
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

(िदनांक 10.05.2018 ची मनपा सवसाधारण सभा) 
 बुधवार, िद. 16.05.2018 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची सवसाधारण सभा 
महानगरपािलके या शकंररावजी च हाण सभागहृात भर वण्यात आली होती.  
   उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  क न सदर सभेस खालील स.सदः य उप ःथत होते. 
     मा. सौ. भवरे िशलाबाई िकशोर, महापौर 
    सवौी /ौीमती  
  पाट ल वनय व ांबर      राऊत िदपक नरहर   

  पाट ल सुनंदा सभुाष    क याणकर योती िकशन   
  क याणकर बालाजी देवीदास   कदम योती मिनष 
  तु पेकर संगीता सखाराम   मळेु क वता संतोष    
  देशमुख सतीश पुंडलीकराव    पवळे उमेश देवराव    
  पूर  कौश या शंकर    कोकाटे क णा भीमराव 
  गाड वाले संिदपिसंघ शकंरिसंघ   वाघमारे दयानंद नामदेव    
  बरकले स रता बालाजीराव   च हाण आनंद शकंरराव    
  पावडे जयौी िनलेश    नेरलकर अपणा ऋषीकेश   
  खान फा ख अली इलीयाज खान  य नम राजेश लआमीनारायण   
  देशमुख वैशाली िमलींद   रायबोले योती सुभाष     
  च हाण उमेशिसघं अशोकिसंग   पाट ल संगीता व ठल   
  खान अ दल अलीम खान अ दल जलील खान ु ु  येवनकर मोिहनी वजय 

 खान सलीमा बेगम नु ला खान  ग डम नागनाथ द ाऽय 
 ःवामी िकशोर म लीकाजनू   गाड वाले मनिमतकौर नरििसंघ 

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

 गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ   आसीया बेगम अ दल हबीबु   
 रझीया बेगम बाबु खान   खान म.मसुद अहेमद खान उःमान खान 

 अ दल स ार अु . गफुर     शमीम बेगम शेख जावीद  
 अरशीया कौसर मोह मद हबीब  अ. रिशद अ. गणी   
 सोनकांबळे गंगाबाई म हार     कुरेशी रेहाना बेगम चाँद पाशा  
 अ दल शमीम अ द ला साबु ु    मोह मद साबेर चाउस मोह मद नासेर चाउस 

 अ. लतीफ अ. मजीद   फरहत सुलताना खुश द अ वर 
 कोकुलवार नागेश गो वंद   कापुरे िगतांजली रामदास  

 अ. हफ ज अ. कर म   फा ख हसेन कासीम परानु   
 रावत िदपकिसंग कािशनाथिसंग  सोड  गु ूतकौर िदलीपिसंघ  
 खालसा ूकाशकौर सुर जतिसंघ  रावत भानुिसगं गयािदनिसंग  
 तेहरा अमीतिसंग गोपालिसगं   मुथा कांताबाई ूकाशचंद   
 धबाले िद ा क पल    शोएब आफाख स. मजहर हसेनु  

 गोडबोले यो सना राजु   अ. फयीम अ. मुनीर  
 गायकवाड िचऽा िस दाथ   मोरे िदपाली संतोष   
 गोरे शांता संभाजी    काळे राज ुगो वंदराव  
 गु पले बेबी जनाधन    जाधव ौीिनवास नारायणराव  
 देशमुख मंगला गजानन   घ गरे इंदबाई िशवाजीु  

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

सुरवातीस नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामुिहक िगत हणण्यात येते.  
वंदे मातरम हे सामुिहक िगत हणण्यात आले. 

 
 



(2) 
 

िदपकिसंह रावत   आप या महानगरपािलकेचे सहा यक आयु  यांचे हदय वकारांने यांचे िनधन झाले आहे. सव 
सभागहृाला वनतंी करतो क  यांना ौ दांजली अपण करण्यात यावी तसेच मृ यू पावले या या 
वारसास नौकर वर घेण्यात यावे व हा ठराव या सभेत कायम करण्यात यावा. 

आनंद च हाण    िदपकिसंह रावत यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
महापौर मनपाकेचे सहा यक आयु  ौी एल.के. चवहरे यांचे –हदय वकारा या झट याने दखद िनधन ु

झा याने यांना ौ दांजली अपण करण्यास मा यता देण्यात येत 
ठराव बं. 36     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील अिधकार  ौी एल. के. चवरे सहा यक आयु  (आःथापना/साू व) यांचे     
Ðहदय वकारा या झटयाने दखद िनधन झाले अस याने यांना िह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते ौ दांजली अपण करतेु . 
अ. शमीम अ दलाु    मनपाचे फायर ऑफ सर ौी रईस पाशा यांचा स कार परभणीचे ज हािधकार  यांनी केला 

याबददल यांचे या सभागहृात अिभनंदनाचा ूःताव ठेवण्यात येतो. महानगरपािलकेचा यां या या 
कामगीर मुळे स मान झालेला आहे. यांना पुढ ल काम चांगले करण्याबाबत यांना सपंुण 
सभागहृा या वतीने शभेु छा. 

आनंद च हाण   नांदेडच नांव परभणी, लातुर व उःमानाबाद  या ज हयात जावून उचांवल याबददल यांचे 
अिभनंदन करण्यात येते. 

महापौर मनपाकेचे अ नीशन अिधकार  ौी शेख रईस पाशा यांना पभरणीचे ज हािधकार  व मा ना. 
पालकमंऽी महोदयांनी सु दा यानंी मागील पावसाळयात चांगला काम के यामुळे यांचे अिभनंदन 
केलेले आहे आहे यामुळे ौी शेख रईस पाशा यांचे अिभनंदन करण्यास मा यता देण्यात येते. 

ठराव बं. 37      ठराव 

 ौी शेख रईस पाशा, अ नशमन अिधकार  यांनी परभणी ज हयात मागील वष  मुसळधार पावसात नागर कांचे जव 
वाच व यामुळे सबंंधीत अ नशमन अिधकार  यांना मा. ज हािधकार  परभणी व मा. पालकमंऽी महोदय यां या हःते िदनांक 01 
मे 2018 रोजी स माननीत करण्यात आले असुन यांचे हाद क अिभनंदन िह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते करते. 
िकशोर ःवामी   आप या नांदेड शहराम ये ितो पाणी टंचाई आहे यावर उपाय हणुन रा याचे माजी मु यमंऽी 

अशोकरावजी च हाण साहेब, मा. ज हािधकार  व मा. महापौर आ ण त कालीन आयु  यां या 
पर ौमाने दधना बॅरेजमधुन पाणी आणण्यासाठ  ूय  केले याबददल यांचे या सभागहृात ु
अिभनंदन करतो. 

महापौर नांदेड शहरासाठ  नागर कांना पण्याचे पाण्याचे पाणी िदमसन येथुन आणण्यासाठ  मा. खा. ौी 
अशोकराव च हाण, मा. ज हािधकार  मा. महापौर यां या ूय ामुळे पाणी वंणपूर  धरणात 
आण यामुळे यांचे अिभनंदन करण्यास मा यता देण्यात येते. 

ठराव बं. 38      ठराव 

 नांदेड शहरासाठ  नागर कांना पण्याचे पाण्याचा ू  गंभील झा यामुळे शहरवाशींना पण्याचे पाणी िदमस या िठकणाहन ु
मा. खा. ौी अशोकरावजी च हाण, मा. ज हािधकार  नांदेड, मा. महापौर यां या ूय ाने पाणी वंणुपूर  धरणात पाणी 
आण यामुळे हया सवाची हािदक अिभनंदन िह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते करते. 
आनंद च हाण   आप या मनपा या वैदयक य अिधकार  असले या डॉ. स वता च हाण यांचा मलुगा आयएएसची 

पर ा पास केली याबददल यांचे व नांदेड ज हयातुन एकुण 5 आयएएस झालेले आहेत यांचे 
या िठकाणी मी अिभनंदन करतो. ःपधा पर ेसाठ  याचें मागदशन यावे. 

महापौर मनपाकेतील कायरत असले या डॉ. सौ स वता चा हाण वै िकय अिधकार  यां या मुलाने महारा  
शासना या एम पएससी प र ेत उ ीण झा या ब ल यांचे अिभनंदन करण्यास मा यता देण्यात 
येते. 

ठराव बं. 39     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कायरत असले या सौ. स वता चौहाण वै िकय अिधकार  यांचा मुलाने महारा  
शासना या MPSC प र ेत उ ीण झा यामुळे यांचे िह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते हािदक अिभनंदन करते. 
िदपकिसंह रावत   कनाटक रा याम ये सवात जाःत जागा या भाजपाला िमळा या आहेत याबददल मी अिभनंदनाचा 

ूःताव या िठकाणी मांडत आहे. 
वैशाली देशमुख   कनाटक रा यात सवात जाःत जागा भाजपाला िमळाले अस याने या अिभनंदना या ूःतावास 

माझे अनुमोदन आहे. 
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सभागहृ नेता  जागा कशा आ या आहेत हे सवाना मािहत आहे. पण जेड यु व काँमेस या प ाने युती क न 

मु यमंऽी करण्यास यश िमळ वले हे लोकशाह चा वजय आहे. याबददल िम अिभनंदन करतो.  
मा. आयु  साहेब ह  आपली पह लीच सभा आहे.  या सभेम ये आपले या िठकाणी मी अिभनदंन 
करतो. मागील आयु  हे एक वष होते यां या काळात काह  कामे माग  लागली आहेत  याच 
प दतीने आपण देखील काम कराल अशी  अपे ा आहे.  आ हाला आप या पाने आयएएस 
िमळाला आमच ते भा य आहे. आ ह  आयएएस अिधकार  मागुन घेतो. आपण जे ूक प हाती 
घेणार ते पुण करावे अशी अपे ा करतो आ ण आपले नांदेड नगर त ःवागत करतो.  

अ.शमीम अ दलाु     आपण नांदेड मनपात ज ूझालात. शहरात जे ूक प आहेत ते पुण करावे. आपले शहरात ःवागत 
आहे. आपण चांगले काम कराल अशी अपे ा य  करतो. 

िदपकिसंह रावत    नांदेड शहरात आपले ःवागत आहे.  मागील आयु ांनी नगरसेवक ःवे छा िनधीचे 10 ल ाची कामे 
करणार असे सांगीतले होते  आपण ह   10 ल ाची कामे ता काळ सु  करावी. महापौरांनी मागील 
सभेत लीगं िदलेली आहे या नुसार कामे करावे अशी मी आपणास वनंती करतो. 

सोड  गुरूीतकौर    भाजपा या वतीने आपले नांदेड नगर त ःवागत करते.  आपण शहरात वकासाची कामे कराल अशी 
अपे ा करते. 

बालाजी क याणकर   शहरात दोन िदवस आड पाणी देण्यात येत आहे.  पण पाणी िनयोजनानुसार लोकांना िमळत नाह  
यासाठ  आपण काय िनयोजन केले हे सांगावे. पाणी आणण्याचे ौये हे मा. पालकमंऽी महोदय व 
आमदार हेमंत पाट ल यांना जाते दसरे कोणालाह  जात नाहु .  

फा ख अली खान   नांदेड शहरात आयु  महोदयांचे ःवागत आहे.  नगरसेवक ःवे छा िनधीचे 10 ल ाची कामे काढावे. 
आता नगरसे वकेने सागंीतले क  िनधी सरकार देत आहे. परंतू या बीजेपी शासनाने मनपाला िनधी 
िदलेला नाह  मराठवाडा पॅकेज अंतगत िनधी येत होता तो िनधी आता येणे बंद आहे. कामाची गती 
फार संथ आहे. खडडे सु दा बुज वण्यात येत नाह . आ ह  िनवडून िदले आहे हणुन आपण काम 
केले पाह जे असे लोक आ हाला हणत आहेत. पीरबु-हान या एसट  वाटर या जवळ खडडा पडला 
आहे तो ता काळ बुज वण्यात यावा.  लहान लहान कामासाठ  नगरसेवकांना ऽास होत आहे. अशा 
कामावर आपण ल  देवून पुण क न दयावे, अशी वनंती आहे. 

फा ख बदवेल   कोणताह  आयु  येत आहे तो केवळ 7 ते 8 मह णे राहत आहे यामुळे आम या वाडाचा वकास 
होत नाह . रमजानचा प वऽ मह णा सु  होत आहे. या काळात पाणी सवाना िमळाले पाह जे. 
कायकार  अिभयंता हणतात क  पाण्याची टाक  भरली नस याने पाणी देता आले नाह  याचे काय 
कारण आहे ती टाक  का भरण्यात येत नाह . कच-याचे िढगारे साचले आहेत आणखी आम या 
वाडात गाडया आले या नाह त. पाण्याचा खुलासा करावा. 

अ दल स ारु    भाजीपाला माकट तोडले आहे या लोकांचे नुकसान झालेले आहे. याला कोण जबाबदार आहे याचा 
खुलासा करावा. गे या िदड वषापासुन काम चालू होते तर आपले अिधकार  काय काम कर त होते.  
ूथम या अिधकार  यां यावर कायवाह  झाली पाह जे. िकमान दोन कोट चे यात नुकसान झालेले 
आहे. याला जबाबदार कोण आहे याचा खुलासा झाला पाह जे. 

अ. हफ ज बागवान   शहरात इतर िठकाणी काम चाल ूनाह त काय. हेच काम चालू होते काय इतर लोकांचे बांधकामे का 
तोडण्यात आली नाह त याचा खलुासा करावा. या लोकांना का वेळ िदला नाह .  आदेश काढनह  ते ू
का तोडण्यात आले याचाह  खुलासा करावा. याला जबाबदार अिधकार  आहेत यांना िनल बंत 
करावे. 

अ दल स ारु    जर हे बांधकाम होत असतांना यास Plinth लेवललाच थांब वले असते तर चांगले झाले असते पणु 
बांधकाम होवू देवून पाडणे हे यो य नाह . े ऽय अिधकार  व इमारत िनर क यां या वर कायवाह  
केली पाह जे. जे अिधकार  दोषी आहेत यांना ता काळ िनल बंत करण्यात यावे. लोक मनपा ह  
कॉमेस प ाची आहे यामुळे आम या प ाची बदनामी होत आहे.  

महापौर     अ दर स ार भाई यांनी जो ू  वचारला आहे याबाबतचा खुलासा ूशासनाने करावाु . 
उप आयु  ( वकास)   या जागेवर फळाचे दकान लावण्यात आलेली आहेत या िठकाणा मुळे वमान या उडाण करण्यास ु

बाधा िनमाण होत होती. सन 2016 म ये 42 दकानास सहा मह ण्या या कालावधीकर ता परवानगी ु
महानगरपािलकेने िदली होती. या दोन वषा या कालावधीत यांनी वमान तळाचे ना हरकत 
ूमाणपऽ सादर केले नाह . याच गाळया या बाजलुा इतर लोकांनी ट न शेड बाधंण्यात आले होते. 
वमान तळाचे सुर ा सिमती बैठक होत असते या बैठक त सु दा हा ू  उप ःथत करण्यात 
आला होता.  जो यवसाय आहे यास प ी अश याक होणार आहे. वमाना या सुर ेला धोका 
िनमाण झालेला आहे.  या 42 गाळे धारकाचे क चा माल िश ट करण्यात वेळ देणे आवँयक 
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  होते. आ ण या लगत इतर गाळे धारकाने दकाु ने बांधली होती पण यात यवसाय सु  झालेला 

न हता अशी गाळे ता काळ तोडणे आवँयक होते हणुन ती दकाने तोडण्यात आली आहेतु . यांना 
आपण परवानगी िदली होती यांना तीन मह ण्याचा कालावधी देण्यात आला. महानगरपािलका 
अिधिनयमानुसार अनािधकृत बांधकामे पाडण्याचे अिधकार आयु ांना िदले अस याने यां या वतीने 
इतर अिधकार  वगाने ह  कायवाह  केली आहे.  शहरात वमान चालू राहणे याची सुर ा करण्याची 

 जबाबदार  ह  आयु ाची आहे जी कायवाह  केली आहे ती िनयमानुसारच केली आहे. शासनाने एक 
िनयम काढला आहे क  सन 2015 नतरची बाधंकामे िनयमीत करण्याची संधी नागर कांना िदली 
आहे यामुळे जनु मह ण्यापयत बांधकामे िनयमीत करण्याचे ूःताव मनपा ःवकार त आहे. 
यानुसार आपली बांधकामे िनयमीत क न यावे  यानंतर आपण बांधकामे हे ता काळ पाडणार 
आहोत. 

फा ख बदवेल   सहा मह ण्याची परवानगी देण्यात आली होती आता यांना न सांगता शेड तोडण्यात आले. जो 
जमीन मालक होता यांने जमीन वकुन िनघुन गेला या गर ब लोकांनी ह  जागा घेतली आहे 
याचा ू  िनमाण झालेला आहे. आप या प ाची बदनामी झालेली आहे याला जबाबदार कोण 
आहे. या अिधका-याने हे तोडले आहे या या पगार तुन पैसे वसुल करावे. यांना लोकांना मनपाने 
जागा का िदली नाह .  

अ.हफ ज बागवान   या यापा-यांना जागा देण्याचा वषय आला आहे. यांना जागा का देण्यात येत नाह  असे सांगावे 
मनपाचे कत य आहे या लोकांना जागा िदली पाह जे. तोडता येते याच धत वर जागा पण 
मनपाने देण्याची यवःथा करावयास पाह जे. 

सभागहृ नेता  आप या अिधका-यांनी यो य वेळ   िनणय घेतला असता तर या यापा-याचे नुकसान झाले नसते. 
मनपाने यांना एनओसी िदली होती. अशा लोकांची यवःथा मनपाने करणे आवँयक आहे. भाजी 
पाला माकट व फळ माकट या माला या गाडया शहरात येत हो या हणुन हा यवसाय हा शहरा 
बाहेर नेण्यात आला आहे. कारण शहरातील नागर कांना मोठया वाहनाचा ऽास होवू नये यासाठ  
केलेली उपाययोजना होती. मनपाने जागेचा शोध यावा व यांना जागा देण्याची यवःथा करावी. 
जे लोक याचा वषय बन वत आहेत याना हा ू  सोडवावयाचा नाह  ह  बाब स य आहे.  यांना 
काम क न यावयाचे आहे. मा. ज हािधकार  यां याशी चचा क न वर त िनणय यावा. 

बाळ राऊतु   आ ह  सभागहृात येवुन सहा मह ण्यापे ा जाःत कालावधी झालेला आहे. मालेगांव रोड खराब 
झालेला आहे यामुळे या रः यावर अपघात होवून मुलाचा मृ यू झालेला आहे. तरोडा एर यातील 
रःते सु दा खुप खराब झालेले आहेत या रः याची द ःती करण्यात यावीु . लाईटह  लावण्यात येत 
नाह . आम या ूभागात अदयाप मनपाने काम सु  केले नाह . 

साबेर चाऊस   वमान ूािधकरणाचे जे पऽ आप याला आलेले आहे ते पऽ आ हाला दशवावे. खुराणा मोटसची 
मालमता तोडण्याचा िनणय झालेला आहे मग अशा वेळ  एकच मालम ा का तोडण्यात आली 
इतरह  मालमता का तोडण्यात आले या नाह त. तरोडयातील पाण्याची टाक  आपण तोडली आहे. 
तसेच तरोडयात जी.प. या मालक चे इमारतीस परवानगी देवू नये असे कळ वण्यात आले होते. 
याचा खुलासा करावा. 

सौ गोडबोले   आ ह  पाण्यासाठ  वांरवार बोलत आलो आहोत परंतू पाण्याचा ू  काह  सोड वण्यात येत नाह . 
कायकार  अिभयंता यांना सांगुनह  काह  फरक पडत नाह . पाणी सोडण्याचे वेळापऽक बदलण्यात 
आले आहे. गांधी पुतळा / खडकपुरा  पाण्याची टाक  हे आम या एर या पासुन खुप जवळ आहेत 
तर ह  आ हाला पाणी िमळत नाह  आताह  आम याकडे पाण्याचे टॅकंर या सहा याने पाणी पुरवठा 
केला जात आहे. अिधकार  लोक आ हाला यो य प दतीने उ रे देत नाह त. आमची िदशाभुल कर त 
आहेत. आम या ूभागात बोरवेल आहेत ते चालू क न दयावे. पावर पं प बस वण्यासाठ  वनंती 
केली असता ते काम यांनी केले नाह  हणुन मी काळ  फ त लावून ूशासनाचा िनषेध करते. 
पाणी पुरवठा अिभयंता ौी अधंारे यांना िनल बंत करावे अशी सभागहृास वनंती करते. 
ग धळ सु  झाला. 

अ दल सताु र   आमचे सभागहृ नेता यांनी फळ माकट यां या बाबतचा वषय मांडला या प दतीने तो ू  
सोड वण्यात यावा. या यापा-याचे नुकसान झाले नसते. यांना जागा कशी देता येईल हे पहावे. 
ृुट माकट, भाजीपाला माकट व मटन माकटला जागा देण्यात यावी. मा. ज हािधकार  यां या कडे 
बैठक लावावी. मनपाची जबाबदार  आहे यांचे पुनरवसन करावे. बरेच मालमता या अनािधकृत 
आहेत यां यावर कायवाह  करण्यात यावी. मनपाची जमीनीवर क जा केलेला आहे तो क जा 
उठ वण्यात यावा. ृुट माकट, भाजीपाला माकट व मटन माकटवर अितबमण केले आहे ते अगोदर 
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उठ वण्यात यावे. जे ःवत:चे बाधंकाम कर त आहेत यांना तोडायचे हे बरोबर नाह . आयु  साहेब 
या ूकरणात आपण ल  यावे. मोठया इमारतीचे बांधकाम झाले आहे यां यावर बांधकामे 
पाडण्याची कायवाह  करावी.  नाह तर आ हाला भ वंयाम ये अदंोलन करावे लागणार आहे. 

आयु    मा. महापौर महोदया, ृुट माकट, भाजीपाला माकट यां या ूितिनधी व वमान तळ ूािधकरण 
यांची ता काळ बैठक बोलवून यांना जागा कशी लवकर देता येईल याबाबत वर त िनणय घेण्यात 
येईल.  दसरा वषय पाण्याचा आहे दधना धरणातुन पाणी सोडलेु ु  आहे ते पाणी आपणास िमळाले 
आहे. मी काल परभणी ज हािधकार  यां याशी बोलने झाले आहे. िदमस बंधा-यातुनह  पाणी 
िमळणार आहे. पाण्याची आपणास अडचण येणार नाह . पाण्या या वेळा काय असा यात याचे 
िनयोजन केले आहे. पाणी कमी अिधक सोडले याचे लोकांची नाराजी नसते पाणी या वेळात येणार 
आहे या वेळ  पाणी लोकाना िमळाले पाह जे.  सव सदःयानंा पाणी सोडण्याचे वेळापऽक आपणास 
देण्यात येईल. पेपरम ये लहान जाह रात िदली आहे. आप या वेबसाईटला सु दा हे वेळापऽक 
टाकलेले आहे. एमएससीबी या कायालयाशी सु दा बोलने झाले आहे. यां याकडून वदयुत पुरवठा 
सुरळ त करण्यात यावा. कचरा उचलण्याचे िनयोजन कर त आहोत.  

सहा यक आयु (ःव छता)   मा. महापौर महोदया, ू येक ूभागात दोन टाटा एस व एक 407 गाड  ठेवण्यात येणार आहे. या 
सहा याने कचरा उचलण्यात येणार आहे.  

उप आयु  ( वकास)   दरवष  आपण रमजान मह ण्यात जी यवःथा करतो ती यावष ह  केलेली आहे. शहरात जे ूाथना 
ःथळे आहेत या िठकाणी ःव छता सकाळ  व सांयकाळ  अशा दो ह  वेळात ठेवलेली आहे.  या 
एर याम ये मुःलीम बाधंव आहेत या एर यातील पाण्या या टा या भरण्यात येतील व यांना पाणी 
हे मुबलक ूमाणात देता येईल अशा प दतीचे िनयोजन केलेले आहे. शहरातील सव बोरवेल चाल ू
क न घेण्यात येत आहे िश लक राह लेले जवळपास 100 पं प हे चालू क न घेण्यात येणार आहे. 
सेनेजचे पाणी रः याव न वाहते यासाठ  लेबर हे कंऽाटदारा कडून घेवून सेनेजची सफाई क न 
घेणार आहोत. तसे लेबर आपण घेतलेले आहेत. शहरातील िदवा ब ी असेल , कच-याचा वषय, 
पाण्याचा ू  असेल यासाठ  आपण आम याकडे संपक साधावे या तबार चे िनवारण ता काळ 
करण्यात येईल. 

िकशोर ःवामी   पावसाळयात ू येक झोनला एक उप आयु  लेवलचा अिधकार  देण्यात यावा. अधीक मास, 
रमजान मह ना आहे या काळात लाईट, पाणी व साफसफाईची काह  अडचणी आ यास आपणास 
सोड वण्यास सोईचे होईल. ह  िनयु  एका मह ण्याकर ता करावी. एका कायकार  अिभयं यावर पणु 
शहराचा लोड टाकला तर काम होवू शकणार नाह .   

सौड  गुरूीतकौर   पाईप चोर चे या शहरात मोठया ूमाणात झालेले आहे. आयु  साहेब हे ूकरण आपणास माह त 
नाह . मी याबाबतचे सव पुरावे सोबत आणले आहे. यात नगरसेवकाची बदनामी झालेली आहे. पाईप 
लाईन या कामाचे उदघाटन सभापती यांनी केले आहे. मग माक आउट िदले नाह  असे सागंण्यात 
आले होते तर  सभापतीने उदघाटन कसे केले आहे.  आ ह  सु दा नगरसेवक आहोत आ हाला 
सभागहृात बोलण्याचा अिधकार आहे. याची चौकशी ता काळ करण्यात यावी.  

सभागहृ नेता   माग या िमट ंग म ये आ ह  सांगीतले क  यात नगरसेवकाचा समावेश आहे तर यां या कायवाह  
झाली तर  आ हाला काह  अडचण नाह  ते ःवत:हन राजीनामा देतील जर ते दोषी असतील तरु . 
तर यांनी तर  राजीनामा दयावा.  

अ दल स ारु    सोड  मॅडमची मागणी आहे क , चौकशी करण्यात यावी मग ते चौकशी करण्याचा अिधकार 
आपणास आहे काय याचा खुलासा करावा. ह  महापािलका आयु ांना कायवाह  करण्याचे अिधकार 
आहेत काय ?  पोलीस कायवाह  चालू आहे. मग ते दोषी नसतील तर यां यावर कायवाह  झाली 
पाह जे. 

िदपकिसंह रावत   सोड  मॅडमवर कायवाह  करण्याची मागणी आपली बरोबर नाह . हे ूकरण ते उघडक स आणत 
आहेत यां यावर कायवाह  कसी करता येईल. 

सभागहृ नेता  आमचे नगरसेवक दोषी नसतील तर आपण िकमान सभागहृात माफ  मागणार का याचा खुलासा 
सौ. सोड  मॅडमने करावा. 
ग धळ चालू होता. 

उप महापौर   पाईप चोर  संबधीचे ूकरण हे यायालयात चाल ूआहे यामुळे या वषयावर सभागहृात चचा करता 
येणार नाह . 

महापौर     आयु ांनी खुलासा करावा. 
 



(6) 
आयु      ूःतुत ूकरण हे स. यायालयात चालू अस याने या िठकाणी या ूकणात चचा करता येणार नाह . 
मोह णी येवनकर   पाणी आप याकडे असतांना देखील आपणास पाणी हे वेळेवर देण्यात येत नाह . पाणी सोडण्याचे 

वेळापऽक िन ीत के यानुसार पाणी शहरातील नागर कांना देण्याची यवःथा करावी. 
उमेश च हाण   शहरातील ू  सोडवण्यात येतील असे आताच उपआयु ांनी सांगीतले परंतू आता शहरातील िकती 

िठकाणी चबर भ न वाहत आहेत िकती चबरवर क हर नाह त, िकती िठकाणी लाईटची यवःथा 
नाह  याची माह ती आ हाला देण्यात यावी. मागील िक येक मह ण्यापासुन आम या एर याम ये 
लाईट बस वण्यात आलेले नाह . कारण सांगीतले जाते क  लाईटची खरेद  करता येणार नाह . 
आ हाला लोकांनी िनवडून िदलेले आहे.  िदवाब ी िकती िदवसात करणार हे आ हाला सांगावे. 
पाण्याचे वेळापऽक आ हा क हा देणार हे कळवावे. आप याकडे पाणी मुबलक ूमाणात आहे ते 
यो य प दतीने पुरवठा करण्याचे िनयोजन करावे. आ हाला सोलार लाईट बाबत एक जीआर 
दाख वण्यात येते संबधीतास बोलनू खुलासा करावा. 

अ दल फईमु    लाईट लावण्यासाठ  सांगीतले तर लाईट लावण्यासाठ  लाईटची खरेद  करणे बंद आहे असे सांगण्यात 
येते हे यो य नाह  लाईट तर  लावून दयावे अशी आपणास वनंती आहे. 

क वता मुळे   पाण्या या वेळा बाबत आताच सांगण्यात आले. पंरतू मागील दोन मह ण्यापासुन तरोडयातील 
मे टनसचे काम का क न घेतले नाह  याचा खुलासा करावा. जागो जाग पाण्याचे पाईप फुलेले 
अस याने पाण्याचा अप य होत आहे.  पाण्याचा ू  गंभीर आहे.  

सभागहृ नेता  आता जो ू  उप ःथत झाले आहेत ते हणेज लाईटची खरेद  आपणास करावयाची नाह  शासनाने 
एक कंपनी िनयु  केली आहे यांनीच आपले सव लाईट एलईड  बसवून दयावे. यामुळे लाईट 
लावण्यात येत नाह त. सव नगरसेवकाची मागणी आहे िकमान यां या वाडात लाईटची तर  सु वधा 
देण्यात यावी. न वन लाईट सेट खरेद  करण्यास काह च अडचण नाह  असे वाटते. जो तरोडयाचा 
पाणी पुरवठया या लाईनचा मेनटसचा ू  आहे तो सोहेल एज सीला आपण काळया याद त टाकले 
आहे यामुळे या एर यातील कामे होत नाह . एमआरसी नस याने कामे होत नाह त.  सौ गोडबोले 
मॅडम या वाडात ह  पाण्याचा ू  आहे यांनी आज काळ  फ त लावून सभागहृात आले या आहेत. 
यांना पाणी मीळत नाह  ह  बाब यो य नाह . एमआरसीचे दोन लेबर येवून काम कर त आहेत 
यात लेबरची सं या वाढ केली पाह जे. लहान लहान ू  आहेत ते सोडवणे अ यंत गरजेचे आहे. 
याकर ता मोठा िनधीह  गरज नाह .  या ू ाकडे आयु  महोदयांनी ल  घालावे अशी मी वनंती 
करतो. 

सितश देशमुख   सोहेल कंपनीला काळया याद त टाकले आहे.  पाणी पुरवठयाचे मे टसचे कामे पुण पणे बंद आहेत. 
दसर  एज सी फ स क न तरोडयातीु ल कामे क न दयावे. दोन िन वदा आले या असतील तर या 
वशेष अिधकाराचा वापर क न या अिंतम करा यात. व कामे चालू करावे.  जे िलकेजेस आहेत ते 
द ःत क न दयावेु .सांगवी तरोडा हे मामपंचायतीचा एर या आहे यामुळे ब-याच खांबावर लाईट या 
िफट ंग नाह त. ते बस वण्यात यावे. 

अरशीया बेगम   शहरात पाणी पुरवठया या मे टसची कामे बर च ूल बंत आहेत शहरातील पाणी हे वाया जात आहे 
आता उ हाळयाचे िदवस आहेत लाखो िलटर पाणी वाया जात आहे याकर ता ते पाणी वाया जाणार 
नाह  याची काळजी यावी. 

जयौी पावडे   आपले नांदेड नगर म ये ःवागत करते. जनेु ःटेटमेट होते क , दररोज कमी का होईना पाणी 
िनयमीत िदले पाह जे. तु ह  पाण्याचा जो लान देणार आहात यानुसार आ हाला पाणी िमळाले 
पाह जे अशी अपे ा आहे. आपण चांगले काम करताना आ ह  सव नगरसेवक आप या सोबत 
आहोत. आपण चांगल काम कराव अशीह  अपे ा करते. मह ला नगरसेवकाचे काह  ू  असतील ते 
वर त सोडवावे. 

राज ुकाळे   आपण एवढे पैसे खच क न पाणी माग वले आहे. या पाण्याम ये दवाखाण्याचे घाण पाणी या 
पाण्यात िमळत आहे. एका शेतक-याने ते पाणी अड वले आहे यासाठ  आपण काह  उपयायोजना 
करणार आहात काय याचा खुलासा करावा. 

उप महापौर   दवाखा याचे डॉ टर व पोलुषन बोडा या अिधकार  यांनी या पाण्याची जावून पहाणी केली आहे 
यावर वर त उपाय योजना होईल अशी अपे ा आहे. तो ू  ता काळ िनकाली िनघेल अशी 
अपे ा आहे. 

िकशोर ःवामी   वमान तळ ूािधकरण यां या सोबत आ ह  त कालीन आयु  त यांनी जावून चचा केली क , 
पावसाळया या िदवसात वमान तळा या एर याचे पुण पाणी हे पीरबु-हान नगर या रः याने वाहते 
याचा ऽास लोकांना सहन करावा लागतो. यांनी पाण्याची व हेवाट लावली पाह जे. परंतू  आता  
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15 िदवसावर पावसाळा येवून ठेपला आहे यांनी आतापयत काह च कायवाह  केलेली नाह . यामुळे 
वमान ूािधकरणास पु हा एकदा पाण्या या संदभात चचा करावी. आम याकडे पाणी येणार नाह  
याची काळजी यावी. लहान ना याची सफाई झालेली नाह . तीह  क न यावी. 

आनंद च हाण   वमान तळ ूािधकरण यां या सोबत आ ह  व त कालीन आयु  त यांनी जावून चचा केली या 
िमट ंगनतर काय कायवाह  करण्यात आली याची माह ती देण्यात यावी. 

उमेश च हाण    लाईट या संदभात ूथम खुलासा करण्यात यावा. 
अ दल रु शीद   लाईटचा कंऽाटदार काम कर त नाह  बील माऽ उचलत आहे. याकर ता लाईटचे मट सचे पैसे 

देण्यात येवू नये. एका मह ण्याचे पैसे कपात करावे. 
आयु    मा.महापौर महोदया, लाईट या संदभात जो ू  उप ःथत करण्यात आला आहे या संदभात मी 

संबधीत अिधकार  यांची बैठक घेवून लाईटचा ू  माग  लावण्यात येईल. वमान तळा या पाण्याचा 
ू  आहे तो आपण सदरची िमट ंग पुण झा यानतंर बसुन तो ू  िनकाली काढू. 

बालाजी क याणकर   आम या एर यातील नाली या व न खुप पाणी वाहत असते यामुळे लहान मलुाना या पाण्यातनू 
जावे लागत आहे. याकर ता या पाण्याचा िनचरा यो य प दतीने क न यावा. 

बापुराव गजभारे   सदःयांचे फोन अिधकार  वगाने घेतले पाह जे िकंवा नाह  याचा खुलासा याच िठकाणी करण्यात 
यावा. ौी अधंारे कायकार  अिभयंता यांनी फोन उचलला नाह . मा याकडे 100 लेड जचे िश  मंडळ 
आले होते यावेळ  मी उप आयु  र ाकर वाघमारे यांनी फोन केला यांनी मा या एर यातील ू  
जाणुन घेतला याबददल मी यांचे अिभनंदन करतो. मी सव सामा य कायकता आहे. माझा राऽी 
दोन वाजता मा. ज हािधकार  फोन उचलतो आ ण ौी अधंारे साहेब हे फोन का उचलत नाह  याचा 
खुलासा करावा. 

कायकार  अिभयतंा पापु  माझा फोन 24 तास चालू रहातो. नजर चुक ने मी फोन घेतला नसेल परंतू मी यापुढे फोन 
उचलतो. 

महापौर     वषयपऽीका सु  करावी. 
आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 

वषय कं. 01     

 महारा  शासन व  वभाग शासन िनणय बं. अमीम 2015/15 विनयम िदनांक 26 ऑ ट बर 2015 नुसार सण 
अमीम र कम मंजरु करण्याचा शासन िनणयानुसार कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ले व/02/2018 िदनांक 02.04.2018 
अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचा-यांनी वैशाखी पौ णमा (भगवान बु द जयतंी) िनिम  ूित कॆचार  सण 
अमीम र कम पये 10,000/- या ूमाणे एकूण कमचार  पये 79,90,000/- मंजरु करण्यात आले संबंधीतां या वेतनातुन 
पये 1000/- समान 10 ह यातुन कपात क न मनपा फंडात जमा करण्यास मा यता देण्यात आली यास काय र मा यता 
देणे बाबत. 
महापौर   काय र ूशासिकय व आथ क मा यता देण्यात येते. 
ठराव बं. 40     ठराव 

 महारा  शासन व  वभाग शासन िनणय बं. अमीम 2015/15 विनयम िदनांक 26 ऑ ट बर 2015 नुसार सण 
अमीम र कम मंजरु करण्याचा शासन िनणयानुसार कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ले व/02/2018 िदनांक 02.04.2018 
अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचा-यांनी वैशाखी पौ णमा (भगवान बु द जयतंी) िनिम  ूित कॆचार  सण 
अमीम र कम पये 10,000/- या ूमाणे एकूण कमचार  पये 79,90,000/- मंजरु करण्यात आले संबंधीतां या वेतनातुन 
पये 1000/- समान 10 ह यातुन कपात क न मनपा फंडात जमा करण्यास मा यता देण्यात आली यास िह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते काय र मा यता देते. 
वषय बं. 02     

 वषय :-  ब.एस.एन.एल. मोबाईल टॉवरसाठ  जागा भाडेप ट वर देणे बाबत. 
 सहा यक महा यवःथापक (plg) भारत संचार िनगम िलिमटेड, नांदेड यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
ह ीम ये मनपा मालक चे (1) केळ  माकट येथील जागा (2) िक ला रोड येथील जागा (3) म यवत  जकात नाका येथील अपे ा 
हॉःपीटल छतावर या िठकाणी ब.एस.एन.एल चे मोबाईल टावर उभारणी करण्यासाठ  जागा भाडेप ट वर मागणी केलेली आहे. 
 याअनुषंगाने कायकार  अिभयंता, सावजिनक बांधकाम वभाग, नावाशमनपा, नांदेड यांनी अहवाल िद यानुसार 
म यवत  जकात नाका येथील अपे ा हॉःपीटल या इमारतीचे ःश चरल ऑड टसाठ  पाठ वले असता अहवाल अूा  असुन केळ  
माकट येथील जागा व िक ला रोड येथील जागेवर मोबाईल टावर देण्यास हरकत नस याचे अहवाल िदला आहे. 
 तसेच सदर ल दो ह  िठकाण या जागेचे भाडे सहा यक संचालक नगररचना यां याकडून िन त क न घेण्यात आले 
असता केळ  माकट येथील 180.00 चौ.मी. जागेस ूितमहा भाडे पये 7200/- व िक ला रोड येथील 205.20 चौ.मी. जागेस 
ूितमहा भाडे पये 6669/- इतके भाडे िन त केले आहे. 
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 तर  सदर ल जागा महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 79 (क) ूमाणे पुढ ल तीन वषासाठ  
भाडेप ट वर देण्यासाठ  ूःताव सवसाधारण सभेस मा यतेःतव सादर. 
फा ख बदवेल   या जागेवर हे टावर बस वण्यात येत आहे या जागेवर जावुन मी या टावरचे काम थांब वले आहे. 
अ दल हाफ ज बागवान ु  दवाखा या या एर याम ये टावर बस वण्यात येवू नये. 
उमेश च हाण   हा ूःताव ूशासनाने पाठ वलेला अस याने यांनी हा ूःताव वापस यावा. हा वषय पेड ंग 

ठेवण्यात येवू नये. 
सभागहृ नेता  दवाखा या या जागेत सदरचे टावर उभारण्यात येत आहे काय याची माह ती घेण्यात यावी.  या 

टावरमुळे पेशं टला ऽास होवू शकतो यामुळे या जागेवर हे टावर उभारण्यात येव ूनये अशी मागणी 
या एर यातील नगरसेवकांची आहे.  

उप महापौर   सदर ल वषय हा स वःतर माह तीसह पढु ल िमट गंला ूशासनाने आणावा. 
उमेश च हाण    सदरचा वषय सभागहृाने रदद केला आहे.  

अ दल स ारू    जीबीची मा यता गहृ त ध न एनओसी देण्यात आलेली आहे िकंवा नाह  याचा खुलासा करण्यात 
यावा. 

मालमता यवःथापक  संबधीतास आपण त वत: मा यता िदलेली आहे. यां या वर  कायालयास कळ वण्याएवढ च 
मा यता िदलेली आहे. परंतू सव साधारण सभेत जो िनणय होईल यानुसार संबधीत कायालयास 
कळ वण्यात येईल.  

महापौर बएसएनएल मोबाई टॉवरसाठ  देण्यात येणार  जागा भाडे प ट वर देण्या बाबतचा ूशासनाचा 
ूःताव फेटाळण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 

ठराव बं. 41     ठराव 

 वषय :-  ब.एस.एन.एल. मोबाईल टॉवरसाठ  जागा भाडेप ट वर देणे बाबत. 
 सहा यक महा यवःथापक (plg) भारत संचार िनगम िलिमटेड, नांदेड यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
ह ीम ये मनपा मालक चे (1) केळ  माकट येथील जागा (2) िक ला रोड येथील जागा (3) म यवत  जकात नाका येथील अपे ा 
हॉःपीटल छतावर या िठकाणी ब.एस.एन.एल चे मोबाईल टावर उभारणी करण्यासाठ  जागा भाडेप ट वर मागणी केलेली आहे. 
 याअनुषंगाने कायकार  अिभयंता, सावजिनक बांधकाम वभाग, नावाशमनपा, नांदेड यांनी अहवाल िद यानुसार 
म यवत  जकात नाका येथील अपे ा हॉःपीटल या इमारतीचे ःश चरल ऑड टसाठ  पाठ वले असता अहवाल अूा  असुन केळ  
माकट येथील जागा व िक ला रोड येथील जागेवर मोबाईल टावर देण्यास हरकत नस याचे अहवाल िदला आहे. 
 तसेच सदर ल दो ह  िठकाण या जागेचे भाडे सहा यक संचालक नगररचना यां याकडून िन त क न घेण्यात आले 
असता केळ  माकट येथील 180.00 चौ.मी. जागेस ूितमहा भाडे पये 7200/- व िक ला रोड येथील 205.20 चौ.मी. जागेस 
ूितमहा भाडे पये 6669/- इतके भाडे िन त केले आहे. 
 तर  सदर ल जागा महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 79 (क) ूमाणे पुढ ल तीन वषासाठ  
भाडेप ट वर देण्यासाठ चा ूःताव िह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते फेटाळण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 
करण्यात येतो. 
वषय बं. 03     

 मनपा सवसाधारण सभेने िदनांक 07.03.2018 रोजी या सभेतील ठराव बं. 102 अ वये पार त क न सदर ठरावाम ये 
उपसुचना `` ूशासना या ूःताव मा य तथा प याम ये मा. आयु  यांचे सोबत मा. महापौर, मा. उपमहापौर, ौी स. शेर अली 
म. महेबुब अली सदःय, सौ. मोरे िदपाली संतोष स.सदःया याचें मा यतेने ूािधकृत करण्याची अशी उपसूचनेसह ूशासक य 
ूःताव ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मजंरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो `` , असे नमूद केलेली 
आहे.  परंतु भ वंयात सदर ल सदःय हे मनपा सवसाधारण सभेचे सदःय असतीलच असे नाह .  यामुळे सदर बाबत कायवाह  
करण्यासाठ  तांऽीक अडचण िनमाण होण्याची श यता नाकारता येत नाह . 
 क रता सदर उ  बाबींचा वचार करता मनपा सवसाधारण सभेने िदनांक 07.03.2018 रोजी या सभेतील ठराव बमांक 
102 मधील सदर उपसूचना वगळण्याबाबत मनपा सवसाधारण सभेकडे सादर. 
महापौर ूशासना या ूःताव मा य तथा प याम ये मा. आयु  यांचे सोबत मा. महापौर, मा. उपमहापौर, 

ौी स. शेर अली म. महेबुब अली सदःय, सौ. मोरे िदपाली संतोष स.सदःया यांचे मा यतेने 
ूािधकृत करण्याची अशी उपसूचनेसह ूशासक य ूःताव ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते 
मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो सदरचे सदःय हे साव ऽक िनवडणूक 
2022 पयत िनयु  करण्यास मा यता देण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यता येतो. 
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ठराव बं. 42     ठराव 

 मनपा सवसाधारण सभेने िदनांक 07.03.2018 रोजी या सभेतील ठराव बं. 102 अ वये पार त क न सदर ठरावाम ये 
उपसुचना `` ूशासना या ूःताव मा य तथा प याम ये मा. आयु  यांचे सोबत मा. महापौर, मा. उपमहापौर, ौी स. शेर अली 
म. महेबुब अली सदःय, सौ. मोरे िदपाली संतोष स.सदःया याचें मा यतेने ूािधकृत करण्याची अशी उपसूचनेसह ूशासक य 
ूःताव ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मजंरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो `` , असे नमूद केलेली 
आहे.  परंतु सदर ल सदःय हे महानगरपािलका कायकाळ सालसन 2022 पयत अस याने संबंधीतास ूिधकृत करण्यास िह 
मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते.  तसेच सदर ल सदःयांची मुदत सपं यानंतर ूशासनाने फेर ूःताव 
महासभेसमोर मा यतेःतव सादर करावा असे ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देण्यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम करण्यात येतो. 
वषय बं. 04      

 वषय :-  ःव छता िन र क व ूभार  ःव छता िन र क यांना ूती महा . 3000/- वाहन भ ा िमळणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽीय कायालय बं. 1 ते 6 अंतगत ूभाग बं. 1 ते 20 म ये संपूण 
साफसफाई या कामाचे यो य िनयोजनाःतव ःव छता िन र क व ूभार  ःव छता िन र क हे दररोज ूभागांतगत सकाळ  
06.00 वाजे पासुन नेमुन िदले या िठकाणी हजर होऊन यांचे हजेर  घेणे, सफाई कामगारांना सफाईचे काम वाटप करणे, यांना 
िदले या प रसर तपासुन तेथील सफाई क न घेणे, स.सदःय/सदःया व नागर कांचे ूा  होणा-या तबार चे वर त िनवारण 
करणे, ेऽीय कायालयात आ ण मु यालयात अहवाल सादर करणे, मा. महापौर, उपमहापौर, मा.सभापती (ःथायी सिमती), मा. 
आयु  व उपआयु  इ याद  अिधकार  पदािधका-यांनी वेळोवेळ  आयोजीत बैठक त उप ःथ   राहणे व इतर कायालयीन 
कामकाजासाठ  वाहनावर िफरणे अ यंत आवँयक असुन यासाठ  सव संबधंीतांना लागणारा वाहनासाठ  इंधनावर मोठया 
ूमाणात खच येत आहेत. 
 स ःथतीत ूशासना या वतीने ूती महा . 960/- वाहन भ ा देण्यात येत आहे स ाचे पेशोल भाव . 80/- ूती 
िलटर झा यामळेु देण्यात येत असले या वाहन भ ा अ यंत अ प ूमाणात आहे.  ःव छता िन र क यानंा कायालयीन 
कामकाजाःतव जवळपास कमीत-कमी 60 िक.मी. िकंवा यापे ा जाःत िफरावे लागत आहेत. 
 क रता सवसाधारण सभेने िदनांक 05.01.2016 रोजी ठराव बं. 108 अ वये ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) अतंग   
वैय क शौचालय नसले या घरांचा स ह करणे, ू य  ःथळ पाहणी व शौचालय बांधकामावर देखरेख ठेवणेसाठ  किन  
अिभयंता यांना ूित महा पये 3000/- इतके वाहन भ ा अनु ेय करण्याचे समंत केले या धत वर सव ःव छता िनर क व 
ूभार  ःव छता िनर क यांना ूतीमहा देण्यात येत असले या वाहन भ ा पये  960/- ऐवजी ूती महा पये 3000/- वाहन 
भ ा अनु ेय करणेसाठ  मनपा सवसाधारण सभे या मा यतेःतव सादर. 
महापौर   ूशासनाचा ूःताव मंजरु करण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं. 43     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽीय कायालय बं. 1 ते 6 अंतगत ूभाग बं. 1 ते 20 म ये संपूण 
साफसफाई या कामाचे यो य िनयोजनाःतव ःव छता िन र क व ूभार  ःव छता िन र क हे दररोज ूभागांतगत सकाळ  
06.00 वाजे पासुन नेमुन िदले या िठकाणी हजर होऊन यांचे हजेर  घेणे, सफाई कामगारांना सफाईचे काम वाटप करणे, यांना 
िदले या प रसर तपासुन तेथील सफाई क न घेणे, स.सदःय/सदःया व नागर कांचे ूा  होणा-या तबार चे वर त िनवारण 
करणे, ेऽीय कायालयात आ ण मु यालयात अहवाल सादर करणे, मा. महापौर, उपमहापौर, मा.सभापती (ःथायी सिमती), मा. 
आयु  व उपआयु  इ याद  अिधकार  पदािधका-यांनी वेळोवेळ  आयोजीत बैठक त उप ःथ   राहणे व इतर कायालयीन 
कामकाजासाठ  वाहनावर िफरणे अ यंत आवँयक असुन यासाठ  सव संबधंीतांना लागणारा वाहनासाठ  इंधनावर मोठया 
ूमाणात खच येत आहेत. 
 स ःथतीत ूशासना या वतीने ूती महा . 960/- वाहन भ ा देण्यात येत आहे स ाचे पेशोल भाव . 80/- ूती 
िलटर झा यामळेु देण्यात येत असले या वाहन भ ा अ यंत अ प ूमाणात आहे.  ःव छता िन र क यानंा कायालयीन 
कामकाजाःतव जवळपास कमीत-कमी 60 िक.मी. िकंवा यापे ा जाःत िफरावे लागत आहेत. 
 क रता सवसाधारण सभेने िदनांक 05.01.2016 रोजी ठराव बं. 108 अ वये ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) अतंग   
वैय क शौचालय नसले या घरांचा स ह करणे, ू य  ःथळ पाहणी व शौचालय बांधकामावर देखरेख ठेवणेसाठ  किन  
अिभयंता यांना ूित महा पये 3000/- इतके वाहन भ ा अनु ेय करण्याचे समंत केले या धत वर सव ःव छता िनर क व 
ूभार  ःव छता िनर क यांना ूतीमहा देण्यात येत असले या वाहन भ ा पये  960/- ऐवजी ूती महा पये 3000/- वाहन 
भ ा अनु ेय करण्यास िह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
वषय बं.05 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीने समंत केलेला ठराव बं. 82 िदनांक 22.08.2012  
                 वखंड त करण्यासाठ , िनलबंीत करण्याबाबत  
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 महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय बं. नावाशमनपा-2017/ू.ब.386/न व-24 मंऽालय मुंबई-32 
िदनांक 10 ए ूल 2018 चा शासन िनणय :- 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभेने ौी स यमिसंह बलदेविसंह प रहार यास अनुकंपा धत वर 
वशेष बाब हणून िलपीक या पदावर नेमणुक देण्यास समंत केलेला ठराव बं. 82 िदनांक 22.08.2012 हा सयंु क व सनदिशर 
ठरत नस यामुळे सदर ठराव महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 451(1) अ वये ूथमत: िनलं बत करण्यात येत 
आहे. 
 सदर ठराव िनलबंनाूकरणी संबंधीतांना अिभवेदन करावयाचे अस यास यांना िनलंबन आदेशा या िदनांका पासून 30 
िदवसां या आत शासनास अिभवेदन करणे आवँयक आहे. 
 क रता शासनाने सवसाधारण सभेने समंत केलेला ठराव बं. 82 िदनांक 22.08.2012 हा िनलंबीत केलेला असुन याची 
न द घेणे बाबत. 
महापौर शासनाने मनपाके या ःथायी सिमतीने समतं केलेला ठराव बं 82 िद. 22.08.2012 हा िनलंबीत 

केलेला असुन याची न द घेण्यात येते. 
ठराव बं. 44     ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीने समंत केलेला ठराव बं. 82 िदनांक 22.08.2012  
                 वखंड त करण्यासाठ , िनलबंीत करण्याबाबत                  

 महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय बं. नावाशमनपा-2017/ू.ब.386/न व-24 मंऽालय मुंबई-32 
िदनांक 10 ए ूल 2018 चा शासन िनणय :- 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभेने ौी स यमिसंह बलदेविसंह प रहार यास अनुकंपा धत वर 
वशेष बाब हणून िलपीक या पदावर नेमणुक देण्यास समंत केलेला ठराव बं. 82 िदनांक 22.08.2012 हा सयंु क व सनदिशर 
ठरत नस यामुळे सदर ठराव महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 451(1) अ वये ूथमत: िनलं बत करण्यात येत 
आहे. 
 सदर ठराव िनलबंनाूकरणी संबंधीतांना अिभवेदन करावयाचे अस यास यांना िनलंबन आदेशा या िदनांका पासून 30 
िदवसां या आत शासनास अिभवेदन करणे आवँयक आहे. 
 क रता शासनाने सवसाधारण सभेने समंत केलेला ठराव बं. 82 िदनांक 22.08.2012 हा िनलंबीत केलेला असुन याची 
न द  िह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते. 
वषय बं.06    
            वषय :-  ौी र ाकर कांतराव वाघमारे, उप आयु  ( वकास) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांचा ःवे छा  
                 सेवािनवृ ी बाबत 

 संदभ :-  ौी र ाकर वाघमारे उपआयु  यांचा अज िदनांक 13.04.2018 

ौी र ाकर कांतराव वाघमारे, उप आयु  या पदाव न ःव छा सेवािनवृ ी मंजरु करण्याबाबत िद. 13.04.2018 रोजी 
अज देवून महारा  नागर  सेवा िनयम 1982 मधील िनयम 30 (अ) नुसार ःवे छा सेवािनवृ ी मंजरु करावी अशी वनंती केलेली 
आहे. 
        सदर ल अजाम ये संबंिधत हे आःथापनेवर उप आयु  या पदाव न कायरत असुन यांची मुळ नेमणुक िदनांक 
01.04.1983 रोजी झालेली असुन महापालीके या आःथापनेवर व वध पदावर आजपयत 33 वषाची सेवा पूण झालेली आहे 
महारा  नाग रसेवा िनयम 1982 मधील िनयम 30 (अ) नुसार कोण याह  शासक य कमचा-यांस अहताकार  सेवेची 30 वष सेवा 
पुण के यानंतर िनयु  ूािधकरणास 03 मिहणे अगोदर लेखी नोट स देवुन ःवे छा िनवृ  घेता येते.नादेंड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेत संबंिधताची सेवा मािगल 33 वष ऴालेली असून यांनी वैय क व कौटं बक कारणाःतव ते िदनांक ्
01.08.2018 पासुन ःवे छा सेवािनवृ  होवु ई छ त अस याचे यांनी अजात नमुद केले आहे. 

संबंिधतां या मळु संवापटानुसार यांची ज म िदनांक 20.03.1964 अशी असुन यांना आज (54) वष (01) मिहना 
होत आहे.  यांना िदनांक 01.04.1983 रोजी िलपीक या पदावर सेवेत समा व  क न घेण्यात आले आहे. 

कायालयीन आदेश ब.आःथा-1/3536/06,िदनांक 17.06.2006 अ वये संबंिधतांस स याचे वेतन संर त क न व 
मागील सेवेचे सात य कायम ठेवुन सवसाधारण सभा ठराव बमांक 39 िदनांक 24.05.2006 अ वये ूा  झाले या मा यतेनुसार 
( मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 45 अ वये सदर पदाची यांची िनयु  शासनाकडे कायम 
करण्या या अिधन राहन ु ) आःथापनेवर ल उप आयु  या अिभमाना या पदावर वेतनौणेी .8000-13500 अिधक महागाई भ ा 
ई याद  म ये नामिनदशनाने िनयु  करण्यात आली.सदर िनयु स महारा  शासन नगर वकास वभाग याचें शासन िनणय 
बमांक नांमपा 1306/811/ू.ब.236/न व-24 िदनांक 29 न हबर 2006 अ वये संबंिधतांची िदनांक 17.06.2006 पासूप 
सरळसेवेने केले या िनयु स मुबंई ूांितक महानगरपािलका अिधनीयम 1949 चे कलम 45(4) अ वये मा यता देण्यात आली 
आहे. 
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महारा  नागर  सेवा (िनवतृी वेतन ) िनयम 1982 चे िनयम 65 (1) म ये शासक य कमचा-यांची 30 वषाची 

अहताकार  सेवा झालेली अस यास िनयु  ूािधका-यास 03 मिहण्याची अगावू नोट स देवनु सेवेतुन सेवािनवतृ होता येते,अशी 
तरतुद आहे. 

महारा  शासन व  वभागाचे शासन िनणय बमांक पीईएन-1083/सीआर-1296/83/एसईआर-4 मंऽालय मुबंई-32 
िदनांक 01 ऑ टोबर 1984 या शासन िनणयातील मु  बमांक 02 म ये शासक य कमचा-याला यां या वयाची 50/55 वष 
पूण झा यावर िकंवा यांनी 30 वषाची अहताकार  सेवा पूण के यावर सेवािनवतृ केले जाते िकंवा अशाच प र ःथतीत जो 
शासक य कमचार  समुिचत ूािधका-यांस 03 मिहण्याची लेखी नोट स देवुन ःवत:हन सेवािनवतृ होतो असा कमचारु ,ितन 
मिहण्या या नोट सीची मुदत संपण्या या तारखेनंतर या िदवशी शासक य सेवेतून िनवतृ होईल अशी तरतुद आहे. 

क रता संबंिधताचंी सेवा 30 वषापे ा जाःतीची झाली अस यामळेु उ  शासन िनणयानुसार सबंिंधतांचा अज िदनांक 
13.04.2018 रोजी पासुन गहृ त ध न संबंिधतासं िदनांक 11.07.2018 रोजी 03 मिहण्यानंतर या तारखेनंतरचा िदवशी हणजे 
िदनांक 12.07.2018 रोजी महानगरपािलका सेवेतून उप आयु  ( वकास) या पदावर ःवे छा सेवािनवृ  मंजरू करणे बाबत 
महारा  ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे िनयम 45 कलम (2) म ये शहर अिभयंता, वै िकय अिधकार , मनपा, 
मु यलेखा प र क, मनपा सिचव, उपआयु , सहा यक आयु , असे वैधािनक अिधकार  यांची नेमणुक करण्याचे अिधकार 
सवसाधारण सभेस अिधकार आहेत. यामुळे ौी र ाकर कांतराव वाघमारे, उपआयु  यांनी िदले या ःवे छा सेवािनवृ ी या 
अजावर िनणय घेण्यासाठ  सदरचा ूःताव ये या सवसाधारण सभे समोर ठेवण्यात यावा. 
सभागहृ नेता  ौी र ाकर वाघमारे उप आयु  यांनी ःवे छा सेवा िनवतृीचा अज िदला आहे. महानगरपािलका ह  

िनयु  ूािधकरण अस याने यां या सेवा िनवतृीचा वषय सभागहृा समोर आलेला आहे. ौी 
र ाकर वाघमारे उप आयु  हे माझे गु  आहेत असे मी हणेन कारण आ ह  न वन नगरसेवक 
होतो यावेळ  आ हाला यांनी वेळोवेळ  मागदशन केले आहे हे मी वस  शकत नाह . यांचा 
कायकाळ महापािलकेला चागंला गेलेला आहे.  या संःथेला आवँयकता होती यावेळ  यानंी खुप 
चांगले काम सु दा केले आहे. गु -ता-गदद या काळात यांनी अ यंत उ कृ  काम केलेले आहे.  
काह  अबचलनगरचा वषय आला तर या वषयाबाबत यांना चांगली माह ती आहे.  यां या 
इ छेनुसार यांची सेवा िनवतृी सभागहृाने मंजरू करावी. बरेचे पदे आप याकडे र  आहेत. ते सेवा 
िनवतृ होईपयत हे पद कसे भरता येईल याची कायवाह  ूशासनाने करावी. यांनी या संःथेत जे 
काम केले याबददल आ ह  यांचे आभार  राह आ ण भावी आयुंयाबाबत यांना मी आजच ू
शभेु छा देतो. 

िदपकिसंह रावत   ौी र ाकर वाघमारे उप आयु  यांनी मागील आयु ां या वनंतीनुसार यांनी मनपात एक वष सेवा 
केली. पु हा यांनी ःवे छा सेवा िनवतृीचा अज िदला आहे. ौी वाघमारे, सांहेबांचा सारखा अिधकार  
महानगरपािलकेला आवँयक आहे. नांदेड म ये कोणताह  वंलत ू  िनमाण झाला क  यांचा 
स ला घेत यािशवाय काम कर त न हते.  असे वाटत होते क  महापािलका ह  ौी र ाकर वाघमारे 
साहबच चाल वतो असे होते. आपणास अनुभवी अिधका-याची आवँयकता आहे. मी वाघमारे 
साहबाना वनंती करतो क , आम या न वन आयु ांना पुण मािहती होत नाह  तो पयत आपण 
मनपाची सेवेत रहावे. आ ह  साहबाचा वषय एकमताने पास करतो. जसे आनंद च हाण साहेबांनी 
हट याूमाणे यांचे पुढ ल आयुं य हे सुख समधृीचे जावो अशी ई र चरणी ूाथना करतो. 

अ. शमीम अ दु ला    ौी र ाकर वाघमारे उप आयु  यांनी महापािलकेची सेवा कर त असतांना यांनी ःवत: या अगंावर 
घेवून काम कर त होते. कोणताह  ू  ते सोड वत होते यांची ःतुती करावी ते हढ  कमी आहे. एक 
चांगला अिधकार  हणुन यांची ओळख आहे. मनपा या ह ताचा जो िनणय असेल ते िनणय 
यांनी घेतले आहेत. मी सभागहृास वनंती करतो क , यांचा ःवे छा सेवा िनवतृीचा वषय एक 
मताने पास करावा व यां या पुढ ल आयुंयास शभेु छा य  करतो.  

आयु    आपणास शासनाकडून उप आयु  दजाचा अिधकार  मागवावयास सभागहृाने मा यता िदली तर याच 
ठरावात समावेश करावा अशी सभागहृास वनतंी आहे. 

आनंद च हान    मा. आयु  महोदयांनी माडलेली सुचना ह  ठरावात नमुद करावी. 
सभागहृ नेता  सदरचे पद हे ूितिनयु चे नसनु महापािलका आःथापनेवर ल आहे. आप या आरआर ल म ये 

जी तरतूद आहे यानुसार अथवा पदो नतीने हे पद भरण्यात यावे. ौी र ाकर कांतराव वाघमारे 
उपआयु  यांनी यापुव  िद. 02.05.17 रोजी व नतंर पु हा 13.14.18 रोजी ःवे दा सेवािनवृ ी 
करण्यास वनंती केलेली आहे यामुळे सदरचा ूःताव मंजरु करण्यात यावा. 

महापौर ौी र ाकर कांतराव वाघमारे, उपआयु  यांनी यापुव  िदनांक 02.05.17 व 13.04.18 रोजी ःवे छा 
सेवािनवृ ी करण्यास केले या वनंती अजानुसार संबंधीतास ःवे छा सेवािनवृ  करण्यास मा यता 
देण्यात येते. 
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ठराव बं. 45     ठराव 

ौी र ाकर कांतराव वाघमारे, उप आयु  या पदाव न ःव छा सेवािनवृ ी मंजरु करण्याबाबत िद. 13.04.2018 रोजी 
अज देवून महारा  नागर  सेवा िनयम 1982 मधील िनयम 30 (अ) नुसार ःवे छा सेवािनवृ ी मंजरु करावी अशी वनंती केलेली 
आहे. 
        सदर ल अजाम ये संबंिधत हे आःथापनेवर उप आयु  या पदाव न कायरत असुन यांची मुळ नेमणुक िदनांक 
01.04.1983 रोजी झालेली असुन महापालीके या आःथापनेवर व वध पदावर आजपयत 33 वषाची सेवा पूण झालेली आहे 
महारा  नाग रसेवा िनयम 1982 मधील िनयम 30 (अ) नुसार कोण याह  शासक य कमचा-यांस अहताकार  सेवेची 30 वष सेवा 
पुण के यानंतर िनयु  ूािधकरणास 03 मिहणे अगोदर लेखी नोट स देवुन ःवे छा िनवृ  घेता येते.नादेंड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेत संबंिधताची सेवा मािगल 33 वष ऴालेली असून यांनी वैय क व कौटं बक कारणाःतव ते िदनांक ्
01.08.2018 पासुन ःवे छा सेवािनवृ  होवु ई छ त अस याचे यांनी अजात नमुद केले आहे. 

संबंिधतां या मळु संवापटानुसार यांची ज म िदनांक 20.03.1964 अशी असुन यांना आज (54) वष (01) मिहना 
होत आहे.  यांना िदनांक 01.04.1983 रोजी िलपीक या पदावर सेवेत समा व  क न घेण्यात आले आहे. 

कायालयीन आदेश ब.आःथा-1/3536/06,िदनांक 17.06.2006 अ वये संबंिधतांस स याचे वेतन संर त क न व 
मागील सेवेचे सात य कायम ठेवुन सवसाधारण सभा ठराव बमांक 39 िदनांक 24.05.2006 अ वये ूा  झाले या मा यतेनुसार 
( मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 45 अ वये सदर पदाची यांची िनयु  शासनाकडे कायम 
करण्या या अिधन राहन ु ) आःथापनेवर ल उप आयु  या अिभमाना या पदावर वेतनौणेी .8000-13500 अिधक महागाई भ ा 
ई याद  म ये नामिनदशनाने िनयु  करण्यात आली.सदर िनयु स महारा  शासन नगर वकास वभाग याचें शासन िनणय 
बमांक नांमपा 1306/811/ू.ब.236/न व-24 िदनांक 29 न हबर 2006 अ वये संबंिधतांची िदनांक 17.06.2006 पासूप 
सरळसेवेने केले या िनयु स मुबंई ूांितक महानगरपािलका अिधनीयम 1949 चे कलम 45(4) अ वये मा यता देण्यात आली 
आहे. 

महारा  नागर  सेवा (िनवतृी वेतन ) िनयम 1982 चे िनयम 65 (1) म ये शासक य कमचा-यांची 30 वषाची 
अहताकार  सेवा झालेली अस यास िनयु  ूािधका-यास 03 मिहण्याची अगावू नोट स देवनु सेवेतुन सेवािनवतृ होता येते,अशी 
तरतुद आहे. 

महारा  शासन व  वभागाचे शासन िनणय बमांक पीईएन-1083/सीआर-1296/83/एसईआर-4 मंऽालय मुबंई-32 
िदनांक 01 ऑ टोबर 1984 या शासन िनणयातील मु  बमांक 02 म ये शासक य कमचा-याला यां या वयाची 50/55 वष 
पूण झा यावर िकंवा यांनी 30 वषाची अहताकार  सेवा पूण के यावर सेवािनवतृ केले जाते िकंवा अशाच प र ःथतीत जो 
शासक य कमचार  समुिचत ूािधका-यांस 03 मिहण्याची लेखी नोट स देवुन ःवत:हन सेवािनवतृ होतो असा कमचारु ,ितन 
मिहण्या या नोट सीची मुदत संपण्या या तारखेनंतर या िदवशी शासक य सेवेतून िनवतृ होईल अशी तरतुद आहे. 

क रता संबंिधताचंी सेवा 30 वषापे ा जाःतीची झाली अस यामळेु उ  शासन िनणयानुसार सबंिंधतांचा अज िदनांक 
13.04.2018 रोजी पासुन गहृ त ध न संबंिधतासं िदनांक 11.07.2018 रोजी 03 मिहण्यानंतर या तारखेनंतरचा िदवशी हणजे 
िदनांक 12.07.2018 रोजी महानगरपािलका सेवेतनू उप आयु  ( वकास) या पदावर ःवे छा सेवािनवृ  मंजरू करणे बाबत महारा  
ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे िनयम 45 कलम (2) म ये शहर अिभयंता, वै िकय अिधकार , मनपा , मु यलेखा 
प र क, मनपा सिचव, उपआयु , सहा यक आयु , असे वैधािनक अिधकार  यांची नेमणुक करण्याचे अिधकार सवसाधारण सभेस 
अिधकार आहेत. यामुळे ौी र ाकर कांतराव वाघमारे, उपआयु  यांनी यापुव  िदनांक 02.05.17 व 13.04.18 रोजी ःवे छा 
सेवािनवृ ी करण्यास केले या वनंती अजानुसार संबंधीतास ःवे छा सेवािनवृ  करण्यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते 
मा यता देते. 
वषय बं.07      
 वषय :- लोकशाह  अण्णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूःता वत कामांची िनवड  
                िन ीती क न देणे बाबत 
 संदभ :-  1) मा. ज हािधकार  नांदेड यांचे पऽ जा.बं. 2018/नपाू/का-1/टे-4/ू.ब. िदनांक 19.04.2018 
          2) मा. ज हािधकार  नांदेड यांचे पऽ जा.बं. 2018/नपाू/का-1/टे-4/ू.ब. िदनांक 19.11.2018 
   3) मनपा सवसाधारण सॅा िदनांक 19.12.2017 रोजी या सभेत समंत करण्यात आलेला ठराव बं. 66 
   4) या कायालयाचे पऽ बं. नावाशमनपा/साबां व/16253/2018 िदनांक 31.01.2018 
   5) या कायालयाचे पऽ बं. नावाशमनपा/साबां व/17141/2018 िदनांक 16.02.2018 

मा. पालकमंऽी महोदय यांनी लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेस सालसन 2017-2018 मधील एकुण पये 1583.52 ल  या एकुण 70 वकास कामांना ूशासक य मा यता 
देण्यात येत अस याने संदभ य पऽ ब.1 अ वये कळवीले आहे. 
 
 
 



(13) 
मा. पालकमंऽी महोदय यांनी मा यता िदले या 70 कामापैक  49 कामांना संदभ ब.3 या ठरावा अ वये मा यता 

िदलेली आहे.  उवर त 21 कामे ठरावाम ये नमुद नस याचे व समाज क याण अिधकार  यांचा ःथळ पाहणी अहवालह  पर पुण 
ूःताव सादर करण्यासाठ  संदभ बं1 या पऽा वये मा. ज हािधकार ,नांदेड यांनी कळ वले आहे. 

कर ता मा. ज हाधीकार  नांदेड यांचे संदभ य पऽ ब. 1 नुसार मा. पालकमंऽी महोदय यांनी मा यता िदले या 70 
कामाम ये अ.ब. 36 ते 68 वर ल काम एकच अस याने अ.क. 68 वर ल काम वगळण्यात येवनु अ.ब. 48 ते 67 वर ल खाली 
दश व या ूमाणे एकुण 20 कामांची िनवड िन ीती क न देणे आवँयक आहे. 
अ.
ब. 

याद तील 
ब. 

कामाचे नाव कामाची िकंमत 
ल ात 

1 48 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नागंर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.1 
म ये बेलानगर भागात समाज मंिदराचे बांधकाम करणे 

50.00 

2 49 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नागंर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.1 
म ये सुमेध नगर भागात बो द वहारचे सुशोिभकरण करणे 

10.00 

3 50 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नागंर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.1 
म ये बोधीस व नगर भागात सभागहृाचे सुशोिभकरण करणे व बांधकाम करणे 

15.00 

4 51 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.2 
म ये वैशाली नगर भागात समाज मंिदराचे बांधकाम करणे 

20.00 

5 52 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.3 
म ये जनुी सांगवी भागात समाज मंिदराचे बांधकाम करणे. 

20.00 

6 53 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.3 
म ये अनुसया/ध म योतीनगर भागात समाज मंिदराचे बांधकाम करणे 

20.00 

7 54 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.3 
म ये िस दाथ नगर भागात समाज मंिदर अ यािसकेचे बांधकाम करणे 

20.00 

8 55 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.3 
म ये वठठल नगर भागात अण्णभाऊ साठे समाज मंिदरा या जागेत अ यािसका बांधकाम 
करणे 

15.00 

9 56 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.3 
म ये हाळजा (माळटेकड ) या िठकाणी अण्णाभाऊ साठे समाज मंिदर संर ण िभंतीचे 
बांधकाम करणे  

25.00 

10 57 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.3 
म ये लआमीनगर र े र  नगर भागात अण्णाभाऊ साठे समाज मंिदर व डॉ.बाबासाहेब 
समाज मंिदराचे बांधकाम करणे. 

10.00 

11 58 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.6 
म ये ूभातनगर भागात अ यािसकेची दु ःती करणे 

50.00 

12 59 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.6 
म ये समतानगर बौ  द वहारासमोर सांःकृतीक सभागहृाचे बाधंकाम करणे 

30.00 

13 60 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.9 
ई रनगर भागात समाज मंिदर बांधकाम करणे 

15.00 

14 61 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.9 
म ये भोॄागडेनगर भागात न वन समाज मंिदर बांधकाम करणे 

29.00 

15 62 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.9 
म ये मगणपुरा झोपडपटट  येथील समाज मंिदराचे द ःतीचे काम करणेु . 

10.00 

16 63 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.3 
(सांगवी) वठठल मीनी नगर ते लाईट या िड पी पयत व कुटे यांचे घर ते वमानतळ 
िस.सी.रःता व नाला करणे.  

15.00 

17 64 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.3 
(सांगवी) िशवनेर  नगर हबे यांचे घर ते भवरे यां या घरापयत सीु .सी.रःता व नाला करणे. 

10.00 
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18 65 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.3 

(सांगवी) िशवनेर  नगर सुभाष बु रे यांचे घर ते माधव खराडे यांचे घरापयत सी.सी.रःता 
व नाला करणे. 

10.00 

19 66 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.3 
(सांगवी) अबंानगर, अनुसयानगर केसर खराडे यांचे घर ते दवणे यां या घरापयत व पुढे 
चंिशेखर वाघमारे यांचे घर ते नामदेव कांबळे यांचे घरापयत तसेच पुढे मारोती मंिदरापयत 
िस.सी.रःताव नाला करणे. 

50.00 

20 67 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नांवशमनपा ह ीत ू.ब.3 
(सांगवी), िशवनेर  नगर,िस दाथ नगर, वठठल मीनी नगर, अबंानगर, हाळजा टेकड , 
ऽर  नगर, रेणुकानगर, जनुी सांगवी, इंिदरानगर येथे एल.ई.ड .लाईट पोलचे काम करणे. 

30.00 

 

उमेश च हाण   लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजनेचा ूःताव यापुव  आपण मा. ज हािधकार  
कायालयास पाठ वला होता तोच ूःताव असेल तर यात कोणतीह  सुधारणा क  नये कारण आपण 
घेतलेला िनणय हा ूशासनाने ःवत: ःथळ पहाणी क न घेतलेला िनणय आहे. यात नगरसेवका या 
िशफारशीचे कामे नाह त. मा. पालकमंऽी यांनी ःथळ पहाणी क न यांचे कामे ूःता वत करावे. 
यास ह  आ ह  मंजरू  देवू. माझा ूभागात जयभीम नगर हा एर या आहे हा 100 ट के दलीत 
वःतीचा एर या आहे जर यातील कामे रदद केली तर आ ह  घेराव घालू. आमची कामे रदद होवू 
नये.  

ग धळ चालू होता. 
बालाजी क याणकर   मा.पालकमंऽी महोदयांना अिधकार आहेत ते कामे ूःता वत क  शकतात. मा. पालकमंऽी यानंा 

दोषी ध  नये.  

सोड  गुरूीतकौर   आम या प ा या नगरसे वका गपुीले मॅडम, गोरे मॅडम यां याह  ूभागात दलीत बांधव राहत आहेत 
यां याह  वसाहतीची कामाचा समावेश करण्यात यावा. मा.पालकमंऽी हे सव नांदेड ज हयाचे 
आहेत. द ण नांदेडचा यांनी भेदभाव केला आहे यांनी द ीण नांदेडमधील कामाचा यांनी 
समावेश केलेला नाह . यांनी नांदेड या द ीण भागाचा समावेश नस याने पालकमंऽी यांचा िनषेध 
य  करते. 

िदपकिसंह रावत  पालकमंऽी हे एज सी िन ीत क  शकतात िकंवा रदद करण्याचा अिधकार हा यांचा आहे. यांना 
कामे सुचवण्याचा अिधकार नाह . द ीण नांदेड म ये व वध प ाचे नगरसेवक िनवडून आलेले 
आहेत. ू येक ूभागात आमचे दलीत बांधव राहतात. मला हणायचे क  उ रवरच का यांचे ूेम  
आहे हे कळत नाह . कायदयाने फ  सवसाधारण सभेलाच अिधकार आहेत. मा या एर यातह  
दलीत बांधव आहेत. यां या एर याचा वकास झाला पाह जे.  मुळ आपण िदलेला ठरावच कायम 
ठेवण्यात यावा. मी बीजेपीचा नगरसेवक जर  असलो तर  वकास करावयाचा अस याने मी आप या 
सोबत आहे. 

सौ. गुपीले    ूभाग बमांक 19 व 20 या भागातील त कालीन आयु  यांनी िसडकोतील वसतंराव नाईक कॉलेज 
ते रमामाता चौक व संभाजी चौक ते वदयादान कोचींग लासेस पयतचा रःता इतरह  कामाचा 
समावेश करण्यात आला होता. मा.पालकमंऽी महोदयांनी यातील काह  कामे रदद केलेली आहेत. ह  
कामे पुववत ठेवण्यात यावी. एनड  -120 हा सखल भाग अस यामुळे लोकां या घरात पाणी जाते 
या पाण्याचाह  बंदोबःत करावा. 

फा ख अली खान    दलीत वःती या िनधी अतंगत दलीत वःतीत कामे झाले पाह जे. परंतू काह  विश  वाडातच कामे 
का िदली जातात. सवच नगरसेवका या वाडातील कामासाठ  हा िनधी वापरण्यात यावा.  आम याह  
वाडात दलीत बांधव राहतात या या ूमाणात िनधी वतर त करावा. आम या एर याला नजर 
अदंाज केले जाते.याचे काय कारण आहे याचा खुलासा करावा. आप या वाडातील कामे होवून 
जातील असे अिधकार  हणतात पण कामे काह  करत नाह त. 

बालाजी क याणकर   दिलत वःती या कामाचा वषय पास कर त आहात िकंवा नाह  याचा खुलासा करावा. 
अ दल स ारु    सभागहृाने कामाची याद  अिंतम क न ज हािधकार  कायालयाकडे पाठ वली आहे. यात सभागहृाचा 

जो अिधकार आहे ते काम सभागहृाने केले आहे.पालकमंऽी महोदयांना फेरबदल करण्याचे अिधकार 
नाह त. एज सी िनयु चा केवळ यांना आहे. यापुव  याद  सभागहृाने मा यता िदली तीच याद  
ज हािधकार  कायालयास पाठवावी. 
ग धळ सु  होता. 
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अ. शमीम अ द लाु    सभागहृाने याद  मंजरू क न िदलेली आहे. यामुळे मा. पालकमंऽी यांना ती बदण्याचा अिधकार 

नाह  यांना एज सी िनयु  करण्याचा अिधकार आहे. यांनी काह  नगरसेवका या सांगण्याव न 
कामाचा समावेश केलेला आहे. हे यो य नाह . इतर िनधीतनु यांनी कामे ूःता वत करावीत यास 
आ ह  मा यता देवू.मा. आयु , कायकार  अिभयंता, समाजक याणचे अिधकार  यांनी पाहणी क न 
कामे िन ीत केली आहेत. पावसाळयापुव  ह  कामे पुण होणे अ यंत गरजेचे आहे. 100 कोट चे 
कामे शहरासाठ  यांनी आणावे यास आ ह  मा यता देण्यात येईल. 

बालाजी क याणकर   मा. पालकमंऽी यांनी िदलेली कामे या सभागहृात मा य करावी. हा ठराव पास करावा. 
उप महापौर  कामे अिंतम करण्याचा अिधकार हा सव साधारण सभेचा आहे  सभागहृ जे िनणय घेईल ते यो य 

राह ल. 
पु हा ग धळ सु  झाला. 

सभागहृ नेता   आपण जी याद  पाठ वली यास मा यता आहे िकंवा नाह  याचा खुलासा करावा. 
कायकार  अिभयतंा साबां व  ज हािधकार  कायालयाकडून जे पऽ ूा  झाले आहे या पऽानुसार मा यता आहे असे िदसत नाह . 

यास सिमतीची मा यता आवँयक आहे. केवळ पालममंऽी महोदयांनी मा यता िद याचे िदसुन येते. 
उप आयु  ( वकास)   आपण एकुण 64 कामाची याद  ज हािधकार  कायालयाकडे पाठ वली. कमीट चे ूमुख हे पालकमंऽी 

आहेत यामुळे मा. ज हािधकार  नांदेड यांनी मा. पालकमंऽी यां या कडे पाठ वली  असता 
आप या 64 कामाम ये इतर कामाचा समावेश क न 69 कामाना मा यता िदलेली आहे. यात 
जु या याद तील 49 कामाचा समावेश आहे.  20 कामे ूःता वत केले या यास सवसाधारण 
सभेची मा यता नाह . यामुळे या कामास मा यतेकर ता सवसाधारण सभे समोर ूःताव आलेला 
आहे. 49 कामाना मा. पालकमऽंी महोदयांनी मा यता िदली असली तर पण सिमतीची या कामास 
मा यता नाह . 

सभागहृ नेता  आ ह  जी याद  पाठ वली आहे यास मा यता नाह  ती कामे का वगळण्यात याचा या पऽात काह  
खुलासा केलेला िदसुन येत नाह .  

आयु    मा. पालकमंऽी यां या पऽात ूशासिकय मा यता िदसते परंतू सिमतीची बैठक झाली नाह  यामुळे 
मा. ज हािधकार  कायालयाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. 

सभागहृ नेता   जी कामे कमी झालेत ती का कमी झालीत याबाबत काह  पुरावा आहे काय ते सांगावे. आ ह  जी 
15 कोट  66 ल ाची कामे पाठ वली आहेत तयावर अदयाप िनणय झाला नाह . जी कामे सांगीतले 
ते सोडून इतर कामे ूःता वत केली आहेत तया िशषकाखाली मनपाकडे िनधी िश लक आहे का 
याचा खुलासा करावा.  आ ह  जी कामे ूःता वत केली आहे ती कामे  पुण करण्यास आ ह  ठाम 
आहोत. मंऽी महोदयांनी जी कामे ूःता वत केली आहे यास िनधी नस याने ती कामे आता हाती 
घेता येणार नाह त तथापी यात मा. महापौर व उप महापौर  यांनी मा. पालकमंऽी यां यासोबत 
चचा करावी  व ू  िनकाली काढावा. 

उप महापौर  आता सभागहृात जो वषय झाला यानुसार कायदयाने आपण पर पुण ूःताव ज हािधकार  
कायालयाकडे पाठ वला आहे. समीतीचे अ य  हे मा. पालकमंऽी अस याने यांनी आपण 
पाठ वलेली कामे रदद क न यांनी न याने कामे सचु वली हे कायदया या चौकट त बसत नाह  
कारण काम अिंतम करण्याचा अिधकार हा महासभेचा आहे. मी ःवत: मा. महापौर, आयु  साहेब 
आ ह  तीघेह  मा. पालकमंऽी यां याकडे जावून या वषयावर चचा क न हा ू  िनकाली काढू. 

बालाजी क याणकर   या ूकरणात मा. महापौरांनी खुलासा करावा अशी यांना मी वंनती करतो. खुलासा हा उप 
महापौरांनी केला आहे.  

उप महापौर  पालक मंऽी यांनी कामे रदद के याबाबत खुलासा केलेला नाह  यामुळे महापौर हे खुलासा करणार 
नाह त. 
ग धळ सु  झाला.   

महापौर   सव स. सदःयाचंा भावना ल ात घेता लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने 
अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत व वध ूभागात वकासाचे कामे करण्यासाठ  
यापुव  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड सवसाधारण सभेने ठराव बं. 66 िदनाकं 
19.12.2017 अ वये एकूण पये 15.66 ल ा या कामास ूशासिकय मा यता देवुन मा. 
ज हािधकार  नांदेड यांचेकडे सादर क न िनधीचे उपल धतेनुसार मा यता देण्यात आली होती. 
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यानुसार ूशासनाने सादर केले या 20 कामा ऐवजी लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नागर  

वःती सुधार योजने अतंगत नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत व वध ूभागात वकासाचे 
कामे करण्यासाठ  मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 66 िदनांक 19.12.2017 मधील दश वलेलेचे 
कामे करण्यास मा यता देण्यात आली होती यानुसार ूशासनाने पुढ ल कायवाह  करण्यास मा यता 
देण्यात येते. 

तसेच ूशासनाने पु हा  िदनांक 19.12.2017 रोजी पार त केले या ठरावातील नमदु कामा 
ऐवजी न वन 20 दसरे कामे ूःता वत केले असुन सदरचे ु 20 कामांना शासना माफत िनधी 
उपल ध नाह  यामुळे सदर कामांसाठ  िनधी ूा  करण्यासाठ  मा. पालकमंऽी यां या सोबत चचा 
करण्यासाठ  मा. महापौर, उपमहापौर, सभागहृनेता यांनी चचा करण्यास मा यता देण्यात येते. 

ठराव बं. 46     ठराव 

 लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत व वध 
ूभागात वकासाचे कामे करण्यासाठ  यापुव  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड सवसाधारण सभेने ठराव बं. 66 िदनांक 
19.12.2017 अ वये एकूण पये 15.66 ल ा या कामास ूशासिकय मा यता देवुन मा. ज हािधकार  नांदेड यांचेकडे सादर 
क न िनधीचे उपल धतेनुसार मा यता देण्यात आली होती.   
 यानुसार ूशासनाने सादर केले या 20 कामा ऐवजी लोकशाह र अण्णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत व वध ूभागात वकासाचे कामे करण्यासाठ  मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 66 
िदनांक 19.12.2017 मधील दश वलेलेचे कामे करण्यास मा यता देण्यात आली होती यानुसार ूशासनाने पुढ ल कायवाह  
करण्यास मा यता देण्यात येते. 

तसेच ूशासनाने पु हा  िदनांक 19.12.2017 रोजी पार त केले या ठरावातील नमदु कामा ऐवजी न वन 20 दसरे कामे ु
ूःता वत केले असुन सदरचे 20 कामांना शासना माफत िनधी उपल ध नाह  यामुळे सदर कामांसाठ  िनधी ूा  करण्यासाठ  
मा. पालकमंऽी यां या सोबत चचा करण्यासाठ  मा. महापौर, उपमहापौर, सभागहृनेता यांनी चचा करण्यास मा यता देण्यात येते  
व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 

पुरवणी वषय प ऽका 
वषय बं.01                      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी अतंगत माहे एूील 2018 मिहण्याचे िलगं गुणो र संबंधीत न द घेणे बाबत. 
एकूण ज म अ.ब. मिहना 

पु ष ी 
एकूण िलंग गुणो र ूित हजार मुलींचे ूमाण 

01 एूील 2018 862 746 1608 865.42 

महापौर   न द घेण्यात येते. 
ठराव बं. 47     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी अतंगत माहे एूील 2018 मिहण्याचे िलंग गुणो र सबंंधीत न द िह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते घेते. 

एकूण ज म अ.ब. मिहना 
पु ष ी 

एकूण िलंग गुणो र ूित हजार मुलींचे ूमाण 

01 एूील 2018 862 746 1608 865.42 

वषय बं. 02      

 वषय :-  बहृमुंबई महानगरपािलकेतुन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत बदलीने िनयु  करणे बाबत 

 ौी चंिकांत द ाऽय घोलप, सु ा र क, बहृमुबंई महानगरपािलका, मुंबई यांनी िदनांक 26.10.2017 रोजी अज सादर 
क न संबंधीत हे िदनांक 28.07.2014 पासुन बहृमुंबई महानगरपािलकेत कायरत आहेत संबंधीत हे मुळ नांदेडचे रिहवाशी असुन 
यांचे सव कुटंब नांदेड येथेच कायम ःव पी वाःत यास आहेतू , यांचे आई व वड लांना एकुलता एका मुलगा अस याचे 
संबंधीतांनी नपमदु केले आहे. 
 संबंधीत अजदाराचे वड ल ौी द ाऽय िसताराम घोलप हे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत व र  िलपीक या पदावर 
कायरत होते ते िनयत वयोमानानसुार िदनांक 31.03.2016 रोजी मनपा सेवेतनु सेवािनवृ  झालेले आहेत. 
 स या अजदाराचे कुटंबात आईू , वड ल व अजदार असा प रसर असुन यांना नौकर  िनिम  मुंबई येथे राहावे लागत 
आहे.  अजदाराचे आई व वड ल हे दोघेच नांदेड येथे राहतात आई व वड लांचे वय झाले असुन ते वृ दापकाळाने वेळोवेळ  आजार  
पडतात यांची देखभाल व औषाधोपचार वेळेवर देणे हे याचें कत य असुन सु दा ते फार दर मुंु बई येथे राहत आहेत. 
 यापूव  सु दा मुंबई महानगरपािलकेतुन समावेतन वेतनौणेी व न ौी ब गाणे हे कमचार  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेत ज ुझालेले आहेत. 
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 याःतव अजदार हे बहृमुंबई मानगरपािलकेत सरु ा र क या पदावर वेतनौणेी पये 5200-20200 मेडपे 1900 या 
वेतनौणेीत कायमःव पी कायरत आहेत.  स या नांदेड महानगरपािलकेत सुर ा र क हे पद अ ःत वात नाह .  परंतु वेतनौणेी 
पये 5200-20200 मेडपे 1900 म ये नांदेड महानगरपािलका आःथापनेवर र  असले या पदावर संबंधीतास समान 

वेतनौणेीतील िलपीक, फायरमन, िलड ंग फायरन, बल कले टर िकंवा िशपाई, बुक बेअरर, वाड बॉय इ याद  कोण याह  र  
पदावर समावून घेण्यासाठ  िनयमानुसार महानगरपािलके या सवसाधारण सभेपुढे ूःताव ठेवुन यास मा यता ूा  क न यांना 
नांदेड महानगरपािलकेत सामावुन घेणे बाबत ठराव पार त के यास शासनास मजंरु ःतव पाठ वण्याक रता सोयीःकर होईल असे 
अजदारानी नमुद केले आहे. 
 उ  सव बाबींचा वचार क न यांचे वृ द आई वड लांचा वृ दपकाळात सेवा करण्याची संधी आपण या मा यमातुन 
यांना उपल ध क न देवु शकता िशवाय एक सहानुभूती हणुन यांचे वड लांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत 
िन ाथपणे केले या सेवेचा वचार क न यांची सेवा ू यापण क न यां यावर व यां या कुटंबावर उपकार करावेत अशी वनंती ू
संबंधीतानी केलेली आहे. 
 महारा  महानगरपािलका सेवा (सेवा भरती व सेवांचे वग करण िनयम 2008 मधील कलम (6) अ वये एका 
महानगरपािलकेतनू दसु-या महानगरपािलकेत बदलीने िनयु साठ  अज के यास अिधिनयमातील तरतूद नुसार व दोनह   
महानगरपािलकेतील िनयु  ूािधका-यां या परःपर समंतीने मा य होतील अशा अट  व शत वर खालील बाबींचा अिधन राहन ु
बदलीने िनयु  देता येईल. 
1) पदो नतीने भरण्या येणा-या पदावर बदलीने िनयु  करण्यात येणार नाह .  फ  नामिनदशनाने िनयु  क रता राखून 

ठेवण्यात आले या रकत पदावर बदलीने िनयु  करण्यात यावी. 
2) अशी िनयु  झा यानंतर या पदधारकांची जे ता िनयु या िदनांकास या पदा या संवगात सवात किन  ( झरो 

िसिनया रट ) राह ल. 
 तसेच नगरप रषद ूशासन संचालनालय ःथायी िनदश बं. 22 बं. नूसई-ःथायी िनदश/2003/ूब.365/5 िदनांक 
20 मे 2004 मधील िनदश वचारात घेता. 
 वाःत वक पाहता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर सुर ा र क या अिभनामाचे पद अ ःत वात नाह .  
बहृमुंबई महानगरपािलकेत सुर ा र क हे पद वेतनौणेी पय 5200-20200 मेडपे 1900 याम ये मंजरु आहे परंतु अजदारानी 
मनपा आसथापनेवर ल वग-4 संवगातील कोण याह  पदावर सामावून घेण्याबाबत वनंती केलेली आहे.  यातःतव संबंधीतास 
मनपा आःथापनेवर ल वग-4 संवगातील चौक दार या पदावर सामावुन घेता येईल. 
 उ  िधिनयमातील तरतुद तसेच अजदाराने केले या वनंती या अनुषंगाने सव वचारात घेता महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम 53 मधील तरतुद नुसार िनयु  ूािधकर हणुन सव ूथम ूःतुत ूकरणी महासभेची मा यता होणे 
आवँयक अस याने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत बहृमुंबई महानगरपािलकेतील र  चंिकांत द ाऽय घोलप सुर ा र क 
यांना बदलीने िनयु  करणे बाबतचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर िनणयाःतव सादर. 
महापौर ौी चंिकांत द ाऽय घोलप, सु ा र क, बहृमुंबई महानगरपािलका, मुंबई यांना नांदेड वाघाळा शहर 

महानगरपािलकेत शासनाची मा यता घेवुन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील चौक दार या 
पदावर बदलीने िनयु  करण्यास मा यता देण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात 
येतो. 

ठराव बं. 48     ठराव 

 वषय :-  बहृमुंबई महानगरपािलकेतुन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत बदलीने िनयु  करणे बाबत 

 ब यांनी िदनांक 26.10.2017 रोजी अज सादर क न संबंधीत हे िदनांक 28.07.2014 पासुन बहृमुंबई महानगरपािलकेत 
कायरत आहेत संबंधीत हे मुळ नांदेडचे रिहवाशी असुन यांचे सव कुटंब नांदेड येथेच कायम ःव पी वाःत यास आहेतू , यांचे 
आई व वड लांना एकुलता एका मुलगा अस याचे संबंधीतांनी नपमुद केले आहे. 
 संबंधीत अजदाराचे वड ल ौी द ाऽय िसताराम घोलप हे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत व र  िलपीक या पदावर 
कायरत होते ते िनयत वयोमानानसुार िदनांक 31.03.2016 रोजी मनपा सेवेतनु सेवािनवृ  झालेले आहेत. 
 स या अजदाराचे कुटंबात आईू , वड ल व अजदार असा प रसर असुन यांना नौकर  िनिम  मुंबई येथे राहावे लागत 
आहे.  अजदाराचे आई व वड ल हे दोघेच नांदेड येथे राहतात आई व वड लांचे वय झाले असुन ते वृ दापकाळाने वेळोवेळ  आजार  
पडतात यांची देखभाल व औषाधोपचार वेळेवर देणे हे यांचे कत य असुन सु दा ते फार दर मुंबई येथे राहत आहेतु . 
 यापूव  सु दा मुंबई महानगरपािलकेतुन समावेतन वेतनौणेी व न ौी ब गाणे हे कमचार  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेत ज ुझालेले आहेत. 
 याःतव अजदार हे बहृमुंबई मानगरपािलकेत सरु ा र क या पदावर वेतनौणेी पये 5200-20200 मेडपे 1900 या 
वेतनौणेीत कायमःव पी कायरत आहेत.  स या नांदेड महानगरपािलकेत सुर ा र क हे पद अ ःत वात नाह .  परंतु वेतनौणेी 
पये 5200-20200 मेडपे 1900 म ये नांदेड महानगरपािलका आःथापनेवर र  असले या पदावर संबंधीतास समान 

वेतनौणेीतील िलपीक, फायरमन, िलड ंग फायरमन, बल कले टर िकंवा िशपाई, बुक बेअरर, वाड बॉय इ याद  कोण याह  र   
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पदावर समावून घेण्यासाठ  िनयमानुसार महानगरपािलके या सवसाधारण सभेपुढे ूःताव ठेवुन यास मा यता ूा  क न यांना 
नांदेड महानगरपािलकेत सामावुन घेणे बाबत ठराव पार त के यास शासनास मजंरु ःतव पाठ वण्याक रता सोयीःकर होईल असे 
अजदारानी नमुद केले आहे. 
 उ  सव बाबींचा वचार क न यांचे वृ द आई वड लांचा वृ दपकाळात सेवा करण्याची संधी आपण या मा यमातुन 
यांना उपल ध क न देवु शकता िशवाय एक सहानुभूती हणुन यांचे वड लांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत 
िन ाथपणे केले या सेवेचा वचार क न यांची सेवा ू यापण क न यां यावर व यां या कुटंबावर उपकार करावेत अशी वनंती ू
संबंधीतानी केलेली आहे. 
 महारा  महानगरपािलका सेवा (सेवा भरती व सेवांचे वग करण िनयम 2008 मधील कलम (6) अ वये एका 
महानगरपािलकेतनू दसु-या महानगरपािलकेत बदलीने िनयु साठ  अज के यास अिधिनयमातील तरतूद नुसार व दोनह   
महानगरपािलकेतील िनयु  ूािधका-यां या परःपर समंतीने मा य होतील अशा अट  व शत वर खालील बाबींचा अिधन राहन ु
बदलीने िनयु  देता येईल. 
1) पदो नतीने भरण्या येणा-या पदावर बदलीने िनयु  करण्यात येणार नाह .  फ  नामिनदशनाने िनयु  क रता राखून 

ठेवण्यात आले या रकत पदावर बदलीने िनयु  करण्यात यावी. 
2) अशी िनयु  झा यानंतर या पदधारकांची जे ता िनयु या िदनांकास या पदा या संवगात सवात किन  ( झरो 

िसिनया रट ) राह ल. 
 तसेच नगरप रषद ूशासन संचालनालय ःथायी िनदश बं. 22 बं. नूसई-ःथायी िनदश/2003/ूब.365/5 िदनांक 
20 मे 2004 मधील िनदश वचारात घेता. 
 वाःत वक पाहता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर सुर ा र क या अिभनामाचे पद अ ःत वात नाह .  
बहृमुंबई महानगरपािलकेत सुर ा र क हे पद वेतनौणेी पय 5200-20200 मेडपे 1900 याम ये मंजरु आहे परंतु अजदारानी 
मनपा आसथापनेवर ल वग-4 संवगातील कोण याह  पदावर सामावून घेण्याबाबत वनंती केलेली आहे.  यातःतव संबंधीतास 
मनपा आःथापनेवर ल वग-4 संवगातील चौक दार या पदावर सामावुन घेता येईल. 
 ौी चंिकांत द ाऽय घोलप, सु ा र क, बहृमुबंई महानगरपािलका, मुंबई यांनी केले या वनंती अजानुसार शासनाची 
मा यता घेवुन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत चौक दार या पदावर महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 53 
मधील तरतुद नसुार िनयु  ूािधकरण हणुन वर ल अट  व शत नुसार बदलीने िनयु  करण्यास िह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
वषय बं.03     

महानगरपािलका ह ीत द नदयाल अं योदय योजना-रा ीय नागर  उप जवीका अिभयान ( DAY-NULM ) अतंगत नागर  
बेघरासाठ  िनवारागहृ उभारणे या घटकांतगत बेघर य साठ  िनवारागहृ बांधणे असे उि ये िनगमीत करण्यात आलेले 
आहे.सदर घटकाची अमंलबजावणी करण्याकर ता यापुव  महानगरपािलके या 27 फेॄुवार  2017 या सवसाधारण सभेने संमत 
केलेला ठराव ब.133 अ वये .79,90,000/-(अ र  एकोनअशंी ल  न  वद हजार केवळ ) मा यता ूदान केलेली आहे. परंत ु
सदयृ ःथतीत रा यदर सुची 2017-18 चे दर ूचिलत आहेत. यानुसार िनवारागतृ टेबल,खुच ,पलंग,गाद ,कपाट,गॅस शेगड , CC 

TV कॅमेरा संच,सौर उजा उपकरणे इ.सािह य असावे असे िनदश आहेत. यामुळे िनवारागहृा या खचात अती र  आढ होत आहे. 
    सबब सदर ल िनवारागहृा या खचासाठ  यापुव  सवसाधारण सभेने मंजरु केलेले.  .79,90,000/- व वाढ व खच . 
56,00,000/-(अ र  छपन ल  केवळ ) असा आहे.िनवारागहृाचा खच एकुण . 1,35,90,000/-( अ र  एक कोट  पस ीस 
ल  न वद हजार केवळ ) एवढा होत आहे. 
    कर ता उपरो  िनवारागहृासाठ  रा ीय नागर  उप जवीका अिभयान अतंगत िनधी ूा  होणार असून सदर काम करण्याक रता 
व स वःतर ूक प अहवाल नगरप रषद ूशासन संचालनालयाची मा यता घेऊन पुढ ल कायवाह  िनयमानसुार करण्यासाठ  मनपा 
सवसाधारण सभे या मा यतेः व सादर. 
महापौर   ूशासनाचा ूसताव मंजरु करण्यता येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं. 49     ठराव 

      महानगरपािलका ह ीत द नदयाल अं योदय योजना-रा ीय नागर  उप जवीका अिभयान ( DAY-NULM ) अतंगत नागर  
बेघरासाठ  िनवारागहृ उभारणे या घटकांतगत बेघर य साठ  िनवारागहृ बांधणे असे उि ये िनगमीत करण्यात आलेले 
आहे.सदर घटकाची अमंलबजावणी करण्याकर ता यापुव  महानगरपािलके या 27 फेॄुवार  2017 या सवसाधारण सभेने संमत 
केलेला ठराव ब.133 अ वये .79,90,000/-(अ र  एकोनअशंी ल  न  वद हजार केवळ ) मा यता ूदान केलेली आहे. परंत ु
सदयृ ःथतीत रा यदर सुची 2017-18 चे दर ूचिलत आहेत. यानुसार िनवारागतृ टेबल,खुच ,पलंग,गाद ,कपाट,गॅस शेगड , CC 

TV कॅमेरा संच,सौर उजा उपकरणे इ.सािह य असावे असे िनदश आहेत. यामुळे िनवारागहृा या खचात अती र  आढ होत आहे. 
    सबब सदर ल िनवारागहृा या खचासाठ  यापुव  सवसाधारण सभेने मंजरु केलेले . 79,90,000/- व वाढ व खच . 
56,00,000/-(अ र  छपन ल  केवळ ) असा आहे.िनवारागहृाचा खच एकुण . 1,35,90,000/-( अ र  एक कोट  पस ीस 
ल  न वद हजार केवळ ) एवढा होत आहे. 
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    कर ता उपरो  िनवारागहृासाठ  रा ीय नागर  उप जवीका अिभयान अतंगत िनधी ूा  होणार असून सदर काम करण्याक रता 
व स वःतर ूक प अहवाल नगरप रषद ूशासन सचंालनालयाची मा यता घेऊन पुढ ल कायवाह  िनयमानुसार करण्यास िह  
मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
वषय बं.04      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत देगलुर नाका भागात जड वाहनांमळेु शॉिफकचा नेहमी ू  उ दवत आहे 
हया जड वाहनामुळे नेहमी अपघात होऊन नागर कांचे जीव जातात नागर कां या जवा या ीकोणातुन माळटेकड  रे वे 
गोदामाव न रःता बमांक 24 व न येऊन बरकत कॉ पले स ते जनुा पलु माग मालवाहतुक होत आहे जाःत श प मारण्यासाठ  
जड वाहने अ यंत वेगाने जात अस याने अनेक अपघात झाले आहे. 
 क रता माळटेकड  रे वे गोडाऊनकडून येणार  जड वाहने रःता बं. 24 वर येण्यास बंद  घालणे क रता या िठकाणी 
लोखंड  बॅरेगेट ंग टाकण्यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो 
सुचक :- स. शेर अली स. महेबुब अली             अनुमोदक :- तेहरा अिमतिसंह 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु करण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
ठराव बं. 50     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत देगलुर नाका भागात जड वाहनांमळेु शॉिफकचा नेहमी ू  उ दवत आहे 
हया जड वाहनामुळे नेहमी अपघात होऊन नागर कांचे जीव जातात नागर कां या जवा या ीकोणातुन माळटेकड  रे वे 
गोदामाव न रःता बमांक 24 व न येऊन बरकत कॉ पले स ते जनुा पलु माग मालवाहतुक होत आहे जाःत श प मारण्यासाठ  
जड वाहने अ यंत वेगाने जात अस याने अनेक अपघात झाले आहे. 
 क रता माळटेकड  रे वे गोडाऊनकडून येणार  जड वाहने रःता बं. 24 वर येण्यास बंद  घालणे क रता या िठकाणी 
लोखडं  बॅरेगेट ंग टाकण्यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं. 05     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जनुा नांदेड शहरातील ईदगाहला लागुन कॄःतान अस याने व नद वर ल 
एक को हापुर  बंधारा बांधण्यात आलेला असुन यामुळे नद चा पाणी थांब वण्यात येत आहे.  तसेच इदगाह समोर ल एक दगाह 
असुन या िठकाणी धाम क कायबम होत असतात या िठकाणी नागर कांना हातपाय धोण्यासाठ  नद  जाण्यास अ यंत ऽास होत 
आहे या क रता इदगाह समोर ल नद घाटाचे सशुोिभकरण करणे आवँयक आहे तसेच ईदगाह या पाठ मागुन एक नाला वाहत  
अस याने सदर ल नाला हे हायवे व जनुा पाला या जवळन वाहत अस याने भ वंयात िभंत कोसळण्याची दाट श यता अस याने ु             
सदरचा नाला रोड पासुन 200 ते 300 िमटर सोडून आर.सी.सी. नाला नद या कोप या पयत बांधणे व ईदगाह समोर ल नद  
घाटाचे सुशोिभकरण करण्यासाठ चे हे काम ना व यपुव योजने अतंगत करण्यासाठ  लागणा-या खचास िनधी हे ज हा िनयोजन 
सिमती माफत ूा  क न घेण्यासाठ  िशफारस करण्यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम करण्यात येतो. 
सुचक :- अरशीया कौसर मोह मद हबीब                                         अनुमोदक :- शमीम बेगम शेख जावीद 
अरशीया कौसर   या िठकाणी धाम क ःथळ अस याने या घाटाचा वकास करणे अं यत गरजेचे आहे. सभागहृाने हा 

वषय पास करावा अशी िम सभागहृास वनंती करते. 
महापौर स. सदःयांचा ूःताव मंजरु करण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो 

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी.  
ठराव बं. 51     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जनुा नांदेड शहरातील ईदगाहला लागुन कॄःतान अस याने व नद वर ल 
एक को हापुर  बंधारा बांधण्यात आलेला असुन यामुळे नद चा पाणी थांब वण्यात येत आहे.  तसेच इदगाह समोर ल एक दगाह 
असुन या िठकाणी धाम क कायबम होत असतात या िठकाणी नागर कांना हातपाय धोण्यासाठ  नद  जाण्यास अ यंत ऽास होत 
आहे या क रता इदगाह समोर ल नद घाटाचे सशुोिभकरण करणे आवँयक आहे तसेच ईदगाह या पाठ मागुन एक नाला वाहत  
अस याने सदर ल नाला हे हायवे व जनुा पाला या जवळन वाहत अस याने भ वंयात िभंत कोसळण्याु ची दाट श यता अस याने             
सदरचा नाला रोड पासुन 200 ते 300 िमटर सोडून आर.सी.सी. नाला नद या कोप या पयत बांधणे व ईदगाह समोर ल नद  
घाटाचे सुशोिभकरण करण्यासाठ चे हे काम ना व यपुव योजने अतंगत करण्यासाठ  लागणा-या खचास िनधी हे ज हा िनयोजन 
सिमती माफत िनधी ूा  क न घेण्यासाठ  िशफारस करण्यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम करण्यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
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वषय बं.06     ूःताव 

 संपूण व ाला शांतीचा संदेश देणारे महाका णीक भगवान गौतम बु द यांची 2562वी जयंती शु द वैशाचा पौ णमेला 
सबंध जगात व वध उपबमांनी साजर  करण्यात आली.  तथागत बु दां या वचारांची गरज आज आप याला पावलोपावली पडत 
आहे मराठवाडयात तर भ. बु दां या वचाराचा ूभाव असणार  अनेक राजघराणी होऊन गेली.  यावेळचा ूमुख धम हणून 
बौ द ध माला मा यता होती.  नांदेड (नंिदमाम) पू य ॄाह ण बावर  बौ द भंते यांनी आप या िशंयांसह गोदावर  पाऽामाग 
नांदेड नगर त आ याचा इितहास आहे.  आप या देशात अनेक रा यात भगवान बु दा या वशाल मूत  बसवले या आहेत.  
आप या शेजार या तेलगंणा-आींूदेशची राजधानी हैदराबाद येथे भगवान बु दांची वशाल मतू  (जनेु हसेन सागरु ) बु द सागरात 
उभे केलेले आहे यामळे पयटकाकंडून महसुल तर िमळातोच, पण सवात मह वाचे हणजे मूत ला पािह यानंतर मनात क णेचा 
भाव जागतृ  होतो याच धत वर भीमघाट भागातील गोदावर  नद  पाऽात तथागत भ. गौतम बु दांची मूत  उभी क न रा ीय 
ःमारक िनमाण करावे. नद या िकनारपटँयात जागितक दजाचे मगृवन गाडन, व पशना कि उभा न जनतेला लाभ िमळवुन 
ावा.  यातुन महापािलकेला मोठे उ प न िमळेल हे ःमारक उभे करण्यासाठ  रा य व कि शासना या सामा जक याय व 
पयटन वभाग यां याकडून आथ क सहाय उपल ध क न घेण्यासाठ  शासनाकडे िशफारस करण्यास ह  मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
सुचक :- बापूराव गजभारे             अनुमोदक :- सौ. योती सुभाष रायबोले 
बापुराव गजभारे   महाका णीक तथागत गौतम बु द यांची मुत  गोदावर  नद या पाऽात बस वण्यास नांदेड नगर ची 

शान वाढेल.  32 मीटरची मुत  नद या पाऽात बसुन नांदेड या वैभवात भर टाकावी. ौी गु  
गो वंदिसंघाचे नावं जगभरात पसर यामुळे नांदेड शहर हे नांव लौक कास आलेले आहे. ह  मुत  जर 
बस वली तर आप या शहराचा लौक कात भर पडणारच आहे. ह  मुत  बस वण्यासाठ  कि व रा य 
शासनाचे यात सहा य घेण्यात  यावे तसेच मनपाने ह  या सहा य करावे. हणुन मी सभागहृास 
वनंती करतो क , हा वषय सवानुमते पास करावा. 

सभागहृ नेता   कोणतीह  मुत  नद या पाऽात बस वण्यासाठ  एमजेपीची  मा यता घेणे गरजेचे आहे. नद  पाऽ हे 
आप या मालक चे नाह . हा वषय सभागहृाने पास केला या या समाजातुन ूशासनावर ह  
कायवाह  पुण करण्यासाठ  दबाव वाढत असते. हणुन या िठकाणी 15 नगरसेवक आहेत यांची 
एक सिमती गठ त करण्यात यावी व इतरह  यां या समाजाचे लोकांचा या सिमतीम ये समावेश 
करण्यात यावा.नद पाऽात बस वण्यास एमजीपीची एनओसी आवँयक आहे यांची परवानगीने 
आपण रा य शासनाकडे ूःताव िशफारशीसह पाठ वण्यात येईल. ह  मुत  बस वण्यासाठ  जागा 
कोणती असावी याकर ता सिमतीने िनणय यावा. 

बापुराव गजभारे   िभमघाटा या बाजलूा आपली जागा आहे या िठकाणी सांःकृतीक सभागहृ व मुत  बस वण्यात 
यावी. याकर ता समाज क याण वभागास ूःताव ता काळ पाठवावा. सिमती गठ त करण्यात 
यावी. या सिमतीम ये मा.महापौर यां या अ य ते खाली, मा.उपमहापौर, मा. सभागहृनेता, ौी 
आनंद च हाण, ौी अ. स ार अ. गफुर, ौी बापुराव गजभारे, ौी तेहरा अिमतिसंह, सौ. राबयेले 
योती सुभाष, सौ. धबाले िद ा क पल, सौ. गायकवाड िचऽा िस दाथ, सौ. गू पले बेबी जनाधन 
यांची एक सिमती गठ त करण्यता यावी सदर ल सिमतीने तथागत गौतम बु दा यांची मतु  शहरात 
कोठे बस वण्यासाठ  जागा िन त क न तसा अहवाल महासभे समोर ठेवून अतंीम िनणय घेण्यास 
मा यता देण्यात यावी. 

उमेश च हाण   तथागताची मुत  सन 2007-2008  म ये बस वण्याचा वषय पास झाला होता परंतू काह  
अपर हाय कारणामुळे हा ूःताव पुण वास नेवू शकलो नाह . तथागत बु दाची मुत  बस वण्यात 
यावी यामुळे शहरा या सौदयात भर पडेल. सभागहृाने हा वषय पास करावा अशी मी वनंती करतो. 

महापौर  तथागत गौतम बु दाची मुत  बस वण्यासाठ  एक सिमती गठ त करण्यात येते या सिमतीत 15 
सदःय व इतरह  समाजाचे ूित ीत लोकांचा समावेश करण्यात येते. आयु  हे सु दा सिमतीत 
राहतील, सदर सिमतीचे अ य  महापौर हे राहतील. 

सभागहृ नेता   नगरसेवक ःवे छा िनधी ह  पाच ल ा व न 10 ल  करण्यात यावी.  या 10 ल ाचे कामाचे 
िन वदा ूसी द करावे. 

बापुराव गजभारे भगवान गौतम बु दांची मूत  गोदावर  नद  पाऽात न उभारता िभमघाट येथील प रसरात उभारण्यास 
मा यता देण्यात यावी 

महापौर सुचक ौी बापुराव गजभारे यांनी भगवान गौतम बु दांची मूत  गोदावर  नद  पाऽात न उभारता 
शहर जागा िन त करण्यासाठ  एक सिमती गठ त करण्यात येते सदर ल सिमतीम ये मा.महापौर 
यां या अ य ते खाली, मा.उपमहापौर, मा. सभागहृनेता, ौी आनंद च हाण, ौी अ. स ार अ. 
गफुर, ौी बापुराव गजभारे, ौी तेहरा अिमतिसंह, सौ. राबयेले योती सुभाष, सौ. धबाले िद ा  
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क पल, सौ. गायकवाड िचऽा िस दाथ, सौ. गू पले बेबी जनाधन यांची एक सिमती गठ त करण्यता 
यावी सदर ल सिमतीने तथागत गौतम बु दा याचंी मुत  शहरात कोठे बस वण्यासाठ  जागा िन त 
क न तसा सिमतीचा अतंीम अहवाल महासभे समोर ठेवून अतंीम िनणय घेण्यास मा यता देण्यात 
यावी. 

ठराव बं. 52     ठराव 

 संपूण व ाला शांतीचा संदेश देणारे महाका णीक भगवान गौतम बु द यांची 2562वी जयंती शु द वैशाचा पौ णमेला 
सबंध जगात व वध उपबमांनी साजर  करण्यात आली.  तथागत बु दां या वचारांची गरज आज आप याला पावलोपावली पडत 
आहे मराठवाडयात तर भ. बु दां या वचाराचा ूभाव असणार  अनेक राजघराणी होऊन गेली.  यावेळचा ूमुख धम हणून 
बौ द ध माला मा यता होती.  नांदेड (नंिदमाम) पू य ॄाह ण बावर  बौ द भंते यांनी आप या िशंयांसह गोदावर  पाऽामाग 
नांदेड नगर त आ याचा इितहास आहे.  आप या देशात अनेक रा यात भगवान बु दा या वशाल मूत  बसवले या आहेत.  
आप या शेजार या तेलगंणा-आींूदेशची राजधानी हैदराबाद येथे भगवान बु दांची वशाल मतू  (जनेु हसेन सागरु ) बु द सागरात 
उभे केलेले आहे यामुळे पयटकाकंडून महसुल तर िमळातोच, पण सवात मह वाचे हणजे मूत ला पािह यानंतर मनात क णेचा 
भाव जागतृ  होतो याच धत वर भीमघाट प रसरात तथागत भ. गौतम बु दांची मूत  उभारण्यासाठ  एक सिमती गठ त करण्यात 
येत असुन सदर ल सिमतीम ये मा.महापौर यां या अ य ते खाली, मा.उपमहापौर, मा. सभागहृनेता, ौी आनंद च हाण, ौी अ. 
स ार अ. गफुर, ौी तेहरा अिमतिसंह, ौी बापुराव गजभारे, सौ. राबयेले योती सुभाष, सौ. धबाले िद ा क पल, सौ. गायकवाड 
िचऽा िस दाथ, सौ. गू पले बेबी जनाधन यांची एक सिमती गठ त करण्यता यावी सदर ल सिमतीने तथागत गौतम बु दा यांची 
मुत  शहरात कोठे बस वण्यासाठ  जागा िन त क न तसा अहवाल महासभे समोर ठेवून अतंीम िनणय घेण्यास मा यता देण्यात 
यावी. 
वषय बं.07     ूःताव  

    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, आःथापनेवर मु य लेखा प र क या अिभमानाचे पद मंजरु असून शासन िनणय व 
सेवा ूवेशानुसार सदर ल पदावर ूितिनयु ने िनयु  करावयाची मा यता आहे. यानुसार शासना या व  वभागा या लेखा व 
कोषागारे सेवा अतंगत उपसंचालक संवगातील ौी रावसाहेब तातेराव कोलगणे हे या महानगरपािलकेत िद.14 ऑगःट 2014 रोजी 
ूितिनयु  आदेशानुसार ज ूझाले होते.  महारा  शासक य कमचा-या या बद यांचे वनीयमन व शासक य कत य पार पाडतांना 
होणा-या वलंबास ूितबंध अिधनीयम 2005 मधील तरतुद  वचार घेता संबंधीत बदलीपाऽ आहे. परंतू या महानगरपािलकेतील 
ौी रा.ता.कोलगणे यांनी िदलेली अ यंत समाधानकारक सेवा व पार पाडलेली कत य/कामे,तसेच यां या आई या वृ दपकाळ व 
औषाधोपचार, मोठया मुलाचें 12 वीचे नांदेड महा व ालयीन िश णासाठ  संबंिधताचे नांदेड येथे 2018-19 या कालावधीत राहणे 
आवँयक अस याने केलेली वनंती वचारात घेता यांना वशेष बाब हणून या 2018-19 या कालावधीकर ता मुदतवाढ देण्यास   
व ूःतावा या अनुषंगाने नगर वकास वभाग व व  वभागाकडे ूःताव पाठ वण्याची उिचत कायवाह  मा.आयु  यांनी करण्यात 
यावी. 
सुचक:- आनंद च हाण, स यद शेर अली                                               अनुमोदक:- स. वरििसघं गाड वाले 

ूशासिकय िट पणी 
 ौी रावसाहेब तातेराव कोलगणे, महारा  व  व सेवा गट (अ) स या मु य लेखाप र क नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेत ूितिनयु ने िदनांक 14.08.2014 रोजी िनयु  झालेली आहेत. 
 शासक य कमचा-यां या बद यांचे विनयमन व शासिकय कत य पार पाडतांना होणा-या वलंबास ूितबंध अिधिनयम 
2005 मधील तरतुद नुसार ते बदलीस पाऽ आहेत. 
 यामुळे यां या बदली बाबत यांचे पैतकृ खा याकडून िनणय अपे ीत आहे. 
सभागहृनेता ौी रावसाहेब तातेराव कोलगणे, महारा  व  व सेवा गट (अ) स या मु य लेखाप र क नादेंड 

वाघाळा शहर महानगरपािलकेत ूितिनयु ने िदनांक 14.08.2014 रोजी िनयु  झालेले आहेत.  
तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा कि शासनाने अमतृ योजने अतंगत समावेश केलेला 
असून या योजनपे मधील तरोडा, िसडको या व इतर भागातील मल िनःसारण व पाणी पुरवठा 
वकासाची पये 150.00 कोट ची कामे ूगती पथावर आहेत.  िशवाय महापािलके या ःटेड यम या 
कामासाठ  कि शासनाने पये 42.00 कोट चा व घनकचरा यवःथापनासाठ  पये 28.00 कोट चा 
िनधी वतर त केलेला आहे या सव योजना व इतर शासक य योजनेचया कामाचे लेखा प र ण 
करणे तसेच महानगरपािलके या सव कामांचे (Pre and Post Audit) यां या माफतच क न घेण्यातच 
येते.  यां या ूितिनयु या कालावधीतील मागील लेखा प र णाचे काम यांनी यशःवीपणे 
सांभाळलेले आहेत.  सव कामे यांना ात झालेली आहेत.  यामुळे यांनी केलेली वनतंी तसेच 
यां या सेवेची या महापािलकेला िनतांत आवँयकता आहे. क रता यां या ूितिनयु या 
कालावधीत एक वषासाठ  वशेष बाब हणुन मुदतवाढ करण्यासाठ  शासनाकड ल संबंधीत वभागास 
िशफारस करण्यात यावी.  
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महापौर सभागहृनेता यानंी वर ल ूमाणे द ःत ूःताव मांडला यास मा यता देण्यात येते व हा ठराव याच ु

सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं. 53     ठराव 

 ौी रावसाहेब तातेराव कोलगणे, महारा  व  व सेवा गट (अ) स या मु य लेखाप र क नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेत ूितिनयु ने िदनांक 14.08.2014 रोजी िनयु  झालेले आहेत. 
 शासक य कमचा-यां या बद यांचे विनयमन व शासक य कत य पार पाडतांना होणा-या वलंबास ूितबंध अिधिनयम 
2005 मधील तरतुद नुसार ते बदलीस पाऽ आहेत यांना यां या आईचा वृ दापकाळ व औषधोपचार व मोठया मुलाचे इय ा 
12वी चे नांदेड येथील महा व ालय शै णक वषाक रता यांना नांदेड येथे राहणे आवँयक अस याचे वनंती अज सादर केला 
आहे. 
 ह  बाब वचारात घेता तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा कि शासनाने अमतृ योजने अतंगत समावेश 
केलेला असून या योजनपे मधील तरोडा, िसडको या व इतर भागातील मल िनःसारण व पाणी पुरवठा वकासाची पये 150.00 
कोट ची कामे ूगती पथावर आहेत.  िशवाय महापािलके या ःटेड यम या कामासाठ  कि शासनाने पये 42.00 कोट चा व 
घनकचरा यवःथापनासाठ  पये 28.00 कोट चा िनधी वतर त केलेला आहे या सव योजना व इतर शासक य योजनेचया 
कामाचे लेखा प र ण करणे तसेच महानगरपािलके या सव कामाचें (Pre and Post Audit) यां या माफतच क न घेण्यातच येते.  
यां या ूितिनयु या कालावधीतील मागील लेखा प र णाचे काम यांनी यशःवीपणे सांभाळलेले आहेत.  सव कामे यांना 
ात झालेली आहेत.  यामुळे यांनी केलेली वनतंी तसेच यां या सेवेची या महापािलकेला िनतांत आवँयकता आहे. 

 क रता यां या ूितिनयु या कालावधीत एक वषासाठ  वशेष बाब हणुन मुदतवाढ करण्यासाठ  शासनाकड ल 
संबंधीत वभागास िशफारस करण्याची ह  सभा सवानुमते समतं करते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो आयु ांनी 
पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं.08     ूःताव 

नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीम ये एकूण 20 ूभाग असून शहराची दैनंद न ःव छते या कामावर िनयंऽण 
ठेवण्याचे काम हे ःव छता िनर कांचे आहे, महानगरपािलकेत ःव छता िनर काचे काम कर ता असले या केवळ ःव छता 
िनर क पदावर ल 11 कमचा-यांकडेच एस.आय.िड लोमा ह  अहता आहे, ऊवर त काह  कमचार  हा िड लोमा धारण कर ता 
नाह त, यामुळे अँया ःव छता िनर कांकडुन दैनंिदन ःव छते या कामावर िनयऽंण यव ःथतपणे होत नाह , यामुळे ब-याच  
भागाम ये ःव छते या समःया उदभवत आहेत, यामुळे अशा ूभार  ःव छता िनर क यानंा महानगरपािलकेकडून संबंिधत 
िड लोमाचे ूिश ण देण्यास िकंवा यांचंऐवजी जे कमचार  िड लोमा धारण कर त आहेत, यांना ःव छता िनर काचे काम 
देण्याबाबत सवसाधारण सभेसमोर िनणयाःतव सादर  
सुचक:- मोह मद साबेर चाऊस                                           अनुमोदक:-अ.हफ ज अ.कर म 

ूशासिकय िट पणी 
 नावाशमनपा ह ी म ये एकुण 20 ूभाग असनु शहराची दैनंिदन ःव छते या कामावर िनयऽंण ठेवण्याचे काम 
ःव छता िनर का माफत के या जाते.  मनपा आःथापनेवर ःव छता िनर कांची 14 पद मंजरु असून स या 12 ःव छता 
िनर क कायरत आहेत.  02 पदे र  आहेत स या  ःथतीत शहराचा वकास, वाढती लोकसं या वचारात घेता 10 कमचा-
यांकडून ूभार  ःव छता िनर कांचे कामे क न घेण्यात येत आहेत.  बंद नामावली ूःता वत असून मावक औरंगाबाद यां या ु
कडून तपासणी झा यानंतर सेवा जे तेनुसार महानगरपािलकेतील जे कमचार  ःव छता िनर क या पदाची शै णक अहता 
धारण करतील अशा कमचा-यांना पदो नती देणे बाबत कायवह  ूःता वत करण्यात येईल. 
महापौर या कमचा-यांकडून ःव छता िनर कांची शै णक अहता आहे यांना पदो नती देवुन अथवा जे 

कमचार  संबंधीत िड लोमाचे ूिश ण घेण्यास तयार आहे अशा कमचा-यांना ूिश ण देवुन 
यां याकडून ःव छता िनर कांचे कामे क न घेण्यास मा यता देण्यात येते व हा ठराव याच 
सभेत कायम करण्यात येतो.  आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं. 54     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीम ये एकूण 20 ूभाग असून शहराची दैनंद न ःव छते या कामावर िनयंऽण 
ठेवण्याचे काम हे ःव छता िनर कांचे आहे, महानगरपािलकेत ःव छता िनर काचे काम कर ता असले या केवळ ःव छता 
िनर क पदावर ल 11 कमचा-यांकडेच एस.आय.िड लोमा ह  अहता आहे, ऊवर त काह  कमचार  हा िड लोमा धारण कर ता 
नाह त, यामुळे अँया ःव छता िनर कांकडुन दैनंिदन ःव छते या कामावर िनयऽंण यव ःथतपणे होत नाह , यामुळे ब-याच  
भागाम ये ःव छते या समःया उदभवत आहेत, यामुळे अशा ूभार  ःव छता िनर क यानंा महानगरपािलकेकडून संबंिधत 
िड लोमाचे ूिश ण देण्यास िकंवा यांचे ऐवजी जे कमचार  िड लोमा धारण कर त आहेत,  अशा कमचा-यांकडून ःव छता 
िनर काचे काम देण्यास िह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यता येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
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वषय बं.09     ूःताव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सेनेज वभागाकडे सेनेजची ःव छता करणेसाठ  ग फर मशीन व जेट ंग मशीन 
उपल ध असून सदरचे वाहन हे मोठया ःव पाचे अस याने ते ग फर मशीन शहरातील मु य रःते व ं द भागातील सेनेजची 
ःव छता करण्यात येते परंतू शहरातील बरेचसे भाग हे अ ं द असनू दाट वःतीचे भाग आहेत. अशा भागांम ये मोठे वाहन घेवनु 
जाता येत नस याने सेनेज ःव छतेचे काम करता येत नाह .तर  14 या व  आयोगा या िनधीतनू महानगरपािलके या 
झोनिनहाय ू येक  1 अशी छोटया ःव पाचे ग फर व जेट ंग खरेद  करणेसाठ  ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते.  
सुचक:- यो सना राज ुगोडबोले                                                  अनुमोदक:-दंयंत सोनाळेु  

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

ठराव बं. 55     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सेनेज वभागाकडे सेनेजची ःव छता करणेसाठ  ग फर मशीन व जेट ंग मशीन 
उपल ध असून सदरचे वाहन हे मोठया ःव पाचे अस याने ते ग फर मशीन शहरातील मु य रःते व ं द भागातील सेनेजची 
ःव छता करण्यात येते परंतू शहरातील बरेचसे भाग हे अ ं द असून दाट वःतीचे भाग आहेत.अशा भागांम ये मोठे वाहन घेवनु 
जाता येत नस याने सेनेज ःव छतेचे काम करता येत नाह .तर  14 या व  आयोगा या िनधीतनू महानगरपािलके या 
झोनिनहाय ू येक  1 अशी छोटया ःव पाचे ग फर व जेट ंग खरेद  करणेसाठ  ह  सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व 
हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं.10     ूःताव 

    नांदेड वाघाळा शहर महानगर पािलकेत कायरत असलेले कमचार  ौी ओंकारे र अर वंद ःवामी िलपीक हे मुळचे लातुर 
ज हाचे रिहवाशी असून यांचे संपुण कुटंब हे लातुर येथे वाःत यास असुन यांचे वृ द आईु -वड लांची काळजी घेण्यास कोणी 
नस यामुळे महारा  नगर पािलका सेवा (सेवा भरती व सेवांचे वग करण िनयम-2008 मधील 6 ) अ वये एका 
महानगरपािलकेतनु दसु-या महानगरपािलकेत बदलीने िनयू साठ  अज के यास अिधनीयमातील तरतुद नुसार व दो ह  
महानगरपािलकेतील िनयु  ूािधका-यां या परःपर संमतीने मा य होतील अशा अट  शत वर खालील बाबीं या अधीन राहन ु
बदलीने िनयू  देता येईल. 
अ) पदो नतीचे ॅरण्यात येणा-या पदावर बदलीने िनयु  करण्यात येणार नाह .फ  नामिनदशने िनयु  कर ता राखुन 

ठेवण्यात आले या र  पदावर बदलीने िनयु  करण्यात यावी. 
ब) अशी िनयू  झा यानंतर या पदधारकाची जे ता िनयु या िदनांकास या पदा या संवगात सवात किन  ( Zero 

Seniority ) राह ल. 
   या िदनांकास संबंिधत हे लातरु महापािलकेत ज ुहोतील तो िदनांक या पदा या संवंगात सवात किन  राह ल व 
संबंिधताचे व सरंं ीत क न सेवा समायोजीत क न यांचे न वन प रभाषीत अशंदायी िनवृ ी वेतन (ड .सी.पी.एस) कायवाह  ह  
नांदेड वाघाळा शहर महानगर पािलकेतील यां या ज ुिदनांकापासुन माहय धरण्यात येईल या अिटवर यांची सेवा वग करण्यास 
हरकत नाह . 

उपरो  अट  व शत या अधीन राहन ौी ओकंारे र अर वंद ःवामीु , िलपीक यांना लातुर महापािलकेत सामावुन 
घेणेसाठ  पऽ यवहार क न पुढ ल वैधािनक कायवाह  ूशासनाने करावी सदरचा ठराव मनपा सवसाधारण सभे समोर ठेवुन कायम 
करण्यात यावा. 
सुचक:- पवळे उमेशराव देवराव, मो.साबेर चाऊस,                                    अनुमोदक:- अडॅ.महेश कनकदंडे, िकशोर ःवामी 

ूशासिकय िट पणी 
 उ  ूःतावा या अनुषंगाने सदर ूकरणी महारा  महानगरपािलका सेवा (सेवाभत  व सेवांचे वग करण िनयम 2008 
मधील (6) अ वये एका महानगरपािलकेतुन दसु-या महानगरपािलकेत बदलीने िनयु साठ  अज के यास अिधिनयमातील 
तरतुद नुसार व दो ह  महानगरपािलकेतील िनसयु  ूािधका-यां या परःपर संमतीने मा य होतील अशा अट  व शत वर अिधन 
राहन दबलीने िनयु  देता येईलु . 
1. पदो नतीने भरण्यात येणा-या पदावर बदलीने िनयु  करण्यात येणार नाह .  प  नामिनदशनाने िनय  क रता राखून 

ठेवण्यात आले या रकत पदावर बदलीने िनयु  करण्यात यावी. 
2. अशी िनयु  झा यानंतर या पदधारकांची जे ता िनयु या िदनांकास या पदा या संवगात सवात किन  ( झरो 

िसिनयार ट ) राह ल. 
तसेच महारा  शासन सामा य ूशासन वभाग मंऽालय मुंबई यांचे शासन िनणय बं. एसआर ह -

2010/ूब210 /10/12, िदनाकं 03.06.2011 या शासन िनणयात अ.बं. 03 नुसार गट क मधील कमचा-यांची 
वनंतीव न / सवंगबाहय बदली करण्यासाठ  खालील अट  नमुद आहेत. 
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3. वनंतीव न, संवगबाहय बदली केवळ याच पदावर अथवा समक  पदावर करता येईल.  अपवादा मक प रःथतीत 

किन  ( वेतनौणेी) वेतनबॅ ड व मेड पे मधील नपदावर बदली करता येईल.  माऽ या पदांक रता विश  तां ऽक व 
अ य अहता विहत केली असेल व ःवतंऽ िनवड ूिबया अवलंबण्यात येत असेल अशा संवगाबाहय पदावर बदली 
अनु ेय होणार नाह . 

4. संबंधीत कमचा-यांची िनयु  िनयमीत असावी व याला / ितला ःथािय व ूमाणपऽ देण्यात आले असावे.  सं◌ंधीत 
कमचा-यांची िकमान 05 वष सेवा पूण झाली असावी अपवादा मक प रःथतीत हा कालावधी 02 वष इतका िशथील 
करता येईल हणजेच िकमान 03 वष सेवा पूण झालेली अस यास आपवादा मक प र ःथतीत वनंती वचारात घेता 
येईल. 

 उपरो  शासन िनणयातील तरतदु नुसार ौी ओमकारेशवर अर वंद ःवामी िलपीक (इमाव) याचंी नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका आःथापनेवर ल सेवा वग करण्यास ना हरकत ूमाणपऽ देण्यात येईल.  तथा प सदर ूकरणी शासना या वह त 
िनयमानसुार संपणू वैधािनक कायवाह  ूथमत: लातुर महानगरपािलकेकडून होणे आवँयक आहे. 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु करण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
ठराव बं. 56     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगर पािलकेत कायरत असलेले कमचार  ौी ओकंारे र अर वंद ःवामी िलपीक हे मुळचे लातुर 
ज हाचे रिहवाशी असून यांचे संपुण कुटंब हे लातुु र येथे वाःत यास असुन यांचे वृ द आई-वड लांची काळजी घेण्यास कोणी 
नस यामुळे महारा  नगर पािलका सेवा (सेवा भरती व सेवांचे वग करण िनयम-2008 मधील 6) अ वये एका 
महानगरपािलकेतनु दसु-या महानगरपािलकेत बदलीने िनयू साठ  अज के यास अिधनीयमातील तरतुद नुसार व दो ह  
महानगरपािलकेतील िनयु  ूािधका-यां या परःपर संमतीने मा य होतील अशा अट  शत वर खालील बाबीं या अधीन राहन ु
बदलीने िनयू  देता येईल. 
अ) पदो नतीचे ॅरण्यात येणा-या पदावर बदलीने िनयु  करण्यात येणार नाह .फ  नामिनदशने िनयु  कर ता राखुन 

ठेवण्यात आले या र  पदावर बदलीने िनयु  करण्यात यावी. 
ब) अशी िनयू  झा यानंतर या पदधारकाची जे ता िनयु या िदनांकास या पदा या संवगात सवात किन  (Zero 

Seniority ) राह ल. 
   या िदनांकास संबंिधत हे लातरु महापािलकेत ज ुहोतील तो िदनांक या पदा या संवंगात सवात किन  राह ल व 
संबंिधताचे व सरंं ीत क न सेवा समायोजीत क न यांचे न वन प रभाषीत अशंदायी िनवृ ी वेतन (ड .सी.पी.एस) कायवाह  ह  
नांदेड वाघाळा शहर महानगर पािलकेतील यां या ज ुिदनांकापासुन माहय धरण्यात येईल या अिटवर यांची सेवा वग करण्यास 
हरकत नाह . 

उपरो  अट  व शत या अधीन राहन ौी ओकंारे र अर वंद ःवामीु ,िलपीक यांना लातुर महापािलकेत सामावुन घेणेसाठ  
पऽ यवहार करण्यास िह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी.  
वषय बं.11     ूःताव 

ौीमती समुै या सुलताना मोह मद सगीर हया बहृ मुबई महानगरपािलके या ौिमक वदयापीठ होकेशनल युिनसीपल 
ऊद ःकुल नंू .1 धारावी ( जी-नॉथ वॉड,िश ण वभाग ) येथे ूाथिमक वदयानयात िश ीका या पदावर मागील 7 वषापासुन 
कायरत आहेत. यांचे पती, सास-ुसासरे व सव कुटंब हे नांदेड येथील असून यां या सास ु हया वृ द असून मागील बू -याच 
वषापासून हदय वकाराने ऽःत आहेत व सास-यानांह  मानिसक आजार अस याने यांची देखभाल करणेसाठ  संबंिधतांना नांदेड 
येथे राहणे आवँयक आहे. यामुळे ौीमती सुमै या सलुताना मोह मद सगीर, ूाथिमक िश ीका यांना बहृ मुंबई 
महानगरपािलके या ौिमक वदयापीठ होकेशन युिनसीपल ऊद ःकूल नंू .1 धारावी ( जी-नॉथ,िश ण वभाग )येथुन नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपालीके या र  असले या पदावर सेवा समा व  करण्यास ह  सवसाधारण सभा सवानूमते मा यता देते व 
हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  
सुचक:- मोह मद साबेर चाऊस                                           अनुमोदक:-अ.हफ ज अ.कर म 

ूशासिकय िट पणी 
 ौीमती सुमै या सुलताना मोह मद सगीर, सहिश ीका, बहृमुंबई महानगरपािलका बहृमुंबई यांनी यां या कौटं बक ू
कारणाःव नावाशमनपा नांदेड येथे सेवा वग करण्यासाठ  ूःताव संबंधीत स. सदःय, मनपा नांदेड यांनी मनपा सवसाधारण 
सभेत ठेवलेला आहे परंतु संबंधीत सह िश ीका हया बहृमुंबई महानगरपािलकेतील कायरत सहिश क असून बहृमुंबई 
महानगरपािलकचे िनयमावली ह  अ य महापािलकेपे ा वेगळ  अस यामुळे संबधंीतांची एकतफ  बदलीने सेवा वग करता येणार 
नाह . 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु करण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  

आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 



(25) 
ठराव बं. 57     ठराव 

ौीमती समुै या सुलताना मोह मद सगीर हया बहृ मुबई महानगरपािलके या ौिमक वदयापीठ होकेशनल युिनसीपल 
ऊद ःकुल नंू .1 धारावी ( जी-नॉथ वॉड,िश ण वभाग ) येथे ूाथिमक वदयानयात िश ीका या पदावर मागील 7 वषापासुन 
कायरत आहेत. यांचे पती, सास-ुसासरे व सव कुटंब हे नांदेड येथील असून यां या सास ु हया वृ द असून मागील बू -याच 
वषापासून हदय वकाराने ऽःत आहेत व सास-यानांह  मानिसक आजार अस याने यांची देखभाल करणेसाठ  संबिंधतांना नांदेड 
येथे राहणे आवँयक आहे. यामुळे ौीमती सुमै या सलुताना मोह मद सगीर, ूाथिमक िश ीका यांना बहृ मुंबई 
महानगरपािलके या ौिमक वदयापीठ होकेशन युिनसीपल ऊद ःकूल नंू .1 धारावी ( जी-नॉथ,िश ण वभाग )येथुन नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपालीके या र  असले या पदावर सेवा समा व  करण्यास ह  सवसाधारण सभा सवानूमते मा यता देते व 
हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं.12     ूःताव 

स यदा आलीया बेगम प.स यद आर फोद न हया िभवंड  महानगरपािलकेत उपिश ीका पदावर कायरत आहेत.ते मुळचे 
नांदेड येथील रह वाशी असून यां या आई वयावृ द असून थायरॉईड, मधुमेह व उ च र दाबा या आजाराने नेहमी ऽःत 
आहे. यांची वेळेवर सेवा व उपचार करणेकर ता इतर कोणीह  नाह . यामुळे यांना नांदेड महापािलकेत बदली करणे अिनवाय 
आहे. 

यामुळे स यदा आलीया बेगम प.स यद आर फो न यांची िभवंड  ज.ठाणे महानगरपािलकेतून नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेत बदली करणे कर ता ह  सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते. 
सुचक:- आयेशा बेगम शेख असलम                                       अनुमोदक:-फा ख हसेन बदवेलु  

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

ठराव बं. 58     ठराव 

स यदा आलीया बेगम प.स यद आर फोद न हया िभवंड  महानगरपािलकेत उपिश ीका पदावर कायरत आहेत.ते मुळचे 
नांदेड येथील रह वाशी असून यां या आई वयावृ द असून थायरॉईड, मधुमेह व उ च र दाबा या आजाराने नेहमी ऽःत 
आहे. यांची वेळेवर सेवा व उपचार करणेकर ता इतर कोणीह  नाह . यामुळे यांना नांदेड महापािलकेत बदली करणे अिनवाय 
आहे. 

यामुळे स यदा आलीया बेगम प.स यद आर फो न यांची िभवंड  ज.ठाणे महानगरपािलकेतून नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेत बदली करणे कर ता ह  सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 

वशेष बाब हणुन आय या वेळ चे वषय 

महापौर वशेष बाब हणुन खालील ूःतावास आय या वेळ  घेण्यात आलेले असुन यास मा यता देण्यात 
येते. 

वषय -      ूःताव 

      तथागत गौतम बु द यां या जयंती िनिम  गे या 10 व वषापासुन बु द ूभात हा सांःकृितक कायबमाचे एकिन  
ूित ान माफत आयोजन केले जाते.  या कायबमासाठ  महानगरपािलका . 50,000/- आिथक मदत करते. यास ूतीवष  
महासभेची मा यता यावी लागते. 
      ह  मा यता ूतीवष  घेण्याऐवजी यास कायमःव पी मा यता देणेकर ता ह  सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कायण्यात येते 
सुचक :- सौ.िगतांजली हाटकर                                        अनुमोदक :- वनय पाट ल, गोडबोले यो सना राज ु 

ूशासक य िट पणी 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभे समोर तथागत गौतम बु द यां या जयंती िनिम  गे या 10 

वषापासून बु द ूभात हा सांःकृतीक कायबमाचे एकिन  ूित ान माफत आयोजीत केले जाते.या कायबमासाठ  महानगरपािलका 
. 50,000/- आथ क मदत करते यास ूितवष  महासभेची मा यता यावी लागते.ह  मा यता ूितवष  घेण्याऐवजी यास 
कायमःव पी मा यता देणे कर ता असा ूःताव स.सदःयांनी सादर केला आहे. 

तथा प, मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 66 (21), (22), (25), व (41) अ वये सांःकृतीक 
कायबम / िबडा/ मिहला बालक याण व व वध संःथाना देण्यात येणा-या अनुदानाची िनयमावली मनपाने तयार केलेली आहे. 
यम ये अनुदान वाटपाची कायप दती कलम 3 म ये नमुद करण्यात आली आहे.सदर कायप दत खालीलूमाणे नमूद केलेली 
आहे 
िनयम:5- कोण याह  व वध पंजीकृत अथवा न दणीकृत शै णक, सांःकृतीक, सामाजीक, सािह य, कला, िबडा व नाटय 
ेऽातील संःथेस िकंवा या संःथे या संल न तीन वषातुन एकवेळेस अनुदान देण्यात येईल असे ः  नमुद केले आहे. 
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िनयम:6- पंजीकृत अथवा नोदणीकृत शै णक, शै णक, साःंकृतीक, सामाजीक, सािह य, कला, िबडा व नाटय ेऽातील 
संःथेनी अशंदानासाठ  अज करते वेळेस विश  ूपऽात अज केला पािहजे.संःथे या अजासोबत संःथे या वाष क अहवालाची 
ूत,लेखापर णाची ूत, न दणीकृत ूमाणपऽ,तसेच चाटड अकाँऊटंट यांचे लेखा प र णाची ूत इ याद  बाबी जोडणे आवँयक 
राह ल यािशवाय अशदंान देण्यात येणार नाह .असे नमुद केले आहे. 
िनयम:8- खाजगी संःथेने वाचनालय, यायम शाळा व इतर िबडा ऽातील सःंथा तसेच इतर पंजीकृत संःथा यांचे पंजीकरण 
क न पाच वषाचा कालावधी झालेला असला पािहजेव महानगरपािलका हद त कमीत कमी पाच पंजीकरण क न पाच वषाचा 
कालावधी झालेला असला पािहजे व महानगरपािलका हद त कमीत कमी पाच वषाचे काय असले पािहजे तरच अनुदान देण्यात 
येईल. 
िनयम:9- धाम क /राजक य संःथाना अशंदान िदले जाणार नाह .तसेच धाम क राजक य उपबमानांह  अशंदान िदले जाणार नाह . 
तसेच धाम क राजक य उपबमानाह  अशंदान िदले जाणार नाह  व अशंदान िमळणे हा कोणाचाह  ह क राहणार नाह  तो 
महानगरपािलके या उपल ध िनधीवर उपल ध िनधीवर अवलंबून राह ल असे नमुद आहे. 
      सदर िनयमावलीस नांवाशमनपा सव साधारण सभा ठराव ब.130 िदनांक 17.10.2006 अ वये मा यता िमळालेली आहे. 
तसेच महारा  शासन नगर वकास वभाग, शासन िनणय ब. नावाशमनपा-1300/1230/ू.ब30/05/न व-24 िदनांक 
10/12/2007 या शासन िनणया अ वये सदर िनयमावलीस मा यता ूदान केली आहे. 
    कर ता शासन मा य िनयमावलीतील अनुदान वाटपाची कायप दत कलम 3 िनयम ब 05 नसुार कोण याह  व वध पंजीकृत 
अथवा न दणीकृत शै णक, साःंकृितक, सामा जक, सािह य, कला, िबडा व नाटय ेऽातील सःंथेस िकंवा या संःथे या सलं न  
तीन वषातुन एकवेळेस अनुदान देण्यास येईल अशी तरतुद आहे. 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु करण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
ठराव बं. 59     ठराव     
      तथागत गौतम बु द यां या जयंती िनिम  गे या 10 व वषापासुन बु द ूभात हा सांःकृितक कायबमाचे एकिन  
ूित ान माफत आयोजन केले जाते.  या कायबमासाठ  महानगरपािलका . 50,000/- आिथक मदत करते. यास ूतीवष  
महासभेची मा यता यावी लागते. 
      ह  मा यता ूतीवष  घेण्याऐवजी यास कायमःव पी मा यता देणेकर ता ह  सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कायण्यात येते.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
महापौर आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जािहर करण्यात येते शेवट  रा िगत 

हणण्यात येईल= 
   शेवट  रा िगत हणण्यात आले. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


