
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 गु वार, दनांक 19.07.2018 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची सवसाधारण सभा 
महानगरपािलके या शकंररावजी च हाण सभागहृात भर व यात आली होती .  
   उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  क न सदर सभेस खालील स.सदः य उप ःथत होते. 
     मा. सौ. भवरे िशलाबाई कशोर, महापौर 
    सवौी /ौीमती  
  पाट ल वनय व ांबर      राऊत दपक नरहर   

  पाट ल सुनंदा सभुाष    क याणकर योती कशन   
  क याणकर बालाजी देवीदास   कदम योती मिनष 
  तु पेकर संगीता सखाराम   मुळे क वता संतोष    
  देशमुख सतीश पुंडलीकराव    पवळे उमेश देवराव    
  पूर  कौश या शंकर    कोकाटे क णा भीमराव 
  गाड वाले सं दपिसंघ शकंरिसंघ   वाघमारे दयानंद नामदेव    
  बरकले स रता बालाजीराव   ःवामी शलैजा कशोर 
  च हाण आनंद शकंरराव    पंपळे महि हरामन 
  पावडे जयौी िनलेश    नेरलकर अपणा ऋषीकेश   
  खान फा ख अली इलीयाज खान  य नम राजेश लआमीनारायण   
  देशमुख वैशाली िमलींद   कनकदंडे महेश मारोतराव 
  रायबोले योती सुभाष     च हाण उमेशिसघं अशोकिसंग   
  पाट ल संगीता व ठल   खान अ दल अलीम खान ु अ दल जलील खान ु  
  सोनाळे दंयंत गणेशराजु    येवनकर मो हनी वजय 

 खान सलीमा बेगम नु ला खान  ग डम नागनाथ द ाऽय 
 पवळे पुजा बालाजी    ःवामी कशोर म लीकाजनू  

 गाड वाले मनिमतकौर नरििसंघ  ितडके ूशांत व ठल  
 गजभारे बापुराव नागोराव    शहाणे अ का जगद श   

 गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ   स यद शेर अली अ. महेबुब अली 
 रझीया बेगम बाबु खान   खान म.मसुद अहेमद खान उःमान खान 
 अ दल स ार अु . गफुर     शमीम बेगम शेख जावीद  

 अ. रिशद अ. गणी    सोनकांबळे गंगाबाई म हार    
 कुरेशी रेहाना बेगम चाँद पाशा   अ दलु शमीम अ द ला साबु   
 मोह मद साबेर चाउस मोह मद नासेर चाउस अ. लतीफ अ. मजीद  
 शबाना बेगम मो. नासेर   फरहत सुलताना खुश द अ वर 

 कोकुलवार नागेश गो वंद   कापुरे िगतांजली रामदास  
 अ. हफ ज अ. कर म   आयेशा बेगम शे. असलम (बाबभुाई खोकेवाले) 

 फा ख हसेन कासीम ु परान   सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ  
 खालसा ूकाशकौर सुर जतिसंघ  रावत भानुिसगं गया दनिसंग  
 तेहरा अमीतिसंग गोपालिसगं   मुथा कांताबाई ूकाशचंद   
 यादव ूभा इ रलाल   नवाब गुरिमतिसघं ब-यामिसंघ 

 धबाले द ा क पल    शोएब आफाख स. मजहर हसेनु  
 अ. फयीम अ. मुनीर   मोरे दपाली संतोष   

 गोरे शांता संभाजी    गु पले बेबी जनाधन   
 जाधव ौीिनवास नारायणराव   देशमुख मंगला गजानन   

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

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

महापौर   सभेचे काकाजास सु वात कर यात येते. 
 



(2) 
अ. स ार अ. गफुर   अफगानीःथानवर जो हमला कर यात आलेला आहे याचा आ ह  िनषेध करतो. ौी साईनाथ जाधव 

िसडको यांचा मृ यू झालेला यांना ौ दांजली अपण कर यात यावी. 
सभागहृ नेता  िशख समाजा या काह  नागर कांची िनघणृ ह या कर यात आलेली आहे याचा मी िनषेध न द वतो 

आ ण यांना ौ दांजली अपण कर यात यावी. 
बापुराव गजभारे    पंढरपुर या याऽेत जाणा-या मह लेचा मृ यू झालेला आहे. ती  ह  ौ दांजली अपण कर यात यावी. 
उप महापौर  ौी साईनाथ जाधव िसडको यांचा मृ यू झालेला आहे यांना ौ दाजलंी अपण कर यात यावी तसेच 

अफगाणीःथानवर हमला केला व िशख समाजा या नागर कांची िनघणृ ह या केली याचा िनषेध 
कर याचा व पंढरपुर या याऽेत जाणा-या मह लेचा मृ यू झालेला आहे. तीसह  ौ दांजली अपण 
कर या या ूःताव मांड यात आला यास माझे अनुमोदन आहे. 

महापौर अफगानीःतान येथे झाले या ह ला, व िशख समाजा या कांह  नागर कांची िनघणृ ह या कर यात 
आलेली आहे या दो ह  ह याचे ह मनपा सभा सवानुमते िनषेध करते,  तसेच  िसडको येथील ौी 
साईनाथ जाधव महाराजांचे िनधन झालेले असुन व लोहा येथुन पंढरपुर याऽेला जाणा-या एका 
नागर कास वधुतचा शॉक लाग याने मृ यु झाले या नागर कांना ौ दांजली अपण कर यास 
मा यता दे यात येते  

ठराव बं. 60     ठराव 
 अफगानीःतान येथे झाले या ह ला, व िशख समाजा या कांह  नागर कांची िनघणृ ह या कर यात आलेली आहे या 
दो ह  ह याचे ह मनपा सभा सवानुमते िनषेध करते,  तसेच  िसडको येथील ौी साईनाथ जाधव महाराजांचे िनधन झालेले 
असुन व लोहा येथुन पंढरपुर याऽेला जाणा-या एका नागर कास वधुतचा शॉक लाग याने मृ य ुझाले या नागर कांना ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते ौ दांजली अपण करते. 
सभागहृ नेता  या ज हयाला ौी रामराव रातोळ कर हे आमदारक  भेटलेली आहे यांचे हे सभागहृ यांचे 

अिभनंदन करतो. ते िन ीत शहराचा वकास कर यास  आप याला सहकाय करतील अशी अपे ा 
करतो. 

अ. स ार अ. गफुर सभागहृनेता यांनी अिभनंदनचा जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे 

महापौर ज हयाला ौी रामराव रातोळ कर हे आमदारक  भेटलेली आहे यांचे हे सभागहृ यांचे अिभनदंन 
कर यास मा यता दे यात येते. 

ठराव बं.61      ठराव 
 मा. ौी रातोळ कर राम पाट ल यांनी महारा  वधान प रषदेवर बन वरोध िनवड झा यामुळे यांचे हा दक अिभनंदन 
ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते करते. 
बालाजी क याणकर   टॅ स दर वाढ चा मुददा आहे ती वाढ 40 ट के का कर यात आलेली आहे. याचा मला खलुासा 

दे यात यावा.  या टॅ स वाढ ला माझा वरोध आहे. 
आनंद च हाण    सदर वषय हा वषय पऽीकेवर अस याने याची आता चचा कर यात येवू नये. 
उमेश च हाण   माचम ये बजेट  मंजरू केले आहे परंतू आता पयत आ हाला या बजेटची बुक िमळाली नाह  

यामुळे आ ह  वकासाची कामे कशी करावी याचा खुलासा कर यात यावा. कोण या िशषकाम ये 
क ि◌ती पैसे आहेत हे आ हाला कसे कळणार ?    

बालाजी क याणकर   टॅ स दर वाढ चा मुददा आहे ती वाढ 40 ट केचे बीले वाटप कर यात आली आहेत काय याचा 
खुलासा करावा. 

उप महापौर   सदरचा वषय हा वषय पऽीकेवर अस याने यावेळ  आपण मांडावा. 
नगरसिचव   बजेट बुक तयार झालेले आहे. सदरचे बजेट बुक हे सुटकेसम ये टाकुन दयावयाचे अस याने ते 

ूल बंत राह ले आहे. दोन दवसात सव स.सदःयांना बुक दे यात येईल. 
उमेश च हाण    आ हाला सुटकेस नसली तर  चालेल आ हाला बजेट बुक दे यात यावे. 
आयु      मा. महापौर महोदया, दोन दवसात सुटकेसह बजेट बुक दे यात येईल. 
अ दल रशीदु    कोण या िशषकातुन कती खच होणार आहे याचा माह ती आ हाला नाह . आ ह  वकासाची कामे 

कशी सुचवणार हे सांगा. ईद या काळात  मोठया समःया िनमाण झा या हो या याची सोडवणुक 
कोण करणार याचा खुलासा करावा. एएमआरसीचे कामे कशी करावी हे आ हाला सांगावे. ह  कामे 
कर यापुव  आयु  साहेबांनी मंजरू  द यािशवाय कामे होत नाह त अशी मह वाची कामे क हा 
होणार याचा खुलासा करावा. 

उमेश च हाण   आम या ूभागात आतापयत मु माची एक गाड  टाक यात आलेली नाह . पावसाळा सं प यानतंर 
मु म टाकुन काय फायदा होणार आहे. 
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आयु    एएमआरसीचा कंऽाटदाराचे मागील 4 वषापासनु यास पैसे दले नस याने तो काम कर यास तयार 

होत न हता यास आता आपण पैसे देत आहोत यामुळे तो कामे कर यास तयार झाला आहे. 
साबेर चाऊस   दोन वषापासुन यास आपण पैसे दले नसतील परंतू आम या वाडातील कामे मह वाचे आहेत ती 

कामे ता काळ क न ावे. 
सभागहृ नेता  आता न वन कंऽाटदार एएमआरसीचा आलेला आहे. मागचे पैसे दे यासाठ  तो आपणास लॅकमेल 

कर त असेल तर यास आप यामाफत लॅकिलःट केले पाह जे.  

उमेश च हाण   सव ूभागाची पहाणी क न यावी यास काया र मा यता घे यात यावी. मागील दड 
मह यापासुन मी पाठपुरावा कर त आहे तर ह  मा या ूभागातील कामे होत नाह त. हणुन मी 
एका तासासाठ  सभागहृ तहकुब क न मा या ूभागाची पहाणी करावी. मु म क हा टाकणार आहेत 
हे आ हाला सांगावे. 
ग धळ सु  होता. 

सभागहृ नेता  आपण ःथळ कर त आहात ती चांगली बाब आहे यास आमचा वरोध नसुन याबाबत अिभनंदनच 
आहे. पण वाःत वक पर ःथतीत ह  वेगळ  आहे. वाडात कामे होत नाह  ती कामे क न घेणे 
गरजेचे आहे. 

महापौर     आतापयत जे ू  उप ःथत झाले आहेत याचा ूथम कायकार  अिभयंता खुलासा करतील. 
कायकार  अिभयतंा (सांबा व) सव झोनमधील एएमआरसीचे कंऽाटदार िनयु  कर यात आलेले आहेत. फ  झोन 4 व 5 चे 

एएमआरसी िनयु  करावयाचे िश लक आहे ती वर त कर यात येतील. 
बालाजी क याणकर   फाईलवर िनणय का होत नाह  फाईल या वभागाची या वभागाकडे जात असते हेच पहाणे 

आवँयक आहे. 
आयु    एएमआरसीचा एक कंऽाटदार इएमड  दे यास तयार नाह  यामुळे ते आजच याचे कंऽाट र  

कर यात येईल. इतर कंऽाटदाराने कामे चालू कर यासाठ  आदेशीत कर यात येईल. 
अ दल सतारु    आप याकडे इंजीिनयर आहेत यां या माफत स ह ण क न यांचा अहवाल घे यात यावा. 

या यानंतरच कामे काढावी सव कामे ह  ूभागवाईज देवून कामे क न यावे. ूभागाम ये जी 
रक हर  आहे ती वसुल करावी या ूमाणात यां या वाडातील कामे क न यावे. आपले अिधकार  
काय कामे करतात हे सांगा. एकदा लाईट बसवा असे सांगीतले क , शासन िनणय दाख व यात 
येतो. याला काह  पयाय नाह त काय हे सागंावे.आम या सवसाधारण सभेला अिधकार आहेत या 
अिधकाराचा आ ह  उपयोग करणार आहोत. मु म, जीएसबी व लाईट यासाठ  आजच िमट ंग घेवनू 
सवाना आदेश दयावे व कामे चालू करावे. जे कामे कर त नाह त यां यावर कायवाह  करावी. 

स. शेर अली   मी मागे कायकार  अिभयंता यांना मा या ूभागातील काम सांगीतले होते यावेळ  ते सांगातात क  
कंऽाटदारास बोलावे परंतू आ ह  कंऽाटदारास का बोलावे. आ ह  अिधका-यास आम या ूभागातील 
कामे कर यास सांगू . इतर कोणालाह  बोलणार  नाह  नालीवरचे काम अदयापपयत झालेले नाह . 
हणुन यासाठ  ूभाग वाईज एएमआरसीचा ठराव पास केला होता यामुळे ता काळ कामे हो यास 
मदत होणार आहे. 

अ दल हु फ ज   सव कामे ह  वाड वाईज कर यात यावे. या ठकाणी आवँयक आहे या ठकाणचे कामे होतील. 
एवढ  मोठ  महापािलका आहे यामुळे एकऽ कामे करणे चुक आहे. वाडवाईज कामे के यास यात 
िनधीची बचत होईल. 
ग धळ सु  होता. 

उप महापौर  या एर यामधील एएमआरसीचे कामे सु  झाली नाह त कंवा कंऽाटदार कर यास तयार नसेल तर 
अशा वेळ  या ठकाणची एएमआरसी मंजरू आहे यां याकडून ह  कामे क न घे यात यावेत.   

    ग धळ सु  होता. 
महेश कंदकदंडे   आ ह  िनवडून जवळपास 8 मह ने झाले आहेत पण आ ह  एकह  लाईट बसवू शकलो नाह . 

मु माची एक गाड  टाकू शकलो नाह . वाडात एकह  काम कर यास सु वात झालेली नाह , या 
ठकाणी आपणास अ शी नगरसेवक यां या वाडातील समःया सांगत आहेत परंतू आ हाला 
आम या ूभागातील 25 हजार लोकांना बोलावे लागत आहे.  ू येक लोकाकडे अिधकार  वगाचे 
नंबर नाह त यां याकडे नगरसेवकाचा नंबर आहेत यामुळे ते लोक आ हाला कॉल करतात. उ रे 
देखील आ हाला दयावे लागत आहे, आ ह  सांगीलले कामे ूशासनाने करावे. ू येक ूभाग वाईज 
एमआरसी तयार करावी. व  15 ल ापयत खच कर याचे अिधकार नगरसेवकाला दे यात यावे. 

राजेश य नम   मा या ूभागातील फोटो हे वतृपऽात आलेले आहेत. इतक  वाईट अवःथा झालेली आहे. फोटो 
आ यानंतर तर  कामे करावे असे मला वाटते. 
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दपाली मोरे  धुमाळ वाड  या रः यावर मोठ मोठे खडडे झालेले आहेत हे खडडे बूज व यात यावे. खडडे झाले 

अस याने यात लहाण म छर होत आहे यामुळे आमचे आरो य धो यात आलेले आहे. लहान 
मुलाना या रः याव न जा यासाठ  ऽास होत आहे यामुळे हे मोठे खडडे बुज व यासाठ  संबधीताना 
आदेश दे यात यावे. 

योती क याणकर   ूभाग बमांक 1 म ये कती खडडे कती झाले याची आपण ःवत: पहाणी करावी यानंतर आप या 
ल ात येईल. मा या ूभागात झालेले  खडडे वर त बुज व यात यावे अशी आपणास वनंती आहे. 
या खडडयामुळे अपघाताचे ूमाणात वाढ  झालेली आहे. 

योती कदम   ूभाग बमांक दोनम ये सेनेज लाईनचे व पा या या लाईनचे काम झालेले आहे यामुळे या 
एर यातील सव रःते खराब झालेले आहे हे रःते द ःत करणे आवँयक आहेत यासाठ  सवात ु
ूथम या रः यावर चुर  टाक यात यावी जेणेक न नागर कांना चालणे साईचे होईल. 

मोह नी येवनकर   ूजावाणी कायालया या शेजार  सेनेज हे नेहमी तुंबून राहत असते. याची द ःती कर यासाठ  ु
सुचना क नह  काम होत नाह . ूजावाणी पेपरम ये याची बातमी ूिस द झाली होती.  घरातील 
िनघालेला कचरा हा ना याम ये टाकतात यामुळे ना या या तुंबून राहतात. या ःव छ कर यात 
या यात. 

संिगता पाट ल    वजय नगर सोसायट  म ये वाःत यास आहे महा मा फुले शाळा आहे या शाळेसमोरचा रःता 
नादरःत आहे तो वर त द ःत क न दयावाु ु .  या रः याची आयु  महोदयांनी पहाणी क नच 
िनणय यावा. लोक आ हाला रोज फोन कर त आहेत. 

द ा धबाले   दोन मह यापासनु पावसाळा सु  झालेला आहे. आ ण सव नांदेड शहरातील समःया आहेत या 
ूभागात मु म टाकणे आवँयक आहे या एर याम ये ता काळ टाक याची कायवाह  हाती यावी. 
पावसाळा संप यानंतर मु म टाकुन काह  फायदा होणार नाह . मा या ूभागात पासवाचे पाणी 
लोकां या घरात जात आहे.  मु म हा लवकरात लवकर टाक यात यावा. लाईटची देखील यवःथा 
नाह  आम या वाडात सापा या दोन तीन केसेस झाले या आहेत. लहान मुलाचा मृ यू झालेला आहे. 
मा या वाडात येवून पहाणी करावी अशी आपणास वनंती आहे. 

अ दल फईमु    मा या वाडात या समःया िनमाण झाले या आहे या फार गंभीर ःव पा या आहेत या कडे आपण 
ल  दले पाह जे. मा. आयु  महोदय आपले काम अ यंत चांगले आहे शहरात असेच काम झाले 
पाह जे. आप या कामाची मी ूशशंा करतो. 

अपणा नेरलकर   नांदेड शहरातील सव जनावरे हे रः यावर पडून राहत आहेत यासाठ  आप या क डवाडयाची काय 
ःथती आहे हे सांगावे. मोठ मोठया ूिश ण संःथा आहेत मोठे कोचींन लासेस चालतात. 
रः यावरचे खुप ठकाणचे लाईट बंद आहेत. सव जनावरे ह  क डवाडयात टाकावी. मागील दोन 
मह यात कच-याचे काम यो य होते परंतू आता कोणीह  एसआय ूभागात येत नाह . गाडयाम ये 
जीपीएस िसःट म  लाव यात यावी. ूभाग बमांक 5 म ये रः यावर येणार  घाण/ नालीचे 
पाणी/सेनेज इ याद ची कामे क न यावे. आनदं नगरला सेनेज लॉक झाले असे आ ह  तानाजी  
यांना सांगतो तो काम कर त नाह . 

शलेैजा ःवामी   आता या मह ला नगरसे वकेने जे ू  मांडले आहेत ते अ यंत गंभीर ःव पाचे आहेत यामुळे 
ूथम या ू ाचा खुसाला आयु  महोदयांनी करावा. 

फा ख अली खॉ   आतापयत ब-याच नगरसेवकांनी आप या वाडातील ू  मांडले आ ण हणाले क  खुलासा करावा. 
या खुलाःयाला काह  अथ आहे क  नाह . खुलासा झाला हणजे कामे झाले का. नाह  ू य ात 
कामे झालेले दसत नाह . आ ह  आपणास कती दवस खुलासे मागत राहणार आहोत. काह  कामे 
होणार क  नाह त. मागील 15 वषापासुन मी िनवडून येत आहे. पण ू  काह  सुटत नाह त  याचे 
कारण काय आहेत हे सांगा. लहान लहान कामे आ ह  अिभयं याकडे घेवून जातो, आ ण या 
ठकाणी आ हाला उ र िमळते काम होईल. काय चालू आहे हा ूकार.  लोकांची कामे ूशासनाने 
करावे. आम या ूभागातील लहान लहान कामे आ ह  सांग याची काय आवँयता आहे ह  कामे तर 
ूशासनाने आपण ःवत: हन केले पाह जेु . जे काम ूशासनाचे आहे ते यांनी करावे. परनगरम ये 
सेनेजचे काम कर यात यावे. 

जयौी पावडे   लोकांचे जे ू  आहेत ते सोड वणे ूशासनाचे व नगरसेवकांचे काम आहे. आम या मह लांनी जे 
ू  मांडले ते आपण न क च सोडवणार आहात. भा यनगर रः यावर मोठे कोचींग लासेस आहेत 
याचे िनयोजन करावे. शहरातील लाईट लाव याबाबत काय कायवाह  करता येते हे देखील पहावे. 
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सितश देशमुख    तरोडा भाग हा न याने समा व  झालेला आहे. या भागात आपण पहाणी केली आहे. या 

ठकाण या समःया फार मोठया आहेत.  सवच नगरसेवकांना या समःया बाबत मा हती 
आहे.आम या वरोधी प ातील ने याने शासनाकडून वशेष िनधी आणुन या भागातील समःया दर ु
करा यात. नगर वकास खा याने 100 कोट चे वशेष अनुदानाची मागणी करावी. तरोडा भाग हा 
िचखलमय झालेला आहे. दररोजचे 25 ते 50 शक या वाडात पडले पाह जे अशी आपणास वनतंी 
आहे. केवळ 10 गाडया आम या वाडात टाक यात आ या असतील.  या कामाची ःपीड वाढवावी. 
लाईटह  चालू क न यावे. आपली ःवायत संःथा आहे, ःवाय  संःथा अस याने एक वशेष 
अिधकाराम ये आदेश पार त क न लाईट लाव याचे काम हाती यावे. 

बापुराव गजभारे   थोडाह  पाऊस झाला क  ह ंगोली गेट या अडंर ॄजम ये पाणी साचते.   या ठकाण या पा याचा 
िनचरा यो य वेळ  करावा.  

फा क बदवेल   मु यलेखािधकार  हे कंऽाटदारासोबत यो य वतन कर त नाह त. कंऽाटदाराने काम के यानंतरच 
लेखा वभागात पैसे माग यासाठ  जातात यावेळ  मु य लेखािधकार  यो य प दतीचे वतन 
कंऽाटदारासोबत कर त नाह  असे वांरवार दसून येत आहे. नगरसेवकास देखील यांची वागणकू 
यो य प दतीची नाह . आ हाला वेळ दे यात यावा. हा मुददा फार गंभीर आहे. ईद या काळाच 
पाणी िमळत नाह  याचे कारण काय आहे याचा खुलासा करावा. अधंारे साहेब यां याकडे जाःत चाज 
होत असतील तर यां याकड ल काम क न यावे. यांचे काम इतरांना दयावे. 
ग धळ चालू होता. 

महि पंपळे   हषनगर म ये 3 ते 4 एकरचा पटटा आहे. या जागेवर काम कर यासाठ  बांधकाम परवानगी 
घे यात आली होती. शासनाने जवळ पास 40 ल  पये खच क न चालू केले आहे. आम या 
एर यातील मागील तीन मह यापासुन कामे थां व यासाठ  मी संबधीत झोनल ौी इंगोले यानंा 
सुचना के या हो या परंतू याकडे ते गंभीरतेने पहात नाह . काह तर  इतर ूकार झा याचे दसनु 
येते. िचर मीर  क न घर  बसले असे माझा कयास आहे. मनपाचे उ पन वाढ झाले पाह जे. कोचींग 
लासेस या समोर अनािधकृत रः यावर गाडया लावतात. वदया या या गाडयाची पाक ग 
कर याची जबाबदार  ह  लास या संचालकाची आहे. या बाबीकडे आपण ल  घालावे. 

गु ूतकौर सोड   ँयामनगर नगर दवाखा या या रः यावर कोचींग लासेस वा यांनी फुटपाथवर सव क जा केलेला 
आहे. या ठकाण व न जातांना लोकांना फार ऽास होतो.  कोचींग लासेस वा यांची वाहने 
फुटपाथवर थांबणार नाह  याची काळजी ूशासनाने यावी. 

स. शेर अली   आमचा वाड हा अ वकसीत वाड आहे. आ ह  एक ूःताव दला होता क  ूभाग वाईज 
एएमआरसीचे कामे कर यात यावी. 

महापौर     आयु ांनी खूलासा करावा. 
आयु    महापौर महोदया, क डवाडया या संदभात एका कंऽाटदाराची िनयु  कर याची ूब या चालु असनू 

कंऽाटदाराने करार केला असून याचे आता काम चालू होईल . चुर याबाबतचा एक एएमआरसीचा 
कंऽाटदार एका भागातील कामे कर यासाठ  करार करत नाह  या यावर कायवाह  कर यात येईल. 
ू येक ूभाग िनहाय कंवा या ूभागात कामे चालू आहेत याच कंऽाटदाराकडून चूर  टाकुन 
घे याचे काम कर यात येईल.  तरोडा कौठा भागाम ये बरेच रःते खराब झाले आहेत या भागाम ये 
आपले सेनेजचे काम झाले आहे यामुळे हे रःते खराब झालेले आहेत.  सेनेज लाईनचे र ःटोरेशनचे 
काम करणार आहोत. या ठकाणी काळया मातीचे रःते आहे ते रःते याच कंऽाटदाराकडून क न 
15 दवसाचे आत क न घेणार आहोत. आरअ डबी या कंऽाटदाराने यां या गाडयावर जीपीएस 
िसःटम बस वली पाह जे.  जीपीएस यांनी सु  केलेले आहे  सव नागर कांना पाह यासाठ  
संबधीतास आ ह  सुचना देणार आहोत.सेनेज या बाबत ब-याच तबार  आहेत. लहान चार गाडया 
आपण घेणार आहोत. तो आपला सेनेजचा ू  सटु शकेलू . लाईट या संदभात जो शासनाने जी आर 
काढला आहे परंतू ते काम कर यात तो संबधीत कंऽाटदारार स म नाह  असे वाटते यामुळे 
आ ह च ती लाईटचे ता काळ क . 

हंगोली गेट ॄजचे पाणी कसे थां वता येईल याचेह  िनयोजन कर यात येईल. बजेटची 
ूत आपणास दे यात येईल. बीओट  त वावर जागा वकसीत कर यात येतील यातुन आपणास 
बराच िनधी िमळणार आहे. तसेच जाह रातीचे धोरण िन ीत क न यातूनह  आपणास िनधी 
उपल ध करता येईल. मनपाचे उ प न कसे वाढ करता येईल याकडे ल  दे यात येणार आहे. 
चेकचा जो वषय आहे यात कंदेवार यांचा काह  दोष नाह  कारण मनपाकेकडे पैसेच नाह त. 
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उमेश च हाण   अमतृ योजने अतंगत लाईन टाक याचे काम चालू आहे. या लाईनला कने शन दले जात नाह  

मग लाईन टाकुन काय फायदा हे सांगावे. याचा खुलासा करावा. 
कायकार  अिभयतंा(पापु)  अमतृ योजने अतंगत शहरात 130 क.मी लाईन टाक यात येणार आहे. आतापयत कंऽाटदाराने 85 

कमी लाईन टाकलेली आहे. बास कने शन पुणपणे बाक  आहे. मागील मे मह ना हा टंचाई मह ना 
होता. यामुळे बास कने शनचे काम केले नाह .   

उमेश च हाण   तो कंऽाटदार काम कर त नाह  तो पळन गेलेला आहेु . सभागहृात दशा भुल कर याचे काम क  
नये.  

ग धळ सु  होता. 
उप महापौर   वषय पऽीका चालु कर यात यावी. 
महापौर     वषय पऽीका चालू कर यात यावी. 

आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 

वषय बं. 01      

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/2135/18 दनांक 19.05.2018 अ वये ौी राजेश कच  ज धळे, पु ष 
मजरु यांना दनांक 17.05.2018 रोजी -हदय वकाराचा ध का आ याने यांना म हंिकर चेःट हॉःपीटल नांदेड येथे दाखल केले 
असून संबंधीत हे अितद ता वभागात उपचार घेत आहेत. 
 संबंधीतांनी दनांक 18.05.18 अ वये अज सादर क न वै कय खचा या ूितपुत क रता अमीम र कम पये 
1,00,000/- (अ र  पये एक ल ) दे याची वनंती केली आहे. 
 नावाशमनपाकेतील कमचा-यांना रा य शास कय कमचा-यां ूमाणे वै क य खचा या ूितपुत चा लाभ दे यासाठ  
नावाशमनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 20 दनांक 10.04.2018 नुसार मा यता द यानुसार मनपा अिधकार  / कमचा-यांना 
वै क य खचा या ूितपुत चा लाभ दे याक रता कायालयीन आदेश बं. साू व/656/2018 दनाकं 16.04.2018 अ वय मा यता 
ूदान केली आहे. 
 क रता ौी राजेश कच  ज धळे पु ष मजरु यानंी दनांक 18.05.18 या अनुषगंाने अमीम र कम . 1,00,000/- 
(अ र  पये एक ल  फ ) अमीम दे याची ूशास कय व आथ क मा यता सदर ल आदेशा दारे दे यात आलेली असुन सदर ल 
आदेशाची न द घेणे बाबत. 
महापौर   न द घे यात येते. 
ठराव बं.62      ठराव 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/2135/18 दनांक 19.05.2018 अ वये ौी राजेश कच  ज धळे, पु ष 
मजरु यांना दनांक 17.05.2018 रोजी -हदय वकाराचा ध का आ याने यांना म हंिकर चेःट हॉःपीटल नांदेड येथे दाखल केले 
असून संबंधीत हे अितद ता वभागात उपचार घेत आहेत. 
 संबंधीतांनी दनांक 18.05.18 अ वये अज सादर क न वै कय खचा या ूितपुत क रता अमीम र कम पये 
1,00,000/- (अ र  पये एक ल ) दे याची वनंती केली आहे. 
 नावाशमनपाकेतील कमचा-यानंा रा य शास कय कमचा-यां ूमाणे वै क य खचा या ूितपुत चा लाभ दे यासाठ  
नावाशमनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 20 दनांक 10.04.2018 नुसार मा यता द यानुसार मनपा अिधकार  / कमचा-यांना 
वै क य खचा या ूितपुत चा लाभ दे याक रता कायालयीन आदेश बं. साू व/656/2018 दनाकं 16.04.2018 अ वय मा यता 
ूदान केली आहे. 
 क रता ौी राजेश कच  ज धळे पु ष मजरु यानंी दनांक 18.05.18 या अनुषगंाने अमीम र कम . 1,00,000/- 
(अ र  पये एक ल  फ ) अमीम दे याची ूशास कय व आथ क मा यता सदर ल आदेशा दारे दे यात आलेली असुन सदर ल 
आदेशाची न द घेणे बाबत. 
वषय बं.  02      
 मा. आयु  कुटंब क याण तथा संचालकू , रा ीय मामीण आरो य अिभयान मुंबई यांचे पऽ बं. NRHM/Urbam 

RCH/21458-21505/2011 दनांक 24.08.11 नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके म ये महारा  शासनाने आर.सी.एच. 
फेस-2 कायबमा अतंगत आदेश बं. NRHM/Urban RCH/CPM-Appt/8168-89 दनांक 17.10.2010 अ वये कंऽाट  प दतीने 
एकऽीत वेतन पये 18,000/- (अ र  पये अठरा हजार फ ) वर िसट  ूोमाम मॅनेजर या पदावर ौी सुहास रघुनाथराव सोनुले 
यांची िनयु  केली आहे.  संबंधीतांचे वेतन दनांक 31.03.2012 पयत शासनाकडून अदाई कर यात येत होते.  यानंतर 
संबंधीतांचे वेतन मनपाके या िनधीतुन करावयाचे आहे. 
 नांदेउ वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने मंजरु केलेला ठराव बं. 84 दनांक 19.12.17 नुसार कायालयीन 
आदेश बं. नावाशमनपा/अ व/जदं/463/18 दनांक 09.01.18 अ वये संबंधीताचें ूितमहा एकऽीत मानधन पये 30,000/- 
कर यात आले. 
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 यापुव  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर कायालयीन ूःताव बं. नावाशमनपा/साू व/ 
आःथा-6/16096/18 दनांक 29.01.18 अ वये ूःताव पाठ व यात आला होता.  सभेची मा यता अपे ीत ध न कायालयीन 
आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-6/19185/18 दनांक 27.03.18 अ वये दनांक 01.01.18 ते 29.06.18 पयत मुदतवाढ 
दे यात आलेली होती व यास मनपा सवसाधारण सभेने ठराव बं. 94 दनांक 07.03.18 अ वये मा यता दली होती. 
 महारा  शासन आ ण महानगरपािलका यां या सयंु  उपबमांतुन संपूण रा ीय कायबम राब व यासाठ  महानगरपािलकेस 
ूोमाम मॅनेजर या पदाची आवँय ा असून तसेच संबधंीतांचे काम समाधानकारक अस याचा सबंंधीत वभागाने सादर केलेला 
आहे.  संबंधीतां या सेवेची मुदत दनांक 29.06.18 रोजी संपलेली असुन यां या सेवेत द. 36.06.18 रोजीचा तांऽीक खंड देवुन 
द. 01.07.18 ते 30.12.18 पयत मुदतवाढ देणे बाबतचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मजंरु ःतव सादर. 
महापौर ूशासनाने सादर केले या मुदतवाढ या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.63      ठराव 

 मा. आयु  कुटंब क याण तथा संचालकू , रा ीय मामीण आरो य अिभयान मुंबई यांचे पऽ बं. NRHM/Urbam 

RCH/21458-21505/2011 दनांक 24.08.11 नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके म ये महारा  शासनाने आर.सी.एच. 
फेस-2 कायबमा अतंगत आदेश बं. NRHM/Urban RCH/CPM-Appt/8168-89 दनांक 17.10.2010 अ वये कंऽाट  प दतीने 
एकऽीत वेतन पये 18,000/- (अ र  पये अठरा हजार फ ) वर िसट  ूोमाम मॅनेजर या पदावर ौी सुहास रघुनाथराव सोनुले 
यांची िनयु  केली आहे.  संबंधीतांचे वेतन दनांक 31.03.2012 पयत शासनाकडून अदाई कर यात येत होते.  यानंतर 
संबंधीतांचे वेतन मनपाके या िनधीतुन करावयाचे आहे. 
 नांदेउ वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने मंजरु केलेला ठराव बं. 84 दनांक 19.12.17 नुसार कायालयीन 
आदेश बं. नावाशमनपा/अ व/जदं/463/18 दनांक 09.01.18 अ वये संबंधीताचें ूितमहा एकऽीत मानधन पये 30,000/- 
कर यात आले. 
 यापुव  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर कायालयीन ूःताव बं. नावाशमनपा/साू व/ 
आःथा-6/16096/18 दनांक 29.01.18 अ वये ूःताव पाठ व यात आला होता.  सभेची मा यता अपे ीत ध न कायालयीन 
आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-6/19185/18 दनांक 27.03.18 अ वये दनांक 01.01.18 ते 29.06.18 पयत मुदतवाढ 
दे यात आलेली होती व यास मनपा सवसाधारण सभेने ठराव बं. 94 दनांक 07.03.18 अ वये मा यता दली होती. 
 महारा  शासन आ ण महानगरपािलका यां या सयंु  उपबमांतुन संपूण रा ीय कायबम राब व यासाठ  महानगरपािलकेस 
ूोमाम मॅनेजर या पदाची आवँय ा असून तसेच संबधंीतांचे काम समाधानकारक अस याचा सबंंधीत वभागाने सादर केलेला 
आहे.  संबंधीतां या सेवेची मुदत दनांक 29.06.18 रोजी संपलेली असुन यां या सेवेत द. 36.06.18 रोजीचा तांऽीक खंड देवुन 
द. 01.07.18 ते 30.12.18 पयत मुदतवाढ ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
वषय बं. 03      
 नांदेड वाघाळा शहरमहानगरपािलकेतील कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल एकूण 09 वै कय अिधकार /सहा यक 
वै कय अिधकार  व कंऽाट  िसिनअर डॉटस लस TB HIV सुपरवायजर-1 असे एकूण 10 कमचार  कायरत असुन यांची 
महानगरपािलकेस आवँयकता असुन व संबधंीताचें काम समाधानकारक अस याचे ू. वै कय आरो य अिधकार  यांनी अहवाल 
दलेला अस यामुळे व मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 113 दनांक 30.11.16 अ वये ठराव पार त के यानुसार सदर ल कंऽाट  
वै कय अिधकार  यांना दरमहा एकऽीत वेतन पये 40,000/- वर व कंऽसट  िसिनअर डॉटस लस TB HIV सपुरवायजर यांना 
दरमहा एकऽीत वेतन पये 15,000/- वर यां या नावासमोर दश वले या कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/आःथा-6/ 
19184/18 दनाकं 27.03.18 अ वये खालील अिधकार  / कमचार  यांची सवसाधारण सभेची मा यता अपे ीत ध न सहा 
म ह याची मुदतवाढ दे यात आली होती ती मुदतवाढ दनांक 29.06.18 रोजी संपत अस यामुळे खालील एकूण 08 वै कय 
अिधकार  / सहा यक वै कय अिधकार  व कंऽाट  िसिनअर डॉटस लस TB HIV सुपरवायजर-1 असे एकूण 09 कंऽाट  कमचा-
यांचा दनांक 30.06.18 चा यां या सेवेत एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनाकं 01.07.18 ते 30.12.18 पयत मुदतवाढ देणे 
क रता मा यता घेऊन मुदतवाढ देणे बाबतचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मंजरु ःतव सादर. 
अ.ब. कंऽाट  कमचा-यांचे नांव पदनाम एकऽीत वेतन पये तांऽीक खंड दनांक
01 डॉ. ूाजली पंकजराव जोशी क. ी वै कय अिधकार  40,000/- 30.06.2018 
02 डॉ. प लवी राजि तुंगेनवार क. ी वै कय अिधकार  40,000/- 30.06.2018 
03 डॉ. मुजफर अिमना बेगम क. ी वै कय अिधकार  40,000/- 30.06.2018 
04 डॉ. कोटलवार ौतुी र वंि क. ी वै कय अिधकार  40,000/- 30.06.2018 
05 डॉ. राठोड वजया परशरुाम क. ी वै कय अिधकार  40,000/- 30.06.2018 
06 डॉ. अ दल राफे अ दल खद रु ु  क. वै कय अिधकार  50,000/- 30.06.2018 
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07 डॉ. अ सार  मो.राफे मो.इःमाईल क. सहा यक वै कय अिधकार  40,000/- 30.06.2018 
08 डॉ. रजवान अहेमद गुलाम रसुल क. सहा यक वै कय अिधकार  40,000/- 30.06.2018 
09 ौी सोळंके राम मारोतराव िसिनअर डॉटस व ट बी/ 

एचआय ह  सुपरवायझर 
15,000/- 30.06.2018 

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

ठराव बं.64      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहरमहानगरपािलकेतील कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल एकूण 09 वै कय अिधकार /सहा यक 
वै कय अिधकार  व कंऽाट  िसिनअर डॉटस लस TB HIV सुपरवायजर-1 असे एकूण 10 कमचार  कायरत असुन यांची 
महानगरपािलकेस आवँयकता असुन व संबधंीताचें काम समाधानकारक अस याचे ू. वै कय आरो य अिधकार  यांनी अहवाल 
दलेला अस यामुळे व मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 113 दनांक 30.11.16 अ वये ठराव पार त के यानुसार सदर ल कंऽाट  
वै कय अिधकार  यांना दरमहा एकऋ◌ीत वेतन पये 40,000/- वर व कंऽसट  िसिनअर डॉटस लस TB HIV सुपरवायजर 
यांना दरमहा एकऽीत वेतन पये 15,000/- वर यां या नावासमोर दश वले या कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/आःथा-6/ 
19184/18 दनाकं 27.03.18 अ वये खालील अिधकार  / कमचार  यांची सवसाधारण सभेची मा यता अपे ीत ध न सहा 
म ह याची मुदतवाढ दे यात आली होती ती मुदतवाढ दनांक 29.06.18 रोजी संपत अस यामुळे खालील एकूण 08 वै कय 
अिधकार  / सहा यक वै कय अिधकार  व कंऽाट  िसिनअर डॉटस लस TB HIV सुपरवायजर-1 असे एकूण 09 कंऽाट  कमचा-
यांचा दनांक 30.06.18 चा यां या सेवेत एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.07.18 ते 30.12.18 पयत मुदतवाढ ह 
मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
अ.ब. कंऽाट  कमचा-यांचे नांव पदनाम एकऽीत वेतन पये तांऽीक खंड दनांक
01 डॉ. ूाजली पंकजराव जोशी क. ी वै कय अिधकार  40,000/- 30.06.2018 
02 डॉ. प लवी राजि तुंगेनवार क. ी वै कय अिधकार  40,000/- 30.06.2018 
03 डॉ. मुजफर अिमना बेगम क. ी वै कय अिधकार  40,000/- 30.06.2018 
04 डॉ. कोटलवार ौतुी र वंि क. ी वै कय अिधकार  40,000/- 30.06.2018 
05 डॉ. राठोड वजया परशरुाम क. ी वै कय अिधकार  40,000/- 30.06.2018 
06 डॉ. अ दल राफे अ दल खद रु ु  क. वै कय अिधकार  50,000/- 30.06.2018 
07 डॉ. अ सार  मो.राफे मो.इःमाईल क. सहा यक वै कय अिधकार  40,000/- 30.06.2018 
08 डॉ. रजवान अहेमद गुलाम रसुल क. सहा यक वै कय अिधकार  40,000/- 30.06.2018 
09 ौी सोळंके राम मारोतराव िसिनअर डॉटस व ट बी/ 

एचआय ह  सुपरवायझर 
15,000/- 30.06.2018 

वषय बं.04       
 वषय :-  महारा  ूादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 52 नुसार अनािधकृत बांधकामे ूशमन  
         आकार लावुन ूशिमत संरचना हणुन घोषीत कर यासाठ  अिधिनयमाचे कलम 158(1) अ वये केलेले िनयम 
 रा यातील नागर  भागातील दनांक 31.12.2015 पुव या बेकायदेिशर बांधकामांना ूथिमत सरंचना हणून घो षत 
कर याक रता महारा  ूादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, 1966 म ये सुधारणा क न कलम-52(अ) न याने समा व  
कर यात आला असुन याअतंगत कलम 158(1) नुसार तयार केलेले विनयमास शासन िनणय बं. टपीएस-
1814/ू.ब.82/14/िनयम/न व-13 दनांक 07.10.2017 अ वये मंजरु  दलेली आहे.  या बाबत चे इंमजी विनयम दनांक 
10.10.2017 रोजी या महारा  शासन राजपऽात तर मराठ  विनयम दनांक 02.02.2018 रोजी या महारा  शासनप राजपऽात 
ूिस द कर यात आलेले आहे तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने यापवु  दै. लोकमत, दै. ूजावाणी व दै. सकाळम ये 
अज साद करणेसाठ  द. 01.01.2018 ते 30.06.18 पयतची मुदत जा हर सुचने दारे दलेली आहे. 
 मा. अ वर सिचव, नगर वकास वभाग महारा  शासन यांचे पऽ बं. टपीएस-1814/ू.ब.82/14/भाग-3/न व-13 
दनांक 19.06.2018 म ये दनाकं 07.10.2017 या विनयमातील तरतूद बं. 09 या अनुषंगाने ःप ीकरण दउलेले आहे 
याूमाणे विनयमातील तरतुद बं. 09 म ये दनांक 31.12.2015 पुव चे अनािधकृत बांधकामे ूशिमत संरचना हणून घो षत 
करणेसाठ  अज माग व यासाठ  करावया या ूिस द करणाम ये सहा म ह यांची कालमयादा नमूद केली आहे या 
ूिस द करणाम ये अज सादर करणेसाठ  कती कालावधी ावयाचा याबाबत संबंधीत िनयोजन ूािधकरणांनीच िनणय घेणेचा 
असून मुदतवाढ वणेसाठ  संबंधीत िनयोजन ूािधकरणानी यांचे ःतरावर कायवाह  करणे अपे ीत आहे.  याूमाणे 
ूिस द करणाबाबतची मया दना द. 19.08.18 पासून अज घे याचा दनांका साधारणपणे सहा म हणे हणजेच द. 18.02.19 व 
यापुढे संपूण कायवाह  पूण करणेक रता साधारणपणे 01 वष वचारात घेवुन दनांक 18.02.2020 पुव  पूण करणे आवँयक 
राह ल व हत मदुतीनंतरचे ूा  ूःताव वचारात घेतले जाणार नाह त. 
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 क रता ूशिमत संरचना हणून घो षक करणेसाठ  अज माग व यासाठ ची मुदतवाढ दनांक 14.02.2019 पयत मंजरु 
करणे या मा यतेसाठ चा ूःताव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभे या मा यतेःतव सादर. 
महापौर ूशासनाने सादर केलेला ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं. 65     ठराव 

 वषय :-  महारा  ूादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 52 नुसार अनािधकृत बांधकामे ूशमन  
         आकार लावुन ूशिमत संरचना हणुन घोषीत कर यासाठ  अिधिनयमाचे कलम 158(1) अ वये केलेले िनयम 
 रा यातील नागर  भागातील दनांक 31.12.2015 पुव या बेकायदेिशर बांधकामांना ूथिमत सरंचना हणून घो षत 
कर याक रता महारा  ूादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, 1966 म ये सुधारणा क न कलम-52(अ) न याने समा व  
कर यात आला असुन याअतंगत कलम 158(1) नुसार तयार केलेले विनयमास शासन िनणय बं. टपीएस-
1814/ू.ब.82/14/िनयम/न व-13 दनांक 07.10.2017 अ वये मंजरु  दलेली आहे.  या बाबत चे इंमजी विनयम दनांक 
10.10.2017 रोजी या महारा  शासन राजपऽात तर मराठ  विनयम दनांक 02.02.2018 रोजी या महारा  शासनप राजपऽात 
ूिस द कर यात आलेले आहे तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने यापवु  दै. लोकमत, दै. ूजावाणी व दै. सकाळम ये 
अज साद करणेसाठ  द. 01.01.2018 ते 30.06.18 पयतची मुदत जा हर सुचने दारे दलेली आहे. 
 मा. अ वर सिचव, नगर वकास वभाग महारा  शासन यांचे पऽ बं. टपीएस-1814/ू.ब.82/14/भाग-3/न व-13 
दनांक 19.06.2018 म ये दनाकं 07.10.2017 या विनयमातील तरतूद बं. 09 या अनुषंगाने ःप ीकरण दउलेले आहे 
याूमाणे विनयमातील तरतुद बं. 09 म ये दनांक 31.12.2015 पुव चे अनािधकृत बांधकामे ूशिमत संरचना हणून घो षत 
करणेसाठ  अज माग व यासाठ  करावया या ूिस द करणाम ये सहा म ह यांची कालमयादा नमूद केली आहे या 
ूिस द करणाम ये अज सादर करणेसाठ  कती कालावधी ावयाचा याबाबत संबंधीत िनयोजन ूािधकरणांनीच िनणय घेणेचा 
असून मुदतवाढ वणेसाठ  संबंधीत िनयोजन ूािधकरणानी यांचे ःतरावर कायवाह  करणे अपे ीत आहे.  याूमाणे 
ूिस द करणाबाबतची मया दना द. 19.08.18 पासून अज घे याचा दनांका साधारणपणे सहा म हणे हणजेच द. 18.02.19 व 
यापुढे संपूण कायवाह  पूण करणेक रता साधारणपणे 01 वष वचारात घेवुन दनांक 18.02.2020 पुव  पूण करणे आवँयक 
राह ल व हत मदुतीनंतरचे ूा  ूःताव वचारात घेतले जाणार नाह त. 
 क रता ूशिमत संरचना हणून घो षक करणेसाठ  अज माग व यासाठ  दनांक 14.02.2019 पयत मुदतवाढ दे यास 
ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 05      

 नांदेड शहरा या मंजरु सधार त वकास योजनेम ये मौजा नांदेड मधील स.नं. 93/बी/1 तसेच न.भु.बं. 17864/2 पैक  
84 आर जागा इपी 21 नुसार सावजिनक िनमसावजिनक वापरासाठ  दशवलेली आहे.  उ  जागेत सावजिनक व िनमसावजिनक 
वापरा ऐवजी र हवास वापर करणेसाठ  ौी नगरे र वैँय मं दर नांदेड तफ अ य  ौी दलीप रामचंिराव बंडेवार यांनी दनांक 
03.05.2017 अ वये मंजरु सुधार त वकास योजनेम ये महारा  ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37(1) 
अ वये करकोळ फेरबदल कर याची वनंती केली आहे.  यानसुार कायवाह  करणे बाबत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने 
सवसाधारण सभा ठराव बं. 35 दनांक 26 मे, 2017 अ वये फेरबदला बाबतचा ठराव समंत केला आहे. 
 ूःता वत फेरबदलाची अिधसचुना महारा  शासन राजपऽ म ये इंमजी व मराठ  भाषेत दैिनक लोकमत म ये पठृ बं. 
06 वर दनांक 18.01.2018 रोजी ूिस द झाली असुन व दैिनक गोदातीर समाचार म ये दनांक 18.01.2018 रोजी या ःथािनक 
वृ पऽात ूिस द झालेली आहे. 
 सदर ल अिधसुचना ूिस द झा यानंतर वह त कालावधीत एकह  हरकती व सुचना या कायालयास ूा  झाले या 
नाह त. 
 वैय क बािधत मालम ाधारकांना पऽ बं. नर व/4263 दनाकं 27.02.2018 या पऽा दारे वैय क नोट स देवुन 
हरकती/सुचना/आ ेप अस यास कळ वणे आले आहे.व दनाकं 03.03.2018 शिनवार रोजी स. 11.00 वाजता सुनावणी 
आयोजीत कर यात आली याचें हणणे एकुण घे यात आले आहे. व फेरबदला या अनुषंगाने मालम ाधारकांनी फेरबदलाचा 
ूःताव शासनाकडे सादर कर यास सुनावणी या वेळ  सांिगतले आहे या ूमाणे उ  फेरबदलाचा ूःताव शासनाकडे िनणयासाठ  
पाठव यात यावा असा िनणय घे यात आलेला आहे. 
 तर  उ  फेरबदलास मा यता दे यासाठ  महारा  ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37 अ वये ूःताव 
शासनास सादर करणे या मंजरु साठ  नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलका नांदेड या सवसाधारण सभे या मा यतेःतव सादर. 
महापौर ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
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ठराव बं.66      ठराव 

 नांदेड शहरा या मंजरु सधार त वकास योजनेम ये मौजा नांदेड मधील स.नं. 93/बी/1 तसेच न.भु.बं. 17864/2 पैक  
84 आर जागा इपी 21 नुसार सावजिनक िनमसावजिनक वापरासाठ  दशवलेली आहे.  उ  जागेत सावजिनक व िनमसावजिनक 
वापरा ऐवजी र हवास वापर करणेसाठ  ौी नगरे र वैँय मं दर नांदेड तफ अ य  ौी दलीप रामचंिराव बंडेवार यांनी दनांक 
03.05.2017 अ वये मंजरु सुधार त वकास योजनेम ये महारा  ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37(1) 
अ वये करकोळ फेरबदल कर याची वनंती केली आहे.  यानसुार कायवाह  करणे बाबत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने 
सवसाधारण सभा ठराव बं. 35 दनांक 26 मे, 2017 अ वये फेरबदला बाबतचा ठराव समंत केला आहे. 
 ूःता वत फेरबदलाची अिधसचुना महारा  शासन राजपऽ म ये इंमजी व मराठ  भाषेत दैिनक लोकमत म ये पठृ बं. 
06 वर दनांक 18.01.2018 रोजी ूिस द झाली असुन व दैिनक गोदातीर समाचार म ये दनांक 18.01.2018 रोजी या ःथािनक 
वृ पऽात ूिस द झालेली आहे. 
 सदर ल अिधसुचना ूिस द झा यानंतर वह त कालावधीत एकह  हरकती व सुचना या कायालयास ूा  झाले या 
नाह त. 
 वैय क बािधत मालम ाधारकांना पऽ बं. नर व/4263 दनाकं 27.02.2018 या पऽा दारे वैय क नोट स देवुन 
हरकती/सुचना/आ ेप अस यास कळ वणे आले आहे.व दनाकं 03.03.2018 शिनवार रोजी स. 11.00 वाजता सुनावणी 
आयोजीत कर यात आली याचें हणणे एकुण घे यात आले आहे. व फेरबदला या अनुषंगाने मालम ाधारकांनी फेरबदलाचा 
ूःताव शासनाकडे सादर कर यास सुनावणी या वेळ  सांिगतले आहे या ूमाणे उ  फेरबदलाचा ूःताव शासनाकडे िनणयासाठ  
पाठव यात यावा असा िनणय घे यात आलेला आहे. 
 तर  उ  फेरबदलास मा यता दे यासाठ  महारा  ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37 अ वये 
शासनास सादर कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय बं. 06      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत चौकास / रः यास नांव दे या या उपसिमतीची बैठक दनांक 05.06.2018 
रोजी ठराव बं. 01 अ वये खालील रः यास व चौकास नांव दे यासाठ  िशफारस केलेली असुन यावर िनणय घेणे बाबत. 
अ.
ब. 

ूः तावकाचे 
नांव 

रः  याचे, चौकाचे 
ठकाण 

ावयाचे नांव शेरा िनणय 

1 ौी अिमतिसहं 
गोपालिसंह तेहरा 

ूभाग बं. 17 मधील 
डॉ. सजणे यां या 
दवाखाना ते ौी 
बरारा यांचे घरा 
पयत या रः यास 
नांव देणे बाबत 

गुजराथी हायःकूल रोड े ऽय अिधकार , ेऽीय 
कायालय बं. 4 व जराबाद 
यांचे पऽ बं 383/18 
दनांक 17.03.2018 
अ वये सदर ल रः यास 
कोणाचेह  नांव दे यात 
आले नाह  व कोण याह  
नावाचा नामफलक 
लाव यात आलेला नाह  
असा अहवाल दलेला आहे. 

संबंधीत ेऽीय 
अिधकार  यांनी 
दले या अहवालानसुार 
सदर ल ठकाणी नांव 
दे यास महासभेस 
िशफारस कर यास 
मा यता दे यात येते. 

2 सौ. कांताबाई 
ूकाशचंद मुथा 

ूभाग बं. 17 मधील 
व जराबाद 
चौरः यास असे नांव 
देणे 

कै.बालचंद मथुा चौक े ऽय अिधकार , ेऽीय 
कायालय बं. 4 व जराबाद 
यांचे पऽ बं 376/18 
दनांक 16.03.2018 
अ वये सदर ल चौरः यास 
कोणाचेह  नांव दे यात 
आले नाह  व कोण याह  
नावाचा नामफलक 
लाव यात आलेला नाह  
असा अहवाल दलेला आहे. 

संबंधीत ेऽीय 
अिधकार  यांनी 
दले या अहवालानसुार 
सदर ल ठकाणी नांव 
दे यास महासभेस 
िशफारस कर यास 
मा यता दे यात येते. 
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3 अ. लतीफ, स. 

शेर अली, सौ. 
दपाली मोरे. 

नांवघाट ॄज ते 
लातुर रोड पयत या 
रः यास नांव देणे 
बाबत 

भारताचे माजी 
महाम हम कै. ऐ. प. 
जे. अबुल कलाम रोड 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

े ऽय अिधकार , ेऽीय 
कायालय बं. 6 िसडको 
यांचे पऽ बं. 2260/18 
दनांक 14.03.2018 
अ वये नावघाट बज ते 
लातूर रोड पयत या 
रः यास यापुव  काणाचेह  
नांव दे यात आलेले नाह .   
    तथा प या रोडवर 
दोन चौक येत असुन 
यापैक  एका चौकास 
महष  माक डे चौक व 
दसु-या चौकास महष  
वा मक  चौक असे नांवाचे 
बोड लावलेला आहेत असा 
अहवाल दलेला आहे. 

संबंधीत ेऽीय 
अिधकार  यांनी 
दले या अहवालानुसार 
सदर ल ठकाणी नांव 
दे यास महासभेस 
िशफारस कर यास 
मा यता दे यात येते. 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील रः यांना, चौकांना व इमारतींना नाव ावयाचे असे तर या य चा 
ूःतावात अ प प रचय, यांचे व वध ेऽात केलेले काय, सामा जक-राज कय काय, शै णक काय, देशासाठ  शहरासाठ  
रा हलेले योगदान चा उ लेख करणे आवँयक आहे.  तसेच यापुढे सदर रः यास व चौकास नांव ावयाचे अस यास तो कमीत 
कमी कती फुटाचा असावा या बाबत पुढ ल सभेत चचा क न िनणय घे यात येईल असे ह मनपाकेची उपसिमतीची सभा 
सवानुमते मा यता देवुन महासभेस िशफारस करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
उमेश च हाण   या वषय पऽीकेत आम या ूभागातील कामे ूलबींत राहन वषय पास क न देणे हेच का आमचे ु

काम ?  सेनेज साफ कर यासाठ  लेबर िमळत नाह त. लेबरला एकह  सु वधा नाह . पेमट भेटले 
नस याने लेबर येणार नाह त. ते संपावर असतात. आ ह  या ठकाणी शहराचे ू  मांडत असतो. 
आ हाला वकास दाखवा. एकह  िगटट चा कंण पडला नाह  आम या वाडात आ ह  लोकांना काय 
उ र दयावे याचा खुलासा करावा.  

राजेश य नम   ौीनगर या भागातील रामराव पवार मागावर ल सेनेज चोकअप होते गाड  येते साफ क न जाते 
पु हा दोन दवसानी तीच प रःथीती तयार होते याकडे कोणी ल  देणार क  नाह . 

उप महापौर  आपसात चचा कर यात येवू नये.  

ग धळ सु  होता. 
बालाजी क याणकर   कापड  पीश याचे टे डर रदद क न सव काम बचत गटाकडून क न घे यात यावे. 
बापुराव गजभारे   वषय बमांक 6 या संदभात मला चचा करावयाची आहे. या सभागहृात 72 क ची चचा घडवून 

आणावयाची आहे. पेपरम ये उलट सुलट चचा होत आहे.  महोदय, दनांक 3 एूील 2018 रोजी 
टळकनगर ते िशवनगर या रः याला कै. गणपतराव मोरगे यांचे नांव दे यासाठ चा ूःताव मी 
दाखल केला, नगर सिचव कायालयाने े ऽय कायालय बं.2 अशोक नगर यांचे कडे दनाकं 
5.4.2018 रोजी पऽ पाठ वले. या ूकरणाला 113 दवस पूण झालेले आहे.  72 क असे सांगते क , 
अिधकार  हा यांचे काम अ यंत िशयतेने कर यास बांधील असेल अशी तरतूद आहे. एक दवस, 
चार दवस कंवा सात दवसात आप याकडे येणे अपे ीत आहे.इतर वभागाकडे पाठ व याचा 
कालावधी  45 दवसाचा असेल.  कंवा जाःतीत जाःत कचकट फाईल आहे यास 90 दवसाचा 
कालावधी आहे.  यापे ा जाःत दवस असेल तर या अिधका-यावर िशःतभंगाची कायवाह  
कर यात येत असते. े ऽय कायालयाचे सहा यक आयु  सुिधर इंगोले यां यावर कारवाई झाली 
पाह जे. 100 दवस अहवाल दे यास वलंब का लावला आहे हा वषय आहे. े ऽय कायालयाचे 
सहा यक आयु  सुिधर इंगोले यां यावर कडक कारवाई करणार क  नाह  याचा खुलासा करावा. 
संबधीताने एका ओळ चे पऽ पाठ वले आहे. 

अ दल शमीम  ु  सन 2004 म ये पुरंदरे मॅडम यांनी यावेळ  परबु-हान चौकास व चैत यनगर या रः यास हजरत 
परबु-हान चौकास व रः यास नांव यापुव च दलेले आहे यामुळे आता यास नांव देता येणार 
नाह . 
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फा क अली खाँ  परबु-हान चौकास  हजरत परबु-हान व चैत यनगर या रः यास हजरत परबु-हान रः यास नांव 

यापुव च दलेले आहे यामुळे आता  नांव देता येणार नाह . या दगावर 500 वषापुव ची आहे. 
यामुळे यावेळ  ते नांव दलेले आहे. नांव दे यास आमचा वरोध नाह  भा यनगर साईड या इतर 
कोण याह  रः यास नांव दे यात यावे. 

बापुराव गजभारे     माझा वषय हा 72 क चा याबाबत मला खुलासा पाह जे. 
सभागहृ नेता   गजभारे साहेबांचा वषय आहे क  एखादे पऽ नगर सेवकाने दले आ ण यावर ूशासनाने कायवाह  

करणे आवँयक आहे. जर कायवाह  केली नाह  तर या अनुषंगाने अ ट म ये तरतुद नुसार 
संबधीतावर कायवाह  कर यात येईल असे 72 क म ये नमुद आहे. काम कर त असतांना 
कायदयाचे ूो ह जन ल ात ठेवनू काम करावे हे यांना अपे ीत आहे. कोण या अिधका-यावर 
कायवाह  हावी अशी यांची इ छा नाह . एकादा अिधकार  तीन मह ने कायवाह  कर त नाह  
हणजे या ठकाणी याची चकु आहे.अशा अिधका-यावर कायवाह  कर याची ते मागणी कर त 
आहेत. यानुसार कायवाह  झाली पाह जे.  या अिधका-याकडे जाःत दवस पऽ नगरसेवकाचे 
राह ल यां यावर कारवाई कर यात येईल असे एक पर पऽक काढ यात यावे.  

बापुराव गजभारे   वजीराबाद मधील उडपी हॉटेल या बाजू या रः याला डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर माग असा फलक 
होता. वकास कामामुळे हा फलक काढ यात आला असावा. सदरचा फलक आता दसुन येत नाह  
यामुळे डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर या नांवाचा फलक सदर ल ठकाणी फलक बस व याची यो य ती 
कायवाह  करावी. 

िगताजलंी कापुरे  संत गाडगे बाबा महाराज हे ःव छतेचे दत होतेु . आप या शहरात कोठेह  यांचे ःमारक नाह . संत 
गाडगे बाबा महाराज यांचे ःमारक बांध यात यावे. 

महापौर मनपा ह ीत रः यास नांव दे यासाठ  संबधंीत ेऽीय अिधकार  यांनी दले या अहवालानसुार 
उपसिमतीने नांव दे यासाठ  िशफारस के यामुळे सदरचे नांव दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो. 

ठराव बं.67      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत चौकास / रः यास नांव दे या या उपसिमतीची बैठक दनांक 05.06.2018 
रोजी ठराव बं. 01 अ वये खालील रः यास व चौकास नांव दे यासाठ  िशफारस केलेली आहे. 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील रः यांना, चौकांना व इमारतींना नाव ावयाचे असे तर या य चा 
ूःतावात अ प प रचय, यांचे व वध ेऽात केलेले काय, सामा जक-राज कय काय, शै णक काय, देशासाठ  शहरासाठ  
रा हलेले योगदान चा उ लेख करणे आवँयक आहे.  तसेच यापुढे सदर रः यास व चौकास नांव ावयाचे अस यास तो कमीत 
कमी कती फुटाचा असावा या बाबत पुढ ल सभेत चचा क न उपसिमती िनणय घेतील. तसेच उपसिमतीने केले या 
िशफारशीनुसार खालील मनपा ह ीतील रः यांना नांव दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो. 
अ.
ब. 

ूः तावकाचे 
नांव 

रः  याचे, चौकाचे 
ठकाण 

ावयाचे नांव शेरा 

1 ौी अिमतिसहं 
गोपालिसंह तेहरा 

ूभाग बं. 17 मधील 
डॉ. सजणे यां या 
दवाखाना ते ौी 
बरारा यांचे घरा 
पयत या रः यास 
नांव देणे बाबत 

गुजराथी हायःकूल रोड े ऽय अिधकार , ेऽीय कायालय बं. 4 
व जराबाद यांचे पऽ बं 383/18 दनाकं 
17.03.2018 अ वये सदर ल रः यास कोणाचेह  
नांव दे यात आले नाह  व कोण याह  नावाचा 
नामफलक लाव यात आलेला नाह  असा अहवाल 
दलेला आहे. 

2 सौ. कांताबाई 
ूकाशचंद मुथा 

ूभाग बं. 17 मधील 
व जराबाद 
चौरः यास असे नांव 
देणे 

कै.बालचंद मथुा चौक े ऽय अिधकार , ेऽीय कायालय बं. 4 
व जराबाद यांचे पऽ बं 376/18 दनाकं 
16.03.2018 अ वये सदर ल चौरः यास कोणाचेह  
नांव दे यात आले नाह  व कोण याह  नावाचा 
नामफलक लाव यात आलेला नाह  असा अहवाल 
दलेला आहे. 
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3 अ. लतीफ, स. 

शेर अली, सौ. 
दपाली मोरे. 

नांवघाट ॄज ते 
लातुर रोड पयत या 
रः यास नांव देणे 
बाबत 

भारताचे माजी 
महाम हम कै. ऐ. प. 
जे. अबुल कलाम रोड 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

े ऽय अिधकार , ेऽीय कायालय बं. 6 िसडको 
यांचे पऽ बं. 2260/18 दनांक 14.03.2018 
अ वये नावघाट बज ते लातरू रोड पयत या 
रः यास यापुव  काणाचेह  नांव दे यात आलेले 
नाह .   
    तथा प या रोडवर दोन चौक येत असनु 
यापैक  एका चौकास महष  माक डे चौक व दसु-
या चौकास महष  वा मक  चौक असे नांवाचे बोड 
लावलेला आहेत असा अहवाल दलेला आहे. 

 

स. सदःया माफ आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं. 07:-       ूःताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मालम ा करा बाबत फेर स ह ण व फेर मु यांकन मोजमाप न होता 
मालम ाधारकांना मालम ा करा बाबत खास नोट स काढ यात आलेले आदेश र  करणे बाबत.   
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले     अनुमोदक :- आनंद च हाण, अ. स ार अ. गफुर 
सभागहृ नेता  वषय या अनुषगांने आयु  महोदय आपण यात काह  आदेश पार त केले आहेत काय याची माह ती 

सभागहृाला दे यात यावी. महानगरपािलका ह  40 ट के वाढ व नोट सा देणार आहे.  आयु  सर 
आपण हा आदेश काढ यापुव  मा. महापौर, उप महापौर यां या समवेत चचा केली काय याचीह  
माह ती दे यात यावी. 40 ट के  वाढ कर याचे अिधकार आयु ांना आहेत काय ते वषय जीबी 
समोर येणे आवँयक नाह  काय ?  जीपीएस स ह कर यासाठ  वेळ लागत असेल तर लोकांवर या 
कराचा भार का टाकत आहात.  आयु ांनी जो या या अिधकारात िनणय घेतला आहे याचा 
आ ह  वरोध कर त आहो. आ ह  मनपाचे उ प न वाढ  साठ  ूशासनास सहकाय क . परंतू क ती 
वाढ करावी हे धोरण ठरले पाह जे. आरआर जर  200 ते 300 वाढ झाली असेलह  परंतू सव 
सामा य नागर कांना या वाढ चा ऽास झाला नाह  पाह जे. आपणास माह त आहे क  5 वषाला टॅ स 
म ये क ती वाढ करावी.  परंतू सव आकडेवार  आम या समोर आली पा हजे यानंतरच हा िनणय 
घे यात येईल.  माग या वष  या दराने नोट सा वाटप के या हो या याच दराने नोट सा वाटप 
कर यात या यात. जीपीएस स हचे काम पुण क न यावे. आगाऊ टॅ स वाढ चा जो आदेश 
िनगिमत कर यात आला आहे तो आताचे आता मागे घे यात यावा.  

अ दल स ारु     आपली पह ली महानगरपािलका होती क  रा यात आरआर ूमाणे टॅ स लाव यात आला. आता 
आपण स हची मा यता दलेली आहे. 40 वाढ या या नोट सा काढ या आहे या चुक या आहेत. 
हा वषय सभागहृासमोर सव आकडेवार  सह सादर करावा यानंतर यावर िनणय घे यात येईल. 40 
ट के वाढ चा आदेश काढला आहे तो रदद कर यात यावा. 

गु ूीतकौर सोड    मनपाचा टॅ स वाढ कर याचा वषय आहे. आ ह  भाजपाकडून याला वरोध आहे. शहरातील ब-याच 
रः यावर खडडे पडले आहेत ते खडडे बुज व यात यावे िसडको, अ णाभाऊ साठे चौक, तरोडा 
एर या, बुंगई या या घरासमोरचा रःता व इतर रः यावर ल खडड बुज व यात यावे. या ठकाणी 
आ ह  चागले पाणी पीत आहोत आ ण नांदेड या जनतेस खराब पाणी पाजत आहोत हे यो य नाह . 
कच-याची समःया सोडवावी.  

स. शेर अली    जीआयएस िसःटने स हचे काम चालू आहे या मालमता न वन आहेत या टॅ स या नेट म ये 
आ या पाह ज.े याचा स ह पह यांदा कर यात यावा. न वन सव या म ये न वन इमारती 
पॉलीगॉनम ये दसून येत नाह त. या मालमता घे यात या यात. जू या लोकांना याचा बोजा 
पडणार आहे काय याचा खुलासा करावा. 

बालाजी क याणकर   40 टॅ स वाढ ला िशवसेनेचा वरोध राह ल. तो आदेश रदद कर यात यावा. 
आयु    आताच शेरअली या सदःयांनी जो मुददा मांडला आहे या न वन मालमता सुटणार नाह त याची 

आपण काळजी घेणार आहोत. सालसन 2012-2013 ला रेड  रेकनर ूमाणे टॅ स वाढ केली होती. 
आता या पाच वषात रे ड रेकनरम ये 200 ते 300 वाढ झालेली आहे. स ह ण हे चालू आहे. 25 
ते 30 ट के मालम ेचे स ह ण झालेले आहे. तसे पाह ले तर माग या वष च वाढ करणे आवँयक 
होते माग या वष  िनवडणूक अस याने वाढ केलेली नाह . 40 ट यापयत वाढ कर याची तरतूद 
आहे. जी शाःती आहे ती शाःती कमी केलेली आहे. एक म जाःतीची बांधली असेल तर सव  
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इमारत ह  अनािधकृत हणून शाःती लाव यात आलेली आहे.  ती डबल अस याने तो भार काह  
टॅ स धारकाचा कमी होणार आहे. टॅ सम ये वाढ केली तर  काह  लोकांचा टॅ स हा कमी होणार 
आहे.शासनाचे कर आपण काह  वाढ कर त नाह त. 20 ते 25 केसचा अ यास क न यात काय 
होते याची आकडेवार  आपणा समोर आण यात येईल.  रे ड रेकनर नुसार टॅ सला सवसाधारण 
सभेने मंजरू  द यानंतर पु हा सवसाधारण सभे या समोर ये याची आवँयकता नाह . तर ह  परंत ू
20 ते 25 केसेसचा अ यास क न ते सभे या समोर आण यात येईल काय होते ते आप याला 
दश व यात येईल.  

सभागहृ नेता  रे डरेकनर म ये 0.5 टॅ स सभेने मयादा घालून दलेली आहे यात कमी जाःत के यास ती वाढ 
होणार कंवा कमी होणार आहे. रे डरेकनर वाढ झाली तर ती मनपाने वाढ केली असे होणार नाह  
ती वाढ रे डरेकनर मुळे होणार आहे. जीबीने मजंरू  द यानंतर आयु ाला अिधकार आहेत हे बरोबर 
आहे. फेर मु यांकन स ह ण झा यानंतर येव ूदयावे यात काय आकडेवार  येते याचा आपण 
अ यास क .  नागर कांना वाढ दसुन नये व मनपाचे उ प न ह  वाढ झाले पाह जे. आपण 
एकतफ  कायवाह  क  नये अ यथा आ ह  शासनाकडे जावू. आ ह  नागर का सोबत आहोत.  
टॅ समधनु आपणास कती उ प न यावयाचे हे ठरवावे लागेल. जो आपण आदेश काढला आहे तो 
आदेश मागे यावा. 

अ दल शमीम  ु  रेड रेकनर नुसार दर वाढ होणार आहे. शहरात 90 हजार क झूमर नंबर आहे याची आप या कडे 
न द आहे. शहरात आता 1 लाख 30 मालमता आहेत,याचा टॅ स आपण वसुल कर त नाह . नागर  
आप याकडे येत नाह  परंतू आपण यास मनपा या सव सु वधा पुर वत असतो. एक वशेष बमांक 
देवून कराची वसुली कर यात यावी. पाणी/सेनेज असो या सवाची वसुली कर यात यावी.यातुन 
मनपाचा आिथक पर ःथती चांगली होईल. अिधकार  वगाने जबाबदार ने कामे करावे लागतील.काम 
क न घेणे आवँयक आहे. सवाकडून कराची वसुली कर यात यावी अशी वनंती आहे. 

अ दल सतारु    आपण जी नोट स 40 ट के वाढ क न वाटप कर त आहात ती थांबणार आहे कंवा कसे हे सांगावे. 
याच िमट ंग म ये जी नोट सा वाटप कर यात येत आहेत ते थांब व यात येईल. ूथम स हचे काम 
पुण क न घेवूनच नोट सा वाटप करावे. आपला एर या वाढला आहे 30 ट के आपला टॅ सम ये 
आपणास जाःतीचे जमा होणार आहेत. तेच वसलु क न यावे. आयु  साहबानी जे आदेश काढले 
ते ता काळ थांब व यात यावे. 

सभागहृ नेता  उ प न वाढ साठ  या सभेम ये क पाड ंगला मा यता / बॅनरला मा यता देत आहोत. सव 
झा यानंतर आपण नोट सा वाटप करावे.  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मालम ा करा बाबत फेर स ह ण व फेर 
मु यांकन मोजमाप न होता मालम ाधारकांना मालम ा करा बाबत ूशासनाने जी काढ यात 
आलेली खास नोट स र  कर यास मा यता दे यात येते.   

तसेच महारा  शासन राजपऽ - असाधारण भाग - चार दनांक ऑगःट 26, 2010 
मधील मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील कलम 129 म ये - (1) प ह या 
परंतुकानंतर, पुढ ल परंतुका समा व  कर यात   येईल :- `` परंतु आणखी असे क , 
महानगरपािलकेस इमारती या कंवा जिमनी या अथवा ित या भागा या वापरक या या 
िनरिनराळया ूवगाक रता मालम ा कराचे िनरिनराळे दर िनधा रत करता येईल `` अशी सुधारणा 
झालेली आहे. 

यानुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ूकरण-दोन मधील 4(अ) अ वये 
महानगरपािलका ूिधकार  असुन अिधिनयमातील तरतुद नुसार अमलबजावणीची तरतुद आहे 
यामुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके तफ शहरातील मालम ा धारकां या GIS / 

पुनरकरआकारणी कर यात येत असून ूशासनाने मालम ा कराचे िनवासी व अिनवासी कर बाबतचे 
दराचा स वःतर ूःताव महासभेसमोर सादर क न यास मा यतेनुसार करआकारणी कर यास 

दे यात यावी. 
अ. स ार अ. गफुर  सभागनेृता यांनी जो द ःती ूःताव मांडला यास माझे व सपंूण सभागहृाचे अनमुोदन आहेु . 
महेश कनकदंडे   महानगरपािलका ह  सेवा पुर वणार  ूािधकरण आहे. 40 ट याची वाढ ह  अ याय कारक आहे ह  

कर यात येवू नये. ती ता काळ रदद कर यात यावा. 
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महापौर सभागहृनेता यांनी पुढ ल ूमाणे द ःती ूःताव मांडला ु :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 

ह ीतील मालम ा करा बाबत फेर स ह ण व फेर मु यांकन मोजमाप न होता मालम ाधारकांना 
मालम ा करा बाबत ूशासनाने जी काढ यात आलेली खास नोट स र  कर यास मा यता दे यात 
येते.   

तसेच महारा  शासन राजपऽ - असाधारण भाग - चार दनांक ऑगःट 26, 2010 
मधील मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील कलम 129 म ये - (1) प ह या 
परंतुकानंतर, पुढ ल परंतुका समा व  कर यात   येईल :- `` परंतु आणखी असे क , 
महानगरपािलकेस इमारती या कंवा जिमनी या अथवा ित या भागा या वापरक या या 
िनरिनराळया ूवगाक रता मालम ा कराचे िनरिनराळे दर िनधा रत करता येईल `` अशी सुधारणा 
झालेली आहे. 

यानुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ूकरण-दोन मधील 4(अ) अ वये 
महानगरपािलका ूिधकार  असुन अिधिनयमातील तरतुद नुसार अमलबजावणीची तरतुद आहे 
यामुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके तफ शहरातील मालम ा धारकां या GIS / 

पुनरकरआकारणी कर यात येत असून ूशासनाने मालम ा कराचे िनवासी व अिनवासी कर बाबतचे 
दराचा स वःतर ूःताव महासभेसमोर सादर कर याचा ूःताव मांडला यास मा यात  दे यात येते 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  
करावी. 

ठराव बं. 68     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मालम ा करा बाबत फेर स ह ण व फेर मु यांकन मोजमाप न होता 
मालम ाधारकांना मालम ा करा बाबत ूशासनाने जी काढ यात आलेली खास नोट स र  कर यास मा यता दे यात येते.   

तसेच महारा  शासन राजपऽ - असाधारण भाग - चार दनांक ऑगःट 26, 2010 मधील मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील कलम 129 म ये - (1) प ह या परंतुकानंतर, पुढ ल परंतुका समा व  कर यात   
येईल :- `` परंतु आणखी असे क , महानगरपािलकेस इमारती या कंवा जिमनी या अथवा ित या भागा या वापरक या या 
िनरिनराळया ूवगाक रता मालम ा कराचे िनरिनराळे दर िनधा रत करता येईल `` अशी सुधारणा झालेली आहे. 

यानुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ूकरण-दोन मधील 4(अ) अ वये महानगरपािलका ूिधकार  असुन 
अिधिनयमातील तरतुद नुसार अमलबजावणीची तरतुद आहे यामुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके तफ शहरातील मालम ा 
धारकां या GIS / पुनरकरआकारणी कर यात येत असून ूशासनाने मालम ा कराचे िनवासी व अिनवासी कर बाबतचे दराचा 
स वःतर ूःताव महासभेसमोर सादर क न यास मा यतेनुसार करआकारणी कर यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   
वषय बं. 08     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 19, 20 मधील त कालीन आयु  मा. ौी गणेश देशमुख यांनी 
िसडकोतील वसतंराव नाईक कॉलेज ते रमामाता आबेंडकर चौक पयतचा रःता ूभाग बं. 19, 20 मधील नगरसेवकाचा ःवे छा 
िनधी व मनपा िनधी अतंगत रः या या मजबुती कर यासाठ  िनधीची तरतुद केली होती तसाठराव मागील GB म ये 
(सवसाधारण सभेत मंजरु कर यात आला होता) सभंाजी चौक ते व ादान कोिचंग लासेस पयतचे मजबुतीकरण व दिलतवःती 
सुधार योजने अतंगत ूभाग बं. 20 मधील अनेक कामासह इतर अतंगत 21 कामाचा समावेश असलेली कामे मा. पालकमंऽी 
महोदयांनी र  केली आहे. सदर कामाचा पुन वचार हावा व ती कामे चालू कर यात यावी. 
सुचक:-  बेबीताई जनादन गु पले            अनुमोदक :-  इंदताई िशवाजीराव घोगरेु  

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

ठराव बं.69      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 19, 20 मधील त कालीन आयु  मा. ौी गणेश देशमुख यांनी 
िसडकोतील वसतंराव नाईक कॉलेज ते रमामाता आबेंडकर चौक पयतचा रःता ूभाग बं. 19, 20 मधील नगरसेवकाचा ःवे छा 
िनधी व मनपा िनधी अतंगत रः या या मजबुती कर यासाठ  िनधीची तरतुद केली होती तसाठराव मागील GB म ये 
(सवसाधारण सभेत मंजरु कर यात आला होता) सभंाजी चौक ते व ादान कोिचंग लासेस पयतचे मजबुतीकरण व दिलत वःती 
सुधार योजने अतंगत ूभाग बं. 20 मधील अनेक कामासह इतर अतंगत 21 कामाचा समावेश असलेली कामे मा. पालकमंऽी 
महोदयांनी र  केली आहे. सदर कामाचा पुन वचार क न सदरचे कामे कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता 
देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
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वषय बं. 09     ूःताव 

 रप लकन चळवळ तील जे  नेते आमदार ूा. जोगि कवाडे यां या वयाला 75 वष पूण णाली आहेत यांचे अमतृ 
महो सवी वष महारा ात सवऽ साजरे केले जात आहे यांनी 50 वषापे ा जाःत काळ हा सामा जक कायात यतीत केला आहे. 
 दिलत, उपे त, शेतकर , शेतमजुर या सव समाजघटकांसाठ  यांनी मोठे योगदान दले आहे खासदार तसेच दोन वेळेस 
वधान प रषद सदःय हणुन यांनी वधायक संसद य काय केले आहे. 
 व मान वधान प रषद सदःय असलेले ूा. जोगि कवाडे सर यांचा नांदेड ज हयाशी वशेष संबंधी रा हलेला आहे. 
 तर  यांचे काय ल ात घेता यांना अमतृ महो सवी वषा िनिम ाने `` मानपऽ `` देवुन गौरव कर या या ठरावास ह  
मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक:-  बापूराव गजभारे                                                             अनुमोदक :- आनंद च हाण 

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

ठराव बं.70      ठराव 

 रप लकन चळवळ तील जे  नेते आमदार ूा. जोगि कवाडे यां या वयाला 75 वष पूण णाली आहेत यांचे अमतृ 
महो सवी वष महारा ात सवऽ साजरे केले जात आहे यांनी 50 वषापे ा जाःत काळ हा सामा जक कायात यतीत केला आहे. 
 दिलत, उपे त, शेतकर , शेतमजुर या सव समाजघटकांसाठ  यांनी मोठे योगदान दले आहे खासदार तसेच दोन वेळेस 
वधान प रषद सदःय हणुन यांनी वधायक संसद य काय केले आहे. 
 व मान वधान प रषद सदःय असलेले ूा. जोगि कवाडे सर यांचा नांदेड ज हयाशी वशेष संबंधी रा हलेला आहे. 
 तर  यांचे काय ल ात घेता यांना अमतृ महो सवी वषा िनिम ाने `` मानपऽ `` देवुन गौरव कर यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक 
कायवाह  करावी. 
वषय बं.10     ूःताव 

 ौी तानाजी माधव किे हे अमरावती येथील िश ण आःथापनेवर सह िश क या पदावर दनांक 12.06.06 पासनु 
कायरत आहेत संबंधीतां या य क अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  
आतंर ज हा बदलीने ये यासाठ  वनंती केलेली आहे. 
 क रता संबंधीतां या वनंती अजानुसार संबधीतांची नांदेड वाघाळा ँहर महानगर प◌ालका नांदेड येथे िश ण 
आःथापनेवर एकतफ  बदलीने सवा वग कर यासाठ  हा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
सुचक :- आनंद च हाण            अनुमोदक :- दयानंद नामदेवराव वाघमारे 

ूशासक य अहवाल 

 ौी तानाजी माधव किे अमरावती महानगरपािलका अमरावती येथील िश ण आःथापनेवर सहिश क या पदावर दनांक 
12.06.2006 पासून कायरत असुन संबधंीतांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर सेवा वग 
कर याबाबतचा कायरत आःथापने या ना हरकत ूमाणपऽासह ूःताव दाखल केलेला आहे.  यानुसार सदर बाबतचा ूःताव 
मनपा सवसाधारण सभेत पार त झा यानंतर संबधंीतांची सदर आःथापनेव न नावाशमनपा नांदेड येथे एकतफ  आतंर ज हाबदली 
कर यासाठ  रतसर शासना या अट  व िनयमा या अिधन राहन माु . आयु  यांची मा यता घेऊन यो यती पढु ल कायवाह  
कर यात येईल 

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

ठराव बं.71      ठराव 

 ौी तानाजी माधव किे हे अमरावती येथील िश ण आःथापनेवर सह िश क या पदावर दनांक 12.06.06 पासनु 
कायरत आहेत संबंधीतां या य क अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  
आतंर ज हा बदलीने ये यासाठ  वनंती केलेली आहे. 
 क रता संबंधीतां या वनंती अजानुसार संबधीतांची नांदेड वाघाळा ँहर महानगरपािलका नांदेड येथे िश ण आःथापनेवर 
एकतफ  बदलीने सवा वग कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता 
येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं. 11     ूःताव 

 ौीमती अ णादेवी बापुराव देशमुख हया ज हा प रषद नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर सह िश क या पदावर 
दनांक 03.08.1998 पासुन कायरत आहेत संबंधीतां या खासगी अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथील 
िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने ये यासाठ  वनंती केलेली आहे 
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 क रता संबंधीतां या वनंती अजानुसार संबंधीताचंी नांदेड वाघाळा शहर हानगरपािलका नांदेड येथे िश ण आःथापनेवर 
एकतफ  बदलीने सेवा वग कर यासाठ  हा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
सुचक :- आनंद च हाण                       अनुमोदक :- कशोर ःवामी 

ूशासक य अहवाल 
 ौीमती अ णादेवी बापुराव देशमुख हया ज हा प रषद नांदेड यांनी िश ण वभाग, नावशमनपा नांदेड येथे कायरत 
आःथापने या ना हरकत ूमाणपऽासह व हत नमु यातील रतसदर ूःताव दाखल के यानंतर संबंधीतांची सदर आःथापनेवर 
नावाशमनपा नादेंड येथे एकतफ  आतंर ज हाबदली कर यासाठ  रतसर शासना या अट  व िनयमा या अिधन राहन माु . 
आयु ांची मा यता घेऊन यो यती पुढ ल कायवाह  कर यात येईल. 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
ठराव बं.72      ठराव 

 ौीमती अ णादेवी बापुराव देशमुख हया ज हा प रषद नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर सह िश क या पदावर 
दनांक 03.08.1998 पासुन कायरत आहेत संबंधीतां या खासगी अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथील 
िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने ये यासाठ  वनंती केलेली आहे 
 क रता संबंधीतां या वनंती अजानुसार संबंधीताचंी नांदेड वाघाळा शहर हानगरपािलका नांदेड येथे िश ण आःथापनेवर 
एकतफ  बदलीने सेवा वग कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं.12     ूःताव 

 ौीमती आशा सुभाषराव सावंत हया ज हा प रषद नंदरबार अंतगत जु .प.ूा.शा देवसापाडा ता. धडगांव ज. नंदरबार ु
या िश ण आःथापनेवर सह िश क या पदावर दनांक 31.12.2011 पासुन कायरत आहेत संबंधीतां या य क अडचणीमुळे 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने ये यासाठ  वनंती केलेली 
आहे. 
 क रता संबंधीतां या वनंती अजानुसार संबधीतांची नांदेड वाघाळा ँहर महानगरपािलका नांदेड येथे िश ण आःथापनेवर 
एकतफ  बदलीने सवा वग कर यासाठ  हा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
सुचक :- आनंद च हाण                       अनुमोदक :- कशोर ःवामी 

ूशासक य अहवाल 

 ौीमती आशा सुभाषराव सावंत हया ज हा प रषद नंदरबार अंतगत जु .प.ूा.शा देवसापाडा ता. धडगांव ज. नंदरबार ु
यांनी िश ण वभाग नावाशमनपा नांदेड येथे कायरत आःथापने या नाहरकत ूमाणपऽासह व हत नमु यातील रतसर ूःताव 
दाखल कै यानंतर संबंधीताचंी सदर आःथापनेवर नावाशमनपा नांदेड येथे एकतफ  आतंर ज हाबदली कर यासाठ  रतसर 
शासना या अट  व िनयमा या अिधन राहन माु . आयु  यांची मा यता घेऊन यो यती पुढ ल कायवाह  कर यात येईल. 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
ठराव बं. 73     ठराव 

 ौीमती आशा सुभाषराव सावंत हया ज हा प रषद नंदरबार अंतगत जु .प.ूा.शा देवसापाडा ता. धडगांव ज. नंदरबार ु
या िश ण आःथापनेवर सह िश क या पदावर दनांक 31.12.2011 पासुन कायरत आहेत संबंधीतां या य क अडचणीमुळे 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने ये यासाठ  वनंती केलेली 
आहे. 
 क रता संबंधीतां या वनंती अजानसुार संबधीतांची नांदेड वाघाळा ँहर महानगरपािलका नांदेड येथे िश ण आःथापनेवर 
एकतफ  बदलीने सवा वग कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
बेबीताई गुपीले   िसडको एर यातील शाह नगर या भागातील लोकांना ये यासाठ  रःता नाहू . अटो या भागात जात 

नाह  एक मह ला ह  रः यातच डली हर  झाली आहे. या भागातील लोक हे िनयमीत टॅ स भरतात 
यांना मुलभुत सोयी सु वधा दे यात या यात.  संभाजी चौकातील रःता हा अ यंत खराब झालेला 
आहे तो ह  रःता द ःत क न दयावाु . मा या ूभाग िसडको हडको म ये येवून पहाणी करावी 
अशी वनंती मा. आयु  साहेबांना करते.  

सभागहृ नेता   गुपीले ताईचा जो वषय आहे तो वषय यापुव च महासभेने मा यता घेवून पाठ वला आहे यास 
मा यता दली तर ह  कामे होतील. मा. पालकमऽंी यांनी आ ह  ठराव क न दला यात बदल क  
नये. सव अिधकार  वगाने तपासुनच ूःताव सादर केला आहे यात एकह  ऽुट  िनघाली नाह . 
हणून यास मा यता दे यात यावी. पालकमंऽी यांनी ह  कामे मंजरू करावी.  



(18) 
पुरवणी वषय प ऽका 

वषय ब. 01 
      वषय- महानगरपािलका ह ीम ये मनपा मालक चे जागेवर, खाजगी जागेवर / ईमारतीवर कायमःव पी लाव यात 

येणा-या जा हराती / होड ग कर दराम ये वाढ करणे बाबत. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीम ये पुढ ल ूकार या जा हराती लाव यात परवानगी दे यात येते 1) मनपा 
मालक या जागेवर 2) खाजगी जागेवर/ईमारतीवर 3) गॅ श जवर 4) ड जीटल एल.ई.ड  मनपा सवसाधारण सभेने 19/-  
जाह रात कर व 19/- पये जाह रात कर देकार र कम असे एकुण 38/- ूित चौ. िमटर असा िन त कर यात आला होता. 
सदया ःथतीम ये जाह रातीचे बाजार मु य वाढ यामुळे न वन जाह रात परवाना शु क िन त करणे गरजेचे आहे. जेनेक न 
महानगरपािलके या उ प नात वाढ होणेस मदत होईल. 

जा हरात परवानगी शु क 
अनु बं. जा हरातीचा ूकार जा हरात परवानगी शु क ूती चौरस फुट कर ता. 

1 जा हरात फलक,कापड  फलक(ता पुरते ःव पातील) . 19/- ूती दवस 
2 व ुत खांबावर ल कऑ स . 5/- ूती महा 
3 डजीटल एल.ई.ड  वॉल . 120/- ूती महा 

महानगरपािलका जागेवर ल- 
1) रोषनाई नसलेले जा हरात फलक 
2) रोषनाई असलेले जा हरात फलक 

 
. 5/- ूती महा + जागाभाडे  
. 5/- ूती महा 
. 7.5/- ूती महा + जागाभाडे  
. 7.50/- ूती महा 

4  
 
 

होड ंग 

खाजगी जागेवर ल/ईमारतीवर ल/- 
1) रोषनाई नसलेले जा हरात फलक 
2) रोषनाई असलेले जा हरात फलक 

 
. 6.50/- ूती महा 
. 7.50/- ूती महा 

5 गॅश  . 10/- ूती महा 
6 दकानावर ल जाह रातीचे फलकु  

1) रोषनाई नसलेले जा हरात फलक 
2) रोषनाई असलेले जा हरात फलक 

 
. 2.50/- ूती महा 
. 3.75/- ूती महा 

7 रोड शो- 
1) फरते वाहन 
2) फरते अटो/सायकल र ा  
3) आकाशातील ूदशन (बलुन) 

 
.500/- ूती दवस 
.250/- ूती दवस 
.500/- ूती दवस 

      महानगरपािलका माल कचे  जागेवर ल कायमःव पी होड ंग, गॅश वर, व ुत खांबावर 2 (दोन) वषा क रता जा हरात 
लावणेसाठ  अट  व शत नुसार जा हर िललाव काढणे गरजेचे आहे. क रता सदरचा ूःताव सवसाधारण सभेपुढे मा यतेःतव सादर. 
जयौी पावडे   पुरवणी वषय प ऽकेतील वषय बमांक 1 हा चांगला आहे परंतू याचा उलट प रनाम होवू नये 

हणून याबाबतचे सव अिधकार मा. महापौर मडॅमला दे यात यावे. 
गु ूीतकौर सोड    हा ूःताव चांगला आहे. यात दर कमी कर यात यावे. हे अिधकार महापौर यांना देवू नये ते 

आयु  साहेबांकडे ठेव यात यावे. आयु  यांचे मी अिभनंदन करते. महापौर यांना अिधकार दे यात 
येवू नये यास माझा वरोध आहे. याची न द कर यात यावी. 

अपणा नेरलकर    प ाशी बोल याचा कोणालाह  अिधकार नाह . 
सभागहृ नेता  यांचे ते मत आहे. यांचा वरोध असेल तर न द क न यावा. सभागहृ जे िनणय घेईल ते सवाना 

मा य राह ल. आयु  महोदयांचे मी अिभनंदन करतो.शहराचे विपीकरण होणार नाह  याची ु
सवानीच काळजी यावी. वाढ दवस असो क इतर काह  असो या होड गला परवानगी दे यात येव ू
नये. फ  महापु षा या जयंतीला रः या या बाजलूा ता पुर या परवानगी दे यात यावी इतर 
कायबमास परवानगी दे यात येव ूनये. या ज हयाला ौी रामराव रातोळ कर हे आमदार भेटले आहे 
यांचे मी अिभनंदन करतो. ते िन ीत शहराचा वकास कर यास  आप याला सहकाय करतील 
अशी अपे ा करतो. 

बापुराव गजभारे   जे बॅनर लावणारे आहेत यांचा रोजी रोट चा ू  आहे मा. महापौर यांना अिधकार दले आहे. या 
लोकांना बोलवावे व या बाबतचा िनणय यावा. 
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उप महापौर  आजच सव शहरातील  अनािधकृत बॅनर आयु ांनी काढन घे यासाठ  संबधीत अिधकाू -यास सुचना 

दे यात या यात. 
सभागहृनेता जा हरातीचे दर अशंत: फरबदल क न खालील ूमाणे मी ूःता वत कर त असुन या मा यता 

दे यात यावी. 
 1. जा हरात फलक,कापड  फलक(ता पुरते ःव पातील)   . 15/- ूती दवस 
 2. व ुत खांबावर ल कऑ स    . 6/- ूती महा 
 3. डजीटल एल.ई.ड  वॉल     . 13/- ूती महा 
    4. महानगरपािलका जागेवर ल- 
     रोषनाई नसलेले जा हरात फलक  . 4/- ूती महा + जागाभाडे  
          . 4/- ूती महा 
     रोषनाई असलेले जा हरात फलक  . 4/- ूती महा + जागाभाडे  
          . 4/- ूती महा 
      खाजगी जागेवर ल/ईमारतीवर ल/- 
     1) रोषनाई नसलेले जा हरात फलक   . 4/- ूती महा 
     2) रोषनाई असलेले जा हरात फलक   . 4/- ूती महा 
    5. गॅश        . 4/- ूती महा   
    6. दकानावर ल जाह रातीु चे फलक 
     रोषनाई नसलेले जा हरात फलक   . 4/- ूती महा 
     रोषनाई असलेले जा हरात फलक   . 4/- ूती महा 
    7. रोड शो- 
     फरते वाहन     .300/- ूती दवस 
     फरते अटो/सायकल र ा    .200/- ूती दवस 
     आकाशातील ूदशन (बलुन)    .250/- ूती दवस 
    अट  व शत :- 

1.     शासक य योजनांचे ूचार/ूसार,आनीबाणी काळाम ये व िनवडणुक काळाम ये जाह रात 
एज सीचे जाह रात काढन ु घे याचे तसेच या जाह रात फलकांवर जाह रात लाव याचे 
अधीकार मा.आयु  यांना असतील. 

2. जा हरात लाव यासाठ  05 वषा क रता खाजगी जागेवर लाव यासाठ  मा यता दे यात 
येते. 

3. महानगरपािलकेचे आथ क उ प नात वाढ हो या या ीने या इमारतीवर जा हरात फलक 
(होड ग) उभारणे आहे यांचे बांधनकाम परवानगी/भोगवटा ूमाणपऽा या अट म ये 
िशथीलता देऊन संबंधीत एज सी धारकाकडून जबाबदार संबंधीचे शपथपऽ घेवुन परवानगी 
देणेस मा यता दे यात येते.  

4. जा हरात खाजगी जागेवर लावायची अस यास सबंंधीत खाजगी जागे इमारतीचे Stability 
Certificate तसेच संबंधीत इमारत धारकांचे शपथपऽ देणे बंधनकारक आहे.   

5. खाजगी जागेवर कोणतीह  देकार र म आकारता येत नाह , ह  आका  नये तसेच 
मनपाके या जागेवर देकार र कम आकार यास मा यता दे यात येते. 

6. वर ल जाह रातीचे दर, हे दर दोन वषाला 10% वाढ कर यास मा यता दे यात येते. 
7. मनपाके या जागेवर जा हराती बाबत परवानगीचे िनयम व अट  िन त क न परवानगी 

दे यास मा. आयु  नावाशमनपा नांदेड यांना अिधकार दे यात येते. 
 वर ल नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जा हरातीचे वर ल ूमाणे दर िन त 

क न अट  व शत नुसार जा हराती या परवानगी दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

अ. स ार / आनंद च हाण सभागहृनेता यानंी जा हरातीचे अशंता: बदल क न दर सादर केलेले असुन यास मा यता 
दे यासाठ  आमचे अनुमोदन आहे. 

महापौर सभागहृनेता यांनी जा हराती या दरात अशंता: बदल क न न याने सादर केलेले दर मंजरु कर यास 
मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
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ठराव बं.74      ठराव 

      वषय- महानगरपािलका ह ीम ये मनपा मालक चे जागेवर, खाजगी जागेवर / ईमारतीवर कायमःव पी लाव यात 
येणा-या जा हराती / होड ग कर दराम ये वाढ करणे बाबत. 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीम ये पुढ ल ूकार या जा हराती लाव यात परवानगी दे यात येते 1) मनपा 
मालक या जागेवर 2) खाजगी जागेवर/ईमारतीवर 3) गॅ श जवर 4) ड जीटल एल.ई.ड  जाह रात परवाना शु क खालील ूमाणे 
िन त कर यात येते. 

जा हरात परवानगी शु क 
अनु बं. जा हरातीचा ूकार जा हरात परवानगी शु क ूती चौरस फुट कर ता. 

1 जा हरात फलक,कापड  फलक(ता पुरते ःव पातील) . 15/- ूती दवस 
2 व ुत खांबावर ल कऑ स . 6/- ूती महा 
3 डजीटल एल.ई.ड  वॉल . 13/- ूती महा 

महानगरपािलका जागेवर ल- 
1) रोषनाई नसलेले जा हरात फलक 
2) रोषनाई असलेले जा हरात फलक 

 
. 4/- ूती महा + जागाभाडे  
. 4/- ूती महा 
. 4/- ूती महा + जागाभाडे  
. 4/- ूती महा 

4  
 
 

होड ंग 

खाजगी जागेवर ल/ईमारतीवर ल/- 
1) रोषनाई नसलेले जा हरात फलक 
2) रोषनाई असलेले जा हरात फलक 

 
. 4/- ूती महा 
. 4/- ूती महा 

5 गॅश  . 4/- ूती महा 
6 दकानावर ल जाह रातीचे फलकु  

1) रोषनाई नसलेले जा हरात फलक 
2) रोषनाई असलेले जा हरात फलक 

 
. 4/- ूती महा 
. 4/- ूती महा 

7 रोड शो- 
1) फरते वाहन 
2) फरते अटो/सायकल र ा  
3) आकाशातील ूदशन (बलुन) 

 
.300/- ूती दवस 
.200/- ूती दवस 
.250/- ूती दवस 

अट  व शत :- 
1.      शासक य योजनांचे ूचार/ूसार,आनीबाणी काळाम ये व िनवडणुक काळाम ये जाह रात एज सीचे जाह रात काढन      ु  
        घे याचे तसेच या जाह रात फलकांवर जाह रात लाव याचे अधीकार मा.आयु  यांना असतील. 
2. जा हरात लाव यासाठ  05 वषा क रता खाजगी जागेवर लाव यासाठ  मा यता दे यात येते. 
3. महानगरपािलकेचे आथ क उ प नात वाढ हो या या ीने या इमारतीवर जा हरात फलक (होड ग) उभारणे आहे यांचे 

बांधनकाम परवानगी/भोगवटा ूमाणपऽा या अट म ये िशथीलता देऊन संबंधीत एज सी धारकाकडून जबाबदार संबंधीचे 
शपथपऽ घेवुन परवानगी देणेस मा यता दे यात येते.  

4. जा हरात खाजगी जागेवर लावायची अस यास सबंंधीत खाजगी जागे इमारतीचे Stability Certificate तसेच सबंंधीत 
इमारत धारकांचे शपथपऽ देणे बंधनकारक आहे.   

5. खाजगी जागेवर कोणतीह  देकार र म आकारता येत नाह , ह  आका  नये तसेच मनपाके या जागेवर देकार र कम 
आकार यास मा यता दे यात येते. 

6. वर ल जाह रातीचे दर, हे दर दोन वषाला 10% वाढ कर यास मा यता दे यात येते. 
7. मनपाके या जागेवर जा हराती बाबत परवानगीचे िनयम व अट  िन त क न परवानगी दे यास मा. आयु  

नावाशमनपा नांदेड यांना अिधकार दे यात येते. 
 वर ल नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जा हरातीचे वर ल ूमाणे दर िन त क न अट  व शत नुसार 
जा हराती या परवानगी दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
वषय बं. 02      

 वषय :-  मनपा ह ीतील तरोडा भागातील JNNURM योजने अतंगत मलिनःसारण योजने या वाढ व कामा बाबतचा  

                 ूःताव सवसाधारण सभेसमोर सादर 
 संदभ :-  1) मे. शारदा क सशकशन अ ड ूा.िल. यां याशी केलेला करार JNNURM 1.2 of 2013-14 
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  2) कायालयीन कायारंभ आदेश बं. 19437/13 दनांक 08.11.2013 

 उपरो  संदभ य वषयां कत कामासाठ  कि य मंजरु  व सिनयंऽण सिमतीने (CSMC) दनांक 26.04.2013 या बैठक त 
तरोडा मलिनःसारण कामासाठ  पये 76,42,96,000/- कमंती या ूक पास मा यता दली. 
 JNNURM योजने अतंगत तरोडा भागाम ये मलवा हणी यवःथा कर यासाठ  संदभ बं. 01 व 02 नुसार कामाचे 
कायारंभ आदेश मे. शारदा क सश शन अ ड काप रेशन ूा.िल. नांदेड यांना दे यात आलेले आहेत. 
 मुळ आदेशानुसार कामाची मुदत 24 म ह याची हणजे 22.11.2015 पयत होती, कामात व वध अडचणी आ यामुळे 
कामास मुदतवाढ देवून कामे क न घे यात येत आहेत. 
 सदर िन वदे अतंगत Trunk Line चे ःथलांतर झा यामुळे तसेच आसरानगर भागा म ये मलवा हणीची कामे अित र  
के यामुळे कामा या मुळ वावात वाढ झाली आहे. 
 स या: ःथतीम ये झोन बं. 04 भागा म ये मलवा हणी टाक याचे काम चाल ूअसून कांह  भागात काम पुण झालेले 
आहे.  या भागात बहतांश रःते िसमट काँबेटु , डांबर करण केलेले व WBM क या ःव पाचे असे होते.  परंतु मलवा हणी 
टाक या या कामाम ये सव रःते खराब झालेले आहेत.  यामुळे या भागाचे स. सदःय व नाग रक सदर रःते द ः तीु  
कर यासाठ  Restore सततचा पाठपुरावा कर त आहेत. 
 तथा प सदर िन वदे अतंगत तरतुद संप यामुळे सदर कामे कंऽाटदार कर यास तयार नाह .  सदर िन वदे अतंगत 
उव रत सव कामे पुण कर यासाठ  पये 1434.00 एवढा जाःतीचा खच लागणार आहे. 
1) सदर ल काम करतेवेळेस मुळ ूक पातील Trunk Main Lime चे Alighnment बदल झाली यामळेु पाईपची लांबी 250 

िमटरने वाढलेली आहे. 
2) तरोडा भागातील आसरानगरचा मळु ूक पात समावेश न हता याभागात सेनेज लाईनचे कामे कर यात आली. 
3) मुळ ूक पातील अदंाजपऽकाम ये कांह  अित र  बाबी उदभव या या बाबी ूक प पुण करणे बाबत करणे आवँयक 
अस याने अित र  बाबींवर 11 या धाव या देयकापयत पये 736.88 ल  खच झालेला आहे.  तसेच मालेगांव रोड, कॅनॉल रोड 
डांबर  करणाने द ःती करणे तसेच अ ःत वात दबले या आवःथेत काळया मातीचे क चे रसते होते या ठका का◌ी सेनेज ु
लाईन टाक यामुळे ते रःते काळ  माती वर येवुन िचखलमय  झाले आहेत.  यामुळे ते रःते पुववत वाहतुक स यो य करणे 
आवँयक अस याने यासाठ  जीएसबीचा एक ःथर टाकूण द ःत करणे आवँयक आहेु .  यासाठ  . 1.38 कोट  व असे एकूण 
पये 2.86 कोट  अित र  बाबीवर वाढ व खच लागणार आहे.  तसेच मालेगांव रःता, कॅनॉल रःता, काळया मातीचे क चे रःते 
द ःती करणे िश लक आहेु .  या क रता ूक प स लागार IL & FS यांनी हे काम अिंतम कर यासाठ  पये 9070.00 ल  
खच लागणार अस याबाबत पऽ बं. 501/1799 दनांक 19.06.2018 अ वये कळ वले आहे. 
 या कामाची ूक प मंजरु कमंत पये 7642.96 ल  एवढ  असुन काम पूण कर यास लागणारा खच . 9070.00 
ल  अित र  बाबीसह आहे.  यानुसार सदर काम पूण कर यास रकफपये 1434.00 ल  वाढ व खच लागणार आहे. 
 सदर ल वाढ 10% पे ा जाःत होत आहे क रता सदर ल सुधार त अदंाजपऽकास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान 
क रता ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
अ दल रशीदु     िनधी िश लक असेल तर आमचा रःता घे यात यावा. 
साबेर चाऊस    गणेश टॉक ज ते पासुन या रः या या कामाचा समावेश कर यात यावा् 
भानुसींग रावत   मा या ूभागातील केवळ पाच ल  पयाचे रः याचे काम आहे याचाह  यात समावेश कर यात 

यावा. 
सभागहृ नेता  ूशासना ूःताव मंजरु कर यात यावा तसेच स. सदःयां या सुचनेनसुार िनधी असेल तर 

ूशासनाने यांचेह  कामे घे यासाठ  न याने ूःताव महासभे समोर सादर करावा. 
महापौर ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं.75      ठराव 

 वषय :-  मनपा ह ीतील तरोडा भागातील JNNURM योजने अतंगत मलिनःसारण योजने या वाढ व कामा बाबतचा  

                 ूःताव सवसाधारण सभेसमोर सादर 
 संदभ :-  1) मे. शारदा क सशकशन अ ड ूा.िल. यां याशी केलेला करार JNNURM 1.2 of 2013-14 

  2) कायालयीन कायारंभ आदेश बं. 19437/13 दनांक 08.11.2013 

 उपरो  संदभ य वषयां कत कामासाठ  कि य मंजरु  व सिनयंऽण सिमतीने (CSMC) दनांक 26.04.2013 या बैठक त 
तरोडा मलिनःसारण कामासाठ  पये 76,42,96,000/- कमंती या ूक पास मा यता दली. 
 JNNURM योजने अतंगत तरोडा भागाम ये मलवा हणी यवःथा कर यासाठ  संदभ बं. 01 व 02 नुसार कामाचे 
कायारंभ आदेश मे. शारदा क सश शन अ ड काप रेशन ूा.िल. नांदेड यांना दे यात आलेले आहेत. 
 मुळ आदेशानुसार कामाची मुदत 24 म ह याची हणजे 22.11.2015 पयत होती, कामात व वध अडचणी आ यामुळे 
कामास मुदतवाढ देवून कामे क न घे यात येत आहेत. 
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 सदर िन वदे अतंगत Trunk Line चे ःथलांतर झा यामुळे तसेच आसरानगर भागा म ये मलवा हणीची कामे अित र  
के यामुळे कामा या मुळ वावात वाढ झाली आहे. 
 स या: ःथतीम ये झोन बं. 04 भागा म ये मलवा हणी टाक याचे काम चाल ूअसून कांह  भागात काम पुण झालेले 
आहे.  या भागात बहतांश रःते िसमट काँबेटु , डांबर करण केलेले व WBM क या ःव पाचे असे होते.  परंतु मलवा हणी 
टाक या या कामाम ये सव रःते खराब झालेले आहेत.  यामुळे या भागाचे स. सदःय व नाग रक सदर रःते द ः तीु  
कर यासाठ  Restore सततचा पाठपुरावा कर त आहेत. 
 तथा प सदर िन वदे अतंगत तरतुद संप यामुळे सदर कामे कंऽाटदार कर यास तयार नाह .  सदर िन वदे अतंगत 
उव रत सव कामे पुण कर यासाठ  पये 1434.00 एवढा जाःतीचा खच लागणार आहे. 
1) सदर ल काम करतेवेळेस मुळ ूक पातील Trunk Main Lime चे Alighnment बदल झाली यामळेु पाईपची लांबी 250 

िमटरने वाढलेली आहे. 
2) तरोडा भागातील आसरानगरचा मळु ूक पात समावेश न हता याभागात सेनेज लाईनचे कामे कर यात आली. 
3) मुळ ूक पातील अदंाजपऽकाम ये कांह  अित र  बाबी उदभव या या बाबी ूक प पुण करणे बाबत करणे आवँयक 
अस याने अित र  बाबींवर 11 या धाव या देयकापयत पये 736.88 ल  खच झालेला आहे.  तसेच मालेगांव रोड, कॅनॉल रोड 
डांबर  करणाने द ःती करणे ु तसेच अ ःत वात दबले या आवःथेत काळया मातीचे क चे रसते होते या ठका का◌ी सेनेज 
लाईन टाक यामुळे ते रःते काळ  माती वर येवुन िचखलमय  झाले आहेत.  यामुळे ते रःते पुववत वाहतुक स यो य करणे 
आवँयक अस याने यासाठ  जीएसबीचा एक ःथर टाकूण द ःत करणेु  आवँयक आहे.  यासाठ  . 1.38 कोट  व असे एकूण 
पये 2.86 कोट  अित र  बाबीवर वाढ व खच लागणार आहे.  तसेच मालेगांव रःता, कॅनॉल रःता, काळया मातीचे क चे रःते 
द ःती करणे िश लक आहेु .  या क रता ूक प स लागार IL & FS यांनी हे काम अिंतम कर यासाठ  पये 9070.00 ल  
खच लागणार अस याबाबत पऽ बं. 501/1799 दनांक 19.06.2018 अ वये कळ वले आहे. 
 या कामाची ूक प मंजरु कमंत पये 7642.96 ल  एवढ  असुन काम पूण कर यास लागणारा खच . 9070.00 
ल  अित र  बाबीसह आहे.  यानुसार सदर काम पूण कर यास रकफपये 1434.00 ल  वाढ व खच लागणार आहे. 
 सदर ल वाढ 10% पे ा जाःत होत आहे क रता सदर ल सधुार त अदंाजपऽकास ूशास कय व आथ क मा यता ह 
मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.03      
 वषय :-  ौी र ाकर कांतराव वाघमारे उपआयु  ( वकास) नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांचा ःवे छा  
                 सेवािनवृ ी बाबत 
 संदभ :-  1) ौी र ाकर कांतराव वाघमारे उपआयु  यांचा अज दनांक 13.04.2018 

         2) आपले पऽ बं. नावाश/नसका/िसआर-03/2017 दनांक 22.05.2018 

  3) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव बं. 45 दनांक 16.05.2018 

 ौी र ाकर कांतराव वाघमारे, उपआयु  नांदेड यांनी संदभ बं. 01 नुसार यांची महानगरपािलकेतील अहताकार  सेवा 
(30) वषापे ा जाःत झाली अस यामुळे महानगरपािलका सेवेतनु ःवे छा सेवािनवृ  कर याची वनंती केलेली आहे.   

 महारा  नागर  सेवा (िनवृ ी वेतन) िनयम 1982 चे िनयम 65 (1) मधील तरतुद नुसार शास कय कमचा-यांचे (30) 
वषापे ा जाःतीचे अहताकार  सेवा झा यास िनयु  ूिधका-यास तीन म ह याची अगाऊ नोट स देऊन सेवेतनु क हाह  सेवािनवृ  
होता येते. 
 संबंधीतांची सेवा 30 वषापे ा जाःतीची झाली अस यामुळे संदभ बं. 02 अ वये ूशासना माफत स वःतर ूःताव 
मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर कर यात आला याअनुषंगाने संदभ बं. 03 अ वये मनपा सवसाधारण सभेने संबधंीतांना 
महानगरपािलका सेवेतुन उपआयु  या पदाव न ःवे छा सेवािनवृ ी मंजरु करणे बाबत मा यता ूदान केलेली आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने पार त केलेला ठराव बं. 45 दनांक 16.05.2018 नुसार ौी 
र ाकर कांतराव वाघमारे यांना दनांक 12.07.2018 रोजी महानगरपािलके या सेवेतुन उपआयु  या पदाव न ःवे छा सेवािनवृ ी 
मंजरु करणे बाबत मा यता दे यात आली.  परंतु संबंधीतांने दले या दनांक 13.04.2018 रोजी या अजात दनांक 01.08.2018 
पासुन ःवे छा सेवािनवृ  होवु इ छतो असे नमुद केले आहे.  यामुळे महारा  नागर  सेवा (िनवृ ी वेतन) िनयम 1982 चे 
िनयम 65(1) मधील तरतुद नसुार संबंधीतास दनांक 31.07.2018 रोजी म य हो र महानगरपािलका सेवेतुन उपआयु  या 
पदाव न सेवािनवृ  क न कायमु   कर यात यावे अशी उ  ठरावात अशंत: बदल कर यात यावा. 
महापौर ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो 
ठराव बं.76      ठराव 

 वषय :-  ौी र ाकर कांतराव वाघमारे उपआयु  ( वकास) नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांचा ःवे छा  
                 सेवािनवृ ी बाबत 
 संदभ :-  1) ौी र ाकर कांतराव वाघमारे उपआयु  यांचा अज दनांक 13.04.2018 



(23) 
         2) आपले पऽ बं. नावाश/नसका/िसआर-03/2017 दनांक 22.05.2018 

  3) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव बं. 45 दनांक 16.05.2018 

 ौी र ाकर कांतराव वाघमारे, उपआयु  नांदेड यांनी संदभ बं. 01 नुसार यांची महानगरपािलकेतील अहताकार  सेवा 
(30) वषापे ा जाःत झाली अस यामुळे महानगरपािलका सेवेतनु ःवे छा सेवािनवृ  कर याची वनंती केलेली आहे.   

 महारा  नागर  सेवा (िनवृ ी वेतन) िनयम 1982 चे िनयम 65 (1) मधील तरतुद नुसार शास कय कमचा-यांचे (30) 
वषापे ा जाःतीचे अहताकार  सेवा झा यास िनयु  ूिधका-यास तीन म ह याची अगाऊ नोट स देऊन सेवेतनु क हाह  सेवािनवृ  
होता येते. 
 संबंधीतांची सेवा 30 वषापे ा जाःतीची झाली अस यामुळे संदभ बं. 02 अ वये ूशासना माफत स वःतर ूःताव 
मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर कर यात आला याअनुषंगाने संदभ बं. 03 अ वये मनपा सवसाधारण सभेने संबधंीतांना 
महानगरपािलका सेवेतुन उपआयु  या पदाव न ःवे छा सेवािनवृ ी मंजरु करणे बाबत मा यता ूदान केलेली आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने पार त केलेला ठराव बं. 45 दनांक 16.05.2018 नुसार ौी 
र ाकर कांतराव वाघमारे यांना दनांक 12.07.2018 रोजी महानगरपािलके या सेवेतुन उपआयु  या पदाव न ःवे छा सेवािनवृ ी 
मंजरु करणे बाबत मा यता दे यात आली.  परंतु संबंधीतांने दले या दनांक 13.04.2018 रोजी या अजात दनांक 01.08.2018 
पासुन ःवे छा सेवािनवृ  होवु इ छतो असे नमुद केले आहे.  यामुळे महारा  नागर  सेवा (िनवृ ी वेतन) िनयम 1982 चे 
िनयम 65(1) मधील तरतुद नसुार संबंधीतास दनांक 31.07.2018 रोजी म य हो र महानगरपािलका सेवेतुन उपआयु  या 
पदाव न सेवािनवृ  क न कायमु  त कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यता येतो. 
वषय बं.04      ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील AMRC अतंगत कामे तातड चे मुलभतू सु वधेशी िनगड त अस यामुळे 
सदरची कामे करतांना कायारंभ आदेश द यानंतरह  कांह  कांऽाटदार काम कर यास असमथता दाखवत अस यास यांचे मंजरु 
दराने ईतर न दणीकृत कोण याह  कंऽाटदाराकडून सदर ल कामे कर यास मंजुर  दे या क रता ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- आनंद च हाण              अनुमोदक :- अिमतिसंह तेहरा 
महापौर नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील AMRC अतंगत कामे तातड चे मुलभूत सु वधेशी 

िनगड त अस यामुळे सदरची कामे करतांना AMRC चे कंऽाटदार यांना कायारंभ आदेश 
द यानंतरह  कांह  कांऽाटदार काम कर यास असमथता दाखवत आहे.  यामुळे सदरचे मंजरु दराने 
ईतर न दणीकृत कोण याह  कंऽाटदाराकडून सावजिनक बांधकाम, पाणी पुरवठा व मलिनःसारण 
वभागाशी िनगड त असलेले कामे क न घे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता 
देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक 
कायवाह  करावी 

ठराव बं.77      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील AMRC अतंगत कामे तातड चे मुलभतू सु वधेशी िनगड त अस यामुळे 
सदरची कामे करतांना AMRC चे कंऽाटदार यांना कायारंभ आदेश द यानंतरह  कांह  कांऽाटदार काम कर यास असमथता 
दाखवत आहे.  यामुळे सदरचे मंजरु दराने ईतर न दणीकृत कोण याह  कंऽाटदाराकडून सावजिनक बांधकाम, पाणी पुरवठा व 
मलिनःसारण वभागाशी िनगड त असलेले कामे क न घे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं.05     
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील वकास कामे कर यासाठ  यापुव  ूक प स लागाराची िनयु  
कर यासाठ  मा यता दे यात आले या सव ठराव र  कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले       अनुमोदक:- अिमतिसंह तेहरा 
सभागहृनेता मा या ूःतावात पुढ ल ूमाणे द ःती कर यात येत असुन या द ःतीसह मा यता दे यात यावी ु ु

व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा 
महापौर सभागहृनेता यांनी मांडले या द ःती ूःतावासह मा यता दे यात येते ु व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
ठराव बं.78      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके तफ व हत ू बया अवलंबवुन न करता ूक प स लागाराची थेट िनयु साठ  
मा यता दे यासाठ  अिधकार ूदान कर यात आलेले सव ठराव, या ठरावा दारे अिधकार संपु ात आण यास मा यता दे यात येते 
तसेच यानंतर कोणतेह  ठरावाचा आधार घेत ूक प स लागाराची थेट िनयु  न करता व हत ू बया  अवलंबुन ूक प 
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 स लागाराची िनयु  कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा मा यता देते.  तसेच तातड चे ूक प तयार कर यासाठ  कमी 
कालावधीची िन वदा ू बया अवलंबवुन ूक प स लागराची िनयु  कर यात यावी असे ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते 
मा यता.  व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.  
वषय बं.06     ूःताव 

 ौी मुंजाजी तुकाराम घोगरे हे ज हा प रषद नांदेड येथे िश ण आःथापनेवर सह िश क या पदावर दनांक 
29.08.1997 पासून कायरत आहेत संबंधीतां या खाजगी अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या िश ण 
आःथापनेवर बदलीने ये यासाठ  वनंती केलेली आहे. 
 क रता संबंधीता या वनंती अजानुसार संबंधीतांची नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या िश ण आःथापनेवर 
एकतफ  बदलीने सेवा वग कर यासाठ  ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- सौ. जयौी िनलेश पावडे               अनुमोदक :- स. वरििसंघ गाड वाले 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनमयानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी 
ठराव बं.79      ठराव 

 ौी मुंजाजी तुकाराम घोगरे हे ज हा प रषद नांदेड येथे िश ण आःथापनेवर सह िश क या पदावर दनांक 
29.08.1997 पासून कायरत आहेत संबंधीतां या खाजगी अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या िश ण 
आःथापनेवर बदलीने ये यासाठ  वनंती केलेली आहे. 
 क रता संबंधीता या वनंती अजानुसार संबंधीतांची नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या िश ण आःथापनेवर 
एकतफ  बदलीने सेवा वग कर यासाठ  ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी 
वषय बं. 07     ूःताव 

 ौी शेख जाफर शेख मगदम हे ु िभवंड  िनजामपुर महानगरपािलका येथे िश ण आःथापनेवर सह िश क या पदावर 
दनांक 08.08.2014 पासून कायरत आहेत संबधंीतां या खाजगी अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या िश ण 
आःथापनेवर बदलीने ये यासाठ  वनंती केलेली आहे. 
 क रता संबंधीता या वनंती अजानुसार संबंधीतांची नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या िश ण आःथापनेवर 
एकतफ  बदलीने सेवा वग कर यासाठ  ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- आनंद च हाण                            अनुमोदक :- अिमतिसंह तेहरा 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
ठराव बं.80      ठराव 

 ौी शेख जाफर शेख मगदम हे िभवंड  िनजामपुर महानगरपािलका येथे िश ण आःथापनेवर सह िश क या पदावर ु
दनांक 08.08.2014 पासून कायरत आहेत संबधंीतां या खाजगी अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या िश ण 
आःथापनेवर बदलीने ये यासाठ  वनंती केलेली आहे. 
 क रता संबंधीता या वनंती अजानुसार संबंधीतांची नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या िश ण आःथापनेवर 
एकतफ  बदलीने सेवा वग कर यासाठ  ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
 

वशेष बाब हणुन सभागहृात आय या वेळ  माड यात आलेला 
वषय - 
 वषय :-  नावाशमनपा ह ीतील जेएनएनयुआरएम अतंगत मंजरु ूक पातील NAD-14 रःता बं. 27 (डॉ. सावर कर  
                ब ड ंग ते नावघाट) उवर त रः यां या होणा-या कामा या खचास ूशासक य व आथ क मा यता ूदान  
                करणे बाबत 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या जेएनएनयआुरएम मंजरु ूक पांतगत NAD-14 रःता बं. 24 (डॉ. सावर कर 
ब ड ंग ते नावघाट) या रः यांचे 120 मी. लांबीतील रः याचे काम भुसंपाद त मालम ा मजंरु ूक पा अंतगत रः या या 
कामावेळ  ता यात न िमळा यामुळे हाती घेता येऊ शकले नाह .  यामुळे रःता बं. 27 चे काम उपल ध लांबीम ये डॉ. 
सावर कर दवाखाना ते करबला दवाखाना पयत हाती घे यात येवनू पुण कर यात आले व सदर ल मंजरु ूक प NAD-14 चे काम 
पूण वाचे ूमाणपऽ कि व रा य शासनाकडे सादर कर यात आलेले आहे.  स  ःथतीत भसुंपाद त मालम ांचा सयंु  मोजणी व 
समंतीने िनवाडा जाह र झा यानुसार बाधीत बहतांशी मालम ाधारकांना मावेजा अदाई कर यात आलेला आहेु . 
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 परंतु सदर ल उवर त 120 मी. लांबीतील रःता हा उ र नांदेड (देगलुर नाका-डॉ. सावर कर दवाखाना) व द ण नांदेडला 
नावघाट पुलामाग जोडणारा व सुरळ त वाहतुक या ीने अ यंत आवँयक असून उवर त लांबीतील रः यांचे पये 32,12,994/- 
(अ र  पये ब ीस ल  बारा हजार नऊ शे चौ-यान व फ ) इतक  अदंाजपऽक य कमंत असुन सदर ल कामासाठ  होणारा 
सदर ल खच मनपा ठराव बं. 94 दनांक 14.10.2016 अ वये मा यता ूदान के यानुसार कजिनधी मधुन िनधी उपल ध क न 
देवुन ूशासक य व आथ क मा यतेःतवचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
महापौर ूशासनाने आय यावेळ  सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.81      ठराव 

 वषय :-  नावाशमनपा ह ीतील जेएनएनयुआरएम अतंगत मंजरु ूक पातील NAD-14 रःता बं. 27 (डॉ. सावर कर  
                ब ड ंग ते नावघाट) उवर त रः यां या होणा-या कामा या खचास ूशासक य व आथ क मा यता ूदान  
                करणे बाबत 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या जेएनएनयुआरएम मंजरु ूक पांतगत NAD-14 रःता बं. 24 (डॉ. सावर कर 
ब ड ंग ते नावघाट) या रः यांचे 120 मी. लांबीतील रः याचे काम भुसंपाद त मालम ा मजंरु ूक पा अंतगत रः या या 
कामावेळ  ता यात न िमळा यामुळे हाती घेता येऊ शकले नाह .  यामुळे रःता बं. 27 चे काम उपल ध लांबीम ये डॉ. 
सावर कर दवाखाना ते करबला दवाखाना पयत हाती घे यात येवनू पुण कर यात आले व सदर ल मंजरु ूक प NAD-14 चे काम 
पूण वाचे ूमाणपऽ कि व रा य शासनाकडे सादर कर यात आलेले आहे.  स  ःथतीत भसुंपाद त मालम ांचा सयंु  मोजणी व 
समंतीने िनवाडा जाह र झा यानुसार बाधीत बहतांशी मालम ाधारकांना मावेजा अदाई कर यात आलेला आहेु . 
 परंतु सदर ल उवर त 120 मी. लांबीतील रःता हा उ र नांदेड (देगलुर नाका-डॉ. सावर कर दवाखाना) व द ण नांदेडला 
नावघाट पुलामाग जोडणारा व सुरळ त वाहतुक या ीने अ यंत आवँयक असून उवर त लांबीतील रः यांचे पये 32,12,994/- 
(अ र  पये ब ीस ल  बारा हजार नऊ शे चौ-यान व फ ) इतक  अदंाजपऽक य कमंत असुन सदर ल कामासाठ  होणारा 
सदर ल खच मनपा ठराव बं. 94 दनांक 14.10.2016 अ वये मा यता ूदान के यानुसार कजिनधी मधुन िनधी उपल ध क न 
देवुन ूशासक य व आथ क मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो. 
वषय -      पःताव 
 ौीमती आशा सखाराम राठोड हया र ािगर  येथील ज हा प रषद शाळा मुरडे गोठलवाड  ता. खेड ज. र ािगर  येथील 
िश ण आःथापनेवर उपिश ीका या पदावर कायरत असून यांची एकूण 12 वष सेवा झाली आहे संबंधीतां या वड लां या गंभीर 
आजार व यां या य गत अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा 
बदलीने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  बदली करणे क रता ह  सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते आ ण िश ण आःथापनेवर एकतफ  अतंर ज हा बदलीने यांची सेवा वग कर यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- अिमतिसंह तेहरा                       अनुमोदक :- कशोर ःवामी 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
ठराव बं. 82    ठराव 
 ौीमती आशा सखाराम राठोड हया र ािगर  येथील ज हा प रषद शाळा मुरडे गोठलवाड  ता. खेड ज. र ािगर  येथील 
िश ण आःथापनेवर उपिश ीका या पदावर कायरत असून यांची एकूण 12 वष सेवा झाली आहे संबंधीतां या वड लां या गंभीर 
आजार व यां या य गत अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा 
बदलीने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  बदली करणे क रता ह  सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते आ ण िश ण आःथापनेवर एकतफ  अतंर ज हा बदलीने यांची सेवा वग कर यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय      ूःताव 

 ौी साहेबराव माधवराव क याण, हे र ािगर  येथील ज हा प रषद शाळा िचंिवली लोखंडेवाड  ता. ज. र ािगर  येथील 
िश ण आःथापनेवर उपिश क या पदावर कायरत आहेत संबंधीतां या य गत अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका येथील िश णआःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथील िश ण 
आःथापनेवर एकतफ  बदली करणे क रता ह  नांदेड वाघाळा शहर मनपा नांदेड सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते आ ण 
िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने यांची सेवा वग कर यास मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते 
देते. 
सुचक :- ग डम नागनाथ द ाऽय                     अनुमोदक :- तेहरा अमतिसंह  
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महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
ठराव बं. 83    ठराव 
 ौी साहेबराव माधवराव क याण, हे र ािगर  येथील ज हा प रषद शाळा िचंिवली लोखंडेवाड  ता. ज. र ािगर  येथील 
िश ण आःथापनेवर उपिश क या पदावर कायरत आहेत संबंधीतां या य गत अडचणीमुळे नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथील िश ण 
आःथापनेवर एकतफ  बदली करणे क रता ह  नांदेड वाघाळा शहर मनपा नांदेड सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते आ ण 
िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने यांची सेवा वग कर यास मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते 
देते  व हा ठराव  याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
महापौर   आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जा हर कर यात येते. 
   शेवट  रा िगत हण यात येईल. 
   शेवट  रा िगत हण यात आले. 
 
 
 
                  ःवा र त/-                                 ःवा र त/- 

   नगरसिचव     महापौर 

                     नावाशमनपा नांदेड                                नावाशमनपा नांदेड 
 
 
 
 
 
 
 
 


