
                               
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

द. ०१.१०.२०१६ ची तहकुब सभा 
 शु वार, द. १४.१०.२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची सवसाधारण सभा 
महानगरपािलके या शंकररावजी च हाण सभागृहात भर व यात आली होती.  
   उप थती न दणी र ज टर म ये वा र  क न सदर सभेस खालील स.सद  य उप थत होते. 
      मा. सौ. शैलजा कशोर वामी, महापौर 
    सव ी /ीमती  
  कुरेशी शफ  अहेमद     क याणकर बालाजी द राव     
  कोकाटे नागाबाई भुजंगराव   कंठेवाड स वता मारोतराव     
  पांढरे नेहा सुधाकर    च हाण आनंद शंकरराव     
  फा ख अली खाँ इलीयास खा ँ  आनेवार गंगासागर सं दप    
  क याणकर बालाजी दे वदासराव  कदम शीला सुिनल       
  मोद मुरलीधराव खेडकर    कनकदंडे मो हनी महेशराव    
  वाजेदा तब सुम अथर अली खा ँ  मोकले सोनाबाई रामचं     
  पोकणा नवलकुमार ओम काश   च हाण दा सुिशल    
  गाड वाले वर िसंघ जगतिसंघ   जंदम पावती यंकटेश    
  उमरेकर अशोक रावण    च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह    
  र जया बेगम अयुब खान    सिलमा बेगम नुं ला खान     
  देशमूख वैशाली िमिलंद   गफार खान गुलाम महमंद खान     
  धबाळे गणपत गुणाजी   अनुजा अिमतिसंह तेहरा    
  यादव तुळजाराम गणेशलाल   शमा पु पाताई राजेश    

 खेडकर योती मह     नवाब गु िमतिसंघ ब-यामिसंघ    
 िगल सरजीतिसंघ पंजाबिसंघ   अ दल फसीया फरदोसु  
 अ. स ार अ.गफुर     स. शेर अली स. महेबुब अली     
 कुरेशी चाँद पाशा खाजा   फा ख हसेन कासीम साबु     
 कोकुलवार ल  मीबाई तुळशीराम  राखेवार सितष शेष  पा    
 चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस  अ. लतीफ अ. मजीद 
 ज कया बेगम स.मुखतार   गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल    
 बावजीर शेख हबीब शेख अ दलु    रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह   
 ठाकुर अ नपुणाबाई ज मूिसंह   कशोर कशनलाल यादव     
 सोड  गु तकौर दलीपिसंघ    गायकवाड वैजयंती िभमराव    
 मोरे संजय गंगाधरराव    अिभषेक रमेशराव सौदे    
 देशमुख मंगला गजानन   िचखलीकर सं दप सुभाषराव   

 सौ.लिलता मुंकंुदराव बोकारे     जमदाडे क णा िभमराव      
 घोगरे इंदबाई िशवाजीरावू    येवनकर वजय हराचंद    
 कदम व ास बालाजी   अङ बन शाम वामनराव    
 अल केसर  हसन बन उमेद    काबरा रामनारायण रामदेव    

 सभे  या अ  य  थानी मा.सौ.शैलजा कशोर वामी अ,महापौर हे होते तसेच ी र ाकर वाघमारे, उपआयु  त, ( वकास),तथा 
ािधकत अिधकार , ी कोलगणे, मु य लेखाप र क, ी संतोष कंदेवार, मु य लेखािधकार , डॉ. मीता ठाकरे, मु  य वै कय अिधकार , 
ी िगर ष कदम, कायकार  अिभयता(साबां व). ी सु ीव अंधारे कायकार  अिभयंता पापुजिन, व महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु  त, 

व सव वभाग मुख उप थत होते. 
  सव थम नेहमी माणे वदेमातरम हे सामु हक िगत हण यात आल.े 
गफार खान   वधान प रषदेचे वरोधीप  नेते ी धनंजय मुंडे याचे वड ल पंड त अ णा मुंडे यांचे वृ दापकाळाने  दुख:द  
                        िनधन झालेले असलयामूळे यांना भावपुण दांजली अपण कर यात यावी.  
मोद खेडकर  या तावास माझे  अनुमोदन आहे. 

उमेश च हाण  सव सभागृहाचे अनुमोदन आहे.  
महापौर   वधान प रषदेचे वरोधी प  नेते ी धंनजय मुंडे याचे वड ल व बीड म यवत  सहकार  बॅकेचे माजी अ य   

पंड ल अ णा मुंडे यांचे वृदापकाळाने दु:खद िनधन झालेले अस यामूळे यांना भावपूण दांजली अपण 
कर यात येते. 

 



 
 (२) 

ठराव .८१      ठराव 
      वधान प रषदेचे वरोधी प  नेते ी धंनजय मुंडे यांचे वड ल व बीड म यवत  सहकार  बॅकेचे माजी अ य   पंड ल अ णा मुंडे 
यांचे वृदापकाळाने दु:खद िनधन झालेले अस यामूळे यांना ह  नांवामनपा सवसाधारण  सभा सवानुमते भावपुण दांजली अपण करते व 
यां या कुटंु बयावर ओढावले या द:ुखात सहभागी होते.  

गफार खान  महानगरपािलका  सवसाधारण सभेची सभेचा वार शू वार  ठर व यात आला असेल तर सभेच टाईम दपार  ु  
३.०० वा. ठेव यात येतो. पंरतु पुव ची था म डनू  आजचे शु वार या सभेचा टाईम सकाळ  ११.०० 
वा.ठर व यात आलेला आहे. मु लीम नगरसेवकांना नमाजला जावे लागत अस यामूळे आजची सभा ह  दपार  ु
३.०० वाजे पयत तहकुब कर यात यावी असा माझा ताव आहे. 

मोद खेडकर मु लीम नगरसेवकांना नमाजला जा याचे अस यामूळे मु लीम समाजा या नगरसेवकांचा वचार कर यात 
यावा.  ी गफार खान यांनी आजची सभा दपार  ु ३.०० वाजे पयत तहकु ब कर याचा जो ताव मांडला आहे 
यास माझे अनुमोदन आहे. 

वर िसंघ गाड वाल े मा.महापौरांना व उपमहापौरांना सावजिनक कामासाठ  जावयाचे अस यामूळे आजची सभा ११ वा.ठेव यात 
आलेली आहे. आज या सभेचे कामकाज नमाज या वेळे पयत संपले नाह  तर नमाजा कर ता सभा तहकु ब 
कर यात यावी, 

उमेशिसंह च हाण  वषय प केस सु वात कर यात यावी नमाजा या वेळ  सभेचे कामकाज संपले नाह तर सभा तहकुब कर यात  
यावी. ी वर िसंघ गाड वाले यांचे तावास माझे अनुमोदन आहे. 

महापौर यापुढे शु वार  सभेची तार ख िन त कर यात आली तर सभेचा वेळ दुपार  ३.०० वाजेचा ठेव यात येईल.  
सभागृह नेते ी वरे िसंघ गाड वाले यांनी मांडले या तावा माणे नमाजा या वेळेत दपार  ु २.०० वाजे 
पयत सभेचे कामकाज पुण झाले नाह  तर सभा ३.०० वाजे पयत  तहकुब कर यात येईल. 

वषय .०१ 
 दनांक ०५.०१.२०१६, २९.०२.२०१६, १९.०३.२०१६ रोजीची अंदाजप कय वशेष सभा ३१.०५.२०१६, ०२.०७.२०१६ रोजीची 
अंदाजप कय वशेष सभा दपार  ु ३.०० वाजता, ४.३० वाजता व ५.३० वाजता मागील झाले या सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत 
मोद खेडकर द. १०.१०.२०१६ रोजी झाले या सभेचे इितवृ  दे यात आललेे नाह . महानगरपािलकेने १९९७ ला तयार  

केले या सभेचे कामकाज िनयमानुसार पुढ ल सभेत मागील सभेचे इितवृ  कायम कर यासाठ  ावयास 
पा हजे ते का दे यात आलेले नाह . आयु  हे शासनाचे ितिनधी आहेत यांनी याबाबत खुलासा करावा.  

वर िसंघ गाड वाल े सभेचे कामकाज िनयमावलीनुसार मागील सभेचे इितवृ  पुढ ल सभेत कायम कर यास यावयास पा हजे परंतु  
मागील २० वषापासुन ३-४ सभेचे इितवृ  एकदाच  कायम कर यसाठ   दे यात येत आहे.  ह  था बंद 
झाली पा हज.े आप या महानगरपािलकेचे नगरसेवकांनी सभेचे कामाकाजाचे िश ण घेतललेे  अस यामूळे ते 
अ यास क न येत आहे. यापुढे येक सभेत मागील सभेचे इितवृ  पुढ ल सभेत कायम कर यासाठ  दे यात 
याव.े  

मोद खेडकर   महासभेचा अवामन कर यात येत आहे यापुढ ल सभेत मागील सभेचे इितवृ  दे यात याव.े 
रामनारायणजी काबरा  मागील सभेचे इितवृ  पुढ ल सभेत कायम झाले पा हजे, एकदाच ३-४ सभेचे इितवृ  कायम कर यासाठ  

दे यात येत आहे ह  चुक चे आहे.याम ये धोका आहे मागील सभेत काय ठराव पास झाले हे आम या ल ात 
राहत नाह  नंतर काह तर  ठराव िल हले जातात, िनयमा माणे पुढ ल सभेत मागील सभेचे इितवृ  कायम 
कर यासाठ  आले पा हजे ते का दे यात येत नाह .      

महापौर  मागील सभेचे इितवृ  पुढ ल सभेत दे यात येईल. दनांक ०५.०१.२०१६, २९.०२.२०१६, १९.०३.२०१६ रोजीची  
अंदाजप कय वशेष सभा ३१.०५.२०१६, ०२.०७.२०१६ रोजीची अंदाजप कय वशेष सभा दपार  ु ३.०० वाजता, 
४.३० वाजता व ५.३० वाजता मागील झाले या सभेचे इितवृ  कायम कर यास मा यता दे यात येते. 

ठराव .८२      ठराव 
 दनांक ०५.०१.२०१६, २९.०२.२०१६, १९.०३.२०१६ रोजीची अंदाजप कय वशेष सभा ३१.०५.२०१६, ०२.०७.२०१६ रोजीची 
अंदाजप कय वशेष सभा दपार  ु ३.०० वाजता, ४.३० वाजता व ५.३० वाजता मागील झाले या सभेचे इितवृ  कायम कर यास ह  
नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
वषय .०२ 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१६ माणाची न द घेणे बाबत.  

एकूण ज म अ. . म हना 
पु ष ी 

एकूण िलंग गुणो र ितहजार 
मुलींचे माण 

१ स टबर-२०१६ १०८९ ९८५ २११४ ९०४.४९ 
महापौर    न द घे यात येते  



 
(३) 

ठराव .८३     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१६ माणाची न द ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते घेते.  

एकूण ज म अ. . म हना 
पु ष ी 

एकूण िलंग गुणो र ितहजार 
मुलींचे माण 

१ स टबर-२०१६ १०८९ ९८५ २११४ ९०४.४९ 
वषय .०३ 
  शासन िनणयानुसार नागर  थािनक वरा य सं थामधील व छ महारा  अिभयान (नागर ) या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे  

महापौर  नागर  थािनक वरा य सं थामधील व छ महारा  अिभयानचा  (नागर ) अहवाल दे यात आला याची न द घे यात 

         येते.    
ठराव .८४      ठराव 
 शासन िनणयानुसार नागर  थािनक वरा य सं थामधील व छ महारा  अिभयान (नागर ) या अंमलबजावणीचा खालील 
माणे अहवाल दे यात आला याची न द ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते. 

   आज पयत झालेली कायवाह        द.६ ऑ टोबर २०१६ अखेरची  
    एकूण शौचालय बांधकामासाठ  ा  अज     ५०७३  

   वैय क शौचालय बांधकामाची तपासणी व व मा यता अिभयं या दोर  २५८४ 

   नाकारले या अजाची सं या      २४८९ 

   कायारंभ आदेश दले या कामाची सं या     १२५५ 

   खा यात जमा केलेला िनधी –लाभा याची सं या    १३६५ 

   एकूण कायारंभ द याची सं या      २५२४ 

   सु  असले याकामाची सं या       १८०८ 

   कं ाटदारानी पूण केले या कामांची सं या    ११५९ 

   लाभा यानी सु . केले या कामाची सं या     ०६४९ 

   बांधकाम पुण झाले या कामांची सं या      १५०६ 

   संकेत थळावर फोटो अपलोड झा याची सं या     १५०३ 

   एकूण ा  अनुदान ( सव घटकासाठ )      ३.२४ कोट   

   व छ महारा  अंतगतझालेला खच       १.४१ 
        चौदा या व  आयोगातील ा  िनधीतून झालेला खच    ९१.८७ कोट   

          एकूण  २.३३ कोट  

 वै कय शौचालयाचे बांधकाम करणेसाठ   कायारंभ आदेश दे याची या चालू असून या माणे कामे होतील या माणे 
कं ाटदारांना देयक अदाई कर यात येत आहे. स टबर २०१६ अखेर २५०० वैय क शौचालयाचे बांधकाम कर याचे उ द  ठर वलेले आहे. 
वषय ं .०४ 

 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/ले व/७७७१/१६ दनांक ०८.०९.२०१६ अ वये शासन िनणय ं . मभवा-२०१६/ . .४४/ 
सेवा-९ दनांक ०१ स टबर २०१६ नुसार रा य शास कय व इतर कमचार  तसेच यांना महागाई भ ा लागू आहे अशा वेतन धारकांना 
दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन वेतन ेणीतील मुळ वेतनावर ल अिधक ेड १२५% या दराने महागाई भ ा वाढ मंजुर करावी व ०१ 
जानेवार  २०१६ ते ३१ ऑग ट २०१६ या कालावधीतील माहागाई भ या या थकबाक या अहरणाबाबत वतं पणे आदेश िनगमीत कर यात 
येईल असा शासन िनणय आहे.  

 शासनाने शासक य कमचा-यांना महागाई भ यात वाढ के यानंतर शासन िनणयनुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील 
कमचा-यांनाह  सुधार त दराने महागाई भ ा लागू कर यात येवून यास काय र मा यतेसाठ  ताव मनपा सभेसमोर सादर कर यात 
यावा असे मनपा सवसाधारण सभा ठराव ं . २६ दनांक २८.०५.०२ अ वये िनदिशत के यानुसार महानगरपािलकेतील कायरत 
वेतनधारकांना दनाकं ०१ स टबर २०१६ पासुन मुळ वेतन व ेडवेतन यावर १२५% दराने महागाई भ ा लागू कर याची शास कय व 
आथ क मंजुर  दे यात येते यावर होणारा खच सालसन २०१६-१७ या अंदाजप कातील संबंधीत िशषकाखालील तरतुद तुन कर यात यावा 
यास काय र मा यते तव मनपा सव साधारण सभेसमोर सादर. 

महापौर   काय र मा यता दे यात येते. 
ठराव .८५      ठराव 
 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/ले व/७७७१/१६ दनांक ०८.०९.२०१६ अ वये शासन िनणय ं . मभवा-२०१६/ . .४४/ 
सेवा-९ दनांक ०१ स टबर २०१६ नुसार रा य शास कय व इतर कमचार  तसेच यांना महागाई भ ा लागू आहे अशा वेतन धारकांना 
दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन वेतन ेणीतील मुळ वेतनावर ल अिधक ेड १२५% या दराने महागाई भ ा वाढ मंजुर करावी व ०१  



 
(४) 

जानेवार  २०१६ ते ३१ ऑग ट २०१६ या कालावधीतील माहागाई भ या या थकबाक या अहरणाबाबत वतं पणे आदेश िनगमीत कर यात 
येईल असा शासन िनणय आहे. 
 शासनाने शासक य कमचा-यांना महागाई भ यात वाढ के यानंतर शासन िनणयनुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील 
कमचा-यांनाह  सुधार त दराने महागाई भ ा लागू कर यात येवून यास काय र मा यतेसाठ  ताव मनपा सभेसमोर सादर कर यात 
यावा असे मनपा सवसाधारण सभा ठराव ं . २६ दनांक २८.०५.०२ अ वये िनदिशत के यानुसार महानगरपािलकेतील कायरत 
वेतनधारकांना दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन मुळ वेतन व ेडवेतन यावर १२५% दराने महागाई भ ा लागू कर याची शास कय व 
आथ क मंजुर  दे यात आली यास काय र मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते.  

वषय ं .०५ 

 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/ले व/सेिन/८२७९/२०१६ दनांक २१.०९.२०१६ या आदेश व महारा  शासन िनणय ं . 
िनमवा/२०१६/ . .६६/सेवा-४ दनांक ०७ स टबर २०१६ या शासन िनणयानुसार मनपा िनवृ ी वेतन धारक / कुटंूब िन ी वेतन धारक 
यांचे िन ी वेतनावर मनपा सवसाधारण सभा ठराव ं. २६ द. २८.०५.२००२ या ठरावानुसार काय र मा यतेस अिधन राहन दनांक ु ०१ 
जानेवार  २०१६ पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा दर ११९%  व न १२५% कर यात येत आहे. दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन सदर महागाई 
वाढ ची र कम रोखीने अदाई कर याची शासक य व आिथक मंजुर  दान कर यात येते. 
 दनांक ०१ जानेवार  २०१६ ते ३१ ऑग ट २०१६ या कालावधीतील महागाई वाढ या थकबाक या आहरणाबाबत शासन 
िनणयानुसार वतं पणे आदेश िनगमीत कर यात येतील सदर ल आदेशा दारे काय र शास कय व आथ क मा यते तव मनपा 
सवसाधारण सभे समोर सादर. 
महापौर   काय र मा यता दे यात येते. 
ठराव .८६      ठराव 
 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/ले व/सेिन/८२७९/२०१६ दनांक २१.०९.२०१६ या आदेश व महारा  शासन िनणय ं . 
िनमवा/२०१६/ . .६६/सेवा-४ दनांक ०७ स टबर २०१६ या शासन िनणयानुसार मनपा िनवृ ी वेतन धारक / कुटंूब िन ी वेतन धारक 
यांचे िन ी वेतनावर मनपा सवसाधारण सभा ठराव ं . २६ द. २८.०५.२००२ या ठरावानुसार काय र मा यतेस अिधन राहन दनांक ु ०१ 
जानेवार  २०१६ पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा दर ११९%  व न १२५% कर यात येत आहे. दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन सदर महागाई 
वाढ ची र कम रोखीने अदाई कर याची शासक य व आिथक मंजुर  दान कर यात आली यास काय र मा यता  ह  नांवामनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते देते. 
वषय ं .०६ 

 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/ले व/सेिन/८२७८/२०१६ या आदेश व महारा  शासन िनणय ं . िनसवा/२०१५/ . .६६/ 
सेवा-४ दनांक ०७ स टबर २०१६ या शासन िनणयानुसार असुधार त वेतन ेणीतील मनपा िनवृ ी वेतन धारक / कुटंूब िनवृ ी वेतन 
धारक यांचे िनवृ ी वेतनावर मनपा सवसाधारण सभा ठराव .ं २६ दनांक २८.०५.२००२ या ठरावानुसार काय र मा यतेस अिधन राहन ु
दनांक ०१ जानेवार  २०१६ पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा दर २३४%  व न २४५% कर यात येत आहे. दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन 
सदर महागाई वाढ ची र कम रोखीने अदाई कर याची शासक य व आिथक मंजुर  दान कर यात येते. 
       दनांक ०१ जानेवार  २०१६ ते ३१ ऑग ट २०१६ या कालावधीतील महागाई वाढ या थकबाक या आहरणाबाबत शासन 
िनणयानुसार वतं पणे आदेश िनगमीत कर यात येतील. अशा कारे काया र शास कय व आथ क मा यते तव मनपा सवसाधारण सभे 
समोर सादर.  

महापौर    काय र मा यता दे यात येते. 
ठराव .८७      ठराव 
 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/ले व/सेिन/८२७८/२०१६ या आदेश व महारा  शासन िनणय ं . िनसवा/२०१५/ . .६६/ 
सेवा-४ दनांक ०७ स टबर २०१६ या शासन िनणयानुसार असुधार त वेतन ेणीतील मनपा िनवृ ी वेतन धारक / कुटंूब िनवृ ी वेतन 
धारक यांचे िनवृ ी वेतनावर मनपा सवसाधारण सभा ठराव .ं २६ दनांक २८.०५.२००२ या ठरावानुसार काय र मा यतेस अिधन राहन ु
दनांक ०१ जानेवार  २०१६ पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा दर २३४%  व न २४५% कर यात येत आहे. दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन 
सदर महागाई वाढ ची र कम रोखीने अदाई कर याची शासक य व आिथक मंजुर  दान कर यात आली यास काय र मा यता ह 
नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते.  

वषय ं .०७ 

 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/सा व/आ था-५/७९१३/१६ दनांक १२.०९.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका आ थापनेवर ल िलपीक अिभनामा या पदावर ल कु. राणी सुिनल गडगीळे यांनी दनांक १९.०८.२०१६ रोजी अज सादर 
क न यांची शास कय िनवासी शाळा नायगांव येथे व र  िलपीक पद  िनयु  झाली अस यामुळे महानगरपािलका कायालयातील यांची 
िलपीक या पदाचा राजीनामा दनांक १९.०८.२०१५ रोजी पासुन मंजुर कर याची वनंती केली आहे. 
 महारा  शासन सामा य शासन वभाग मुंबई यांचे शासन िनणय ं. एसआर ह /१०९२/१०३३/९२/०८ दनांक ०२.१२.१९९७ 
नुसार शास कय कमचा-यास यां या पदाचा राजीनामा ावयाचा असेल तर तो एक मह याची पवुसुचना देवुन राजीनामा मंजुर कर याची  



(५) 
वनंती क  शकेल जर कमचा-यांने एक म ह या या पुवसुचना न देता राजीनामा मंजुर कर याची वनंती केली असेल तर एक म ह याचे 
मुळवेतन वसुल क न यांची सेवा संपु ात आणता येते. 
 शासन िनणया या अनुषंगाने कायालयीन प  ं . नावाशमनपवा/सा व/आ था-५/८७१०/१५ द ०८.१०.२०१५ दारे 
कळ व यानुसार संबंधीतांनी यांचे एक म ह या या मुळ वेतनाची र कम महानगरपािलका फंडात मनपा अ वतर क  पावती ं . 
RM/REGIN/१०१५/१६१/१७ द. १७.१०.२०१५ अ वये भ न क न पावतीची त सादर केलेली अस याने सदर ल शासन िनणयानुसार कु. 
राणी सुिनल गडिगळे यांचा महानगरपािलका आ थापनेवर ल िलपीक या पदाचा राजीनामा दनांक १९.०८.२०१५ पासुन सदर ल आदेशा दारे 
मंजुर कर यात आला याची न द घेणे बाबत. 
महापौर   राजीनामा मंजुर कर यात आला याची न द घे यात यतेे. 
ठराव .८८      ठराव 
 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/सा व/आ था-५/७९१३/१६ दनांक १२.०९.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका आ थापनेवर ल िलपीक अिभनामा या पदावर ल कु. राणी सुिनल गडगीळे यांनी दनांक १९.०८.२०१६ रोजी अज सादर 
क न यांची शास कय िनवासी शाळा नायगांव येथे व र  िलपीक पद  िनयु  झाली अस यामुळे महानगरपािलका कायालयातील यांची 
िलपीक या पदाचा राजीनामा दनांक १९.०८.२०१५ रोजी पासुन मंजुर कर याची वनंती केली आहे. 
 महारा  शासन सामा य शासन वभाग मुंबई यांचे शासन िनणय ं. एसआर ह /१०९२/१०३३/९२/०८ दनांक ०२.१२.१९९७ 
नुसार शास कय कमचा-यास यां या पदाचा राजीनामा ावयाचा असेल तर तो एक मह याची पुवसुचना देवुन राजीनामा मंजुर कर याची 
वनंती क  शकेल जर कमचा-यांने एक म ह या या पुवसुचना न देता राजीनामा मंजुर कर याची वनंती केली असेल तर एक म ह याचे 
मुळवेतन वसुल क न यांची सेवा संपु ात आणता येते. 
 कर ता शासन िनणया या अनुषंगाने कायालयीन प  .ं नावाशमनपवा/सा व/आ था-५/८७१०/१५ द ०८.१०.२०१५ दारे 
कळ व यानुसार संबंधीतांनी यांचे एक म ह या या मुळ वेतनाची र कम महानगरपािलका फंडात मनपा अ वतर क  पावती ं . 
RM/REGIN/१०१५/१६१/१७ द. १७.१०.२०१५ अ वये भ न क न पावतीची त सादर केलेली अस याने सदर ल शासन िनणयानुसार कु. 
राणी सुिनल गडिगळे यांचा महानगरपािलका आ थापनेवर ल िलपीक या पदाचा राजीनामा दनांक १९.०८.२०१५ पासुन सदर ल आदेशा दारे 
मंजुर कर यात आला याची न द ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.  

वषय ं .०८ 
 मा. भारत िनवडणूक आयोगाने दनांक ०१.०१.२०१७ या अहता दनांकावर आधा रत मतदार याद चे वशेष पुन र ण काय म 
जाह र कर यात आलेला आहे. यानुसार दनांक १६.०९.२०१६ ते दनांक १४.१०.२०१६ या कालावधीत मतदार याद चे सं  पुन र ण 
काय म जाह र केलेला असून याअनुषंगाने ०१ जानेवार  २०१७ रोजी वयाचे १८ वष पूण होणा-या मतदारांना मतदार हणून नांव न द वणे, 
मतदार याद त नाव असलेले मतदाराचंे नावात द तीु ,  दबार व मृत कंवा थलांतर त मतदारांची नांवे वगळ याची मोह म संबंधीत ु
मतदार न दणी अिधका-या माफत खालील माणे  राब व यात येणार अस याचे मा. ज हािधकार  तथा ज हा िनवडणूक अिधकार  यांनी 
सदर बाब सवसाधारण सभेत स माननीय सद यांना मा हती क न दे यास िनदश दलेले आहेत. 

अ. . पुन र णाचे ट प े कालावधी 
०१ ा प मतदार याद ची िस द  करणे १६.०९.२०१६ (शु वार) 
०२ दावे व हरकती (अज) सादर करणे १६.०९.२०१६ ते १४.१०.२०१६ 
०३ ाम सभा / था. व. संसथा येथे याद  भागाचे वाचन १६.०९.२०१६ (शु वार) व ३०.१०.२०१६ (र ववार) 
०४ वशेष मो हमे या तारखा १८.०९.२०१६ (र ववार) आ ण ०९.१०.२०१६ (र ववार) 
०५ दावे व हरकती िनकाली काढणे द. १६.११.२०१६ (बुधवार) पयत 
०६ मतदार याद ची अंितम िस द  ०५.०१.२०१७ (गु वार) 

 आगामी महापािलका साव क िनवडणूक-२०१७ म ये भारत िनवडणुक आयोगा या वधानसभे या मतदार याद व न रा य 
िनवडणूक आयोगाने अिधसुिचत केले या तारखेचीच मतदार याद  महानगरपािलका िनवडणुक साठ  वापरली जात अस यामुळे भागातील 
पा  मतदारांची १००%  न दणी कर या बाबत तसेच नावात द ती व नाव वगळु णे इ याद  कायवाह  होणार आहे.  तर  या बाबतीत कांह  
दोव व हरकती (अज) अस यास तहिसलदार नांदेड यांचेकडे उपरो  कालावधीत न दवावी व संधीचा लाभ यावा असे आवाहन मा. 
ज हािधकार  िनवडणूक अिधकार  नांदेड व नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड तफ कर यात यते आहे. 
महापौर   न द घे यात येते. 
ठराव .८९      ठराव 
 मा. भारत िनवडणूक आयोगाने दनांक ०१.०१.२०१७ या अहता दनांकावर आधा रत मतदार याद चे वशेष पुन र ण काय म 
जाह र कर यात आलेला आहे.  यानुसार दनांक १६.०९.२०१६ ते दनांक १४.१०.२०१६ या कालावधीत मतदार याद चे सं  पुन र ण 
काय म जाह र केलेला असून याअनुषंगाने ०१ जानेवार  २०१७ रोजी वयाचे १८ वष पूण होणा-या मतदारांना मतदार हणून नांव न द वणे, 
मतदार याद त नाव असलेले मतदारांचे नावात द तीु ,  दबार व मृत कंवा थलांतर त मतदारांची नांु वे वगळ याची मोह म संबंधीत 
मतदार न दणी अिधका-या माफत खालील माणे  राब व यात येणार अस याचे मा. ज हािधकार  तथा ज हा िनवडणूक अिधकार  यांनी 
सदर बाब सवसाधारण सभेत स माननीय सद यांना मा हती क न दे यास िनदश दलेले आहेत. 



(६) 
अ. . पुन र णाचे ट प े कालावधी 
०१ ा प मतदार याद ची िस द  करणे १६.०९.२०१६ (शु वार) 
०२ दावे व हरकती (अज) सादर करणे १६.०९.२०१६ ते १४.१०.२०१६ 
०३ ाम सभा / था. व. संसथा येथे याद  भागाचे वाचन १६.०९.२०१६ (शु वार) व ३०.१०.२०१६ (र ववार) 
०४ वशेष मो हमे या तारखा १८.०९.२०१६ (र ववार) आ ण ०९.१०.२०१६ (र ववार) 
०५ दावे व हरकती िनकाली काढणे द. १६.११.२०१६ (बुधवार) पयत 
०६ मतदार याद ची अंितम िस द  ०५.०१.२०१७ (गु वार) 

 आगामी महापािलका साव क िनवडणूक-२०१७ म ये भारत िनवडणुक आयोगा या वधानसभे या मतदार याद व न रा य 
िनवडणूक आयोगाने अिधसुिचत केले या तारखेचीच मतदार याद  महानगरपािलका िनवडणुक साठ  वापरली जात अस यामुळे भागातील 
पा  मतदारांची १००%  न दणी कर या बाबत तसेच नावात द ती व नाव वगळणे इ याद  कायवाह  होणार आहेु .  तर  या बाबतीत कांह  
दोव व हरकती (अज) अस यास तहिसलदार नांदेड यांचेकडे उपरो  कालावधीत न दवावी व संधीचा लाभ यावा असे आवाहन मा. 
ज हािधकार  िनवडणूक अिधकार  नांदेड व नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड तफ कर यात येत आहे.  याची न द ह नांवामनपा 
सवसाधारण सभा सवानूमते घेते.  

वषय ं .०९ 

 ी मु तफा अली बंदे अली, िलपीक यांना मनपा े ातील सोनो ाफ  सटर, जेने टक लॅब, जेने टक कॉ सलींग सटर, जेने टक 
लॅब, जेने टक कॉ सलींग सटर धारकां या न दणीचे व नुतणीकरणाचे काम दे यात आले होते.  सदर या वसुल केले या फ या र मेचा 
अपहार के याचे चौकशी अंती आढळून आले अस यामुळे व यांना सेवेत ठेवणे महानगरपािलके या आथ क हताचे वाटत नस यामुळे 
दनांक २०.११.२०१२ या आदेशानुसार संबंधीतास िलपीक या पदाव न कायमचे कमी कर यात आलेले आहे. 
      उ  आदेशा व द नावाशमनपा सवसाधारण सभेने द. २४.०१.२०१३ रोजी पार त केलेला ठराव ं . १६३ व थायी सिमतीने दनांक 
०१.१२.२०१४ रोजी पार त केलेला ठराव ं . १०८ अ वये संबंधीतां या दोन वाष क  वेतनवाढ  कायम व पी बंद क न यांना प:ु था पत 
कर यात यावे असे ठराव ं . १६२ द. २४.०१.१३ व ठराव ं . १०८ दनांक ०१.१२.२०१४ रोजी समंत केला होता.  तथा प सदरचा ठराव 
शास कय ट पणी या व द व िनयमबाहय अस याने सदरचे दो ह  ठराव वखंड त करणेसाठ  शासनास ताव सादर कर यात आला 

असता शासनाने, महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचे शासन िनणय ं . नावाशमनपा-२०१६/ . .९०/न व-२४ मं ालय मुंबई दनांक 
१९.०८.२०१६ दारे सदर ल दो ह  ठराव हे महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुद शी वसंगत अस याने सदरचे दो ह  ठराव हा 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५१(१) मधील तरतुद नुसार िनलंबीत कर यात आलेले आहे याची न द घेणे बाबत. 
वर िसंघ गाड वाल े ी मु तफा अली बंदे अली, हे महानगरपािलकेचे कमचार  असून यांना बडतफ कर यात आ यामूळे यांनी  

केले या अ पलावर थायी सिमती व सवसाधारण सभेने यां या कुटंु बयावर उपास मार ची वेळ येवू नये 
हणून  सहानभूतीपूवक वचार क न संबंधीतां या वाष क  वेतनवाढ  कायम व पी बंद क न यांना 

पु: था पत कर यास मा यता दली  होती परंतु यासंबंधीचे ठराव शासनास वखंड त कर यासाठ  पाठ व यात 
आले हा यां या वर अ याय आहे. यामूळे शासनाने वखंड त केले या ठरावावर महानगरपािलके यावतीने 
शासनास अिभवेदन कर यासाठ  उपमहापौर ी श फ अहेमद कुरेशी यांना ािधकृत कर यात यावे असा माझा 

ताव आहे. तसेच महानगरपािलकेतील इतरह  कमचा-यांवर अ याय झालेला आहे  यांनाह  स ने बडतफ 
कर यात आलेल आहे याचेवरह   अ याय होवू नये यां याह  बाबतीत अशा कारचे िनणय घे यात  याव.े  

मोद खेडकर  ी वर िसंघ गाड वाले यांनी जो ताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. इतरह  कमचा-यावर अ याय  
होणार नाह  याची द ता घे यात यावी.  

सर जतिसंघ िगल  सभागृह ने यांनी जो ताव मांडला यास सवाचे अनुमोदन आहे. शासनाने शासनास कोणतेह  ठराव  
वखंड त कर यासाठ  पाठ व यापुव  आ हाला व महानगरपािलकेतील पदािधका-यांना महापौर, उपमहापौर, 
सभापती यांना  व ासात घेवूनच पाठवावयास पा हज.े आ हाला व ासात न घेता पर पर  आमचे ठराव 
शासनास वखंड त कर यासाठ  पाठ व यात येत आहे हे बरोबर नाह . शासन आप या सोयी नुसार काम  
कर त आहे.लोक ितिनधीना व ासात घेवूनच ठराव  वखंड त कर यासाठ  पाठ व यात याव.ेइतरह  कमचा-
यावर अ याय झाला असेल तर यांचाह  सहानभूतीपूवक वचार कर यात यावा.  

गफार खान   माझा तां क  आहे शासनाने कती दवसासाठ  हा ठराव वखंड त केलेला आहे. 
ािधकृत अिधकार    महानगरपािलकेने पार त केलेला ठराव शासनान े ३० दवसाकर ता वखंड त केलेला असून महारा   

महानगरपािलका अिधयमात शासनाने या ािधकारणाचा ठराव वखंड त केलेला आहे या ािधकरणास 
व हत कालावधीत आप या ठरावावर अिभवेदन सादर कर याची तरतूद आहे. यानुसार हा ताव 
सभागृहासमोर ठेव यात आलेला आहे.     

गफार खान  ी वर िसंघ गाड वाल,े ी मोद खेडकर व ी सर जतिसंघ िगल यांनी मांडले या तावा माणे शासनाने  
वखंड त केले या ठरावावर अिभवेदन सादर कर याठ   ी शफ  अहेमद कुरेशी यांना ािधकृत कर यात यावे 
यांनी शासनाकडे महानगरपािलकेची बाजू मांडावी. 



(७) 
महापौर  ी वर िसंघ गाड वाल,े ी सरजीतिसंघ िगल, ी गफार खान यांनी मांडले या तावानुसार वखंड त 

कर यात आले या  ठरावावर  महानगरपािलकेची बाजू मांड यासाठ   उपमहापौर ी श फ अहेमद कुरेशी 
यांना ािधकृत कर यात येते तसेच शासनास ठराव वखंड त कर यास पाठ व यापुव  महानगरपािलकेतील 
पदािधका-याना व ासात घेवूनच  पाठवावे अशी सुचना शासनास कर यात येते.  व हा ठराव  याच सभेत 
कायम कर यत येतो.   

ठराव .९०      ठराव 
 ी मु तफा अली बंदे अली, िलपीक यांना मनपा े ातील सोनो ाफ  सटर, जेने टक लॅब, जेने टक कॉ सलींग सटर, जेने टक 
लॅब, जेने टक कॉ सलींग सटर धारकां या न दणीचे व नुतणीकरणाचे काम दे यात आले होते.  सदर या वसुल केले या फ या र मेचा 
अपहार के याचे चौकशी अंती आढळून आले अस यामुळे व यांना सेवेत ठेवणे महानगरपािलके या आथ क हताचे वाटत नस यामुळे 
दनांक २०.११.२०१२ या आदेशानुसार संबंधीतास िलपीक या पदाव न कायमचे कमी कर यात आलेले आहे. 
      उ  आदेशा व द नावाशमनपा सवसाधारण सभेने द. २४.०१.२०१३ रोजी पार त केलेला ठराव ं . १६३ व थायी सिमतीने दनांक 
०१.१२.२०१४ रोजी पार त केलेला ठराव ं . १०८ अ वये संबंधीतां या दोन वा षक वेतनवाढ  कायम व पी बंद क न यांना प:ु था पत 
कर यात यावे असे ठराव ं . १६२ द. २४.०१.१३ व ठराव ं . १०८ दनांक ०१.१२.२०१४ रोजी समंत केला होता.  तथा प सदरचा ठराव 
शास कय ट पणी या व द व िनयमबाहय अस याने सदरचे दो ह  ठराव वखंड त करणेसाठ  शासनास ताव सादर कर यात आला 

असता शासनाने, महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचे शासन िनणय ं . नावाशमनपा-२०१६/ . .९०/न व-२४ मं ालय मुंबई दनांक 
१९.०८.२०१६ दारे सदर ल दो ह  ठराव हे महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुद शी वसंगत अस याने सदरचे दो ह  ठराव हा 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५१(१) मधील तरतुद नुसार िनलंबीत कर यात आलेले आहे. 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५१(२) म ये नमुद ा  अिधकारानुसार महानगरपािलके तफ तुत करणी 
सदर ठराव वखंड त न कर या बाबत खालील माणे अिभवेदन कर यात येत आहे. 
  ी स.मु तफा अली बंदे अली यांनी  आिथक प र थती अ यंत हलाखीची असून सतत ितस म हने िनलं बत रा ह याने मी  कज 
बाजार  झालो  व या प र थतीतून सुटकेसाठ  मला  नौकर ची अ यंत गरज आहे अ यथा मा या कुटंु बयावर  कसे वाईट दवस येतील 
याची क पणा सु दा करणे श य नाह  अशी वनंती अज दारे अ पल द. २४.१.२०१३ रोजी या  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
सवससाधारण सभेसमोर केले होते या अ पलावर नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने ठराव .१६३ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनमय १९४९  कलम ५६ (४) या  तरतूद नूसार ा  असले या अिधकारानूसार  ी स.मु तफा अली बंदे अली 
यां या कुटंु बयावर उपास मार ची वेळ येवू नये  हणून यांना आपली वतणूक सुधार यासाठ  शेवटची संधी देवून एक वेळ मा क न 
यां या दोन वा षक वेतनवाढ  कायम व पा या बंद क न यांना पुववत महानगरपािलका सेवेत पुन था पत कर याचा िनणय घेतलेला 

आहे, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आसथापनेवर ी मु तफा अली बंदे अली हे  िलपीक या पदावर वेतन ेणीत कायम व पी 
पदावर िनयु स होते. 
 ी मु तफा अली बंदे अली यांनी दनांक २३.०७.२०१२ रोजी मा. आयु  यांना यां या भ व य िनवाह िनधी व सहा या वेतन 
आयोगा या फारकाची थकबाक ची र कमेतुन उ  अपहार त र कम पये ६७,५००/- समायोजीत क न घेवुन मला पुववत कामावर घे या 
बाबत लेखी अजा दारे वनंती केलेली आहे. 
 संबंधीतास आयु  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांनी कायालयीन आदेश .ं नावाशमनपा/आ था-६/७२४७/१२ 
दनांक १७.१२.२०१२ दारे ी मु तफा अली बंदे अली त कालीन िलपीक यांनी अपहार केलेली र कम . ६७.५००/- ह  र कम यां या 
मनपाकेत जमा असले या र कमेतुन वसुल क न मनपा फंडात जमा करावे व तसा अहवाल आ थापना वभागास कळवावे हणुन आदेश 
िनगमीत कर यात आलेले आहेत.  सदर या आदेशा दारे सु दा शासनाने सदरची र कम कपात केलेली नस यामुळे संबंधीतावर अ याय 
झालेला आहेत.  संबंधीतांची िनयतवयोमनानुसार ३१ जानेवार -२०१७ ह  आहे या बाबीचा वचार करता यांचा िनलंबनकाळ यांना ह क 
असले या रजेत समा व  क न िनयमीत सेवािनवृ ीचे सव लाभ यांना अनु ेये कर यात यावे यामुळे यांचा व यांयावर अवलंबुन 
असले या कुटंूबातील य ंचा िश ण, ववाह, व उदरिनवाहचा  िनकाली िनघेल. 
 क रता वर ल सव बाबींचा वचार करता मनपा सवसाधारण सभा द. २४.०१.२०१३ रोजी पार त केलेला ठराव ं . १६३ व थायी 
सिमतीने दनांक ०१.१२.२०१४ रोजी पार त केलेला ठराव ं . १०८ अ पलय अिधकार  हणुन पार त केलेला ठराव वखंड त न करता याची 
अमलबजावणी हो यासाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५१(२) मधील तरतुद नुसार नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका सवसाधारण सभेचेवतीने  सदर िनणयावर शासनास अिभवेदन  सादर कर यासाठ  नांवामनपाकेचे उपमहापौर ी शफ  
अहेमद कुरेशी यांना ािधकृत कर यास ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  

वषय .१० 
      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह त एकूण १३ गांवे खालील त यात नमुद के या माणे न याने समा व  झालेली आहेत. 

अ. . गावाचे नांव शासन अिधसुचना मांक व दनाकं 

१ मौ. वाघाळा, असदवन, फ ेजंगपूर, असरजन, वसरणी, र हमपूर, 
कौठा, हाळजा, जंगमवाड (भा), सांगवी(भा), एकूण १० गावे. 

जीईएन”१५९६/३५४/ . .२२५/न व-२४ दनांक 
२६.०३.१९९७ 



(८) 
२ मौ. तरोडा (खु) व तरोडा (बु) नावाशमनपा-१३०७/१०५२/ . .३९५/०७/न व-२४ 

दनांक ०१.०७.२००९ 
३ मौ. हपुर  (भा) नावाशमनपा-१००५/१३७४/ . .१५८/०८/न व-२४ 

दनांक २०.०८.२००९ 
 महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम-२१ (१) नुसार उ  े  महानगरपािलकेत समा व  झा यापासुन ३ 
वषात वकास योजना िस द करणे आव यक होते.  तथा प, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने वर नमुद अनु मोक १ साठ  यापुव  
वकास योजना तयार कर याचा इरादा दनांक ३०.०६.१९९८ रोजी जाह र क न वकास योजना तयार कर याचे काम चालु केले होते.  
यानंतर सहा यक संचालक नगररचना नांदेड यांनी नगररचना अिधकार  हणुन उ  े ाची वकास योजना तयार क न ती महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम-२६ अनवये िस द  करणासाठ  नांदेड महानगरपािलकेस दनांक १५.०२.२००७ रोजी 

ह तांतर त केली होती, यानंतर महानगरपािलकेने यात केलेले फेरबदल, नगर रचना अिधकार  यांचा नेमणुक  बाबत बदल तसेच 
याय व  होणे ई. सव बाबीमुळे सदर वकास योजना िस द  झाली नाह ,  दर यान या काळात नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत 

न याने वर नमुद त यातील अनु मांक २ व ३ मधील ३ गांवाचा समावेश झाला यानुसार शासनाने प  ं . ट पीएस-२१०/११०४/ 
. .१७२/२०१०/न व-३० दनांक ०३.०८.२०१० अ वये अनु ामंक १ मधील े ाची वकास योजना कलम-२६ अ वये िस द कर याची 

कायवाह  यावेळ  लं बत अस याने न याने समा व  ३ गावासह एक ीत वकास योजना तयार कर याची कायवाह  सु  करावी असे प  
दले आहे. 
 यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने वर नमुद त यातील अनु मांक १ ते ३ मधील नमुद गावाची वाढ व े ाची 
वकास योजना तयार करणेसाठ  महानगरपािलकेने ठराव ं  ९२ दनांक ३०.११.२०१५ अ वये महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम-२३ (१) व ३४ अ वये इरादा जाह र केला आहे.  व यमान जामीन  वापर कर याचे काम हे महानगरपािलकेने खाजगी 
एज सीस दलेले आहे.  यांनी व मान जमीन वापर नकाशा चे ा प तपासणीसाठ  सादर केले आहे व याचा अहवाल या कायालयास 
सादर केला आहे.  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम-२४ अ वये नगररचना अिधकार  यांची नेमणुक अ ाप 
झालेली नाह  सबब व हत मुदतीत काम न होऊ शक यामुळे उ  अिधिनयमा या कलम-२१ (३) नुसार खालील माणे मुदतवाढ घेणे 
आव यक आहे. 
अ. . गावाचे नांव मनपा ह ीत 

समा व  
झा याची 
१तार ख 

मुळ मदुत मंजुर वाढ व मुदत अपे त मुदतवाढ 

१ मौ. वाघाळा, असदवन, फ ेजंगपूर, 
असरजन, वसरणी, र हमपूर, 
कौठा, हाळजा, जंगमवाड (भा), 
सांगवी(भा), एकूण १० गावे. 

२६.०३.१९९७ २५.०३.२००० (१) द. २६.०३.२००० ते  
    द. ०७.०४.२००६ 
(२) द. ०८.०४.२००६ ते  
    द. ०७.०४.२००९ 

द. ०८.०४.२००९ ते ०७.०४.२०१३ 
मुदतवाढ चा ताव मनपाने यांचे 
प  ं  १९६०/१३ अ वये मा. 
संचालक नगररचना म.रा. पुणे 
यांचेकडे सादर केलेला आहे अ ाप 
मंजुर  ा  नाह . 

२ मौ. तरोडा (खु) व तरोडा (बु) ०१.०७.२००९ ३०.०६.२०१२ ---  
३ मौ. हपुर  (भा) २०.०८.२००९ १९.०८.२०१२ --  
 तर  करणात एकूण १३ गावांसाठ  वाढाव महानगरपािलका ह ीचे वकास योजना तयार करणेसाठ  वर उ लेख के या माणे 
स थती पाहता पुढ ल दनांक ०८.०४.२०१३ ते ०७.०४.२०१७ पयत मुदतवाढ घेणे आव यक आहे तर  या माणे मुदतवाढ मागणीचा 

ताव मनपा सवसाधारण सभे या मा यते तव सादर. 
बाळासाहेब तरोडेकर  दो ह  तरोडा, सांगवी, जंगमवाड  ह  गावे द.७.२.२००९ रोजी महानगरपािलकेत समा व  झा यानंतर ७-८ 

वषानंतर हा  वकास योजनेचा ताव सादर कर यात आलेला आहे. हे शासनास उिशरा सुचलेले शहानपण 
आहे.दो ह  तरोडा भागात जेएनएनयूआरएम, बीएसयुपी, नगरो थान या योजने अंतगत हाती घे यात आले या 
कामापैक  एकह  काम पुण झालेले आहे काय सव कामे अधवट आहे. शहरातीलह  कामे पुण झालेली 
नाह .एवढया उिशरा हा ताव का सादर कर यात आला याचा खुलासा कर यात यावा.  

वर िसंघ गाड वाल े वकास योजना तयार कर याचे काम महानगरपािलकेचे नाह , शासनाने न याने महानगरपािलका हद त 
समावेश झाले या भागाचा  डपी लॉन तयार कर यासाठ  वतं   पथकाची िनयु  केलेली असून याचंे 
माफत हे काम होणार आहे. हे काम लवकरात लवकर पुण करणेसाठ  मुदतवाढ दे याचे तावास मा यता 
दे यात यावी.  

उमेशिसंह च हाण  भागातील वकास कामाचा ताव नाह  वकास योजना तयार कर यासाठ  मुदतवाढ दे याचा ताव  
अस यामूळे यास मा यता दे यात यावी. पुढचा वषय घे यात यावा. 

 
 



(९) 
बाळासाहेब तरोडेकर आम या भागाचा ताव अस यामूळे आ हाला  मांड याचा अिधकार आहे आ हाला बोलू  ाव.ेसभागृहाने 

आमचे हणने ऐकुन यावे. 
अ.स ार    मुदतवाढ दे याचा ताव आहे भागाचा वषय नाह . 
मोद खेडकर   स.सद याचे भागाचा  आहे यांना आपले मत मांड ावेू . यांनी जो खुलासा मािगतला आहे तो यांना  

    दे यात यावा. 
ािधकृत अिधकार   सन २००९ म ये दो ह  तरोडा, सांगवी, जंगवाड , हपुर  ह  गावे महानगरपािलका ह द त समा व   

झा यानंतर या भागाचा ड.पी. लॉन  तयार कर यासाठ  महासभेने मा यता दली यानुसार तावातील  
नमुद गावाची वाढ व े ाची वकास योजना तयार करणेसाठ  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम-२३ (१) व ३४ अ वये इरादा जाह र केला आहे.  व यमान जमीन  वापर कर याचे काम हे 
महानगरपािलकेने खाजगी एज सीस दलेले आहे. यांनी व मान जमीन वापर नकाशा चे ा प 
तपासणीसाठ  सादर केले आहे व याचा अहवाल या कायालयास सादर केला. महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम-२४ अ वये नगररचना अिधकार  यांची नेमणुक अ ाप झालेली नाह  सबब व हत 
मुदतीत काम न होऊ शक यामुळे उ  अिधिनयमा या कलम-२१ (३) नुसार मुदतवाढ दे यासाठ  ताव 
सादर कर यात आलेला आहे. १९९७ ला वाघाळा नगरपािलका महानगरपािलका ह द त समा व  झालेली 
असून अजूनह  या भागाचा डपी लॉन तयार झालेला नाह ,  

बाळासाहेब तरोडेकर मुदत वाढ दे याचे तावास आमचा वरोध नाह  आमचे एवढेच हणणे आहे क , वकास योजना तयार 
करतांना याम ये काह  ुट  रा हले या असतील तर या सुधा न घे यात या यात. संबंिधत नगरसेवकाशी 
,महानगरपािलकेतील पदािधकार  यांचेशी चचा क न यां याह  सुचना वचारात  घे यात या यात. वकास 
योजनेत ुटया राह नये अशीच आमची मागणी  आहेु . 

महापौर  मुदतवाढ दे या या तावास मा यता दे यात येते, शासनाने संबंिधत नगरसेवकांना व ासात घेवूनच 
वकास योजना  तयार करावी,हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव .९१      ठराव 
      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह त एकूण १३ गांवे खालील त यात नमुद के या माणे न याने समा व  झालेली आहेत. 

अ. . गावाचे नांव शासन अिधसुचना मांक व दनांक 

१ मौ. वाघाळा, असदवन, फ ेजंगपूर, असरजन, वसरणी, र हमपूर, 
कौठा, हाळजा, जंगमवाड (भा), सांगवी(भा), एकूण १० गावे. 

जीईएन”१५९६/३५४/ . .२२५/न व-२४ दनांक 
२६.०३.१९९७ 

२ मौ. तरोडा (खु) व तरोडा (बु) नावाशमनपा-१३०७/१०५२/ . .३९५/०७/न व-२४ 
दनांक ०१.०७.२००९ 

३ मौ. हपुर  (भा) नावाशमनपा-१००५/१३७४/ . .१५८/०८/न व-२४ 
दनांक २०.०८.२००९ 

 महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम-२१ (१) नुसार उ  े  महानगरपािलकेत समा व  झा यापासुन ३ 
वषात वकास योजना िस द करणे आव यक होते.  तथा प, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने वर नमुद अनु मोक १ साठ  यापुव  
वकास योजना तयार कर याचा इरादा दनांक ३०.०६.१९९८ रोजी जाह र क न वकास योजना तयार कर याचे काम चालु केले होते.  
यानंतर सहा यक संचालक नगररचना नांदेड यांनी नगररचना अिधकार  हणुन उ  े ाची वकास योजना तयार क न ती महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम-२६ अनवये िस द  करणासाठ  नादेंड महानगरपािलकेस दनांक १५.०२.२००७ रोजी 

ह तांतर त केली होती, यानंतर महानगरपािलकेने यात केलेले फेरबदल, नगर रचना अिधकार  यांचा नेमणुक  बाबत बदल तसेच 
याय व  होणे ई. सव बाबीमुळे सदर वकास योजना िस द  झाली नाह ,  दर यान या काळात नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत 

न याने वर नमुद त यातील अनु मांक २ व ३ मधील ३ गांवाचा समावेश झाला यानुसार शासनाने प  ं . ट पीएस-२१०/११०४/ 
. .१७२/२०१०/न व-३० दनांक ०३.०८.२०१० अ वये अनु ामंक १ मधील े ाची वकास योजना कलम-२६ अ वये िस द कर याची 

कायवाह  यावेळ  लं बत अस याने न याने समा व  ३ गावासह एक ीत वकास योजना तयार कर याची कायवाह  सु  करावी असे प  
दले आहे. 
 यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने वर नमुद त यातील अनु मांक १ ते ३ मधील नमुद गावाची वाढ व े ाची 
वकास योजना तयार करणेसाठ  महानगरपािलकेने ठराव ं  ९२ दनांक ३०.११.२०१५ अ वये महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम-२३ (१) व ३४ अ वये इरादा जाह र केला आहे.  व यमान जामीन  वापर कर याचे काम हे महानगरपािलकेने खाजगी 
एज सीस दलेले आहे.  यांनी व मान जमीन वापर नकाशा चे ा प तपासणीसाठ  सादर केले आहे व याचा अहवाल या कायालयास 
सादर केला आहे.  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम-२४ अ वये नगररचना अिधकार  यांची नेमणुक अ ाप 
झालेली नाह  सबब व हत मुदतीत काम न होऊ शक यामळेु उ  अिधिनयमा या कलम-२१ (३) नुसार खालील माणे मुदतवाढ घेणे 
आव यक आहे. 
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अ. . गावाचे नांव मनपा ह ीत 

समा व  
झा याची 
तार ख 

मुळ मुदत मंजुर वाढ व मुदत अपे त मुदतवाढ 

१ मौ. वाघाळा, असदवन, फ ेजंगपूर, 
असरजन, वसरणी, र हमपूर, 
कौठा, हाळजा, जगंमवाड (भा), 
सांगवी(भा), एकूण १० गावे. 

२६.०३.१९९७ २५.०३.२००० (१) द. २६.०३.२००० ते  
    द. ०७.०४.२००६ 

(२) द. ०८.०४.२००६ ते  
    द. ०७.०४.२००९ 

द. ०८.०४.२००९ ते ०७.०४.२०१३ 
मुदतवाढ चा ताव मनपाने यांचे 
प  ं  १९६०/१३ अ वये मा. 
संचालक नगररचना म.रा. पुणे 
यांचेकडे सादर केलेला आहे अ ाप 
मंजुर  ा  नाह . 

२ मौ. तरोडा (खु) व तरोडा (बु) ०१.०७.२००९ ३०.०६.२०१२ ---  
३ मौ. हपुर  (भा) २०.०८.२००९ १९.०८.२०१२ --  
 कर ता उपरो   तावा माणे  एकूण १३ गावांसाठ  वाढ व महानगरपािलका ह ीत वकास योजना तयार करणेसाठ  दनांक 
०८.०४.२०१३ ते ०७.०४.२०१७ पयत मुदतवाढ दे यास ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता  देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय ं .११     ताव 
 पाली कशोर पारतवार या िशरपूर वरवाडे नगरप रषद िश ण मंडळ ाथिमक शाळा ं . १ येथे सह िश ीका हणून दनांक 
०९.०७.२०१० पासुन कायरत आहेत व या वशेष मागासवग य वगातील असून राहणार म.ु पो. ता. कनवट ज हा नांदेड येथील र हवाशी 
अस यामुळे यांचे सव कुटंू बय कनवट येथे राहतात व यांचे पती ी महेश म लेश र चावार पंचायत सिमती कनवट येथे ाथिमक 
िश क या पदावर कायरत अस याने कुटंू बयाची देखभाल करणे अश य आहे व अप य लहान १ वषाचे आहे यांची काळजी घे यास 
अडचण येत आहे यामुळे िशरपूर वरवाडे नगरप रषद िश ण मंडळ ाथिमक शाळा ं . १ येथून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत 
एकतफ  आतंर ज हा बदली कर याची वनंती अज सादर केलेला आहे.  तसेच शासन अिधकार  तथा मु यािधकार  िशरपूर वरवाडे 
नगरप रषद िश ण मंडळ िशरपुर यांनीह  यांचे प  ं . ७०/१०/२०१६ दनांक २३.०८.२०१६ अ वये पाली कशोर पारतवार सह िश ीका 
पाली िशरपूर वरवाडे नगरप रषद िश णमंडळ ाथिमक शाळा ं . १ येथून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत एकतफ  आंतर ज हा 

बदली कर यासाठ  समंती दलेली आहे. 
 क रता शासन अिधकार  तथा मु यािधकार  िशरपुर वरवाडे नगरप रषद िश ण मंडळ िशरपुर यांनी दले या समंतीनुसार व  
पाली कशोर पारतवार सह िश ीका यांनी केले या वनंतीनुसार यांची िशरपुर वरवाडे नगरप रषद िश ण मंडळ ाथिमक शाळा ं . १ 

येथून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत सह िश ीका हणून एकतफ  आंतर ज हा बदली कर यासाठ  ह  नावाशमनपाकेची 
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक:- सौ. जंदम पावती यंकटेश                                               अनुमोदक :- संजय गंगाधर मोरे 

शासक य ट पणी 
         तुत करणाशी संबंिधत नगर प रषद संचालनालय यां या द. २०.५.२००४ या थायी िनदश . २२ मधील मु दा .२ म ये 
नगरप रषदेमधून  महानगरपािलका म ये  बदलीची मागणी अस यास अशी करणे शासन नगर वकास वभागाकडे मंजुर तव पाठ वणे 
आव यक आहे. असे नमूद आहे. 
  उ  िनदशातील मु दा . २ अ वये  तुत करणांत संबंिधत कमचार  हा नगरप रषदेमधून  महानगरपािलकेम ये  बदलीची 
मागणी कर त अस याने या संदभात शासन नगर वकास वभागाची मंजुर   आव यक अस याने दो ह  िनयु  अिधका-याचा (सवसाधारण 
सभा ) ठराव जर  पार त असेल तर  शासनास मा यतेसाठ  करण सादर करणे म ा  आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा कमचार  आकृतीबंध व सेवा वेश िनयम शासनाकडे  मंजुर तव सादर असुन ते मंजुर या 
अंितम ट यात आहे यामूळे संबंिधत  सहिश का यांची एकतफ  आंतर ज हा बदली करता येणार नाह . 
महापौर  स.सद यांचा ताव मंजुर कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी, हा ठराव 

याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव .९२      ठराव 
 पाली कशोर पारतवार या िशरपूर वरवाडे नगरप रषद िश ण मंडळ ाथिमक शाळा ं . १ येथे सह िश ीका हणून दनांक 
०९.०७.२०१० पासुन कायरत आहेत व या वशेष मागासवगय वगातील असून राहणार म.ु पो. ता. कनवट ज हा नांदेड येथील र हवाशी 
अस यामुळे यांचे सव कुटंू बय कनवट येथे राहतात व यांचे पती ी महेश म लेश र चावार पंचायत सिमती कनवट येथे ाथिमक 
िश क या पदावर कायरत अस याने कुटंू बयाची देखभाल करणे अश य आहे व अप य लहान १ वषाचे आहे यांची काळजी घे यास 
अडचण येत आहे यामुळे िशरपूर वरवाडे नगरप रषद िश ण मंडळ ाथिमक शाळा ं . १ येथून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत 
एकतफ  आतंर ज हा बदली कर याची वनंती अज सादर केलेला आहे.  तसेच शासन अिधकार  तथा मु यािधकार  िशरपूर वरवाडे 
नगरप रषद िश ण मंडळ िशरपुर यांनीह  यांचे प  ं. ७०/१०/२०१६ दनांक २३.०८.२०१६ अ वये पाली कशोर पारतवार सह िश ीका  
 



(११) 
पाली िशरपूर वरवाडे नगरप रषद िश णमंडळ ाथिमक शाळा ं . १ येथून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत एकतफ  आंतर ज हा 

बदली कर यासाठ  समंती दलेली आहे. 
 क रता शासन अिधकार  तथा मु यािधकार  िशरपुर वरवाडे नगरप रषद िश ण मंडळ िशरपुर यांनी दले या समंतीनुसार व  
पाली कशोर पारतवार सह िश ीका यांनी केले या वनंतीनुसार यांची िशरपुर वरवाडे नगरप रषद िश ण मंडळ ाथिमक शाळा ं . १ 

येथून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत सह िश ीका हणून एकतफ  आंतर ज हा बदली कर यासाठ  ह  नांवामनपा सवसाधारण 
सभा सवानुमते मा यता देते. तसेच या तावास मा यता दे यासाठ   शासना या नगर वकास वभागाकडे ताव सादर कर यात यावा 
असेह    ह  नावाशमनपाकेची सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय .१२     ताव 

नावाशमनपा नांदेड आरो य वभागा माफत जनतेस आरो य सेवा पुरवली जाते हया आरो य वभागात डॉ.बाला साद मोहनराव 
कंुटूरकर हे द.१३/११/२००२ पासून कायरत असुन यांचे काम अ यंत समाधानकारक व उ कृ  आहे.  यांचे (िस.आर) गोपिनय अहवाल हे 
अतीउ  हणजे (A+outstanding) अ या व पाचे आहेत. यांची शासनावरची पकड व काम कर याची शैली उ म आहे. यांनी गु ा 
गद  सोहळा काय मात सतत २४ तास सेवा देवुन शासनात उ म कामगीर  बजावलेली आहे.  आज पयत म.न.पा.तील कुटंूब क याण 
श येचे काम १०० % पूण कर याचा पय  केलेला आहे. याच बरोबर पु ष नसबंधी श या हया महापालीकेतील को य याह  वैघ कय 
अिधका-यांनी घडवून आनले या नसून डॉ.बाला साद कंुटूरकर यांनी यां या झोन अंतगत काय े ात सतत ३ वषापासून पु ष नसबंधी 
श या घडवून आणत आहेत ह बाब उ लेखनीय व न द घे या जोगी आहे.  याच बरोबर इतर सव रा ीय काय म ते यश वी पणे 
पार पाडतात यांनी आरो य वभागातील ब-याच वभागाम ये उ म कारे कामे केलेले आहेत.व ते कायालयीन वेळेचे बंधन पाळून ण 
सेवा त परतेने दे याचा यो य तो य  करतात सेवेत टाळाटाळ करत नाह त असे दसून येते ते हा हयापूढ ल आरो य वभागातील यो य 
ते काय कर यासाठ  सहा यक वै कय आरो य अिधकार  हणून डॉ बाला साद मोहनराव कंुटरकर यांना सव साधारण सभेने एक मुखाने 
मा यता घावी 
सुचक:- सितश राखेवार                                              अनुमोदक :- फा क अली खान, संजय मोरे 
       शासक य ट पणी 
  नांवामनपा अ थापनेवर वै कय आरो य अिधकार  १ व १६ वै कय अिधकार  हे पदे मंजुर असून सहायक वै कय आरो य  
अिधकार  हे पद अ थापना वभागात अ त वात नाह . 
 कर ता सहायक वै कय आरो य अिधकार  हे पद अ त वात नाह  यामूळे डॉ.बाला साद मोहनराव कंुटंूरकर यांना यापदावर  
मा यता देता येणार नाह . 
दपकिसंह रावत  तावात संबंिधत वै कय अिधका-याचे (िस.आर) गोपिनय अहवाल हे अतीउ  हणजे आहे हे हटलेले  

आहे गोपिनय अहवाल हे गोपिनय असतात स.सद याना याचे गोपनिनय अहवालाची मा हती कशी 
िमळाली,दसर  गो  यांु ची शासनावरची पकड व काम कर याची शैली उ म असे हटलेले आहे इतर 
अिधकार  काम कर त नाह  काय , कुटंूब क याण श येचे काम १०० % पूण कर याचा पय  केला हणजे 
शहरातील सव नागर कां या श या के या काय हा चुक चा ताव आहे असे चुक च े ताव सभागृहात 
मांड नयेू . शासक य ट पणी  नुसार मा यता दे यात यावी, 

सितश राखेवार  ी बाला साद मोहनराव कंुटरकर, वै कय अिधकार  यांना वै कय आरो य अिधका-याना मदत  
कर यासाठ  सहा यक वै कय आरो य अिधकार  हणून काम कर याची परवानगी दे याचा माझा ताव 
आहे यास सभागृहाने मा यता ावी अशी वनंती आहे. 

महापौर  स.सद यांचा ताव मंजुर कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव .९३      ठराव 
 नावाशमनपा नांदेड आरो य वभागा माफत जनतेस आरो य सेवा पुरवली जाते हया आरो य वभागात डॉ.बाला साद मोहनराव 
कंुटूरकर हे द. १३/११/२००२ पासून कायरत असुन यांचे काम अ यंत समाधानकारक व उ कृ  आहे.  यांचे (िस.आर) गोपिनय अहवाल हे 
अतीउ  हणजे (A+outstanding) अ या व पाचे आहेत. यांची शासनावरची पकड व काम कर याची शैली उ म आहे. यांनी गु ा 
गद  सोहळा काय मात सतत २४ तास सेवा देवुन शासनात उ म कामगीर  बजावलेली आहे. यांनी आज पयत महानगरपािलकेस 
शासनाने कुटंूब क याण श येचे दलेले १०० % उ द  पूण कर याचा पय  केलेला आहे. याच बरोबर पु ष नसबंधी श या हया 
महापालीकेतील कोण याह  वैघ कय अिधका-यांनी घडवून आनले या नसून डॉ. बाला साद कंुटूरकर यांनी यां या झोन अंतगत काय े ात 
सतत ३ वषापासून पु ष नसबंद  श या घडवून आणत आहेत ह बाब उ लेखनीय व न द घे या जोगी आहे.  याच बरोबर इतर सव 
रा ीय काय म ते यश वी पणे पार पाडतात यांनी आरो य वभागातील ब-याच वभागाम ये उ म कारे कामे केलेले आहेत.व ते 
कायालयीन वेळेचे बंधन पाळून ण सेवा त परतेने दे याचा यो य तो य  करतात सेवेत टाळाटाळ करत नाह त असे दसून येते, कर ता 
ी बाला साद मोहनराव कंुटरकर, वै कय अिधकार  यांना वै कय आरो य अिधकार  यांना मदत कर यासाठ  सहा यक वै कय आरो य 

अिधकार  हणून काम कर याची परवानगी ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
 



(१२) 
पुरवणी वषय प का 

वषय ं .१ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अंतगत सन २००५-०६ पासुन आज पयत JNNURM-I, JNNUMR-II महारा  नगरो थान 
महाअिभयान, BSUP ई. योजनांम ये व वध वकासकामे हाती घे यात आलेली आहेत. 
१) JNNURM-I 
 JNNURM-I (2006) या क पांतगत . ८८५.४३ कोट ंची (मुळ क प कमंत . ७१९.८३ कोट ) एकूण अकरा कामे सता वत 
होती.  सदर ल क पांची िन वदेअंती र कम वाडन ती ू . ८९२.०० कोट  झालेली आहे.  या क पात िनधीचे माण हे क , रा य 
महापािलका अनु मांक ८०:१०:१० असे आहे याम ये क  व रा य शासनाकडन पये ू ७३०.६४ एवढे अनुदान िमळणे अपे ीत होते.  परंतु 

य ात पय ६८७.६१ (५३७.६१ क  + १५० रा य) कोट  अनुदान ा  झालेले आहे.  अ ापह  . ४३.०३६ (३८.२५८ क  + ४.७७८ 
रा य) कोट  अनुदान अ ा  आहे.  सदरचे अनुदान भ व यात ा  हो याची श यता कमी आहे.  या क पाअंतगत आजपयत १० कामे 
पूण झालेली असून ०१ काम गती पथावर आहे.  यावर आजपयत . ८६७.९७ कोट  खच झालेले आहेत.  याम ये . ६८७.६१ कोट चे 
अनुदान . ८६.९८ कोट चे मनपा ह यापोट  घेतलेले कज . ३९.९३ कोट  BSUP योजनेचे ता पुर या व पात घेतलेले व . ६२.४५ कोट  
हे DSR diff या मनपा ह यापोट  याज, इतर योजनांमधील ता पुरता िनधी यातुन टाकलेले आहे. 
 स थतीत क प पूण कर यासाठ  . १५.०३ कोट  (८९२-८७६.९७) व BSUP योजनेचे अनुदान . ३९.९३ कोट  परत करणे 
असे एकूण . ५४.९६ कोट ची आव यकता आहे. 
२) JNNURM-II 
 JNNURM-II २०१३ या क पाअंतगत . १४८.१५ कोट ची र कम ०४ कामे ता वत होती.  सदर ल क पांची िन वदेअंती 
र कम . १४४.८४ कोट  झालेली आहे.  याम ये योजने या सु वातील क  रा य महापािलका यांचे माण ८०:१०:१० असे होते यानुसार 
क , रा य महापािलका यां या अनुदाना या  र कमा या अनु मे . ११८.५२ कोट , . १४.८१ कोट , . १४.८१ कोट  हो या.  परंतु 
शासना या सुधार त आदेशानंतर िनधीचे गुणो र माण हे ६०:२०:२० असे झाले यामुळे क  रा य, महापािलका यांचे माण अनु मे . 
८८.८९ कोट , . २९.६३ कोट  असे झालेले आहे. या क पाअंतगत आजपयत क  व रा य शासनाकडन ू . ४६.१२ कोट  (४१.५८ + 

४.५०) िनधी ा  झालेली आहे.  अ ापह  . ७२.४० कोट  (क  ४७.३१ कोट  + रा य २५.०९ कोट ) अनुदान शासनाकडन अ ा  आहेू .  
तसेच १०% अनुदान Reform  साठ  शासनाने Withheld के यास व ते न िमळा यास मनपा ह सा तेवढयास र कमेने वाढेल. 
 क रता स थतीत JNNURM-II या योजनेसाठ  . ४४.४४ (२९.६३ + १४.८१) कोट ची आव यकता आहे. 
३) महारा  नगरो थान महाअिभयान 
 महारा  नगरो थान महािभयानांतगत (२०१०) . १११.७४ कोट ची एकूण ०३ कामे ता वत आहेत.  या कामाची िन वदेअंती 
झालेली र कम ह  . १२५.४१ कोट  आहे.  ( . १३.६७ कोट ने वाढ) यापैक  ०१ पुण झाले असून उव रत ०२ कामे अपूण आहेत.  या 
योजनेत िनधीचे माण हे रा य शासन व महापािलका यांचे अनु मंक ७०:३० असे आहे.  यानुसार रा य शासनाकडन ू ७०% या 
माणात . ७८.२२ कोट  अनुदान ा  होणे अपे ीत आहे.  यापैक  . ७३.०१३ कोट चे अनुदान ा  झाले असुन उव रत . ५.२० कोट  
ा  होणे बाक  आहे.  महापािलका ह यापोट  ३०% माणे . ३८.५२ कोट  र कम टाकणे आहे.  यापैक  . १५.०० कोट  मनपा ह सा 

टाक यात आलेला आहे.  आजपयत या योजनेत . १००.५० कोट  खच झालेला आहे.  याम ये . ७३.०३ कोट चे रा य शासनाचे अनुदान 
व . २०.४३ कोट  मनपा ह याचे दे यात आलेले आहेत. 
 यामुळे स थतीत या योजनेतील कामे पूण कर यासाठ  उवर त मनपा ह सा . १३.०० कोट  . ७.०४ कोट  व वध योजनेचे 
परत करणे, . १९.६७ कोट  िन वदेअंती वाढलेली र कम अशी एकूण . ३३.८० कोट ची आव यकता आहे. 
४) BSUP योजना 
 BSUP योजनेअंतगत (२००६) . ७३४.३६ कोट चे एकूण १० क प सुधार त माणे मंजुर आहेत.  या योजने अंतगत िनधसीचे 
माण क  शासन ८०% रा य शासन ७% वैय क घरकुलासाठ  व १८% मुलभुत सोईसाठ , लाभाथ  ह सास ११% (घरकुलासाठ ) व 

महापािलका ह सा २% असे आहे.  यानुसार आजपयत एकूण . ६६९.११ कोट  (५६४.३३ क  + १०३.७८ रा य) अनुदान ा  झालेले आहे.  
यापैक  . ४१.२५ कोट  (३१.४९ कोट  क  + ९.७६ कोट  रा य) शासनास परत करणे आहेत.  महापािलका ह यापोट  . १४.२६ कोट  

टाकणे आहेत.  आजपयत या योजनेत . ६४०.९२ कोट  खच झालेला आहे.  महापािलकेचा ह सा १४.२६ कोट , JNNURM मधील . 
६२.७८ कोट  लाभाथ  ह सा हणुन वसुल करावया या 

वर ल ववरण पाहता वर ल ४ ह  योजनेतील कामे पूण कर याक रता महापािलकेस खालील माणे िनधीची आव यकता आहे. 
अ. . योजनेचे नांव आव यक िनधी 
०१ JNNURM-I ५४.९६ कोट  
०२ अमृत / JNNURM-II ४४.४४ कोट  
०३ नगरो थान योजना ३३.८० कोट  
०४ BSUP योजना १४.२६ कोट  
 एकूण १४७.४६ कोट  

 



यापैक  क  व रा य शासनाकडे सुधारणा काय मापोट  राखून ठेवलेली र कम ा  कर याचा य  के यास या दारे ४३.०३६ + 
१४.८१ = ५७.८४६ कोट  उपल ध होऊ शकतात हा अपे ीत ा  होणारा िनधी जर  वचारात घेतला तर  (१४७.४५ – ३७.८४) . ८९.६ 
कोट  महापािलकेस वत: टाकावे लागणार आहेत. JNNURM-I मधील ज हा दरसुचीमुळे वाढ व कमंत . १६४ कोट  पैक  शासनाने ५०% 

अनुदान . ८२ कोट  उपल ध क न देवुन . ८२ कोट चे कज मुिन ा माफत घे यासाठ  मा यता ा  होती. या माणे कजाचा ताव 
मुिन ाकडे सादर कर यात आला होता.परंतु यास मा यता िमळालेली नाह . महापािलकेची स ाची आथ क प र थती वचारात घेता 
महापािलका वत: या उ प नातुन .८९.६१ कोट चा िनधी उभा क  शकत नस यामुहे यासाठ  कज उभारणे आव यक आहे.  महापािलकेने 
२००८ वष  शासना या मा यतेने PMDO माफत .१२० कोट चे कज घेतलेले होते याची िनयमीत परतफेड चालु असुन स ा . ६० कोट चे 
कज देणे बाक  आहे या कजा या याजाची दरमहा व मु ल र कम दर ितन म ह यास या माणे परत कर यात येत असून माहे ऑग ट 
२०१६ पयत एकह  ह ा थक त राह लेला नाह .  स ा महापािलका दरमहा . ६५.०० ल  इतके याज व दर तीन म ह यास . ३००.०० 
ल  इतके मु लचे ह े वत: या उ प नातुन भरणा करत असून यासाठ  महापािलकेने वत:चे वेगळे खाते काढलेले आहे.  वाढ व . ९० 
कोट चे कज घेत यास फ  दरमहा याजात सु वातीस . ८० ते ९० लाखाचे दरमहा वाढ होईल व जसजसे मु ल परत फेड होईल 
या माणे ट या ट पयाने मािसक याजाचा ह ा देखील कमी होणार आहे.  महापािलकेचा या आधीचा अनुभव ल ात घेता महापािलका 
वत: या उ प नातुन कजाची परतफेड क  शकते.  क प पूण कर याक रता लागणारा िनधी . ९० कोट  अिधक आधीचे PMDO यांचे 

कज र फ. ६० कोट  असे एकूण . १५० कोट चे कज मुनी ा, PMDO अथवा इतर व ीय सं थेकडन ू (जी सं था लवकरात लवकर व 
कफायतशीर याजाने कज देईल) घे यास तसेच कज करणाबाबत करावयाचा प  यवहार व अनुषांगीक बाबी याक रता आयु  यांना 
ािधकृत कर यास मा यता दे याचा ताव  सवसाधारण सभे या मा यते तव सादर. 
मोद खेडकर  गु  ता ग द  सोहळया या िनिम याने शहरात वकास कामे कर यासाठ  .२००० कोट  पचे खच कर यात  

आले यावेळ  महानगरपािलकेचा सहभाग न द वणेसाठ  .१२० कोट चे कज घे यात आले होते यापेक  ६० 
कोट चे कजाची परतफेड कर यात आली अजून ६० कोट चे देणे बाक  असतांना पु हा १५० कोट चे कज 
घे याचा ताव सादर कर यात आला आहे. हणजे .२१० कोट चे कज महानगरपािलकेवर होणार 
आहे.याकजाची परत फेड कशी काय कर यात येणार आहे, आज महानगरपािलकेकडे कोणतेह  उ प नाचे ोत  
नाह , एलबीट  बंद झालेली आहे, शासन कज परत फेड चे कशा कारचे िनयोजन करणार आहे, 
महानगरपािलकेचे उ प न  कशा कारे वाढ वणार आहे याचा खुलासा कर यात यावा.    

दपकिसंह रावत  शहरातील अधवट रा हलेली वकासाची कामे कर यासाठ  .१५० कोट चा ताव दलेला आहे.या तावात  
अधवट वकासाची कामे कर यासाठ  १४७.४६ कोट  लागतील असे सांिगतलेले आहे आ ण शेवट  .१५० कोट  
कज घे याचा मा यता ावी असे नमूद आहे हणजे .२.५४ कोट चा फरक आहे याचा खुलासा कर यात 
यावा. जनतेने याचे ितिनधी हणून या सभागृहात आ हाला पाठ वलेले असून याचे वतीने आ ह  बोलतो. 
आज महानगरपािलकेचे आिथक प र थती बकट असतांना .१५० कोट  कजाची कशी काय परत फेड 
कर यात येणार आहे याचे काह  िनयोजन केलेले आहे काय आज महानगरपािलकेस शासनाकडन बएसयुपी व  ू
जेएनुएनयुआरएम योजने अंतगत िश लक  िनधी, बएसयुपी लाभा याकडन ू ३९ कोट , एलबीट  .२ कोट  
मालम ा  व पाणी पट  मागणी बल .१३५ कोट चे येणे बाक   आहे हणजे जवळपास .१७६ ची थकबाक  
येणे आहे. ह  जर थकबाक  वसुल केली तर महानगरपािलकेस .१५० कोट चे कज घे याची आव यकता 
भासणार नाह .मला कज घ याचा ताव संशया पद वाटतो,केवळ कं ाटदाराची देयके दे यासाठ  कज 
यावयाचे आहे काय, याम ये माझे असे मत आहे क , मालेगाव महानगरपािलकेने थकबाक  वसुल 

कर यासाठ  थािनक एनजीओची नेमणूक केलेली असून यांना वसुली या माणात २-३ ट के किमशन 
दे यात येत आहे याच धत वर  नांदेड  वाघाळा शहर महानगरपािलकेनेह  १७६ कोट ची थकबाक  वसुल 
कर यसाठ  एनजीओची नेमणूक करावी याचे सोबत एक महानगरपािलकेचा एक अिधकार  दे यात यावा 
याचे माफत  . १७६ कोट ची थकबाक  वसुल कर यात यावी, जेणे क न आपणास कज घे याची 

आव यकता भासणार नाह  असे मला वाटते, पुढ या वष  महानगरपािलकेची िनवडणूक होणार असून पुढ या 
वषा या अंदाजप कास मा यता दे यासाठ  थायी सिमतीमाफत सवसाधारण सभेत .१५० कोट चे कज 
घेत यामूळे कज परत फेड कर ता करात वाढ कर याचा ताव येईल यामूळे घेतले या कजाचा बोजा 
शहरातील नागकर कांवर पडणार आहे, मालेगाव महानगरपािलके या धत वर . १७६ कोट ची थकबाक  वसुल 
केली तर आपणास कज घे याची वेळ येणार नाह  व नागर कांवर याचा बोजा पडणार नाह  याबाबतीत 
संबंिधत अिधका-यांनी  खुलासा करावा.   

रामनारायणजी काबरा  महानगरपािलकेस नेमक  कती थकबाक  येणे बाक  आहे कती देणे बाक  आहे, कजाची परत फेड कशी  
करणार आहात परत फेड चे कसे िनयोजन करणार आहात उ प न कशा कारे वाढ वणार आहात  यावर 
वचार होणे आहे, वकास कामासाठ  कज घे यास हरकत नाह  परतु यावर अ यास क न िनणय घेणे 
आव यक आहे.आजकाल िनयिमत कजाची परत फेड केली नाह  तर प र थती बकट होवून 
महानगरपािलकेवर नामु क ची पाळ  येईल, यामूळे कज घे या या तावावर अ यास क न िनणय घे यात 
यावा असे माझे मत आहे. 

 



(१४) 
बाळासाहेब तरोडेकर   ी दपकिसंह रावत यांनी सांिगत या माणे .१७६ कोट ची थकबाक  येणे असतांनाह  जेएनएनयूआरएम, 

बएसयुपी, नगरो थान योजने अंतगत हाती घे यात आले या सावजिनक वकासाची कामे कर यासाठ  . 
१५० कोट चे कज घे याचा ताव शासनाने सादर केलेला आहे.खरोखरचे ह  अधवट कामे पुण वास 
ने यासाठ  . १५० कोट चे जर कज  घे यात येत असेल तर यास आमचा वरोध राहणार नाह. गु  ता 
गदद  सोहळया या िनिम याने नांदेड शहरात वकासाची कामे कर याठ  शासनाने .२०००/-चा िनधी दला 
होता, वकास कामासाठ   एवढा मोठा िनधी ा  झा यानंतर नांदेड शहराचे नाव जगा या नका यावर 
झळकावयास पा हजे होते. आज १५० कोट चे कज घेत यानंतर याचा बोजा शहरातील गोरगर ब नागर कांवर 
पडणार आहे. आज या नागर काना दोन हजार टॅ स भरावा लागतो यास कज घेत यानंतर पाच हजार 
पये टॅ स भरावा लागेल, गोरगर ब नागर क एक एक पया जमा क न महानगरपािलकेचा टॅ स 

भरतात,घेतलेले कज हे जनते या पै यातूनचा भरावे लागणार आहे नगरपािलकेचे पदािधकार  अिधकार  
भरणार नाह ,आ ह  जनतेचे ितिनधी असून याचे ितिनधी हणून आ ह  आमचे मत मांडत आहोत 
रा यातील इतर महानगरपािलका आप या महानगरपािलकेपे ा लहान असून यांना कोण याह  कारचे 
उ प नाचे ोत नसतानाह   केवळ मालम ाकरावर चालतात,शासनाने नांदेड  महानगरपािलकेस एवढा मोठा 
िनधी दलेला असतांनाह  कज घे याची काय गरज आहे. महानगरपािलकेस येणे असलेली थकबाक  वसुल 
केली तर आपणास कज घे याची  गरज पडणार नाह  असे मला वाटते,       

शीला कदम  कज घे या या तावावर अ यास क न िनणय घे यासाठ  सव प य गटने याची एक उपसिमती ग ठत  
कर यात यावी व उपसिमती या िशफारशीनूसार पुढ ल िनणय घे यात यावा. तो पयत हा ताव थिगत 
ठेव यात  यावा.एकदमच कज घे याचे तावावर िनणय घे यास रा वाद  प ाचा वरोध आहे.   

वर िसंघ गाड वाल े शासनाने बएसयुपी, जेएनएनयुआरएम, नगरो थान या योजनेतील अधवट कामे पुण कर यासाठ  कज  
घे याचा ताव सादर केलेला आहे. वरोधी प ा या सद यांनी महानगरपािलकेस येणे असलेली थकबाक  
वसुल केली तर महानगरपािलकेस कज घे याची आव यकता भासणार नाह  असे सांिगतलेले आहे. याब दल 
मी यांचे अिभनंदन करतो. परंतु आज शासनाकडन बएसयुपी व जेएनएनयूआरएम योजने अंतगत जवू ळपास 
१०० कोट  पयाचे येणे आहे महानगरपािलकेस कज घे याची वेळ का आली याचाह  वचार होणे आव यक 
आहे. क  शासनाने जेएनएनयूआरएम योजने अंतगत  वशेष बाब हणून  नांदेड महानगरपािलकेचा समावेश  
केला यावेळ  महानगरपािलकेस फ  १० ट के आपला सहभाग न दवावयाचा होता आ ण ५० व ४०  ट केचा 
िनधी क  व रा य शासनाने ावयाचा होता. इतर महानगरपािलकांना ५० ट के आपला  सहभाग 
नोदवावयाचा होता. परंतु क ात शासन बदल यानंतर जेएनएनयूआरएम ट पा .२ अतगत असदवन, 
वसरणी, कोठा  िसडको हडको,  दो ह  तरोडा  भागात पाणी पुरवठा व मलिन सारण लाईन टाक या या 
कामासाठ  क  शासनाने योजनेचे नांव बदलून अमृत म ये  महनगरपािलकेचा सहभाग हा १० ट याव न  
२५ ट के केलेला अस याने  खच वाढला, तसेच न वन सरकारने महानगरपािलकेचे मूख उ प नाचे ोत 
थािनक सं था कर हा बंद के यामूळे महानगरपािलकेचे  उ प नह  कमी झाले. वरोधी प ा या सद यांना  

आमची वनंती रा हल क  यांचे क ात सरकार अस यामूळे पुव या  करारा माणे २५ ट के ऐवजी १० ट के  
सहभाग न द व यासाठ   क  शासनाकडन  मा यता आनावीू , शासनाने सुं दा शासक य तरावर आपला 

ताव क  शासनास सादर करावा. वरोधी प ा या सद यानी कज घेत यामूळे याचा बोजा नागर कावर 
पडेल असे सांिगतले आहे परंतु शासनाने रेड रेकनर माणे मालम ाकराची आकारणी कर याचा िनणय 
घेतलेला अस यामूळे आता तो अिधकार महानगरपािलकेला रा हलेला नाह . यामूळे १५-२० वष मालम ा 
कराचे दरात वाढ होणार  नस याने  नागर कांना  कोण याह  कारचा बोजा पडणार नाह . कजामूळे कर वाढू 
नये  नागर कावर कोण याह  कारचा  बोजा पड  नये अशीच आमची भूमीका रा हलू .आयु  साहेबांनी 
आ हाला चच या वेळ  श द दलेला आहे क  जर क  व रा य शासननाने िश लक िनधी दला तर आपणास  
कजाची आव यकता भासणार नाह ,तां क बाब हणून ताव दलेला आहे.यापुव  १२० कोट चे कज घेतले 
होते याची आपण िनयिमत परत फेड कर त आहोत िनियमत परत फेड कर यात येत अस यामूळे 
महानगरपािलकेची पत आहे. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह  रा यातील एकमेव महानगरपािलका  
आहे जी िनयिमत कजाची परत फेड कर त आहे. बएसयुपी जेएनएनयुआरएम नगरो थानर योजनेची अधवट 
कामे पुण कर यासाठ  काह  तां क अडचण येवू नये हणून शासनाने कजाचा ताव सादर केलेला आहे. 
यास मा यता दे यात यावी तसेच काह  स.सद यां या सुचना आहे क  गु  ता गदद  िनिम य २००८ ला  

मु य र याचे डांबर करण कर यात आले होते यावष  अितवृ ीमूळे शहरातील सवच मु य र ते खराब 
झा यामूळे यामु य र याचे हॉटिम स हॉटलेड प दतीने डांबर करण कर यासाठ  . ३० कोट ची र म 
कजा या र कमेतून राखून ठेव यात यावी. 

 
 
 



(१५) 
मोद खेडकर  सभागृह ने यानी सांिगतले क , क  व रा य शासनाने १०० कोट चा िनधी लं बत आहे हा िनधी ा   कर यासाठ  

शासनाने पदािधका-यांनी शासनाकडे काय प  यवहार केला काय पाठपुरावा केला आहे. याचा खुलासा करावा तसेच ी 
दपकिसंह रावत यांनी सांिगत या माणे .१७६ कोट ची थकबाक  वसुल कर यासाठ  शासनाने काय  य  केले याचाह  
खुलासा करावा. 

स. शेर अली  वरोधीप  नेते ी मोद खेडकर यांनी िश लक िनधी ा  कर यासाठ  शासनाकडे काय पाठपुरावा केला  अशी वचारणा 
केली आहे. परंतु नुकतीच औरंगाबाद येथे मं ी मंडळाची बैठक झाली यावेळ  मु यमं ी महोदयांना व वध वकास 
कामासाठ  िनधी मंजुर कर याचे िनवदेन देणेसाठ   महापौरांसमवेत एक िश मंडळ औरंगाबादला गेले होते ददुवाने  
मा.मु यमं ी महोदयानी िश मडळास भेट नाकारली िश मंडळास ते भेटले नाह .शासना या व वध योजने अंतगत अधवट 
रा हलेली कामे पुण कर यासाठ  कज घे याचे तावास आमचे समथन आहे. या कजा या र कमेत हपुर  भागातील 
बएसयुपीतील  इन ाचे कामाचा समोवश आहे कंवा  नाह , जेएनएनयूआरएम योजनेतील अधवट  र ता .६,९,देगलूर 
नाका र ता ,बक चौक र ता, करबला र ता, गंगाचाळ र ता हे मु य र ते  व जू या नांदेड शहरातीलह  र ते खराब झालेले 
अस याने या र याचा समावेश आहे कंवा नाह  क  या कामासाठ  वेगळे कज यावे लागणार आहे. याचा खुलासा 
कर यात  यावा. ी  दपकिसंह रावत व ी खेख बावजीर यां या भागातील हबीब टॉक ज काला पुल या र याची मागणी 
ब-याच दवसापासून कर यात येत आहे या र याचा समावेश कर यात यावा.याकजामूळे नागर कावर कोण याह  कारचा 
बोजा पडणार नाह  याची द ता घे यात यावी.व या तावास मा यता दे यात यावी.      

संजय मोरे  वसरणी, िभमवाड , कौठा, िसडको हडको या अ वकिसत  भागात जेएनएनयूआरएम व बसयुपी योजने अंतगत  हाती 
घे यात आलेली र याची ,पाणी पुरवठा मलिन सारण, ना या आद  इ ाची कामे िनधी अभावी अधवट रा हलेली असून 
कजा या र कमेतून ह  कामे ाधा याने पुण कर यात  यावी अशी वनंती आहे.लवकरात लवकर शासनाकडून िश लक िनधी 
ा  क न कामे पुण कर यात यावी.  

र जया बेगम  मा या भागात बएसयुपीची कामे अधवट रा हलेली असून अधवट कामाकर ता िनधीची तरतूद क न  लवकरात  लवकर 
ती पूण  कर यात यावी अशी वनंती आहे.   

सर जतिसंघ िगल  शासना या व वध योजनेतील अधवट रा हलेली कामे पुण कर यासाठ  कज घेणे आव यक आहे असे मला  वाटत,े ी 
दपकिसंह रावत यांनी सांिगत या माणे महानगरपािलकेची येणे असलेली र कम वसुल केली असती तर आपणास कज 
घे याची गरज पडली नसती, गु  ता गदद  सोहळया िनिम य वकासाची कामे कर यासाठ  खुप िनधी आला यामूळे 
शहरात मोठया माणात वकासाची कामे झाली परंतु ी गु गो वंदिसंघजी यांचे नांवावर  एवढा मोठा िनधी आला  परंतु 
खेदाची बाब आहे क  गु दारा प रसराचा वकास झालेला नाह  आज भगतिसंघ रोडची काय अव था आहे, संगतसा हब 
र याची काय अव था आहे.अबचलनगर भागात न वन ेनेज लाईन टाक यासाठ  दरवष  अंदाजप कात तरतूद कर यात 
येते पंरतु न वन ेनेज लाईन टाक यात येत नाह  शासनास सुचना आहे क  या  कामाचा तावात समावेश कर यात 
यावा . क  शासनाकडून ६५ कोट चा िनधी येणे बाक  आहे एका कं ाटदाराने क  शासनाकडून सदर ल िनधी  

 ा  क न देतो हणून आ ासन दलेले आहे यां कं ाटदारा या  मा यमातून िश लक िनधी ा  कर यात 
यावा.ता पुर या व पात कज घेवून अधवट रा हलेली वकासाची कामे पुण कर यात यावी मी या सुचना के या याची 
अमलबजावणी कर यात यावी.      

स वता कंठेवाड  महानगरपािलकेने यापुव  जे १२० कोट ची कज घेतले होते या कजाकर ता कोणकोण या महानगरपािलके या  इमारती 
गहाण ठेवले या आहेत याची याद  दे यात यावी तसेच आता जे १५० कोट चे कज घे याचे ता वत कर यात येत आहे 
याकर ता कोणकोण या इमारती गहाण ठेव यात येणार आहे याची याद  दे यात यावी.व घे यात येणा-या कजाची परतफेड 

कशा प दतीने कर यात येणार आहे याचा खुलासा कर यात यावा.     

दा च हाण  खा. ी अशोकरावजी च हाण यां या पुढाकाराने व य ाने गु  ता गदद  काय मा अंतगत शहरात वकासाची  कामे 
कर यासाठ   क  शासनाकडून  खुप मोठा िनधी आला होता, यातून शहरात खुप मोठ  कामे होवून नांदेड शहराचा 
नावलौक क झाला आहे. गु  ता गदद या वेळेस नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे महापौर व उप महापौर पदावर 
िशख समाजाचे य  होते,परंतु आता येक सभेत गु दारामूळे िनधी आला पण गु दारा प रसराचा वकास झाला नाह  
अशा कारची चचा कर यात येत आहे मला असे हणावयाचे आहे क  यावेळ  िशख समाजाचे महापौर व उपमहापौर 
असतांना यांनी शासनाकडून  गु दारा प रसरातील वकासाची कामे का क न घेतलेली नाह ,गु दारा प रसराचा वकास 
का केला नाह . 

सर जतिसंघ िगल  सौ. दा च हाण मॅडमने सांिगतले  क  यावेळ  िशख समाजाचे महापौर व उपमहापौर होते एवढेच न हेतर  देशाचे 
पंत धान डॉ.मनमोहनिसंघ हेह  िशख समाजाचे होते. िनयोजन आयोगाचे उपा य  ी अहलूवािलया हेह  िशख समाजाचे 
होते, यांचे मूळे व खा. अशोकरावजी च हाण साहेबाचे य ामूळे नांदेड शहराला एवढया मोठया माणात िनधी िमळाला 
यातून मोठया माणात वकासाची कामे झाली पंरतु वकासाची कामे कर त असतांना काह  कमी जा त होतात. 

सभागृहनेता मागील मनपा सवसाधारण सभेतील ठराव ं . 243 दनांक 31.03.2015 अ वेय या सदर ल ठरावातील नमुद कं ाटदाराने 
बएसयुपी योजने अंतगत ट पा ं . 01 मधील पाणी पुरवठा व मलिन सारणची महानगरपािलकेने जी कामे क न घेतलेली 
असुन संबंधीत कं ाटदारास अ ाप पयत यांचे देयक अदाई कर यात आलेले नाह .  क रता महानगरपािलका बएसयुपी 
योजनेसाठ  जे कज घेत आहेत या कजातुन सदर ल ठरावातील नमुद कं ाटदारास यां या थक त असलेले देयक व यांचे 
दरवाढ नुसार (Prise Exletion) देय असले या देयक अदाई कर यास मा यता दे यात यावी. 

िगर सरजीतिसंघ सभागृहनेता यांनी मांडले या सुचने नुसार सवसाधारण सभेतील ठराव ं. 243 दनांक 31.03.2015 अ वेय या सदर ल 
ठरावातील नमुद कं ाटदाराने बएसयुपी योजने अंतगत ट पा ं . 01 मधील पाणी पुरवठा व मलिन सारणची 
महानगरपािलकेने जी कामे क न घेतलेली असुन संबंधीत कं ाटदारास अ ाप पयत यांचे देयक अदाई कर यात आलेले 
नाह .  क रता महानगरपािलका बएसयुपी योजनेसाठ  जे कज घेत आहेत या कजातुन सदर ल ठरावातील नमुद 



 
(१६) 

 
  कं ाटदारास यां या थक त असलेले देयक व यांचे दरवाढ नुसार (Prise Exletion) देय असले या देयक अदाई कर यासाठ  

शास कय व आथ क मा यता दे यात येते. 
महापौर सभागृहनेता यांनी मांडले या सुचने नुसार सवसाधारण सभेतील ठराव ं . 243 दनांक 31.03.2015 अ वेय या सदर ल 

ठरावातील नमुद कं ाटदाराने बएसयुपी योजने अंतगत ट पा ं . 01 मधील पाणी पुरवठा व मलिन सारणची 
महानगरपािलकेने जी कामे क न घेतलेली असुन संबंधीत कं ाटदारास अ ाप पयत यांचे देयक अदाई कर यात आलेले 
नाह .  क रता महानगरपािलका बएसयुपी योजनेसाठ  जे कज घेत आहेत या कजातुन सदर ल ठरावातील नमुद 
कं ाटदारास यां या थक त असलेले देयक व यांचे दरवाढ नुसार (Prise Exletion) देय असले या देयक अदाई कर यासाठ  
शास कय व आथ क मा यता दे यात येते. 

उमेशिसंह च हाण   आमचे नेते खा. ी अशोकरावजी च हाण यां या य ामूळेच गु  ता गदद या काय मासाठ  .२००० कोट चा िनधी 
िमळाला आ ण नांदेड शहराचा चेहरा मोहरा बदलून टाकला  याब दल यांचे तसेच त कािलन धानमं ी डॉ. ी 
मनमोहनिसंघजी यांचे आभार मानतो अिभनंदन करतो. शासनाने शहरातील अधवट वकासाची कामे पुण कर यासाठ  जो 
कजाचा ताव सादर केला याब दल मी शासनाने अिभनंदन करतो.  शहरातील जनतेवर टॅ सचा बोजा पडणार  नाह  
याची द ता घेवून कजा या तावास  मा यता दे यात यावी,रा यातील एकमेव नादेड महानगरपािलका आहे जी घेतलेले 
कजाचे िनयिमत याजासह ह े भर त आहे यामूळे कज मंजुर कर यास काह  अडचण येणार नाह .  

अ.स ार   शासनाने अधवट वकासाची कामे पुण कर यासाठ  कज घे याचा जो ताव सादर केला याब दल मी  शासनाचे 
अिभनंदन करतो. यापुव ह  ी अजयिसंह बसेन महापौर असतांना महानगरपािलकेचा सहभाग भर यासाठ  शासनाने १२० 
कोट  कजाचा ताव सादर केला होत यावेळ  आ हालाह  या कजाची परतफेड कशी करणार असा  पडला होता परंतु 
महानगरपािलके या अिधका-यांनी यव थत  िनयोजन क न ६० कोट ची परतफेड केलेली आहे.िनयिमत कज फेड यासाठ  
कायम कर यात आले या उपसिमतीनेह  शासन िनणयानुसार  रेड  रेकनर माणे मालम ाकराची आकारणी कर यास 
मा यता दली होती. शासनास कज घे याची गरज का पडली याची कारणे आहेत.  आज महानगरपािलकेची आिथक 
प र थती खराब हो यास शासन जबाबदार आहे.पुव  जेएनएनयुआरएम योजने या कामासाठ  महानगरपािलकेस फ  १० 
ट के सहभाग न दवावयाचा होता पंरतु सरकार बदल यानंतर न वन सरकारने जेएनएनयुआरएम योजना बंद क न या 
योजनेतील िश लक कामाचा अमृत योजनेत समावेश क न महानगरपािलकेचा वाटा १० ट के व न २५ केलेला आहे. तसेच 
थािनक सं था कर ह  बंद केला यामूळे महानगरपािलकेचे  वषाला ५० कोट चे नुकसान होत आहे. जेएनएनयूआर योजने 

६५ कोट चा िनधी येणे आहे वरोधी प ा या सद याना वनंती आहे क  क ात व रा यात यांचे प ाची स ा अस यामूळे  
यांनी शासनाकडे पाठपुरावा क न िश लक िनधी आण याचा य  करावा.  ी दपकिसंह रावत यांनी थकबाक  वसुल 

कर याची मागणी केलेली आहे. शासनास वनंती आहे क  सव थकबाक  वसुल करावी.  आ ह  २५ वषापासुन जू या नांदेड 
शहराची प र थती पाहतो जू या नांदेड शहरात कोणती वकासाची कामे झालेली आहे.  भगतिसंघ रोड, सराफा, करबला, 
गंगाचाळ हे र ते पुण खराब झालेले आहे.  स.सद य वाड वकास िनधी अंतगत भागातील अंतगत र याची कामे 
करतात परंतु मु य र  याची कामाकडे कोणी ल  देत नस यामूळे मु य र ते खराब झालेले आहे. वकास कामासाठ  
आपण कज घेत आहोत य गत कामासाठ  नाह . आ ण महानगरपािलका कजाची परत फेड कर यास स म आहे.  
महानगरपािलकेची आिथक प र थती खराब असतांनाह  आमचे अिधकार  महानगरपािलका चांग या प दतीने चाल वत आहे 
ते खच व उ प नाचे िनयोजन क न कजाची िनयिमत परत फेड कर त आहे.गु  ता गदद या िनिम याने शहरात अनेक 
वकासाची कामे केली याचे सव ेय अिधकार  व कमचा-यांना यांचा आ हाला गव आहे.  आपण पाच वषाकर ता िनवडून 
येतो आप या भागा या सम या मांडतो पंरतु अिधकार   व कमचार   आप या सं थेचे हत पाहतात ते सं थेला धोका 
देणार नाह  असा आ हाला व ास आहे. यामूळे वकास कामासाठ  यावयाचे कजाचा तावास सव सद यांनी  मा यता 
ावी, सव स.सद यानी कोणकोणते र ते यावयाचे  हे सव सं मतीने ठर व यात याव.ेअधवट रा हलेली कामे पुण कर यात 

यावी, तसेच मु य र याचे डाबर करणासाठ  ३० कोट  ठेव यात यावे या या सद यांना कज घे या या  तावास 
वरोध करावयाचा आहे यानी हात वर क न आपला वरोध न दवावा हणजे नागर कांनाह  वकास कामास कोणाचा वरोध 
आहे हे समजेल. 

रामनारायणजी काबरा  आमचा कज घे यास वरोध नाह  परंतु अ यास क न िनणय घे यात यावा असे आमचे हणणे आहे.  

कशोर यादव   व जराबाद भागातील तरोडेकर माकट मागील र याचे काम करणे आव यक आहे यामूळे र याचा समावेश 

        तावात कर यात यावा.   

मोद खेडकर  शासनाने . १७६ कोट ची थकबाक  का वसुल केलेली नाह  शासनाकडून िश लक िनधी ा  कर यासाठ   काय पाठपुरावा 
केला याचा खुलासा कर यात यावा.  

अिभषेक सौदे  शहरातील अधवट वकास कामे कर यासाठ  . १५० कोट चे  कज घे याचा ताव सादर कर यात आलेला  आहे यास 
आमचा वरोध नाह , ी अ.स ार यांनी शासनाने एलबीट  बंद के यामूळे महानगरपािलकेचे वषाला ५० कोट चे नुकसान 
होत अस याचे सांिगतलेले आहे परतु एलबीट  के यामूळे महानगरपािलकेस एलबीट  मूळे  जेवढे आिथक नुकसान होते 
तेवढा िनधी महारा  शासन देत आहे यामूळे महारा  शासन महानगरपािलकेवर अ याय कर त आहे हे हणणे यो य 
नाह . ी शेर अली यांनी व वध र या या कामासाठ  िनधी दे याची मागणी केली आहे पंरतु महानगरपािलकेत ८६ 
नगरसेवक आहे यामूळे येक नगरसेवकां या िशफारशीनूसार याचे भागात वकासाची कामे कर यासाठ  ४-५ कोट चा 
िनधी दे यात यावा. तसेच ी शेर अली यांनी  

 
 
 



(१७) 
सांिगतले क  महापौराना मा. मु यमं ी महोदयानी भेट यासाठ  वेळ दला नाह  महापौरांनी मा.मु यमं ी 
महोदयाना भेट यासाठ  कोण या तारखेला वेळ मािगतला होता व ते क हा मुंबईला गे या हो या याचा 
खुलासा कर यात यावा.      

दा च हाण  मा या भागात सखल भागात मोठया माणात पावसाचे पाणी साचत अस यामूळे पा याचा िनचरा  
कर यासाठ  मोठया ना याचे काम कर यासाठ  तरतूद कर यात यावी.  

सर जतिसंघ िगल  मु यमं ी सव महारा  रा याचे आहेत ते सवाना भेट याची वेळ देतात. महापौर मुंबईला गेले होते यावेळ   
मु यमं ी महोदयानी महापौरांना  िनवेदन दे यासाठ  वेळ दला होता व यांनी भेटून िनवेदन दलेले आहे. 
वनाकारण राजकारण क  नये. 

महापौर बहमतानेु  आयु ां या तावास मा यता दे यात येते तसेच सदर ल घे यात येणा-या . १५०.०० कोट या 
र कमेतुन शहरातील मु य र याचे हॉटिम स हॉटलेड प दती डांबर करण कर यासाठ  . ३०.०० कोट  खच 
कर यास शास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

महापौर आयु ां या तावास मा यता दे यात येते तसेच सदर ल घे यात येणा-या . १५०.०० कोट या र कमेतुन 
शहरातील मु य र याचे हॉटिम स हॉटलेड प दती डांबर करण कर यासाठ  . ३०.०० कोट  खच कर यास 
शास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव .९४     ठराव 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अंतगत सन २००५-०६ पासुन आज पयत JNNURM-I, JNNUMR-II महारा  नगरो थान 

महाअिभयान, BSUP ई. योजनांम ये व वध वकासकामे हाती घे यात आलेली आहेत. 
१) JNNURM-I 
 JNNURM-I (2006) या क पांतगत . ८८५.४३ कोट ंची (मुळ क प कमंत . ७१९.८३ कोट ) एकूण अकरा कामे सता वत 
होती.  सदर ल क पांची िन वदेअंती र कम वाडन ती ू . ८९२.०० कोट  झालेली आहे.  या क पात िनधीचे माण हे क , रा य 
महापािलका अनु मांक ८०:१०:१० असे आहे याम ये क  व रा य शासनाकडन पये ू ७३०.६४ एवढे अनुदान िमळणे अपे ीत होते.  परंतु 

य ात पय ६८७.६१ (५३७.६१ क  + १५० रा य) कोट  अनुदान ा  झालेले आहे.  अ ापह  . ४३.०३६ (३८.२५८ क  + ४.७७८ 
रा य) कोट  अनुदान अ ा  आहे.  सदरचे अनुदान भ व यात ा  हो याची श यता कमी आहे.  या क पाअंतगत आजपयत १० कामे 
पूण झालेली असून ०१ काम गती पथावर आहे.  यावर आजपयत . ८६७.९७ कोट  खच झालेले आहेत.  याम ये . ६८७.६१ कोट चे 
अनुदान . ८६.९८ कोट चे मनपा ह यापोट  घेतलेले कज . ३९.९३ कोट  BSUP योजनचेे ता पुर या व पात घेतलेले व . ६२.४५ कोट  
हे DSR diff या मनपा ह यापोट  याज, इतर योजनांमधील ता पुरता िनधी यातुन टाकलेले आहे. 
२) JNNURM-II 
 JNNURM-II २०१३ या क पाअंतगत . १४८.१५ कोट ची र कम ०४ कामे ता वत होती.  सदर ल क पांची िन वदेअंती 
र कम . १४४.८४ कोट  झालेली आहे.  याम ये योजने या सु वातील क  रा य महापािलका यांचे माण ८०:१०:१० असे होते यानुसार 
क , रा य महापािलका यां या अनुदाना या  र कमा या अनु मे . ११८.५२ कोट , . १४.८१ कोट , . १४.८१ कोट  हो या.  परंतु 
शासना या सुधार त आदेशानंतर िनधीचे गुणो र माण हे ६०:२०:२० असे झाले यामुळे क  रा य, महापािलका यांचे माण अनु मे . 
८८.८९ कोट , . २९.६३ कोट  असे झालेले आहे. या क पाअंतगत आजपयत क  व रा य शासनाकडन ू . ४६.१२ कोट  (४१.५८ + 

४.५०) िनधी ा  झालेली आहे.  अ ापह  . ७२.४० कोट  (क  ४७.३१ कोट  + रा य २५.०९ कोट ) अनुदान शासनाकडन अ ा  आहेू .  
तसेच १०% अनुदान Reform  साठ  शासनाने Withheld के यास व ते न िमळा यास मनपा ह सा तेवढयास र कमेने वाढेल.. 
३) महारा  नगरो थान महाअिभयान 
 महारा  नगरो थान महािभयानांतगत (२०१०) . १११.७४ कोट ची एकूण ०३ कामे ता वत आहेत.  या कामाची िन वदेअंती 
झालेली र कम ह  . १२५.४१ कोट  आहे.  ( . १३.६७ कोट ने वाढ) यापैक  ०१ पुण झाले असून उव रत ०२ कामे अपूण आहेत.  या 
योजनेत िनधीचे माण हे रा य शासन व महापािलका यांचे अनु मंक ७०:३० असे आहे.  यानुसार रा य शासनाकडन ू ७०% या 
माणात . ७८.२२ कोट  अनुदान ा  होणे अपे ीत आहे.  यापैक  . ७३.०१३ कोट चे अनुदान ा  झाले असुन उव रत . ५.२० कोट  
ा  होणे बाक  आहे.  महापािलका ह यापोट  ३०% माणे . ३८.५२ कोट  र कम टाकणे आहे.  यापैक  . १५.०० कोट  मनपा ह सा 

टाक यात आलेला आहे.  आजपयत या योजनेत . १००.५० कोट  खच झालेला आहे.  याम ये . ७३.०३ कोट चे रा य शासनाचे अनुदान 
व . २०.४३ कोट  मनपा ह याचे दे यात आलेले आहेत. 
४) BSUP योजना 
 BSUP योजनेअंतगत (२००६) . ७३४.३६ कोट चे एकूण १० क प सुधार त माणे मंजुर आहेत.  या योजने अंतगत िनधसीचे 
माण क  शासन ८०% रा य शासन ७% वैय क घरकुलासाठ  व १८% मुलभुत सोईसाठ , लाभाथ  ह सास ११% (घरकुलासाठ ) व 

महापािलका ह सा २% असे आहे.  यानुसार आजपयत एकूण . ६६९.११ कोट  (५६४.३३ क  + १०३.७८ रा य) अनुदान ा  झालेले आहे.  
यापैक  . ४१.२५ कोट  (३१.४९ कोट  क  + ९.७६ कोट  रा य) शासनास परत करणे आहेत.  महापािलका ह यापोट  . १४.२६ कोट  

टाकणे आहेत.  आजपयत या योजनेत . ६४०.९२ कोट  खच झालेला आहे.  महापािलकेचा ह सा १४.२६ कोट , JNNURM मधील . 
६२.७८ कोट  लाभाथ  ह सा हणुन वसुल करावया या र कमेतुन योजनेची उवर त कामे पुण करता येतील. 
 



(१८) 
 वर ल ववरण पाहता वर ल ४ ह  योजनेतील कामे पूण कर याक रता महापािलकेस खालील माणे िनधीची आव यकता आहे. 

अ. . योजनेचे नांव आव यक िनधी 
०१ JNNURM-I ५४.९६ कोट  
०२ अमृत / JNNURM-II ४४.४४ कोट  
०३ नगरो थान योजना ३३.८० कोट  
०४ BSUP योजना १४.२६ कोट  
 एकूण १४७.४६ कोट  

यापैक  क  व रा य शासनाकडे सुधारणा काय मापोट  राखून ठेवलेली र कम ा  कर याचा य  के यास या दारे ४३.०३६ + 

१४.८१ = ५७.८४६ कोट  उपल ध होऊ शकतात हा अपे ीत ा  होणारा िनधी जर  वचारात घेतला तर  (१४७.४५ – ३७.८४) . ८९.६ 
कोट  महापािलकेस वत: टाकावे लागणार आहेत.JNNURM-I मधील ज हा दरसुचीमुळे वाढ व कमंत . १६४ कोट  पैक  शासनाने ५०% 

अनुदान . ८२ कोट  उपल ध क न देवुन .८२ कोट चे कज मुिन ा माफत घे यासाठ  मा यता ा  होती.  या माणे कजाचा ताव 
मुिन ाकडे सादर कर यात आला होता. परंतु यास मा यता िमळालेली नाह . नांदेड वाघाळा शहर महापािलकेची स ाची आथ क प र थती 
वचारात घेता महापािलका वत: या उ प नातुन . ८९.६१ कोट चा िनधी उभा क  शकत नस यामुहे यासाठ  कज उभारणे आव यक 
आहे.  महापािलकेने २००८ वष  शासना या मा यतेने PMDO माफत . १२० कोट चे कज घेतलेले होते याची िनयमीत परतफेड चालु असुन 
स ा . ६० कोट चे कज देणे बाक  आहे या कजा या याजाची दरमहा व मु ल र कम दर ितन म ह यास या माणे परत कर यात येत 
असून माहे ऑग ट २०१६ पयत एकह  ह ा थक त राह लेला नाह .  स ा महापािलका दरमहा . ६५.०० ल  इतके याज व दर तीन 
म ह यास . ३००.०० ल  इतके मु लचे ह े वत: या उ प नातुन भरणा करत असून यासाठ  महापािलकेने वत:चे वेगळे खाते 
काढलेले आहे.  वाढ व . ९० कोट चे कज घेत यास फ  दरमहा याजात सु वातीस . ८० ते ९० लाखाचे दरमहा वाढ होईल व जसजसे 
मु ल परत फेड होईल या माणे ट या ट पयाने मािसक याजाचा ह ा देखील कमी होणार आहे.  महापािलकेचा या आधीचा अनुभव 
ल ात घेता महापािलका वत: या उ प नातुन कजाची परतफेड क  शकते.  क प पूण कर याक रता लागणारा िनधी . ९० कोट  
अिधक आधीचे PMDO यांचे कज . ६० कोट  असे एकूण . १५० कोट चे कज मुनी ा, PMDO अथवा इतर व ीय सं थेकडन ू (जी सं था 
लवकरात लवकर व कफायतशीर याजाने कज देईल) घे यास ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते.  तसेच या वष  
अितवृ ीमुळे शहरातील मु यर ते खराब झाले अस याने शहरातील मु य र याचे हॉटिम स हॉटलेड प दती डांबर करण कर यासाठ  
सदर ल घे यात येणा-या . १५०.०० कोट या कज र कमेतुन . ३०.०० कोट  खच कर यास शास कय व आथ क मा यता ह 
नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते.  तसेच सदर कज करणाबाबत संबंिधतांना करावयाचा प  यवहार व अनुषांगीक बाबीची 
पुतता कर याकर ता  आयु , नांवामनपा नांदेड यांना ािधकृत कर यासह  ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ं .०२ 
 नावाशमनपा सवसाधारण सभा ठराव ं . ३४ दनांक २७.०८.२०१५ अनुषंगाने आर ण ं . ए-२ (दफन भुमी), आर ण ं . ए-३ 
( मशान भुमी), आर ण ं . ए-४ (गाडन), ६० मी वकास योजना र ता, सुमारे ३२०२० चौ.मी. जागा आर ण ं . ए-२, आर ण ं .   
ए-३, आर ण ं . ए-४,६० मी वकास योजना र ता या आर णाचे नांव House for Municipal Staff असे बदलुन महारा  ादेिशक व 
नगररचना १९६६ चे कलम ३७(१) अ वये करकोळ फेरबदल कर याची िशफारस कर यात आली आहे. सदर ल फेरदबला या ताव 
संदभात महारा  ादेिशक व नगररचना १९६६ चे कलम ३७(१) मधील तरतुद नुसार या संबंधीची ा प मराठ  व इं ेजी भाषेत दै. 
गांववाला म ये द. २९.१२.१५ व दै. बहरंगी वाता म ये दु . २९.१२.१५ तसेच महारा  शासन राजप ाम ये द. १४.०१.१६ रोजी पृ  ं. १ व 
२ वर िस द झालेली आहे महारा  शासन  राजप ात िस द  झाले या दनांकापासुन व हत मुदतीत उ  फेरबदलाबाबत एकह  हरकती / 
सुचना मनपाकेकडे सादर झालेली नाह . तर  उ  फरबदलास मा यता दे यासाठ  महारा  ादेिशक व नगररचना १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये ताव शासनास सादर करणे या मंजुर साठ  नावाशमनपाके या सव साधारण सभे या मा यते तव सादर. 
महापौर    आयु ां या तावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव .९५      ठराव 

नावाशमनपा सवसाधारण सभा ठराव ं . ३४ दनांक २७.०८.२०१५ अनुषंगाने आर ण ं . ए-२ (दफन भुमी), आर ण ं . ए-३ 
( मशान भुमी), आर ण ं . ए-४ (गाडन), ६० मी वकास योजना र ता, सुमारे ३२०२० चौ.मी. जागा आर ण ं . ए-२, आर ण ं .   
ए-३, आर ण ं . ए-४,६० मी वकास योजना र ता या आर णाचे नांव House for Municipal Staff असे बदलुन महारा  ादेिशक व 
नगररचना १९६६ चे कलम ३७(१) अ वये करकोळ फेरबदल कर याची िशफारस कर यात आली आहे. सदर ल फेरदबला या ताव 
संदभात महारा  ादेिशक व नगररचना १९६६ चे कलम ३७(१) मधील तरतुद नुसार या संबंधीची ा प मराठ  व इं जेी भाषेत दै. 
गांववाला म ये द. २९.१२.१५ व दै. बहरंगी वाता म ये दु . २९.१२.१५ तसेच महारा  शासन राजप ाम ये द. १४.०१.१६ रोजी पृ  ं. १ व 
२ वर िस द झालेली आहे महारा  शासन  राजप ात िस द  झाले या दनांकापासुन व हत मुदतीत उ  फेरबदलाबाबत एकह  हरकती / 
सुचना मनपाकेकडे सादर झालेली नाह . कर ता महारा  ादेिशक व नगररचना १९६६ चे कलम ३७ अ वये उ   आर णात फेरबदलाचे 

तावास शासनास सादर कर यास ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
 



(१९) 
 

वषय ं .०३     ताव 
 मनपा ह ीत भाग ं . १८-ब भागात सादातनगर ( यु ाव तीनगर) येथे ी शेख महेबुब पता शेख गुलाब यांचे घर 
अती मनात जात अस याने, ी ल मीकांत रामराव पांडुन कर हे साईट नंबर ३४ म ये लेबर काम करत आहेत व सौ. िमना ी वैजनाथ 
कांबळे यांचे रे वे ं द करणात घर गे याने या ितघांचेह  पुनवसन कर या क रता साईट ं. ३४ म ये संबंधीतास घर दे यास ह  
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते.  
सुचक:-  बाळासाहेब गंगाधरराव देशमुख      अनुमोदक :- सौ. अंजलीताई गायकवाड 
शेख हबीब बावजीर मा. महापौर मॅडम वर ल ताव पार त करतांना माझा खालील ताव यातच समा व  क न मा यता 

दे यात यावी. मा या भागातील सालसन २००८ या गु -ता-ग  सोहळया िनिम , JNNURM अंतगत 
शहराम ये र ते वकास काय म हाती घे यात आलेला होता याअनुषगंाने जु या नांदेड शहरात रोड न.ं ६ 
जो रोड बक  चौक ते क ला न वन रोड आराखडयात आणला यामुळे येथील जुने र हवाशी असले या 
लोकांना सदर ल रोड वकसामुळे व था पत हावे लागले आहे तसेच जु या नांदेड शहरातील लोकांचा र ते 
वकासाम ये घरे गेलेली आहेत सदर ल नागरक अितशय गर ब आहेत यांना उदरिनवाह अितशय तंुटपु य 
कमाईवर आहे. 
 सदर ल र ते वकसामुळे यांचा िनवारा हातुन जाणार अस यामुहे यांना राह याची फार मोठ  गंभीर 
सम या िनमाण होणार आहे यातच नांदेड शहरात करायाने  राहणे हे देखील या भागातील लोकांना परवडत 
नाह .  कारण यांची आथ क प र थती हालाखीची अस यामुळे यांना इतर कोणताह  पयाय उरलेला नाह . 
 तर  खालील व था पत होत असले या गर ब कंुटंूबाना इतर  पुनवसीत क न यांची होत असलेली 
हेळसांड थांबवावी व यांना घरे दे या या हेतुने साई न.ं ३४ ाव तीनगर येथे या सव कुटंूबांचे हमालपुरा या 
व इतर भागा या धत वर पुनवसन करणे क रता ह  सवसाधारण सभा सवानुमते म यता देते. 
 रोड नं. ०६ अंतगत बु ड ग ली मधील वर या भागातील व था पत लोकांची याद  खालील माणे 
आहे यांना पुनवसन क न घेरे देणे बाबत 

(१) माजीद भाई मेकॉिनक, (२) स यद फेरोज स यद खाजा (३) िमयाँ बेग मुसा बेग (४) सुलेमान चाऊस 
अ दला चाऊस ु (५) मुबारक चाऊस अ द ला चाऊस ु (६) सईद चाऊस (७) युनूस भाई (८) स यद खलील 
स यद खालेद (९) महमंद आसीफो ीन महमंद अमीरो ीन 

 बु ड ग ली येथील ना यां या भागातील व था पत लोकांची याद  खालील माणे यांना पुनवसन 
क न घेरे देणे बाबत. 
(१) अफसर बावजीर जाफर बावजीर (२) शेख मुख यार शेख महेबुब (३) ब मी ला बेगम मुख यार खान 
(४) शेख अमजद शेख गफुर (५) गफार (६) स यद अशफाक अली स यद अयुब अली (७) शेख अहेमद 
शेख खाजा मिनयार (८) आबेदा बेगम स यद अहेमद (९) हामद चाऊस अ द ला चाऊस ु (१०) फरजाना 
बेगम फेरोज खान (११) अतीख महमंद पर महमंद (१२) मुख यार खान पठाण (१३) मुनीर स. अफजल. 

स यद शेर अली  ी बावजीर यांनी जो ताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहेत. 
महापौर ी बाळा साहेब देशमुख यांचा तावात ी बावजीर यांनी जो ताव मांडला याच ठरावात समा व  क न 

तावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल 
वैधािनक कायवाह  करावी 

ठराव .९६       ठराव 
 मनपा ह ीत भाग ं . १८-ब भागात सादातनगर ( यु ाव तीनगर) येथे ी शेख महेबुब पता शेख गुलाब यांचे घर 
अती मनात जात अस याने, ी ल मीकांत रामराव पांडुन कर हे साईट नंबर ३४ म ये लेबर काम करत आहेत व सौ. िमना ी वैजनाथ 
कांबळे यांचे रे वे ं द करणात घर गे याने या ितघांचेह  पुनवसन कर या क रता साईट ं. ३४ म ये संबंधीतास घर दे यास ह  
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 

तसेच सालसन २००८ या गु -ता-ग  सोहळया िनिम , JNNURM अंतगत शहराम ये र ते वकास काय म हाती घे यात 
आलेला होता याअनुषंगाने जु या नांदेड शहरात रोड न.ं ६ जो रोड बक  चौक ते क ला न वन रोड आराखडयात आणला यामुळे येथील 
जुने र हवाशी असले या लोकांना सदर ल रोड वकसामुळे व था पत हावे लागले आहे तसेच जु या नांदेड शहरातील लोकांचा र ते 
वकासाम ये घरे गेलेली आहेत सदर ल नागर क अितशय गर ब आहेत यांना उदरिनवाह अितशय तंुटपु य कमाईवर आहे. 
 सदर ल र ते वकसामुळे यांचा िनवारा हातुन जाणार अस यामुहे यांना राह याची फार मोठ  गंभीर सम या िनमाण होणार आहे 
यातच नांदेड शहरात करायाने  राहणे हे देखील या भागातील लोकांना परवडत नाह .  कारण यांची आथ क प र थती हालाखीची 

अस यामुळे यांना इतर कोणताह  पयाय उरलेला नाह. 
 
 
 
 



(२०) 
तर  खालील व था पत होत असले या गर ब कंुटंूबाना इतर  पुनवसीत क न यांची होत असलेली हेळसांड थांबवावी व यांना 

घरे दे या या हेतुने साई न.ं ३४ ाव तीनगर येथे या सव कुटंूबांचे हमालपुरा या व इतर भागा या धत वर खालील घर मालकांना पुनवसन 
करणे क रता ह  सवसाधारण सभा सवानुमते म यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल 
वैधािनक कायवाह  करावी. 
 रोड नं. ०६ अंतगत बु ड ग ली मधील वर या भागातील व था पत लोकांची याद  खालील माणे आहे यांना पुनवसन क न 
घेरे देणे बाबत 

(१) माजीद भाई मेकॉिनक, (२) स यद फेरोज स यद खाजा (३) िमयाँ बेग मुसा बेग (४) सुलेमान चाऊस अ दला चाऊस ु (५) 
मुबारक चाऊस अ द ला चाऊस ु (६) सईद चाऊस (७) युनूस भाई (८) स यद खलील स यद खालेद (९) महमंद आसीफो ीन महमंद 
अमीरो ीन 

 बु ड ग ली येथील ना यां या भागातील व था पत लोकांची याद  खालील माणे यांना पुनवसन क न घेरे देणे बाबत. 
(१) अफसर बावजीर जाफर बावजीर (२) शेख मुख यार शेख महेबुब (३) ब मी ला बेगम मुख यार खान (४) शेख अमजद शेख गफुर 
(५) गफार (६) स यद अशफाक अली स यद अयुब अली (७) शेख अहेमद शेख खाजा मिनयार (८) आबेदा बेगम स यद अहेमद (९) 
हामद चाऊस अ द ला चाऊस ु (१०) फरजाना बेगम फेरोज खान (११) अतीख महमंद पर महमंद (१२) मुख यार खान पठाण (१३) मुनीर 
स. अफजल 
वषय ं .०४     ताव 
 शहरात धानमं ी आवास योजनेस पा  असले या लाभाथ  पैक  (१) काह ंचे जागा खरेद चे जूने बाँड आहेत या बाँड नुसार 
नागर कांचा ताबा लाटवर असुन हया नागर कांनी लॉट खरेद या वेळ  लॉटची र कम अदा केलेली आहे.अस ेनागर क व (२) जुने घरकुल 
एखादया या नावी असेल व याच माणसाचे उवर त लॉट कंवा इतर लॉट याच य या नावाने असेल व याचा मुला व सुनांना 
पर वार वाढ मुळे कंवा वभ  झा याने दानप /वारसा ह क कंवा वाटणीप  जर नागर क देत असतील तर ते द ताएवज सवसाधारण 
सभेत अिधकृत अस याचे एक मताने समंत क न लाभाथ स या योजनेचा लाभ घे यास एकमताने ठराव पार त करावा. 
सुचक:- सौ. दा सुशील च हाण         अनुमोदक :- सौ. स वता कंठेवाड, स. शेर अली, कमलाबाई मुद राज, शांता मुंडे 

महापौर  स.सद यांचे तावास मा यता दे यात येते. िनयमानुसार आयु नी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी व हा  
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव .९७      ठराव 
 शहरात धानमं ी आवास योजनेस पा  असले या लाभाथ  पैक  (१) काह ंचे जागा खरेद चे जूने बाँड आहेत या बाँड नुसार 
नागर कांचा ताबा लॉट असुन हया नागर कांनी लॉट खरेद या वेळ  लॉटची र कम अदा केलेली आहे.असे नागर क व (२) जुने घरकुल 
एखादया या नावी असेल व याच माणसाचे उवर त लॉट कंवा इतर लॉट याच य या नावाने असेल व याचा मुला व सुनांना 
पर वार वाढ मुळे कंवा वभ  झा याने दानप /वारसा ह क कंवा वाटणीप  जर नागर क देत असतील तर ते द ताएवज मालक  ह काचे  
पुरावा हणुन ाहय ध न यांना धानमं ी आवास योजनेत सहभागी क न घे यात यावे असे ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते 
संमत करते. िनयमानुसार आयु ानी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

वषय ं .०५     ताव 
 नांदेड शहरातील मोकाट जनावरांना पकड यात येवून क डवाडयात ठेव यात येते.  सदर ल जनावरांचे मालक याबाबत होणारा 
दंडाचा भरणा क न जनावरे सोडवून घेत असतात परंतु यानंतरह  जनावरांना बांधून न ठेवता मोकळे सोडत अस यामुळे यांचा ास 
सवसामा य नाग रकांसह वाहन चालकांनाह  होत आहे.  अशा पकड यात आले या जनावरांचा जा हर िललाव क न (जनावरांचा यो य 
रतीने सांळाळ करणा-यास) यांची व  करावी यामुळे महापािलकेस जनावरानंा पकड यापोट  झालेला खच महसुल होईल व िललावाचे 
िभतीने मालकांकडन जनावरे बांधून ठेव यात येतील यास मंजुर कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवामते मायता देतेू . 
सुचक :- डॉ. व ास कदम                                                          अनुमोदक:- सौ. जंदम पावती यंकटेश 

शास कय ट पणी 
 नावाशमनपा नांदेड क डवाडा वभागाचे गोकूळनगर येथे ०१ व िसडको येथे ०१ असे एकूण ०२ क डवाले आहेत क डवाडया क रता 
अपूरा कमचार  वग आहे मोकाट जनावरे र यावर फरत/बसत अस याने यांना पकडन क डवाडयात टाकणे कू रता कायालयीन िन वदा 
सुचना/क डवाडा व/१०९८८/१६ द. ०६.०९.१४ अ वये िन वदा सुचना माग व यात आली असता एकच िन वदा ा  झाली ित पधक 
नस याने िन वदा पु हा दसु-यांदा १२५/२०१५ द. ३०.०३.१५, ितस-यांदा ३७२३/२०१५ द. १८.०६.१५ रोजी माग व यात आ या असता 
कोणीह  िन वदा सुचना भरली नाह  ितसाद न िमळा यामुळे ता पुर या व पात मजुर लावून काम क न घे यात येत आहे द. ०९.०७.१६ 
ते ०७.०८.१६ (माहे जुलै १६) म ये ३० दवसांक रता १० कं ाट  मजुर मोह मेक रता लाव यात आले आहे या मोह मे म ये २०२ मोकाट 
जनावरे पकड यात आली जनावर मालकांकडन मनपाकेस ू . ६१,०००/- दंड वसुल कर यात आले जी जनावरे क डवाडयातुन सोडवून न 
घेतलेली जनावरे ४१ ह  ी कृ ण गोशाळा पो र भोसी ता. लोहा ज. नांदेड यांना दे यात आली आहेत. 
 तसेच ी गणेश उ सव काळात द. ०५.०९.१६ ते १९.०९.१६ पयत १५ दवसा या काळात १० कं ाट  मजुरां माफत मोकाट जनावरे 
पकड यासाठ  लाव यात आले. 
 
 



(२१) 
 या काळात ६९ मोकाट जनावरे पकड यात आली यातुन मनपाकेस . २२,६००/- दंड वसुल ा  झाली स या क डवाडयात १५ 
मोकाट जनावरे आहेत या जनावरांची गोशाळेस दे यात येणार आहे. 
 दैिनक जावाणी नांदेड माफत जाह र सुचना/४६२८/१६ द. १३.०७.१६, ५८४९/१६ द. ०१.०८.१६ व ७४३८/१६ द. ०२.०९.१६ 
अ व े िस द क न सव जनावर मालकांना सुचीत केले क , आपली जनावरे बांधून ठेवावी बांधुन न ठेव यास ती जनावरे र यावर फरत 
/ बसत अस याने वाहतुक स अडथळा िनमाण होवून जनावरास व वाहन चालकांस अपघात हो याची दाट श यता नाकारता येत नाह .  

 याक रता आप आप या भागात कायरत सव छता िनर कांना द. १२.०८.१६ प  ं . ६३४६/१६ अ वये सव पाळ व जनावरे 
मालकांना नोट स देवून आपली जनावरे बांधून ठेवावी. मोकळ  सोड नये असे कळ व यात आले आहेू . 
 क डवाडयात ठेवलेली जनावरे, जनावरांचे मालक आपली जनावरे सोड व यासाठ  आ यास यां याकडन दंड वसुल क न यांना ती ू
जनावरे परत कर यात येते सदर ल जनावर मालकांना सुचना दे यात येते क , आपली जनावरे इतर  न सोडता बांधून ठेवावी, १० 
दवसानंतर क डवाडयातील सोडवून न घेतलेली जनावरे मनपा थायी सिमती सभेत केलेला ठराव ं. १५८ द. २७.११.२००६ अ वये 
क डवाडयातील सव जनावरे गोर ण सं थेस वनामु य दे यात यावे असे ठर याने त हा पासुन क उवाडयातील जनावरे ह  गोशाळेस दे यात 
येते. 
महापौर  स.सद यांचे तावास मा यता दे यात येते. िनयमानुसार आयु नी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी व हा  

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव .९८      ठराव 
 नांदेड शहरातील मोकाट जनावरांना पकड यात येवून क डवाडयात ठेव यात येते.सदर ल जनावरांचे मालक याबाबत होणारा दंडाचा 
भरणा क न जनावरे सोडवून घेत असतात परंतु यानंतरह  जनावरांना बांधून न ठेवता मोकळे सोडत अस यामुळे यांचा ास सव सामा य 
नाग रकांसह वाहन चालकांनाह  होत आहे.अशा पकड यात आले या जनावरांचा जा हर िललाव क न (जनावरांचा यो य रतीन े सांभाळ 
करणा-यास) यांची व  करावी यामुळे महापािलकेस जनावरांना पकड यापोट  झालेला खच महसुल होईल व िललावाचे िभतीने 
मालकांकडन जनावरे बांधून ठेव यात येतील यास मंजुर कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवामते मा यता देतेू .  व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय .०६     ताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका े ात ाथिमक सोयी सु वधां या वकास कामासाठ  वशेष अनुदान महारा  शासन 
नगर वकास वभाग शासन िनणय ं . जईएन-२०१३/ . .२९५/न व-१६ मं ालय मुंबई-३२ दनांक ०३ डसबर २०१३ अ वये ९७५.०० ल  
मंजुर होवून शासनाकडन एकूण ू ७८०.०० ल  िनधी महानगरपािलकेस वतरण झालेले आहे.  उवर त िनधी १९५.०० ल  िनधी लंबीत 
आहे.  मा. धान सिचव नगर वकास वभागास प  यवहार क न िनधी उपल ध होत नाह .  एकूण (४८) कामे काढ यात आलेले होते जे 
कामे पुण होऊन दोन वष झालेले आहे. एकूण (४८) कामांचे उपल ध िनधीतुन ८०%  देयके अदाई कर यात आलेले आहे.  दोन वषा पासुन 
२०% देयके कं ाटदाराचे लंबीत आहे.  शासन तरावर य  क नह  िनधी येत नाह . 

याक रता महानगरपािलका े ात सदर ल ाथिमक सोयी सु वधां या वकास कामांचे २०% र म एकूण १९५.०० ल  िनधी 
महानगरपािलका िनधीतुन दे याची मा यता दे यात येते. 
सुचक:- उमेश च हाण                                                           अनुमोदक :- शंकर गाडगे, हसन अलकसेर  

       शासक य ट पणी 
       नांवामनपा े ात ाथिमक सोयी सु वधां या कामासाठ  वशेष अनुदान महारा   शासन नगर वकास वभाग  शासन िनणय . 
जईएन-२०१३/ . .२९५/न व-१६ मं ालय,मुंबई ३२ अ वये द.५.३.२०१४ धनादेश .७४५६७९ अ वये .३.९५ कोट  व द.७.५.२०१४ 
धनादेश .५६४११५ अ वये .३.८५ कोट  असे एकूण  .७.८० कोट  ा  झालेले आहेत. याबाबत ९.४५ कोट चे देयक ा  झाले असून 
सदर ल  देयकापैक  .७.८० कोट चे  देयकाचे ा  िनधीनूसार धनादेश दे यात आले आहे .उवर त  २० ट के माणे .१.६५ कोट चे देयके 
देणे बाक  आहे. उवर त २० ट के िनधी ( .१.९५ कोट ) िनधी वतर त कर यासाठ  सावजिन बांधकाम वभागाने कायालयीन प  
.११०७३/१४ द.८.९.२०१४ व कायालयीन प  .१०९४१/१५ द.२६.११.२०१५ अ वये शासनास वनंती केली परंतु िनधी अ ा  आहे. 

महापौर  स.सद यांचे तावास मा यता दे यात येते. िनयमानुसार आयु नी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी व हा  
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव .९९      ठराव 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका े ात ाथिमक सोयी सु वधां या वकास कामासाठ  वशेष अनुदान महारा  शासन 

नगर वकास वभाग शासन िनणय ं . जईएन-२०१३/ . .२९५/न व-१६ मं ालय मुंबई-३२ दनांक ०३ डसबर २०१३ अ वये ९७५.०० ल  
मंजुर होवून शासनाकडन एकूण ू ७८०.०० ल  िनधी महानगरपािलकेस वतरण झालेले आहे.  उवर त िनधी १९५.०० ल  िनधी लंबीत 
आहे.  मा. धान सिचव नगर वकास वभागास प  यवहार क न िनधी उपल ध होत नाह .  एकूण (४८) कामे काढ यात आलेले होते जे 
कामे पुण होऊन दोन वष झालेले आहे. एकूण (४८) कामांचे उपल ध िनधीतुन ८०%  देयके अदाई कर यात आलेले आहे.  दोन वषा पासुन 
२०% देयके कं ाटदाराचे लंबीत आहे.  शासन तरावर य  क नह  िनधी येत नाह . 
 
 
 
 



(२२) 
याक रता महानगरपािलका े ात सदर ल ाथिमक सोयी सु वधां या वकास कामांचे २०% र म एकूण १९५.०० ल  िनधी 

महानगरपािलका िनधीतुन दे याची शास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा सवसाधाराण सभा सवानुमते येते.  व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी  
वषय .०७     ताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका शहरातील िसडको-हाडको या भागातील नागर कांन ेनेज लाईन या बाबतीत अनेक 
सम यांना सामोरे जावे लागत आहे तर  वर दश वले या भागात ेनेजलाईन टाकून आव यक या ठकाणी चबर बांध यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक:- डॉ. लिलता मुकंूद बोकारे (िशंदे), र जया बेगम अ युब खान    अनुमोदक :- वैजयंती गायकवाड, डॉ. सौ. क णा िभमराव जमदाडे  
महापौर  स.सद यांचे तावास मा यता दे यात येते. िनयमानुसार आयु नी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी व हा  

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव .१००      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका शहरातील िसडको-हाडको याभागात तसेच भाग .१६ नई आबाद , आंबेडकरनगर या   
भागातील नागर कांना ेनेज लाईन या बाबतीत अनेक सम यांना सामोरे जावे लागत आहे तर  वर दश वले या भागात ेनेजलाईन टाकून 

आव यक या ठकाणी चबर बांध यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
िनयमानुसादर आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय .०८     ताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका माता गुजर जी वसावा उ ानाचे व तार करण वकसीत कर याचे उवर त कामे व तसेच ी 
गु गो वंदिसंघजी टेड यम प हेिलयन अंतररा ीय दजाची सु वधा उपल ध क न देणे बाबत. 
सुचक :-  स. वर िसंघ गाड वाल े               अनुमोदक :- च हाण आनंद शंकरराव  
सभागृहनेता मा या तावास पुढ ल माणे द ती क न ु माता गुजर जी वसावा उ ानाचे व तार करणासह वकसीत 

कर याचे उवर त कामे कर यासाठ   . ०१.०० कोट , ी गु गो वंदिसंघजी टेड यम प हेिलयन रा ीय दजाची 
कामे कर यासाठ  पये ०३.०० कोट , व शंकरराव हवाण े ागृहाची द ती कर यासाठ  ु . ०१.२५ कोट , 
तसेच द नगर भागातील मेन रोड हॉडिम स हॉटलेड प दतीने कर यासाठ  ६५.०० ल  असे एकूण र कम 
पये ५.९० कोट  ह  र कम १४ या व  आयोगा मधुन खच कर यासाठ  शास कय व आथ क मा यता 

देवुन व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा 
महापौर सभागृहनेता यांनी द ती ताव ु माता गुजर जी वसावा उ ानाचे व तार करणासह वकसीत कर याचे 

उवर त कामे कर यासाठ   . ०१.०० कोट , ी गु गो वंदिसंघजी टेड यम प हेिलयन रा ीय दजाची कामे 
कर यासाठ  पये ०३.०० कोट , व शंकरराव हवाण े ागृहाची द ती कर यासाठ  ु . ०१.२५ कोट , तसेच 
द नगर भागातील मेन रोड हॉडिम स हॉटलेड प दतीने कर यासाठ  ६५.०० ल  असे एकूण र कम पये 
५.९० कोट  ह  र कम १४ या व  आयोगा मधुन खच कर यासाठ  मांडलेला असुन यास शास कय व 
आथ क मा यता ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतोमांडलेला असुन यास मा 

ठराव .१०१      ठराव 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका माता गुजर जी वसावा उ ानाचे व तार करणासह वकसीत कर याचे उवर त कामे 

कर यासाठ   . ०१.०० कोट , ी गु गो वंदिसंघजी टेड यम प हेिलयन रा ीय दजाची कामे कर यासाठ  पये ०३.०० कोट , व शंकरराव 
हवाण े ागृहाची द ती कर यासाठ  ु . ०१.२५ कोट , तसेच द नगर भागातील मेन रोड हॉडिम स हॉटलेड प दतीने कर यासाठ  ६५.०० 

ल  असे एकूण र कम पये ५.९० कोट  ह  र कम १४ या व  आयोगा मधुन खच कर यासाठ  शास कय व आथक मा यता ह 
नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
वषय .०९     ताव 
 महारा  शासनाने महारा ातील सव नगरपािलका व महानगरपािलकासाठ  कमचार  अिधकार साठ  एक ीत सेवाभरती िनयम तयार 
केलेले असून यात किन  िलपीक पासून ते व र  अिधकार  यांचे नेमणुक व पदो नतीसाठ  एलजीएस व एलएसजीड  या प र ा उ ीण 
होणे अिनवाय ठर वले आहे व या प र ा महारा ात फ  अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था मुंबई यांचेकडनच आयोजीत केली जातेू .  
तसेच यांचेकडन व छता िनू र , अ नशमनकोस ई. चे िश ण ह दले जाते या िश णासाठ  नांदेड, हंगोली, परभणी, बड, लातुर,  

उ मानाबाद, ई. ज हयातील नगरपािलका, महानगरपािलका अिधकार  कमचार  यांना मुंबई, पूणे, औरंगाबाद ई. ठकाणी जावे लागते तसेच 
हे अ यास म फ  नगरपािलका अिधकार  कमचार  यांचे पुरतेच मया दत नसुन सव जनतेसाठ  देखील आहे. 
 औरंगाबाद व प रसरात ह सु वधा उपल ध होणेसाठ  औरंगाबाद महानगरपािलकेने अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था 
मुंबई यांना ट ह  सटर रोडवर ट . ह . ेपण क ा या बाजुला कारिगल मारक ह भ य इमारत भाडेत वावर दलेली आहे व मागी ८-१० 
वषापासुन तेथे हे अ यास म यश वीपणे चालू आहे. 
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 नांदेड, हंगोली, परभणी, बड, लातूर, उ मानाबाद ई. ज हयातील नगरपािलका, महानगरपािलका अिधकार  कमचार  तसेच या 
यित र  सवसाधारण पा  उमेदवारांना याचा लाभ हावा व हे अ यास म यवसायिभमुख अस याने रोजगार उपल ध होणेस देखील मदत 
होईल.  क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका तफ नांदेड महानगरपािलका ह त अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था मुंबई 
यांना िश ण क  / ादेिशक क ासाठ  मनपाके या मालक ची सुयो य अशी इमारत नाममा  भाडेत वावर दे यासाठ  ह मपा 
सवसाधारण सभा मंजुर करते. 
सुचक :- शफ  अहेमद कुरेशी                  अनुमोदक :- आनंद च हाण, स. वर िसंघ गाडवाल.े 
महापौर  स.सद यांचे तावास मा यता दे यात येते. िनयमानुसार आयु नी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी व हा  

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव .१०२      ठराव 
 महारा  शासनाने महारा ातील सव नगरपािलका व महानगरपािलकासाठ  कमचार  अिधकार साठ  एक ीत सेवाभरती िनयम तयार 
केलेले असून यात किन  िलपीक पासून ते व र  अिधकार  यांचे नेमणुक व पदो नतीसाठ  एलजीएस व एलएसजीड  या प र ा उ ीण 
होणे अिनवाय ठर वले आहे व या प र ा महारा ात फ  अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था मुंबई यांचेकडनच आयोजीत केली जातेू .  
तसेच यांचेकडन व छता िनरू , अ नशमनकोस ई. चे िश ण ह दले जाते या िश णासाठ  नांदेड, हंगोली, परभणी, बड, लातुर, 
उ मानाबाद, ई. ज हयातील नगरपािलका, महानगरपािलका अिधकार  कमचार  यांना मुंबई, पूणे, औरंगाबाद ई. ठकाणी जावे लागते तसेच 
हे अ यास म फ  नगरपािलका अिधकार  कमचार  यांच ेपुरतेच मया दत नसुन सव जनतेसाठ  देखील आहे. 
 औरंगाबाद व प रसरात ह सु वधा उपल ध होणेसाठ  औरंगाबाद महानगरपािलकेने अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था 
मुंबई यांना ट ह  सटर रोडवर ट . ह . ेपण क ा या बाजुला कारिगल मारक ह भ य इमारत भाडेत वावर दलेली आहे व मागी ८-१० 
वषापासुन तेथे हे अ यास म यश वीपणे चालू आहे. 
 नांदेड, हंगोली, परभणी, बड, लातूर, उ मानाबाद ई. ज हयातील नगरपािलका, महानगरपािलका अिधकार  कमचार  तसेच या 
यित र  सवसाधारण पा  उमेदवारांना याचा लाभ हावा व हे अ यास म यवसायिभमुख अस याने रोजगार उपल ध होणेस देखील मदत 
होईल.  क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका तफ नांदेड महानगरपािलका ह त अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था मुंबई 
यांना िश ण क  / ादेिशक क ासाठ  मनपाके या मालक ची सुयो य अशी इमारत नाममा  भाडेत वावर दे यासाठ  ह नावाशमनपा 
सवसाधारण सभा मंजुर करते. आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय .१०     ताव 
 महानगरपािलका व थायी सिमतीचे कामकाज िनयम १९९७ व शासन आदेश व अिधसुचना याबाबत नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपालीका सवसाधारण सभेने द.१९.११.१९९७ रोजी ठराव ं  ४१५ पार त केलेला आहे मागील वीस वषापासुन या िनयमां या आधारेच 
महापालीका सवसाधारण सभा. थायी सिमती व इतर वषय सिम यांचे कामकाज चालू आहे.प तू काळा या ओघात या िनयमावलीम ये 
काह  आ यशक असे बदल करणे अपे ीत आहे.याबाबत चचा क न व िनणय घेऊन शासनमा यतेकर ता पाठ व याबाबत िनणय 
घे याकर ता ताव सभेसमोर सादर ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते  
सुचक:- दपकिसंह रावत, मोद खेडकर      अनुमोदक :- सुंदरलाल गु खुदे, बालाजी द राव क याणकर, संिगता राओ े, नागाबाई कोकाटे 

महापौर    स.सद यांचा ताव तुत थिगत ठेव यात येतो.  
ठराव .१०३      ठराव 
 महानगरपािलका व थायी सिमतीचे कामकाज िनयम १९९७ म ये सुधारणा कर याचा ताव तुत थिगत ठेव यात यावा असेह  
नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते. 
 

वशेष बाब हणुन आय या वेळ  घे यात आलेले वषय 

वषय- 

 झोन ं . ३ (जुन)े अंतगत देगलुर नाका चौर ता पासुन ते चौफाळा जलकंुभा पयत राय जंगमेन पाईप लाईन टाक याचे काम 
मनपा काय े ातंगत व णुपूर  जलाशया दारे जनगणनानुसार शहरातील ६.५ ल  पे ा जा त लोकसं येची तहान भाग वणारे व णुपूर  
जलाशय क पावर अित र  पाणी उपसाचे ताण चंड माणात वाढले अस याची व तु थती आहे कमी पावसामुळे शेतर  वगास सु दा 
व णुपूर  क प जलाशयावरच वषानुवष अवलबवुन रहावे लागत अस याचे शहरवासीयशंना पाणी पुरवठयासाठ  पयायी ोत िनमाण 
कर याची आव यकता व एका कारे मोठे अहवाल उभे राह ले. 
 शहरा या पाणीपुरवठयाचा मु य ोत व णुपूर  क प गे या आठ वषात चार वेळा पा याचा हा ोत अपुरा पडलेला असुन 
शहरा या पाणी पुरवठा यव थेवर वपर त प रणाम झालेला आहे भ व यात सदर प र थती टाळ यासाठ  पा याचे पयायी ोत हणुन 
मनपा कडन सव णानुसार उ व पैनगंगा क प कालवा पाड  इ केप दारे पाणी घेवुन पंपळगांव ु (महादेव) व सांगवी हे दोन को हापुर  
बंधा-यात साठवण क न तेथुन मनपा या काबरानगर येथील जलशु द करण क ा पयत पाणी पोहच व याचे क प य ात साकार यात 
आलेले आहे सदर क प कायानवीत झा यावर व णुपूर  क प जलाशशतील मनपाची वाष  मागणी १२.५० दलघमी ने कमी होईल उ व 
पैनगंगा क पातुन वाष क २३ दलघमी पाणी उपल ध होणार आहे शहरातील काबरानगर जलशु द करण क ावर अवलंबुन असले या 
जलकंुभाना या माणात पाणी उपल ध होणार आहे या जलकंुभातंगत जु या शहरातील श नगर जलकुभ, खुदवाईनगर (हैदरबाग) जलकंुभ,  
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ब ढार जलकुभ व ेिचंग ाऊड जलकुभाचे समावेश आहे क ला व चौफाळा जलकंुभाना स’ थतीत काळे र प पंग टेशन हाया असदवन 
WTP कडन पाणी उपल ध होत आहे सदर ल जलकंुभांना उ व पैनगंगा क पातुन पाणी उपल ध हो यासाठ  देगलुरनाका चौर ता पासुन ते ू
चौफाळा जलकंुभ हाया बलालनगर मु य र ता (गु दारा संगत साह ब माग) मधुन ता वत रायझींगमेन पाईप लाईन टाकून घेणे 
गरजेचे आहे या उपाय योजनेमुळे जु या शहरातील पाणी टंचाईची सम या ना हशी होईल.  क ला चौफाळा प रसरातील एकूण तीन 
जलकंुभाना पाणी गोदावर  नद तुन उपसा कर याची आव यकता राहणार नाह  वशेषत: वाधाळा प रसरातील न याने बांध यात आले या 
दोन जलकंुभ S४ आ ण S६ या दोन जलकंुभांना गोदावर  नद पा ातील पाणी उपल ध होवुन य  पाणी पुरवठा सु  करणे श य होईल.  
तसेच रायझींगमेन पाईप लाईन दारे िसडको भागातील वसरणी जलकंुभा पयत सु दा पा याचे ोत वाढ व यासाठ  जलतं ाकडन तां क ु
अिभ ायानुसार उपाय योजना करता येईल ता वत रायझींगमेन पाईप लाईन टाकूण घे यासाठ  चलीत ज हा दरसुची सालसन २०१३-१४ 
दरानवये पये १.५८ कोट  अंदाजीत र कम अपे ीत आहे खा याचे पाई स उपल ध क न पाई सची अंदाजीत र कम पये ७६,९८,३९८/-  
र कम वगळुन काम हाती घे यासाठ  . ८१.०० ल  कमी खचात ता वत काम पुण करणे श य  आहे 

 शहरातील पा या या सम याचे िनरसण हो यासाठ  व आगामी उ हाळयातील संभावीत पाणी टंचाईची सम या ल ात घेता सदर 
ताव वशेष बाब हणुन सव साधारण सभेसमोर शास कय मा यते तव सादर तसेच सदर ल खच सालसन २०१५-१६ या १४ या व  

आयोगातंगत खच कर यास सदरचा ताव सव साधारण सभेसमोर मा यते तव सादर. 
सतीश राखेवार मागील उ हाळया या काळात शहरात पाणीची ित  टंचाई झा यामुळे जु या नांदेड शहरातील चौफाळा भागात 

पाणीची अितशय गंभीर  िनमाण झाला होता.  झोन ं . ३ (जुन)े अंतगत देलुर नाका चौर ता पासुन ते 
चौफाळा जलकंुभा पयत राय जंगमेन पाईप राय जंगमेन पाईपलाईन टाक याचे काम म.े इं जा क स शन 
उ मानाबाद यां याकडन क न घे यात आलेले असुन शासना या तावात कं ाटादाराचे नावाचा उ लेख ू
क न सदरचा सतावास मंजुर  दे यात यावी.  

महापौर ी सतीश राखेवार यांनी शासना या तावा द ती कर यास वनंती केली अस याने ु शासना या ताव 
झोन ं . ३ (जुन)े अंतगत देलुर नाका चौर ता पासुन ते चौफाळा जलकंुभा पयत राय जंगमेन पाईप लाईन 
टाक याचे काम मे. इं जा क स शन उ मानाबाद यां याकडन अंदाजप क दरावर क न घे यात आले असुन ू
यास काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव ं .१०४                                 ठराव 
 झोन ं . ३ (जुन)े अंतगत देगलुर नाका चौर ता पासुन ते चौफाळा जलकंुभा पयत राय जंगमेन पाईप लाईन टाक याचे काम 
मनपा काय े ातंगत व णुपूर  जलाशया दारे जनगणनानुसार शहरातील ६.५ ल  पे ा जा त लोकसं येची तहान भाग वणारे व णुपूर  
जलाशय क पावर अित र  पाणी उपसाचे ताण चंड माणात वाढले अस याची व तु थती आहे कमी पावसामुळे शेतर  वगास सु दा 
व णुपूर  क प जलाशयावरच वषानुवष अवलबवुन रहावे लागत अस याचे शहरवासीयशंना पाणी पुरवठयासाठ  पयायी ोत िनमाण 
कर याची आव यकता व एका कारे मोठे अहवाल उभे राह ले. 
 शहरा या पाणीपुरवठयाचा मु य ोत व णुपूर  क प गे या आठ वषात चार वेळा पा याचा हा ोत अपुरा पडलेला असुन 
शहरा या पाणी पुरवठा यव थेवर वपर त प रणाम झालेला आहे भ व यात सदर प र थती टाळ यासाठ  पा याचे पयायी ोत हणुन 
मनपा कडन सव णानुसार उ व पैनगंगा क प कालवा पाड  इ केप दारे पाणी घेवुन पंपळगांव ु (महादेव) व सांगवी हे दोन को हापुर  
बंधा-यात साठवण क न तेथनु मनपा या काबरानगर येथील जलशु द करण क ा पयत पाणी पोहच व याचे क प य ात साकार यात 
आलेले आहे सदर क प कायानवीत झा यावर व णुपूर  क प जलाशशतील मनपाची वाष  मागणी १२.५० दलघमी ने कमी होईल उ व 
पैनगंगा क पातुन वाष क २३ दलघमी पाणी उपल ध होणार आहे शहरातील काबरानगर जलशु द करण क ावर अवलंबुन असले या 
जलकंुभाना या माणात पाणी उपल ध होणार आहे या जलकंुभातंगत जु या शहरातील श नगर जलकुभ, खुदवाईनगर (हैदरबाग) जलकंुभ, 
ब ढार जलकुभ व ेिचंग ाऊड जलकुभाचे समावेश आहे क ला व चौफाळा जलकंुभाना स’ थतीत काळे र प पंग टेशन हाया असदवन 
WTP कडन पाणी उपल ध होत आहे सदर ल जलकंुभांना उ व पैनगंगा क पातुन पाणी उपल ध हो यासाठ  देगलुरनाका चौर ता पासुन ते ू
चौफाळा जलकंुभ हाया बलालनगर मु य र ता (गु दारा संगत साह ब माग) मधुन ता वत रायझींगमेन पाईप लाईन टाकून घेणे 
गरजेचे आहे या उपाय योजनेमुळे जु या शहरातील पाणी टंचाईची सम या ना हशी होईल.  क ला चौफाळा प रसरातील एकूण तीन 
जलकंुभाना पाणी गोदावर  नद तुन उपसा कर याची आव यकता राहणार नाह  वशेषत: वाधाळा प रसरातील न याने बांध यात आले या 
दोन जलकंुभ S४ आ ण S६ या दोन जलकंुभांना गोदावर  नद पा ातील पाणी उपल ध होवुन य  पाणी पुरवठा सु  करणे श य होईल.  
तसेच रायझींगमेन पाईप लाईन दारे िसडको भागातील वसरणी जलकंुभा पयत सु दा पा याचे ोत वाढ व यासाठ  जलतं ाकडन तां क ु
अिभ ायानुसार उपाय योजना करता येईल ता वत रायझींगमेन पाईप लाईन टाकूण घे यासाठ  चलीत ज हा दरसुची सालसन २०१३-१४ 
दरानवये पये १.५८ कोट  अंदाजीत र कम अपे ीत आहे खा याचे पाई स उपल ध क न पाई सची अंदाजीत र कम पये ७६,९८,३९८/-  
र कम वगळुन काम हाती घे यासाठ  . ८१.०० ल  कमी खचात ता वत काम पुण करणे आव यक अस यामुळे सदर ल काम वना 
िन वदा रा त प दतीने मे. इं जा क स शन उ मानाबाद यां याकडन अंदाजप क दरावर क न घे यात आले अस याने यास काय र ू
शास कय आथ क मा यता ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते. 
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शहरातील पा या या सम याचे िनरसण हो यासाठ  व आगामी उ हाळयातील संभावीत पाणी टंचाईची सम या ल ात घेता सदर ताव वशेष बाब 
हणुन ह नावाशमनपा सव साधारण सभा शास कय मा यता देते.  तसेच सदर ल खच सालसन २०१५-१६ या १४ या व  आयोगातंगत खच 

कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय-       ताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील जु या नांदेड शहरातील िचंग ाऊंड येथे मंजुर वकास आराखडा माणे उ ान वकसीत 
कर यापुव  कचरा उचलणे व कं पाऊंड वॉल बांध यासाठ  लागणारा खच अंदाजे पये २.०० कोट  हे १४ या व  आयोग मधुन खच कर यास 
शास कय व आथ क मा यता ह  नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

सुचक:-  स. शेर अली स. महेबुब अली                         अनुमोदक :-  बपाशा बेगम स. वलीओ ीन 

महापौर   स. सद यांचा तावास मंजुर  दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ं .१०५                                                     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील जु या नांदेड शहरातील िचंग ाऊंड येथे मंजुर वकास आराखडा माणे उ ान वकसीत 
कर यापुव  कचरा उचलणे व कं पाऊंड वॉल बांध यासाठ  लागणारा खच अंदाजे पये २.०० कोट  हे १४ या व  आयोग मधुन खच कर यास 
शास कय व आथ क मा यता ह  नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

महापौर  मनपा सवसाधारण सभा दनांक ०२.०७.२०१६ रोजी दपार  ु ०३.०० वाजता झाले या सभेतील चचनुसार मी शासनास 
असे आदेशीत केले होते क , महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५(४) मधील तरतुद नुसार जर 
सहा यक आयु  पदांची शासना माफत १५ दवसाचे आत सदर या पदास मा यता िमळाली नाह  तर या सहा यक 
आयु ांना पुव पदावर (पदावनत) कर यात यावे असे िनदश शासनास दे यात आले होते. तसेच सदर ल िनयमात 
नगरपािलका सिचवा या नेणुक यित र  या कलमा वये केलेला येक नेमणुक (रा य) शासनाकडून कायम 
कर या या अधीन असेल आ ण या कोण याह  अिधका-याची नेमणूक कायम कर याचे (रा य) शासन नाकार ल 
यास ताबडतोब पदाव न काढन टाक यात येईलू . 

 परंतु अशी कोणतीह  नेमणूक, या तारखेस ती जागा रकामी झाली असेल या तारखेपासून सहा 
म ह यांहन अिधक मुदतीसाठ  करता येणार नाह  कंवा ती अशा तारखेपासून सहा म हने झा यानंतर करता येणार ू
नाह .  तथा प शासना माफत सव सहा यक आयु  पदांची अिधिनयमातील तरतुद नुसार शासना माफत मा यता 
घेतलेली नाह . 
 क रता सहा यक आयु  या अिभनामा या पदावर अनु मे (१) ी काश माधवराव येवले (२) ी संजय 
नारायणराव जाधव (३) ी अ वनाश अटकोरे, (४) ी एस. ट . मोरे (५) ी म. साद क खान, अनु मांक १,२,३ 
यां या शै णक अहता िशथील कर याबाबत सु दा ठराव पार त कर यात आलेला नाह  यामुळे उ  सहा यक 
आयु ांना अिधिनयमातील कलम ४५(४) नुसार शासनाची मा यता नस यामुळे पदावनत कर यास मा यता दे यात 
येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  आयु ांनी महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
तरतुद नुसार कायवाह  करावी व केले या कायवाह चा अहवाल महासभेसमोर व मा. धान सिचव, नगर वकास 
वभाग यां याकडे त काळ सादर करावा 

ठराव ं .१०६                                                                 ठराव 

 मनपा सवसाधारण सभा दनांक ०२.०७.२०१६ रोजी दपार  ु ०३.०० वाजता झाले या सभेतील चचनुसार मी महापौर या ना याने शासनास 
असे आदेशीत केले होते क , महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५(४) मधील तरतुद नुसार जर सहा यक आयु  पदांची शासना 
माफत १५ दवसाचे आत सदर या पदास मा यता िमळाली नाह  तर या सव सहा यक आयु ांना पुव पदावर (पदावनत) कर यात यावे असे 
िनदश शासनास दे यात आले होते या िनदशानुसार शासनाने आजरोजी पयत कोणतीच कायवाह  केलेली नाह . 
 यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ थापनेवर सहा यक आयु  या अिभनामा या पदावर अनु मे (१) ी काश माधवराव 
येवले (२) ी संजय नारायणराव जाधव (३) ी अ वनाश अटकोरे, (४) ी एस. ट . मोरे (५) ी म. साद क खान हे कायरत आहेत. 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५(४) म ये पुढ ल माणे तरतुद आहे.  नगरपािलका सिचवा या नेणुक यित र  या 
कलमा वये केलेला येक नेमणुक (रा य) शासनाकडून कायम कर या या अधीन असेल आ ण या कोण याह  अिधका-याची नेमणूक कायम 
कर याचे (रा य) शासन नाकार ल यास ताबडतोब पदाव न काढन टाक याू त येईल. 
 परंतु अशी कोणतीह  नेमणूक, या तारखेस ती जागा रकामी झाली असेल या तारखेपासून सहा म ह यांहन अिधक मुदतीसाठ  करता ू
येणार नाह  कंवा ती अशा तारखेपासून सहा म हने झा यानंतर करता येणार नाह . 
 वर ल सहा यक आयु ांसाठ  अिधिनयमातील कलम ४५(४) नुसार शासन मा यता आव यक आहे परंतु यापैक  अनुकमांक ०१,०२,०३ या 
सहा यक आयु ांचा शै णक अहता िशथील कर याबाबत मनपा सवसाधारणसभेने कोणताह  ठराव पार त केलेला नाह . 
 सदर ल सहा यक आयु ां या पदास शासनाची मा यता नस यामुळे पदाव नत कर यास ह  नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  आयु ांनी महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुद नुसार कायवाह  करावी व 
केले या कायवाह चा अहवाल महासभेसमोर व मा. धान सिचव, नगर वकास वभाग यां याकडे त काळ सादर करावा. 
महापौर    आज या सभेचे कामकाज संप याचे जा हर कर यात येते. 
    शेवट  रा िगत हण यात येईल.  शेवट  रा िगत हण यात आले. 
                           वा र त/-                                               वा र त/- 
                                        नगरसिचव      महापौर 

                         नावाशमनपा नांदेड                                               नावाशमनपा नांदेड 


