपुर  पडत अस यामुळे यांना दे यात येणाू -या 
मानधनाची र कम पये 5,000/- वाढवून ूितमहा . 12,000/- मासीक मानधन दे याचा ठराव नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या सवर्साधारण सभा ठराव बं. 87 दनांक 22.08.12 अ वये पार त कर यात आला.  तथा प . 12,000/- 
मािसक वेतन सवर्संबंधीतास दनांक 01.03.16 पासून दे यात आली.  यामुळे सवर् संबधंीतावर अ याय झाला आहे.  तसेच 
महानगरपािलका सवर्साधारण सभा ठराव बं. 182 दनांक 27.03.15 अ वये ठराव पार त क न कायार्लयीन आदेश बं. 3820/15 
दनांक 20.06.15 अ वये . 5,000/- ऐवजी पये 7,000/- देणे संबंधीत आदेश दगर्मीत केले. 
 वाःत वक पहाता वाढ व मानधन देणेचा ठराव दनांक 22.08.12 रोजी झाला अस यामुळे दनांक 22.08.12 रोजी 
पासुन ूितमहा पये 12,000/- मानधन देणे आवँयक होते. 
 त हा उ  पार त झाले या सवर्साधारण सभा ठराव बं. 87 दनाकं 22.08.12 अ वये पार त केले या ठरावानुसार सवर् 
संबंधीत पहेलवानास दनांक 22.08.12 ते 19.06.15 पयत . 5,000/- ऐवजी मानधन पये 12,000/- तािसक वेतन दनांक 
20.06.15 ते 28.02.16 पयत . 7,000/- ऐवजी . 12,000/- ूितमहा मािसक वेतन दे याची व फरकाची र कम दे यास ह  
मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते. 
सुचक :- ितडके ूशांत व ठल                  अनुमोदक :- अ. स ार अ. गफुर 

ूशासक य अहवाल 

 मनपा सवर्साधारण सभा ठराव बं. 182 द. 27.03.15 या अनुषंगाने कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/आःथा-5/ 
3820/15 दनांक 20.06.2015 नुसार कुःती ूिश कांचे मानधनाम ये वाढ क न पये 5,000/- ऐवजी पये 7,000/- 
मानधन दे याची मा यता ूदान कर यात आली होती. 
 तदनंतर मनपा सवर्साधारण सभा ठराव बं. 87 दनांक 22.08.2012 ची अमलबजावणी क न पुन : कुःती ूिश कांचे 
मानधनात वाढ क न . 7,000/- ऐवजी पये 12,000/- ूितमहा ूती य  देणेक रता कायार्लयीन आदेश दनांक 
14.03.2016 अ वये दनांक 01.03.2016 पासून वाढ व मानधन अदाई कर याची मा यता ूदान कर यात आली आहे.  तसेच 
मनपा सवर्साधारण सभा ठराव बं. 44 दनांक 01.09.2017 ची अमलबजावणी क न कायार्लयीन आदेश बं नावाशमनपा/साू व/ 
आःथा-5/707/18 दनांक 17.04.2018 अ वये कुःती िश क (प हलवान) यानंा दनांक 01.04.2018 पासुन ूितमहा मानधन 
पये 20,000/- अदाई कर यास मा यता ूदान कर यात आली आहे यानुसार स ःथतीत मानधन अदाई कर यात येत आहे. 

 तथा प उ  मानधनावर ल कुःती ूिश क (प हलवान) यां या मानधनात वेळोवेळ  वाढ कर यात आलेली अस याने 
सदर या ूःतावानुसार संबंधीत कुःती ूिश क (प हलवान) यांना वाढ व मानधना या फरकाची र कम 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 कायर्वाह  करावी. 
ठराव बं.103      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यायाम शाळेत एकऽीत मानधनावर कायर्रत असले या 04 पहेलवानांना यापुव  
दे यात आले या मानधनाची र कम यांचा खुराव व कौटं बक खचार्साठ  अपुर  पडत अस यामुळे यांना दे यात येणाू -या 
मानधनाची र कम पये 5,000/- वाढवून ूितमहा . 12,000/- मासीक मानधन दे याचा ठराव नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या सवर्साधारण सभा ठराव बं. 87 दनांक 22.08.12 अ वये पार त कर यात आला.  तथा प . 12,000/-  
मािसक वेतन सवर्संबंधीतास दनांक 01.03.16 पासून दे यात आली.  यामुळे सवर् संबधंीतावर अ याय झाला आहे.  तसेच 
महानगरपािलका सवर्साधारण सभा ठराव बं. 182 दनांक 27.03.15 अ वये ठराव पार त क न कायार्लयीन आदेश बं. 3820/15 
दनांक 20.06.15 अ वये . 5,000/- ऐवजी पये 7,000/- देणे संबंधीत आदेश दगर्मीत केले. 
 वाःत वक पहाता वाढ व मानधन देणेचा ठराव दनांक 22.08.12 रोजी झाला अस यामुळे दनांक 22.08.12 रोजी 
पासुन ूितमहा पये 12,000/- मानधन देणे आवँयक होते. 
 त हा उ  पार त झाले या सवर्साधारण सभा ठराव बं. 87 दनाकं 22.08.12 अ वये पार त केले या ठरावानुसार सवर् 
संबंधीत पहेलवानास दनांक 22.08.12 ते 19.06.15 पयत . 5,000/- ऐवजी मानधन पये 12,000/- तािसक वेतन दनांक 
20.06.15 ते 28.02.16 पयत . 7,000/- ऐवजी . 12,000/- ूितमहा मािसक वेतन दे याची व फरकाची र कम दे यास ह  
मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल 
वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
वषय बं. 09     

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर ौी जाधव मोहन जनकराम, ौी मौजम खान मु तार खान, कु. 
एकबाल फातेमा अ. रह म, कु. जवैर या तजीन मो. इलीयास हे कंऽाट  ूाथिमक िश क या पदावर मागील 4-5 वषार्पासुन 
कायर्रत असुन यांनी िनयु  कंऽाट  त वावर झाली अस याने यांना िश णसेवक पदाूमाणे वेतनौणेी दे यात आलेली नाह .  
स ःथतीत यानंा ूितमहा पये 12,000/- इतके मानधन दे यात येते परंतु वाढ या महागाईमकुळे इत या अ प  



(32) 
मानधनाम ये सबंंधीतांना यां या कुटंबाचा उदरिनवार्ह करणे कठ ण होत अस याने यांचे ूितमहा मानधनात वाढ क न यांना ू
ूितमहा पये 20,000/- इतके मानधन दे यास ह  सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते. 
सुचक :- यो सना राज ुगोडबोले             अनुमोदक :- िगतांजली कापुरे (हाटकर) 

ूशासक य ट पणी 
        सदर ूःतावा या अनुषंगाने ूःतावात नमुद सहिश क हे शै णक वषर् 2011-12 ते आजपावेतो मनपा िश ण 
आःथापनेवर कंऽाट  ःव पात सहिश क या पदावर कायर्रत असून संबंिधतांना एक दवसाचा तां ऽक खंड देऊन सहा-सहा 
म ह याची मुदतवाढ दे यात येते. शालेय िश ण व बडा वभागाचा शासन िनणर्य बं.पीआरई-2008/(313/08)/ूािश-1, दनांक 
17 स टबर 2011 या शासन िनणर्यानुसार ूाथिमक व मा यिमक कंऽाट  िश कांना अनुबमे . 6,000/- व . 8,000/- 
ूतीमाह मानधन दे यात येत होते. परंतु स ःथतीतील वाढ या महागाईचा वचार क न व एवढया कमी मानणनात कुटंबाचे ू
भागत नस यामळेु संबंिधतांचा सहानुभुतीपूवर्क वचार क न संबंिधतांना मनपा सवर्साधारण सभा दनांक 29.02.2016 रोजी 
समंत केलेला ठराव बं. 135 अ वये मनपा सवर्साधारण सभेने ठराव पार त केलेला असून जा.बं. नावाशमनपा/ आःथा-
सेल/544/16 दनांक 12.04.2016 अ वये कायार्लयीन आदेशा वये ूाथिमक कंऽाट  िश कांना . 12,000/- आ ण मा यिमक 
कंऽाट  िश कांना . 15,000/- ूमाणे मानधन मनपा फंडातुन अदा कर यात येतो. तसेच संबंिधत कंऽाट  िश कांना 
स ःथतीत दे यात येणारे मानधन हे शालेय िश ण व बडा वभागाचा शासन िनणर्य बं.पीआरई-2008/(313/08)/ूािश-1, 
दनांक 17 स टबर 2011 या शासन िनणर्याम ये नमुद केले या मानधनापे ा जाःत आहे. यामुळे मानधनात वाढ करता येणार 
नाह .   

महापौर ूशासनाने आप या लेखी अहवालात शासन िनणर्य दनांक 17 स टबर 2011 या शासन 
िनणर्याम ये नमुद केले या मानधनापे ा जात अस यामुळे संबंधीतां या मानधनात वाढ करता 
येणार नस याचे लेखी कळ व यानुसार कंऽाट  ूाथिमक िश कां या मानधनास वाढकरता येणार 
नाह  

ठराव बं.104      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर ौी जाधव मोहन जनकराम, ौी मौजम खान मु तार खान, कु. 
एकबाल फातेमा अ. रह म, कु. जवैर या तजीन मो. इलीयास हे कंऽाट  ूाथिमक िश क या पदावर मागील 4-5 वषार्पासुन 
कायर्रत असुन यांनी िनयु  कंऽाट  त वावर झाली अस याने यांना िश णसेवक पदाूमाणे वेतनौणेी दे यात आलेली नाह .  
स ःथतीत यांना ूितमहा पये 12,000/- इतके मानधन दे यात येते परंतु वाढ या महागाईमकुळे इत या अ प 
मानधनाम ये सबंंधीतांना यां या कुटंबाचा उदरिनवार्ह करणे कठ ण होत अस याू ने यांचे ूितमहा मानधनात वाढ क न यांना 
ूितमहा पये 20,000/- इतके मानधन दे या बाबतचा ूःताव स. सदःयांनी सादर केलेला आहे. तथा प शासन िनणर्य दनांक 
17 स टबर 2011 या शासन िनणर्याम ये नमदु केले या मानधनापे ा जात अस यामुळे कंऽाट  ूाथिमक िश कां या मानधनात 
वाढ करता येणार नस याचे लेखी कळ व यानुसार संबंधीतां या मानधनात वाढ करता येणार नाह  असे ह  सवर्साधारण सभा 
सवार्नुमते मा यता देते. 
वषय बं. 10      

 कि शासना या मागर्दशर्क सुचने नुसार गरोदर मातांना दजदार आरो य सु वधा दे यासाठ  ूधानमंऽी सुर त मातृ व 
अिभयान या योजनेची ूभावी अमलबजावणी कर यात येत आहे.  यानुसार दसु-या व ितस-या ितमाह तील सवर् गरोदर मातांची 
सोनोमाफ  तपासणी करणे आवँयक आहे.  यामुहे मातां या जोखमी या अवःथांचे व बालकाम ये असणा-या ज माता यगंाचे 
वर त िनदान होवुन वर त उपचार के यास भ वंयाम ये या मातांची सुर ीत ूसुती होवुन स ढ सशकत बालकांचा सुख प 
ज म हो यास मदत होईल. 
 यानुसार मनपाके या एकूण 15 दवाखा याम ये व हैदरबाग येथील अतं ण दवाखा याम ये गरोदर माता जाःत 
ूमाणात तपासणी कर यासाठ  येतात.  यापैक  बरचःया या अ पउ प न गटात मोडतात यामुळे सोनोमाफ  करणे, X-RAY 

काढणे परवडत नाह  तर  मनपा  ह ीतील गरोदरमाता, बालके व इतर रोगांना या सु वधेचा अ यंत लाभ होवुन शकतो. 
 याअनुषंगाने मनपाके या हैदरबाग युसीएचसी येथे कलर डॉ लर सु वधा असलेली सोनोमाफ  मशीन व डजीटल X-RAY 
मशीन खरेद  क न उपल ध क न द यास गरोदरमाता, बालके व इतर रोगांना सु वधेचा अ यंत लाभ होवु शकतो. 
 तर  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नादेंड या हैदरबाग णालयासाठ  सोनोमाफ  तपासणी कर ता X-RAY 
काढ या क रता कलर डॉ लर सोनोमाफ  मशीन व डजीटल X-RAY मशीन खरेद साठ  ू येक  अंदाजे पये 12 ते 15 ल  पये 
खचर् अपे ीत आहे.  क रता कलर डॉ लर सोनोमाफ  मशीन व डजीटल X-RAY मशीन खरेद  कर यासाठ चा खचर् मनपा 
िनधीतुन सालसन 2018-19 या आथ क वषार् या िशषर्कातुन कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
सुचक :- स. शेर अली महेबुब अली                  अनुमोदक :- अ. रशीद अ. गणी  

सभागहृ नेता  ह  मशीन वर त खरेद  कर यात यावी. याचा लोकांना फायदा होईल. आपले लोक िस ह ल 
हॉःपीटलला पाठ वत आहेत यासाठ  आनखी काह  सेवा देता येतील ते दयावे. 
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उमेश च हान    िशवाजी नगरला ह  एक दवाखाना आहे याह  ठकाणी एक मशीन घे यात यावी. 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी. 
ठराव बं.105      ठराव 

 कि शासना या मागर्दशर्क सुचने नुसार गरोदर मातांना दजदार आरो य सु वधा दे यासाठ  ूधानमंऽी सुर त मातृ व 
अिभयान या योजनेची ूभावी अमलबजावणी कर यात येत आहे.  यानुसार दसु-या व ितस-या ितमाह तील सवर् गरोदर मातांची 
सोनोमाफ  तपासणी करणे आवँयक आहे.  यामुहे मातां या जोखमी या अवःथांचे व बालकाम ये असणा-या ज माता यगंाचे 
वर त िनदान होवुन वर त उपचार के यास भ वंयाम ये या मातांची सुर ीत ूसुती होवुन स ढ सशकत बालकांचा सुख प 
ज म हो यास मदत होईल. 
 यानुसार मनपाके या एकूण 15 दवाखा याम ये व हैदरबाग येथील अतं ण दवाखा याम ये गरोदर माता जाःत 
ूमाणात तपासणी कर यासाठ  येतात.  यापैक  बरचःया या अ पउ प न गटात मोडतात यामुळे सोनोमाफ  करणे, X-RAY 

काढणे परवडत नाह  तर  मनपा  ह ीतील गरोदरमाता, बालके व इतर रोगांना या सु वधेचा अ यंत लाभ होवुन शकतो. 
 याअनुषंगाने मनपाके या हैदरबाग युसीएचसी येथे कलर डॉ लर सु वधा असलेली सोनोमाफ  मशीन व डजीटल X-RAY 
मशीन खरेद  क न उपल ध क न द यास गरोदरमाता, बालके व इतर रोगांना सु वधेचा अ यंत लाभ होवु शकतो. 
 तर  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नादेंड या हैदरबाग णालयासाठ  सोनोमाफ  तपासणी कर ता X-RAY 
काढ या क रता कलर डॉ लर सोनोमाफ  मशीन व डजीटल X-RAY मशीन खरेद साठ  ू येक  अंदाजे पये 12 ते 15 ल  पये 
खचर् अपे ीत आहे.  क रता कलर डॉ लर सोनोमाफ  मशीन व डजीटल X-RAY मशीन खरेद  कर यासाठ चा खचर् मनपा 
िनधीतुन सालसन 2018-19 या आथ क वषार् या िशषर्कातुन कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
वषय बं. 11      

 नांदेड येथील सुू िस द समाजसेवक शारदा काप रेशन संचालक उ ोजक कै. गणपतराव बळवंतअ पा मोरगे याचें माचर् 
म ह याम ये िनधन झाले.  यानंी नांदेड शहरातील व ज हयातील मोठमोठया ूक पाचे कंऽाटदार हणुन अनेक कामे केली.  
ूितकुल प र ःथतीतुन हणजेच शु यातुन व  िनमार्ण केले.  यांनी हयातभर अनेक समाजउपयोगी उपबमानंा मदत केली.  
अगद  शेवट या घटकापयत ते गरजुनंा मदत क रता राह ले एक दानशरु य  हणुन सवाना प रिचत होते.  सवर् समाजाला ते 
आपलेसे वाटायचे ख-या अथार्ने समाभुषण होते हणुन अशा समाजसेवकांचे नावं नेहमी ःमरणात रहावे हणुन नांदेड शहरात 
उिचत ठकाणी रः याला, चौकाला, उ डाणपुलाला कंवा कमानीला यांचे नांव दे यात यावे असा ठराव याच सवर्साधारण सभेत 
समंत कर यात येतो. 
सुचक :- बापुराव गजभारे                                                                                                अनुमोदक :- दयानंद वाघमारे, महि पंपळे 

बापुराव गजभारे   सामाजीक कायर्कत गणपतराव मोरगे यांचे नांव रः याला, चौकाला, कंवा उडडान पुलाला दे यात 
यावे. या सभागहृातील जे  नगरसेवक अ दल स ार साहेबु , सभागहृ नेते, अशा तीन चार लोकांची 
समीती गठ त क न िनणर्य घे यात यावा. 

सभागहृनेता ौी बापुराव गजभारे यांनी नांदेड येथील सुूिस द समाजसेवक शारदा काप रेशन संचालक उ ोजक 
कै. गणपतराव बळवंतअ पा मोरगे यांचे नांदेड शहरात उिचत ठकाणी रः याला, चौकाला, तथा प 
शहरातील कोण या चौकास, रः यास अथवा उडाणपुलास नांव दे याचे िन त कर यासाठ  मा. 
महापौर यां या अ य तेखाली, उपमहापौर, सभागहृनेता, अ. स ार अ. गफुर, बापुराव गजभारे, 
आनंद च हाण यांची उपसिमती गठ त कर यता येत असुन सदर ल सिमतीने  नांव दे यासाठ  
रःता, चौक िन त क न आपला अहवाल पुढ ल महासभेस सादर कर यासाठ  मा यता दे यात 
यावी. 

. महापौर सभागहृनेता यांनी जो द ःती ूःताव मांडला यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत ु
कायम कर यात येतो. 

 

ठराव बं.106      ठराव 

नांदेड येथील सुू िस द समाजसेवक शारदा काप रेशन संचालक उ ोजक कै. गणपतराव बळवंतअ पा मोरगे याचें माचर् 
म ह याम ये िनधन झाले.  यानंी नांदेड शहरातील व ज हयातील मोठमोठया ूक पाचे कंऽाटदार हणुन अनेक कामे केली.  
ूितकुल प र ःथतीतुन हणजेच शु यातुन व  िनमार्ण केले.  यांनी हयातभर अनेक समाजउपयोगी उपबमानंा मदत केली.  
अगद  शेवट या घटकापयत ते गरजुनंा मदत क रता राह ले एक दानशरु य  हणुन सवाना प रिचत होते.  सवर् समाजाला ते 
आपलेसे वाटायचे ख-या अथार्ने समाभुषण होते हणुन अशा समाजसेवकांचे नावं नेहमी ःमरणात रहावे हणुन नांदेड शहरात 
उिचत ठकाणी रः याला, चौकाला, उ डाणपुलाला कंवा कमानीला यांचे नांव दे याबाबतचा ूःताव स. सदःयांनी महासभेत 
सादर केलेला आहे. 



(34) 
तथा प शहरातील कोण या चौकास, रः यास अथवा उडाणपुलास कै. गणपतराव बळवंतअ पा मोरगे यांचे नांव दे याचे 

िन त कर यासाठ  मा. महापौर यां या अ य तेखाली, उपमहापौर, सभागहृनेता, अ. स ार अ. गफुर, बापुराव गजभारे, आनंद 
च हाण याचंी उपसिमती गठ त कर यता येत असुन सदर ल सिमतीने  नावं दे यासाठ  रःता, चौक िन त क न आपला 
अहवाल पुढ ल महासभेस सादर कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 
वषय बं. 12    

 महारा  शासन, नगर वकास वभागाचे शासन िनणर्य बं. एन ह सी-30-2-2002/1350/ू.ब.157/03/न व-22 दनांक 
17 ऑगःट 2004 या शासन िनणर्या वये व हत कायर् प दतीचा अवलंब क न ूितमहा एकऽीत वेतनावर िनयु  केले या 
संगणकचालक (1) किन  अिभयंता (10) वाहन चालक (11) या ूमाणे सालसन 2000 पासुन कायर्रत कमर्चा-यांना सेवेत 
सामावुन घे यासाठ  शाससनाने मा यता ूदान केली आहे.  सदर शासन िनणर्या या अनषंगाने महापािलका ूशासनाने दनांक 17 
ऑगःट 2004 पासून सेवेत सामावुन घे याबाबतचे आदेश िनगर्िमत न करता दनांक 01.01.2005 पासुन सेवेत सामावनु 
घे याबाबत आदेश िनगर्मीत केले.  यामळेु या पदावर ल कायर्रत कमर्चा-यांना केवळ ूशासना या वलंबामुळे सेवा िनयमीत 
हो यास वलंब झाला.मा. सव च यायालयात दाखल कर यात आलेली वशेष अनुमती यािचका बं. 14070/2012 सीसी17927-
17930/ 2012 (यािचका बं. 9962/2010 मधील 6/2/2012 या आदेशा व द) म ये मा. सव च यायालयाने दलेले 
दनांक 28.09.2012 रोजीचे आदेश तसेच यािचका बं 9051/2013 व इतर सल न यािचका म ये मा. उ च यायालय मुंबई 
यांनी दनांक 28.04.2016 रोजी दलेले आदेश वचारात घेऊन महारा  शासन व  वभागाने शासन िनणर्य बं. मू या-
2012/ू.ब. 69/212/सेवा-3 दनांक 07 ऑ ट बर 2016 दारे कालब द पदो नती / सेवाअतंगर्त आ सीत ूगती योजना / 
सुधार त सेवा अतंगर्त आ ािसत ूगती योजने या ूयोजनासाठ  ता पुरती सेवा देखील वचारात यावी असे शासन आदेश आहेत.  
यानुसार सगंणकचालक (1) किन  अिभयंता (10) वाहन चालक (11) या पदावर ल कमर्चा-यांना ते एकऽीत वेतनावर िनयु  
झा याचा दनांक गहृ त ध न कालब द पदो नती / सेवा अतंगर्त आ िसत ूगती योजना / सुधार त सेवा अतंगर्त आ ासीत 
ूगती योजने या ूयोजनासाठ  वचारात घे याबाबत ह  सवर्साधारण सभा सवार्नमुते समंत करते. 
 तसेच महारा  शासन, नगर वकास वभागाचे शासन िनणर्य बं. नामपा/1005/1645/ू.ब.407/05 द. 29.05.07 
या शासन िनणर्यातील तरतुद नुसार संगणकचालक (1) किन  अिभयंता (10) वाहन चालक (11) या पदावर ल कमर्चा-यांना 
सामा जक सुर ा उपाय योजनेचे फायदे िमळ यासाठ  यां या एकऽीत वेतनावर ल हणजे साल सन 2000 ते 31.12.2004 या 
कालावधीची कोणतेह  वेतनाची थकबाक  अनु ेय न करता सेवा िनवृ ीसाठ  यांची सेवा गहृ त धर याची व मा. आयु  साहेबांनी 
या ूकरणी शासनाची मा यता घे या बाबत पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  कर यासाठ  ह  सवर्साधारण सभा सवार्नमुते समंत करते. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले, अ. स ार अ. गफुर, बापुराव गजभारे 
अनुमोदक :- अ. शमीम अ द लाु , उमेश च हाण, सौ. योती सभुाष रायबोले. 

ूशास कय अहवाल 

 महारा  शासन व  वभागाचे शासन िनणर्य बं. मू या-2012/ू.ब.69/2012/सेवा-3 दनांक 07.10.2016 नुसार 
कालब द पदो नती / सेवांतगर्त आ सीत ूगती योजना / सुधार त सेवातंगर्त आ सीत ूगती योजने या ूयोजनासाठ  
ता पुरती सेवादेखील वचारात घेणे.  सामा य ूशासन वभागा या शासन आदेशा वये दनांक 31.03.1999 पयत सेवा िनयमीत 
केले या कमर्चा-यांची सेवा िनयिमत झाले या दनांकापुव ची ता पुरती अखंड त सेवा अथवा त सम संवगार्त िनयु  झाले या 
कमर्चा-यांची पदो नती या कोटयातील ता पुर या पदो नतीची अखंड त सेवा देखील 12 वषार् या िनयिमत सेवेची गणना करतांना 
वचारात घे यात यावी तसेच सबंंधीत कमर्चा-याकंडून या योजने या अ य अट ची पुतर्ता झा यानंतर यांना अनु ेय योजने 
अतंगर्त यथा ःथती सदरची योजनेचा दसरा लाभ मंजरु कर यात यावा असे नमदु आहेु .  सदर कमर्चार  हे सालसन 2000 पासनु 
एकऽीत वेतनावर कायर्रत होते.  शसासन मा यतेनुसार  सवर् सबंंधीतांची दनांक 01.01.2005 पासुन सेवा िनयिमत कर यात 
आली आहे.  यामुळे दनांक 07 ऑ ट बर 2016 चा शासन िनणर्यानुसार लाभ देता येणार नाह . 
 महारा  शासन नगर वकास वभागाचे शासन िनणर्य बं. एन ह सी-3122002/1350/ू.ब.157/न व-22 दनांक 17 
ऑगःट 2004 अनवये संबधंीत कमर्चा-यांची सेवा िनयिमत कर याची मा यता ूदान कर यात आलेली आहे सदर ल शासन 
िनणर्यानुसार एकऽीत वेतनावर ल सदर कमर्चा-यांची सालसन 2000 ते 31.12.2004 या कालावधीची सेवा कोणतेह  वेतनाची 
थकबाक  अनु ेय न करता सेवािनवृ ीसाठ  यांची सेवा गहृ त धर या बाबतची मा यता ूदान केलेली नाह  यामुळे यांची मागील 
सेवा सेवािनवृ ीसाठ  गहृ त धरता येऊ शकत नाह . 
सभागहृनेता मा या वर ल ूःतावात (1) किन  अिभयंता (10) वाहन चालक (11) मजरु (146) असे एकूण 

168 कमर्चा-यांना सालसन 2000 पासुन कायर्रत कमर्चा-यांना सेवेत सामावुन घे यासाठ या 
ूःतावास शासनास िशफारस कर यासाठ या ूःतावात द ःती क न मा यता दे यात यावीु . 

महापौर सभागहृनेता यानंी सुच वले या द ःतीसह मा यता दे यात येते ु व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी. 
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ठराव बं.107      ठराव 

महारा  शासन, नगर वकास वभागाचे शासन िनणर्य बं. एन ह सी-30-2-2002/1350/ू.ब.157/03/न व-22 दनांक 
17 ऑगःट 2004 या शासन िनणर्या वये व हत कायर् प दतीचा अवलंब क न ूितमहा एकऽीत वेतनावर िनयु  केले या 
संगणकचालक (1) किन  अिभयंता (10) वाहन चालक (11) मजरु (146) असे एकूण 168 कमर्चा-यांना सालसन 2000 पासुन 
कायर्रत कमर्चा-यांना सेवेत सामावुन घे यासाठ  शाससनाने मा यता ूदान केली आहे.  सदर शासन िनणर्या या अनषंगाने 
महापािलका ूशासनाने दनांक 17 ऑगःट 2004 पासून सेवेत सामावुन घे याबाबतचे आदेश िनगर्िमत न करता दनांक 
01.01.2005 पासुन सेवेत सामावुन घे याबाबत आदेश िनगर्मीत केले.  यामुळे या पदावर ल कायर्रत कमर्चा-यांना केवळ 
ूशासना या वलंबामुळे सेवा िनयमीत हो यास वलंब झाला.  मा. सव च यायालयात दाखल कर यात आलेली वशेष अनुमती 
यािचका बं. 14070/2012 सीसी17927-17930/ 2012 (यािचका बं. 9962/2010 मधील 6/2/2012 या आदेशा व द) 
म ये मा. सव च यायालयाने दलेले दनांक 28.09.2012 रोजीचे आदेश तसेच यािचका बं 9051/2013 व इतर सल न 
यािचका म ये मा. उ च यायालय मुंबई यांनी दनांक 28.04.2016 रोजी दलेले आदेश वचारात घेऊन महारा  शासन व  
वभागाने शासन िनणर्य बं. मू या-2012/ू.ब. 69/212/सेवा-3 दनांक 07 ऑ ट बर 2016 दारे कालब द पदो नती / 
सेवाअतंगर्त आ सीत ूगती योजना / सुधार त सेवा अतंगर्त आ ािसत ूगती योजने या ूयोजनासाठ  ता पुरती सेवा देखील 
वचारात यावी असे शासन आदेश आहेत.  यानसुार संगणकचालक (1) किन  अिभयंता (10) वाहन चालक (11) मजरु (146) 
असे एकूण 168 या पदावर ल कमर्चा-यांना ते एकऽीत वेतनावर िनयु  झा याचा दनांक गहृ त ध न कालब द पदो नती / 
सेवा अतंगर्त आ िसत ूगती योजना / सुधार त सेवा अतंगर्त आ ासीत ूगती योजने या ूयोजनासाठ  वचारात घे याबाबत ह  
सवर्साधारण सभा सवार्नुमते समतं करते. 
 तसेच महारा  शासन, नगर वकास वभागाचे शासन िनणर्य बं. नामपा/1005/1645/ू.ब.407/05 द. 29.05.07 
या शासन िनणर्यातील तरतुद नसुार संगणकचालक (1) किन  अिभयंता (10) वाहन चालक (11) मजरु (146) असे एकूण 168 
या पदावर ल कमर्चा-यानंा सामा जक सुर ा उपाय योजनेचे फायदे िमळ यासाठ  यां या एकऽीत वेतनावर ल हणजे साल सन 
2000 ते 31.12.2004 या कालावधीची कोणतेह  वेतनाची थकबाक  अनु ेय न करता सेवा िनवृ ीसाठ  यांची सेवा गहृ त ध न 
शासनाची मा यता ूा  क न घे यासाठ  शासनास िशफारस कर यास ह  मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
वषय बं. 13      

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील कलम 132 व 133 नुसार मालम ा करातील सामा य करा ऐवजी 
शासनाने महानगरपािलकेत ावयाची र कम यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील शै णक संःथाची इमारती व 
जमीन यांना 132(1) (क) नुसार सामा य करा सुट बाबत यायालयातील िनणर्य व 133(1) अ वये सदर ल सुट ऐवजी शासनाने 
मनपाकेस ावयाची ूतीपुत ची र कमा बाबत चचार् क न िनणर्य घेणे बाबत 

सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले, बापुराव गजभारे                                 अनुमोदक:- अ. शमीम अ द ला साबु  

सभागहृ नेता 132 (1) सुट दे याचा िनणर्य झालेला आहे यानुसार सुट दे यात यावी. यामुळे इतरांनाचेह  टॅ स 
वसुल क  नये. 

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

ठराव बं.108      ठराव 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील कलम 132 व 133 नुसार मालम ा करातील सामा य करा ऐवजी 
शासनाने महानगरपािलकेत ावयाची र कम यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील शै णक संःथाची इमारती व 
जमीन यांना 132(1) (क) नसुार सामा य करा सुट बाबत यायालयातील िनणर्य व 133(1) अ वये सदर ल सुट दे यास 
शासनाची मा यता ूा  क न घे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी. 
वषय बं.14      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका या संःथेची या ी वाढत असून नांदेड शहराची लोकसं या वाढत आहे जनतेला 
सेवा सु वधा पुर वणे हे महानगरपािलकेचे कतर् य आहे.  नांदेउ या महानगरपािलकेत कमर्चा-यांची सं या दस दवस कमी होत 
आहे यामुळे काम करणे अश य होत आहे.  जसे आरो य व ःव छता, अ नशमन, वधतु, पाणी पुरवठा व मलिनःससारण हे  

वभाग आवँयक व मह वाचे असुन या वभागातील कमर्चा-यांची सं या कमी होत आहे यामुळे जनतेस सेवा सु वधा पुर वणे 
कठ ण जात आहे. 
 या क रता वर ल वभागातील सेवा िनवृ  झाले या कमर्चा-यांना पु हा मानधनावर ( . 25,000/- ते 30,000/-) 
सेवेम ये घे यात यावे ज हा न वन कमर्चा-यांची भरती होईल या वेळेस मानधनावर ल कमर्चा-यांना कमी कर यास ह मनपा 
सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते. 
सुचक :- तेहरा अिमतिसंह                अनुमोदक :- उमेश च हाण 
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महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

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

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका या संःथेची या ी वाढत असून नांदेड शहराची लोकसं या वाढत आहे जनतेला 
सेवा सु वधा पुर वणे हे महानगरपािलकेचे कतर् य आहे.  नांदेउ या महानगरपािलकेत कमर्चा-यांची सं या दस दवस कमी होत 
आहे यामुळे काम करणे अश य होत आहे.  जसे आरो य व ःव छता, अ नशमन, वधतु, पाणी पुरवठा व मलिनःससारण हे 
वभाग आवँयक व मह वाचे असुन या वभागातील कमर्चा-यांची सं या कमी होत आहे यामुळे जनतेस सेवा सु वधा पुर वणे 
कठ ण जात आहे. 
 या क रता वर ल वभागातील सेवा िनवृ  झाले या कमर्चा-यांना पु हा मानधनावर ( . 25,000/- ते 30,000/-) 
सेवेम ये घे यात यावे ज हा न वन कमर्चा-यांची भरती होईल या वेळेस मानधनावर ल कमर्चा-यांना कमी कर यास ह मनपा 
सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक 
कायर्वाह  करावी.  

वषय बं.15      

 भारतीय सं वधान बन व याम ये भारतर  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ूमुख भुिमका आहे.  यामुळे भारतीय 
सं वधानाचे जनक असलेले भारतीय सं वधानाचे ूतीक हणून डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या रे वे ःटेशन जवळ ल 
पुतळयाजवळ सं वधानाचे ूाःता वक कोर व ःव पात लावणे क रता ह  मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते. 
सुचक :- िगतांजली हाटकर  अनुमोदक :- उमेश च हाण, योती रायबोले, दयानंद वाघमारे, द ा धबाले, मुळे क वता 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

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

 भारतीय सं वधान बन व याम ये भारतर  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ूमुख भुिमका आहे.  यामुळे भारतीय 
सं वधानाचे जनक असलेले भारतीय सं वधानाचे ूतीक हणून डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या रे वे ःटेशन जवळ ल 
पुतळयाजवळ सं वधानाचे ूाःता वक कोर व ःव पात लावणे क रता ह  मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 

वशेष बाब हणुन आये या वळ  घे यात आलेला 
स. शेर अली   माझा आय या वेळ चा ूःताव आहे जे क  डॉ. सुरेशिसंह बसेन हे सेवाजे तेनुसार जे  अस याने 

ू. वै कय आरो य अिधकार  पदाचा पदभार दे या बाबतचा ूःताव आहे यास मा यता दे यात 
यावी. 

नगरसिचवानी वाचुन दाखवावे ौी स. शेर अली यांचा ूःताव पुढ ल आहेत :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड म ये 
कायर्रत असलेले सहा यक वै कय आरो य अिधकार  डॉ. ौी सुरेशिसंह बसेन यांनी पुढ ल ूमाणे 
आरो य वषयक सेवा दली आहे.  कायार्लयीन पऽ बं. नावाशमनपा/आःव व/ 16059/2004 
दनांक 09.02.2004  अ वये मा. आयु  यां या आदेशाने यांनी सहा यक वै कय आरो य 
अिधकार  हणून पदभार दे यात आलेला आहे तसेच महानगरपािलका सवर्साधारण सभा दनांक 
17.10.2006 रोजी ठराव बं. 95 अ वये सहा यक वै कय आरो य अिधकार  या पदासाठ  मा यता 
ूदान केली आहे याअनषुंगाने मागील 14 वषार् पासुन सतत आरो य वषयक कामे वह त वेळेत 
केली आहे तसेच भारत सरकार या ूजनन व बाल आरो य अ पा बं. 02 चा सदःय सिचव हणून 
2005 ते 2010 या 05 वषार् या कालावधीत काम केले आहे.  या कालावधीत सदर ल कायर्बम 
यशःवी पार पाडलेली आहे.  तसेच महारा  शासनाचे ूजनन व बालआरो य ट पा बं. 02 म ये 
आरसीएच ऑ फसर हणून 2005 ते आज पयत असे एकूण 13 वषर् नांदेड शहरातील लसीकरणाचे. 
काम यशःवीपणे राब व यात येत आहे.   महारा  शासनाचा यरोग िनयंऽण कायर्बमातंगर्त 
सदःय सिचव तथा शहर यरोग अिधकार  हणून 2003 पासून कायर्रत असून सतत 15 वषर् 
शहराम ये यरोगावर यशःवीपणे िनयंऽण ठेवले आहे.  तसेच भारत सरकारचे रा ीय शहर  
आरो य अिभयान अतंगर्त अित र  सिचव या पदावर 2012 पासून कायर्रत आहे. 

डॉ. सुमती ठाकरे हे दनांक 31.08.2018 रोजी िनयतमयोमानानसुार सेवा िनवृ  झा या 
व अनुबमांक 02 व 03 डॉ. शोभा तोंणीवाल व डॉ. अशोक धबाले यांनी ू. वै कय आरो य 
अिधकार  या पदावर काम क  शकत नाह  असे िलहन दले आहे यामुळे सेू वा जे तेनुसार डॉ. 
सुरेशिसंह बसेन हे ूथम बमाकंावर येत असुन यांनी ू. वै कय आरो य अिधकार  या पदावर 
वर त िनयु  दे या बाबतचा ूःताव असुन सदर ल ूःतावाचे अनुमोदक हणुन ौी भानिुसंह 
रावत आहे. 
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भानुिसंह रावत डॉ. सुरेशिसंह बसेन हे सेवाजे तेनुसार जे  अस याने यांना मनपाके या र  असले या ूभार  

वै कय आरो य अिधकार  या पदाचा पदभार दे या बाबतचा जो ूःताव ौी स. शेर अली यांनी 
मांडला यास माझे अनुमोदन आहे यास मा यता दवुन ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा. 

उमेश च हान   आप याकडे ज पींग घेवून पदो नती दे यात येते हे थांब वले पाह जे.जे िसिनयर आहेत यांना 
एमओएचचा पदभार दे यात यावा.  

अ दल स ारु    डॉ. सुरेशिसंह बसेन मनपाके या सेवाजे तेनसुार जे  अस याने यांना ू. वै कय आरो य 
अिधकार चा पदभार ता काळ दे यात यावा. 

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

ठराव बं.111    ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड म ये कायर्रत असलेले सहा यक वै कय आरो य अिधकार  डॉ. ौी 
सुरेशिसंह बसेन यांनी पुढ ल ूमाणे आरो य वषयक सेवा दली आहे.  कायार्लयीन पऽ बं. नावाशमनपा/आःव व/ 
16059/2004 दनांक 09.02.2004  अ वये मा. आयु  यां या आदेशाने यांनी सहा यक वै कय आरो य अिधकार  हणून 
पदभार दे यात आलेला आहे तसेच महानगरपािलका सवर्साधारण सभा दनांक 17.10.2006 रोजी ठराव बं. 95 अ वये सहा यक 
वै कय आरो य अिधकार  या पदासाठ  मा यता ूदान केली आहे याअनुषंगाने मागील 14 वषार् पासुन सतत आरो य वषयक 
कामे वह त वेळेत केली आहे तसेच भारत सरकार या ूजनन व बाल आरो य अ पा बं. 02 चा सदःय सिचव हणून 2005 ते 
2010 या 05 वषार् या कालावधीत काम केले आहे.  या कालावधीत सदर ल कायर्बम यशःवी पार पाडलेली आहे.  तसेच महारा  
शासनाचे ूजनन व बालआरो य ट पा बं. 02 म ये आरसीएच ऑ फसर हणून 2005 ते आज पयत असे एकूण 13 वषर् नांदेड 
शहरातील लसीकरणाचे काम यशःवीपणे राब व यात येत आहे.   महारा  शासनाचा यरोग िनयंऽण कायर्बमातंगर्त सदःय 
सिचव तथा शहर यरोग अिधकार  हणून 2003 पासून कायर्रत असून सतत 15 वषर् शहराम ये यरोगावर यशःवीपणे 
िनयंऽण ठेवले आहे.  तसेच भारत सरकारचे रा ीय शहर  आरो य अिभयान अतंगर्त अित र  सिचव या पदावर 2012 पासून 
कायर्रत आहे. 
 डॉ. सुमती ठाकरे हे दनांक 31.08.2018 रोजी िनयतमयोमानानसुार सेवा िनवृ  झा या व अनुबमांक 02 व 03 डॉ. 
शोभा तोंणीवाल व डॉ. अशोक धबाले यांनी ू. वै कय आरो य अिधकार  या पदावर काम क  शकत नाह  असे िलहन दले ू
आहे यामुळे सेवा जे तेनुसार डॉ. सुरेशिसंह बसेन हे ूथम बमांकावर येत असुन यांनी ू. वै कय आरो य अिधकार  या 
पदावर वर त िनयु  दे यास ह  मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी. 
वषय -      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत रा य शासना माफर् त सालसन 2014-15 या आथ क वषार्चा दलीत वःती 
सुधार योजने अतंगर्त िनधी ूा  झाली होती सदर या िश लक असले या िनधीतुन ूभाग बं. 10 म ये ना यावर आरसीसी 
ःलॉब टाकणे व िस.िस. रःता, व फुटपाथसाठ  पे हर बस व यासाठ  लागणा-या खचार्स ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा 
सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक 
कायर्वाह  करावी. 
सुचक :-  बापुराव गजभारे                                   अनुमोदक:-  कौश या शकंर पुर  

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

ठराव बं. 112    ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत रा य शासना माफर् त सालसन 2014-15 या आथ क वषार्चा दलीत वःती 
सुधार योजने अतंगर्त िनधी ूा  झाली होती सदर या िश लक असले या िनधीतुन ूभाग बं. 10 म ये ना यावर आरसीसी 
ःलॉब टाकणे व िस.िस. रःता, व फुटपाथसाठ  पे हर बस व यासाठ  लागणा-या खचार्स ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा 
सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक 
कायर्वाह  करावी. 
वषय -      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या यापार  संकुलातील गाळे, गाळेधारकां या नावे कर यासाठ  अभय योजना ह  
तीन म ह याक रता कर यात यावी सदर या अभय योजनेत रेड रेकनर या 25% वनापरतावा दर आका न भागीदाराचे नांवे गाळा 
/ जागा नांव प रवतर्ण कर यास मनपा सवर्साधारण सभेने ठराव बं. 27 दनांक 10.04.2018 दारे मा यता ूदान कर यात 
आली होती यानुसार गाळे धारकांची उ सु ा वाढली होती. 
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 तथा प महानगरपािलके या उ प नात वाढ हो या या ीकोणातुन तसेच मनपा संकुलां या गाळे धारकांची नांव 
प रवतर्ण कर यास मुदतवाढ कर याची त ड  मागणी के यानुसार सदर या गाळेधारकां या नांव प रवतर्ण कर यासाठ  सदरची 
अ य योजना ह रेड रेकनर या 25% वनापरतावा दर आका न भागीदाराचे नांवे गाळा डसबर-2018 अखेर पयत मुदतवाढ 
कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार 
आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
सुचक :- ःवामी कशोर          अनुमोदक:- म. मसुद अहेमद खान 

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

ठराव बं. 113    ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या यापार  संकुलातील गाळे, गाळेधारकां या नावे कर यासाठ  अभय योजना ह  
तीन म ह याक रता कर यात यावी सदर या अभय योजनेत रेड रेकनर या 25% वनापरतावा दर आका न भागीदाराचे नांवे गाळा 
/ जागा नांव प रवतर्ण कर यास मनपा सवर्साधारण सभेने ठराव बं. 27 दनांक 10.04.2018 दारे मा यता ूदान कर यात 
आली होती यानुसार गाळे धारकांची उ सु ा वाढली होती. 
 तथा प महानगरपािलके या उ प नात वाढ हो या या ीकोणातुन तसेच मनपा संकुलां या गाळे धारकांची नांव 
प रवतर्ण कर यास मुदतवाढ कर याची त ड  मागणी के यानुसार सदर या गाळेधारकां या नांव प रवतर्ण कर यासाठ  सदरची 
अ य योजना ह रेड रेकनर या 25% वनापरतावा दर आका न भागीदाराचे नांवे गाळा डसबर-2018 अखेर पयत मुदतवाढ 
कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार 
आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
वषय-      ूःताव 

 अरिशया कौसर खाजा फेरोज, उपिश ीका हणुन िभवंड  िनजामपुर महानगरपािलकेत िश ण आःथापनेवर उपिश क 
या पदावर कायर्रत आहेत संबंधीतां या वशेष सवंगर् भाग 1.2 शासन िनणर्य नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथील िश ण 
आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  बदली 
करणे क रता ह  नांदेड वाघाळा शहर मनपा नांदेड सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते आ ण िश ण आःथापनेवर एकतफ  
आतंर ज हा बदलीने यांची सेवा वगर् कर यास मा यता ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते देते  व हा ठराव  याच सभेत 
कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
सुचक :-  अ. शमीम अ द ला साबु , च हाण आनंद शकंरराव                           अनुमोदक :- अ. स ार अ. गफुर 
महपौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी. 
ठराव बं.114    ठराव 

 अरिशया कौसर खाजा फेरोज, उपिश ीका हणुन िभवंड  िनजामपुर महानगरपािलकेत िश ण आःथापनेवर उपिश क 
या पदावर कायर्रत आहेत संबंधीतां या वशेष सवंगर् भाग 1.2 शासन िनणर्य नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथील िश ण 
आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  बदली 
करणे क रता ह  नांदेड वाघाळा शहर मनपा नांदेड सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते आ ण िश ण आःथापनेवर एकतफ  
आतंर ज हा बदलीने यांची सेवा वगर् कर यास मा यता ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते देते  व हा ठराव  याच सभेत 
कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
उमेश च हाण नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवर्साधारण सभा दनांक 02.07.2016 रोजी महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 45 (4) म ये नगरपािलका सिचवां या नेमणुक  यित र  
या कलमा वये केलेली ू येक नेमणुक रा य शासनाकडून कायम कर या या अिधन असेल आ ण 
या कोण याह  अिधका-यांची नेमणुक कायम कर याचे (रा य) शासन नाकार ल यास ताबडतोब 
पदाव न काढ यात येईल.  परंतु अशी कोणतीह  नेमणुक या तारखेस ती जागा रकामी झाली 
असेल या तारखे पासुन 06 म ह याहन अिधक मुदतीसाठ  करता येणार नाह  कंवा ती अशा ु
तारखे पासुन 06 म हणे झा या नंतर करता येणार नाह  अशी तरतुद आहे.   तसेच नगर वकास 
वभागाचे दनाकं 21 जनु 2011 या शासन प रपऽकात 45(4) खाली शासन मा यता घेणे 
बंधनकारक असून या वषयी वलंबाने शासनाकडे ूःताव सादर के यास यासाठ  संबंधीत 
महापािलका आयु ास य श: जबाबदार धर यात येईल अशी तरतुद अस यामुळे 
महनगरपािलकेतील ौी संजय जाधव, ौी अ वनाश अटकोरे, ौी ूकाश येवले हे शासनाने सहा यक 
आयु  पदासाठ  िनधार्र त केलेली शै णक अहर्ता धारण कर त नस यामुळे व सदरची अहर्ता 
िशथील कर यासाठ  िनवड सिमती अथवा महासभा/ःथायी सिमतीने मा यता दलेली नस यामुळे  
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व यां या पदो नतीस शासनाने मा यता दली नस यामुळे यांना पदाव नत कर या बाबत िनदश 
दे यात आले होते.  तसेच या ूकरणी दनांक 14.10.2016 रोजी ठराव बं. 106 दारे पदाव नत 
कर याची मा यता देवुन केले या कायर्वाह चा अहवाल महासभेसमोर व मा. ूधानसिचव 
नगर वकास वभाग यां याकडे सादर कर या बाबत मा यता दे यात आली होती. 

तथा प सदर ठराव पार त होवुन जवळपास 02 वषार्चा कालावधी होवुन अ ाप पावेतो या 
ूकरणी ूशासनाने काय कायर्वाह  केली याची कोणतीह  मा हती महासभेसमोर सादर झाले या 
नस यामुळे तसेच सदर ूकरणी महालेखाकार कायार्लय नागपूर यांनी सालसन 2012 ते 2016 या 
वषार् या लेखा प र अहवालात प र छेद बं. 78 दारे या अिनयमीत पदो नती बाबत आ ेप घेवुन 
ता काळ शासन मा यता यावी अशा लेखी सुचना दला अस यामुळे या ठरावा दारे उ  अिधका-
यांस महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुद नुसार पदो नतीस शासन मा यता येई पयत 
यांना सहा यक आयु  पदावर पदो नती दे यापुव  ते पुव चे जे पद धारण कर त होते या पदास 
मा य असले या वेतनौणेी म ये वेतन अदा कर याची ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते 
मा यता दे यात यावी. 

महापौर  ौी उमेश च हाण यांनी पुढ ल ूमाणे ूःताव मांडला – नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
सवर्साधारण सभा दनांक 02.07.2016 रोजी महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 45 
(4) म ये नगरपािलका सिचवां या नेमणुक  यित र  या कलमा वये केलेली ू येक नेमणकु 
रा य शासनाकडून कायम कर या या अिधन असेल आ ण या कोण याह  अिधका-यांची नेमणुक 
कायम कर याचे (रा य) शासन नाकार ल यास ताबडतोब पदाव न काढ यात येईल.  परंत ुअशी 
कोणतीह  नेमणुक या तारखेस ती जागा रकामी झाली असेल या तारखे पासुन 06 म ह याहन ु
अिधक मुदतीसाठ  करता येणार नाह  कंवा ती अशा तारखे पासुन 06 म हणे झा या नंतर करता 
येणार नाह  अशी तरतुद आहे.   तसेच नगर वकास वभागाचे दनांक 21 जनु 2011 या शासन 
प रपऽकात 45(4) खाली शासन मा यता घेणे बंधनकारक असून या वषयी वलंबाने शासनाकडे 
ूःताव सादर के यास यासाठ  संबंधीत महापािलका आयु ास य श: जबाबदार धर यात येईल 
अशी तरतुद अस यामुळे महनगरपािलकेतील ौी संजय जाधव, ौी अ वनाश अटकोरे, ौी ूकाश 
येवले हे शासनाने सहा यक आयु  पदासाठ  िनधार्र त केलेली शै णक अहर्ता धारण कर त 
नस यामुळे व सदरची अहर्ता िशथील कर यासाठ  िनवड सिमती अथवा महासभा/ःथायी सिमतीने 
मा यता दलेली नस यामुळे व यां या पदो नतीस शासनाने मा यता दली नस यामुळे यांना 
पदाव नत कर या बाबत िनदश दे यात आले होते.  तसेच या ूकरणी दनांक 14.10.2016 रोजी 
ठराव बं. 106 दारे पदाव नत कर याची मा यता देवुन केले या कायर्वाह चा अहवाल महासभेसमोर 
व मा. ूधानसिचव नगर वकास वभाग यां याकडे सादर कर या बाबत मा यता दे यात आली 
होती. 

  तथा प सदर ठराव पार त होवुन जवळपास 02 वषार्चा कालावधी होवुन अ ाप पावेतो या 
ूकरणी ूशासनाने काय कायर्वाह  केली याची कोणतीह  मा हती महासभेसमोर सादर झाले या 
नस यामुळे तसेच सदर ूकरणी महालेखाकार कायार्लय नागपूर यांनी सालसन 2012 ते 2016 या 
वषार् या लेखा प र अहवालात प र छेद बं. 78 दारे या अिनयमीत पदो नती बाबत आ ेप घेवुन 
ता काळ शासन मा यता यावी अशा लेखी सुचना दला अस यामुळे या ठरावा दारे उ     
अिधका-यांस महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुद नुसार पदो नतीस शासन मा यता 
येई पयत यांना सहा यक आयु  पदावर पदो नती दे यापुव  ते पुव चे जे पद धारण कर त होते 
या पदास मा य असले या वेतनौणेी म ये वेतन अदा कर यात यावी हणनु ूःताव मांडला 
यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 

ठराव बं.115      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवर्साधारण सभा दनांक 02.07.2016 रोजी महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम 45 (4) म ये नगरपािलका सिचवां या नेमणुक  यित र  या कलमा वये केलेली ू येक नेमणुक रा य 
शासनाकडून कायम कर या या अिधन असेल आ ण या कोण याह  अिधका-यांची नेमणुक कायम कर याचे (रा य) शासन 
नाकार ल यास ताबडतोब पदाव न काढ यात येईल.  परंतु अशी कोणतीह  नेमणुक या तारखेस ती जागा रकामी झाली असेल 
या तारखे पासुन 06 म ह याहन अिधक मुदतीसाठ  करता येणार नाह  कंवा ती अशा तारखे पासुन ु 06 म हणे झा या नंतर 
करता येणार नाह  अशी तरतुद आहे.   तसेच नगर वकास वभागाचे दनांक 21 जनु 2011 या शासन प रपऽकात 45(4) खाली 
शासन मा यता घेणे बंधनकारक असून या वषयी वलंबाने शासनाकडे ूःताव सादर के यास यासाठ  संबंधीत महापािलका 
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 आयु ास य श: जबाबदार धर यात येईल अशी तरतुद अस यामुळे महनगरपािलकेतील ौी संजय जाधव, ौी अ वनाश अटकोरे, ौी 
ूकाश येवले हे शासनाने सहा यक आयु  पदासाठ  िनधार्र त केलेली शै णक अहर्ता धारण कर त नस यामुळे व सदरची अहर्ता िशथील 
कर यासाठ  िनवड सिमती अथवा महासभा/ःथायी सिमतीने मा यता दलेली नस यामुळे व यां या पदो नतीस शासनाने मा यता दली 
नस यामुळे यांना पदाव नत कर या बाबत िनदश दे यात आले होते.  तसेच या ूकरणी दनांक 14.10.2016 रोजी ठराव बं. 106 
दारे पदाव नत कर याची मा यता देवुन केले या कायर्वाह चा अहवाल महासभेसमोर व मा. ूधानसिचव नगर वकास वभाग यां याकडे 
सादर कर या बाबत मा यता दे यात आली होती. 
 तथा प सदर ठराव पार त होवुन जवळपास 02 वषार्चा कालावधी होवुन अ ाप पावेतो या ूकरणी ूशासनाने काय कायर्वाह  
केली याची कोणतीह  मा हती महासभेसमोर सादर झाले या नस यामुळे तसेच सदर ूकरणी महालेखाकार कायार्लय नागपूर यांनी 
सालसन 2012 ते 2016 या वषार् या लेखा प र अहवालात प र छेद बं. 78 दारे या अिनयमीत पदो नती बाबत आ ेप घेवुन ता काळ 
शासन मा यता यावी अशा लेखी सुचना दला अस यामुळे या ठरावा दारे उ  अिधका-यांस महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
तरतुद नुसार पदो नतीस शासन मा यता येई पयत यांना सहा यक आयु  पदावर पदो नती दे यापवु  ते पुव चे जे पद धारण कर त 
होते या पदास मा य असले या वेतनौणेी म ये वेतन अदा कर याची ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी 
वषय -      ूःताव 

ूधानमंऽी आवास योजने अंतगर्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत आिथर्क या दबर्ल घटकातील लाभा याक रता ु
वैय क ःव पातील घटक बमांक 04 (BLC) घरकुल बांधकाम कर यासाठ  लागणारे व वध शु क जसे क , बांधकाम परवानगी फस, 
ऑटो ड सीआर फस, छाणनी फस, वकास खचर् Stacking Deposite, भुखंड ूशिमत संरचना हणुन िनयमीतीकरण फस, ूशमन 
शु क, सुर ा अनामत र कम, पावसाळ  पा याचे पुनर्भरण अनामत र कम, सुर ा िभंत बांधकाम र कम, भुखंड एकऽीकरण / वभाजन 
शु क व मनपा ःतरावर मनपाकडन राब व यात येणाू -या सवर् घरकुल योजनेसाठ  शु कम ये EWS लाभा याना 30 Sqm  बांधकामासाठ  
पुणर् सुट दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव यच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार 
आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
सुचक:-  पवळे उमेश देवराव                       अनुमोदक :- आनंद च हाण 

महापौर  स. सदःयांचा ूःतावात सामा जक अंतरात सुट देतांना आकार यात येणार  ूमीयम र कम चीह  सुटचा 
समावेश करणे तसेच 30 Sqmm चा कर यात आलेला उ लेख वगळन द ःती ूःतावासह मा यता ु ु
दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक 
कायर्वाह  करावी. 

ठराव बं.116    ठराव 

ूधानमंऽी आवास योजने अंतगर्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत आिथर्क या दबर्ल घटकातील लाभा याक रता ु
वैय क ःव पातील घटक बमांक 04 (BLC) घरकुल बांधकाम कर यासाठ  लागणारे व वध शु क जसे क , बांधकाम परवानगी फस, 
ऑटो ड सीआर फस, छाणनी फस, वकास खचर् Stacking Deposite, भुखंड ूशिमत संरचना हणुन िनयमीतीकरण फस, ूशमन 
शु क, सुर ा अनामत र कम, पावसाळ  पा याचे पुनर्भरण अनामत र कम, सुर ा िभंत बांधकाम र कम, भुखंड एकऽीकरण / वभाजन 
शु क, सामा जक अंतरात सुट देतांना आकार यात येणार  ूमीयम र कम व मनपा ःतरावर मनपाकडन राब व यात येणाू -या सवर् 
घरकुल योजनेसाठ  शु कम ये EWS लाभा याना बांधकामासाठ  पुणर् सुट दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व 
हा ठराव यच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
वषय -       ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ू येक ूभागात स. सदःयां या िशफारशीनुसार वकासाची कामे कर यासाठ , 
मनपाकेत यवसायी परवाना शु काची र कम, मालम ा करातुन िमळणा-या उ प न तसेच बांधकाम परवानगीतुन िमळणा-या 
उ प नामधुन ूितमहा पये 01.00 कोट  दरवष  पये 12.00 कोट  र कम वाडर् वकास िनधी या नावाने बँकेत न वन खाते उघडन जमा ु
कर यास मा यता दे यात येते.  तसेच वाडर् वकास िनधी या नावाने बँके या खा यात जमा असले या र कमेतुन स. सदःयां या 
िशफारशीनुसार यां या ूभागात वकासाची कामे कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
सुचक :- अ. शमीम अ द ला साबु , अ. स ार अ. गफुर             अनुमोदक :- साबेर चाऊस नासेर चाऊस 

महापौर   स. सदःयांचा ूःताव मंजुर कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 117     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ू येक ूभागात स. सदःयां या िशफारशीनुसार वकासाची कामे कर यासाठ , 
मनपाकेत यवसायी परवाना शु काची र कम, मालम ा करातुन िमळणा-या उ प न तसेच बांधकाम परवानगीतुन िमळणा-या 
उ प नामधुन ूितमहा पये 01.00 कोट  दरवष  पये 12.00 कोट  र कम वाडर् वकास िनधी या नावाने बँकेत न वन खाते उघडन जमा ु
कर यास मा यता दे यात येते.  तसेच वाडर् वकास िनधी या नावाने बँके या खा यात जमा असले या र कमेतुन स. सदःयां या 
िशफारशीनुसार यां या ूभागात वकासाची कामावर खचर् कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
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वषय -      ूःताव 
 नावाशमनपा ह ीत पावडेवाड  नाका प रसरातील होत असले या छऽपती राजष  शाह महाराज यां या पुतळया या पाठ  ु
मागील ूःता वत असलेला न वन रःता व काबरानगरकडे जाणा-या मु यरःता या दो ह  रः यास जोडणा-या ठकाणी होत 
असले या चौकास छऽपती राजष  शाह महाराज चौकु  असे नांव दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक:- च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह              अनुमोदक :-  योती सुभाष रायबोले 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी. 
ठराव बं. 118    ठराव 
 नावाशमनपा ह ीत पावडेवाड  नाका प रसरातील होत असले या छऽपती राजष  शाह महाराज यां या पुतळया या पाठ  ु
मागील न वन रःता व काबरानगरकडे जाणा-या मु यरःता या दो ह  रः यास जोडणा-या ठकाणी होत असले या चौकास 
छऽपती राजष  शाह महाराज चौकु  असे नांव दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय -      ूःताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत महारा  ह रत बांतीचे जनक कै. वसंतरावजी नाईक यांचा पुतळा 
बस व याक रता वखार महामंडळाने 276.88 चौ. मी. जागा महानगरपािलकेस हःतांतर कर याची समंती दशर् वली आहे.  
यानुसार सदर ल जागेत महारा  ह रत बांतीचे जनक कै. वसंतरावजी नाईक यांचा पतुळा उभार यासाठ  पुतळया 
उभार यासाठ ची कमंत, जागेचे मु यांकनानुसार होणार  कमंत, सुर ािभंत बांधणे व सुशोिभकरण कर या या कामास लागणा-या 
खचार्स ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी. 
सुचक :-  ौीिनवास नारायणराव जाधव      अनुमोदक :-  स. वरििसंघ गाड वाले 
महापौर स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो,  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी. 
ठराव बं. 119      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत महारा  ह रत बांतीचे जनक कै. वसंतरावजी नाईक यांचा पुतळा 
बस व याक रता वखार महामंडळाने 276.88 चौ. मी. जागा महानगरपािलकेस हःतांतर कर याची समंती दशर् वली आहे.  
यानुसार सदर ल जागेत महारा  ह रत बातंीचे जनक कै. वसंतरावजी नाईक यांचा पतुळा उभार यासाठ  पुतळया 
उभार यासाठ ची कमंत, जागेचे मु यांकनानुसार होणार  कमंत, सुर ािभंत बांधणे व सुशोिभकरण कर या या कामास लागणा-या 
खचार्स ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी. 
वषय -      ूःताव 
 ौी ूमोद रामराव जाधव, न. पा. वटा ता. खानापुर ज. सांगली येथील िश ण आःथापनेवर सह िश ीक या पदावर 
कायर्रत आहेत.  संबंधीतां या य गत अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  
आतंर ज हा बदलीने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  बदली करणे क रता ह  
सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते आ ण िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने यांची सेवा वगर् कर यास 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येते. 
सुचक :- आनंद च हाण               अनुमोदक :- महेश कनकदंडे 

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

ठराव बं. 120    ठराव 

 ौी ूमोद रामराव जाधव, न. पा. वटा ता. खानापुर ज. सांगली येथील िश ण आःथापनेवर सह िश ीक या पदावर 
कायर्रत आहेत.  संबंधीतां या य गत अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  
आतंर ज हा बदलीने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  बदली करणे क रता ह  
सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते आ ण िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने यांची सेवा वगर् कर यास 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येते.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
महापौर          आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जाह र कर यात येते तसेच शेवट  रा िगत  

             ःवा॒र त/-  हण यात येईल. शेवट  रा िगत हण यात आले.         ःवा र त/- 
     नगरसिचव                              महापौर 
         नावाशमनपा नांदेड                                              नावाशमनपा नांदेड 


