
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
सव साधारण सभा 

 गु वार द. २७.८.२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. 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 म.न.पा. सदःय उप ःथत होते. 
      मा.सौ.शलैजा कशोर ःवामी,महापौर 
    सवौी /ौीमती  

कुरेशी श फ अहेमद        कदम गंगाबाई नारायणराव   
क याणकर बालाजी द राव    सातोलीकर ौीिनवास आश ना     
पवळे उमेश देवराव    कोकाटे नागाबाई भुजगंराव     
कंठेवाड स वता मारोतराव    च हाण आनंद शकंरराव        
फा ख अली खा इिलयाज खॉ    क याणकर बालाजी दे वदासराव    
भवरे कशोर दामोधर    कदम शीला सुिनल  
खेडकर ूमोद मुरलीधरराव    कनकदंड मो हनी महेशराव      
स.जानी म.कासीम     मोकले सोनाबाई रामचंि    
पोकणा नवलकुमार ओमूकाश   गुरम वनयकुमार जग दश     
गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ   उमरेकर अशोक रावण 
च हाण उमेशिसहं अशोकिसंह    र जयाबेगम अयबुखान     
देशमूख बाळासाहेब गंगाधराव   गफारखान गुलाम महमंद खान    

        धबाळे गणपत गुणाजी    अनुजा अिमतिसहं तेहरा     
राओऽे संिगता पृ वीराज    िगल सर जतिसधं पंजाबिसंघ    
अ.हबीब अ.र हम बागवान   अ.स ार अ.गफुर      

असीयाबेगम अ.हबीब बागवान   स.शेर अली स.महेबुब अली       
कुरेशी चॉदपाशा खाजा    फा ख हसेन कािसम साबु    
ज कया बेगम स.मुखतार     गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल 
खोमणे सुदशना महेश    बावजीर शेख  हबीब शेख अ द लाु     
सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ    गायकवाड वैजयंती िभमराव     
मोरे संजय गंगाधरराव    काकडे िसंधू पांडूरंग     
देशमूख मंगला गजानन     िचखलीकर सं दप सुभाषराव  
ूा.लिलता मुकंूदराव बोकारे    वनय वँ वांभरराव पाट ल    
जमदाडे क णा िभमराव     घोगरे इंदबाई िशवाजी ू      
अड.बन शाम वामनराव    अल केसर  हसन बन उमेद 
काबरा रामनारायण रामदेव      

सभे या अ य ःथानी मा. महापौर सौ.शलैजा कशोर ःवामी, या हो या. तसेच ौी सुशील खोडवेकर, आयु , ौी र ाकर 
वाघमारे, उपआयु ,( बएसयुपी),ौी ूमोद येवले, उपआयु , (ूशासन), ौी आर.एस.कोलगणे,मु य लेखाप र क,डॉ.अिसफ, ू. मु य 
वै ा कय आरो यािधकार , ौी वजय मुंढे, स.आयु  आरो य,  ौी सुमीव अधंारे, अिभयंता बएसयुपी, ौी िगर ष कदम, का.अिभयंता 
सा.बा. व. व महानगरपािलकेचे सव सहायक आयु / े ऽय अिधकार   व सव वभाग ूमुख उप ःथत होते. 

सुरवातीस नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामु हक िगत हण यात आले. 
बाळासाहेब तरोडेकर  भारताचे माजी रा पती डॉ.ए.पी.जे.अ दल कलाम  यांचे नुकतेच दु :ुखद िनधन झालेले अस यामूळे याना  

भावपूण ौ दांजली अपण कर यात यावी.  
वरििसंघ गाड वाले  भारताचे रा पती मा.ौी ूणव मखुज  यां या प ीचेह  द:ुखद िनधन झालेले अस यामूळे यांनाह  भावपुण  

ौ दांजली अपण कर यात यावी.  
गफार खान  महारा ातील दिलत नेते माजी खासदार व केरळ रा याचे माजी रा यपाल डॉ.रा.सु.गवई याचें द:ुखद  

िनधन झालेले अस यामूळे यांनाह  भावपुण ौ दांजली अपण कर यात यावी.  
महापौर  माजी रा पती डॉ.ए.पी.जे.अ दल कलामु , मा.ौी ूणव मुखज  यां या प ी, महारा ातील दिलत नेते माजी 

खासदार व केरळ रा याचे माजी रा यपाल डॉ.रा.सु.गवई यांचे द:ुखद  िनधन झालेले अस यामूळे यांना 
दोन  िमिनटे उभे राहन  भावपणु ौ दांजली अपण कर यात येतेु . 

 
 



(२) 
ठराव ब.१७      ठराव  
      भारताचे लोक ूय माजी रा पती , व व यात वै ािनक भारतर  डॉ.ए.पी.जे.अ दल कलाम यांचे दु :ुखद िनधन झालेले अस यामूळे  
यांना ह  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा भावपुण ौ दांजली अपण करते तसेच यां या कंुटं बयावर ओढावले या ु
द:ुखात ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सहभागी होते. 
ठराव ब.१८      ठराव 
   भारताचे रा पती ,मा.ूणव मुखज  यां या सु व  प ीचे  वृ दपकाळाने  द:ुखद िनधन झालेले अस यामूळे  यांना ह  नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा भावपुण ौ दांजली अपण करते तसेच यां या कंुटं बयावर ओढावले या दु :ुखात ह  
नांवामनपा सवसाधारण सभा  सहभागी होते. 
ठराव ब.१९       ठराव  
    महारा ातील दिलत नेते माजी खासदास व केरळचे माजी रा यपाल कै. रा.सु.गवई यांचे द:ुखद िनधन झालेले अस यामूळे  
यांना ह  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा भावपुण ौ दांजली अपण करते तसेच यां या कंुटं बयावर ओढावले या ु
द:ुखात ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सहभागी होते 
ूमोद खेडकर  िनयमानसुार अधा तास हा ू ो राचा तास अस यामूळे ूथम अधातास स.सदःयांना वचारले या  ू ावर 

चचा कर यात यावी यानंतर वषयप ऽका घे यात यावी.  
महापौर  स.सदःयानी िनयमानुसार सभे या  तीन दवस अगोदर ू / ूःतावाची नोट स दलेली असेल यास 

महापौरांनी  मा यता द यानंतर अशा ू ावर ूसतावावर चचा करता येते.ूथम वषय प ऽकेवर ल 
वषयावर चचा क न िनणय घेता येतील यानतंर स.सदःयांनी ू  वचारावे.  

बाळासाहेब तरोडेकर   िनयमानसुार प हले अधा तास ू ो र घे यात यावे.  
महापौर  िनयमानसुार स.सदःयांनी  ू /ूःताव  दलेले नाह .ू  मांडावयास परवानगी ावयाची कंवा नाह   

याबाबचे अिधकार  पठािसन अिधकार  यांना आहेत सभागहृात सु यवःथा राख याची जबाबदार  पठािसन 
अिधका-याची असून स.सदःयांनी गैरवतणूक केली तर याचे व द कायवाह  कर यात येइल स.सदःयांनी 
तशी वेळ येवू देवू नये.      

बाळासाहेब तरोडेकर   स.सदःयां या भावनाचा आदर क न स.सदःयांनी वचारले या ू ावर ूथम चचा कर यात यावी  
यानंतर वषयपऽीकेवर चचा कर यात यावी अशी आमची मागणी आहे. आ ह  कोणतेह  गैरवंतन कर त 
नाह  .  

फा ख अली खा  पठािसन अिधका-यांनी दले या िनणयाूमाणे वषय प ऽकेवर ल कामकाजास सुरवात कर यात  यावी.  
सर जतिसंघ िगल   जे  सदःयांचे काह  मह वाचे ू  असतील तर ते यांना मांडुन दे याची परवानगी दे यात यावी.  
ूमोद खेडकर आ ह  आम या जागेवर उभे राहन ू  मांडत आहोत कोणतेह  गैरवतन कर त नाह  सभागहृात आ हाला ु

ू   मांड याचे अिधकार आहेत.नगरसिचवानी द.३१.३.२०१५ रोजी झाले या सवसाधारण सभेतील ठराव 
ब.२४५ हा वाचुन दाख व यात यावा. 

नगरसिचव सवसाधारण सभेचा ठराव ब.२४५ वाचून दाख व यात येतो. मनपा ह ीत व वध भागात रलाय स 4G या 
अतंगत भूिमगत  केबल लाईन टाक याचे काम वर त थांब व यात  यावे तसेच सदर कंपनीचे  मोबाईल  
टॉवर उभे कर याचे अथवा यास केबल जोडणीचे काम चालू अस यास ते देखील ता काळ थांब व यात 
यावे. तसेच सदर ल झालेले काम व पुढे काम सु  कर या या िनणय घे यासाठ  उपमहापौर ौी आनंद 
च हाण यां या अ य तेखाली ौी उमेश च हाण, ौी स.शेर अली,सौ.सुदशना महेश खोमणे, ूमोद खेडकर, 
ौी िगर ष कदम,कायकार  अिभयता यांची एक उपसिमती कायम कर यास ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते .या उपसिमती  समोर रलाय स ४ जी संबंधी कामाची सखोल मा हती, सुनावणी 
तसेच सिमतीचा  मंजरु  अहवाल ूा  झा यािशवाय मनपा ूशासनाने सदर ल काम सु  कर यात येवू 
नये.असे ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते संमत करते.    

ूमोद खेडकर  या ठरावा अ वये रलाय स 4G या अतंगत भूिमगत  केबल लाईन टाक याचे काम वर त थाबं व यात 
यावे तसेच सदर कंपनीचे  मोबाईल  टॉवर उभे कर याचे अथवा यास केबल जोडणीचे काम चालू 
अस यास ते देखील ता काळ थाबं व यात यावे. कायम कर यात आले या  उपसिमतीचा मंजरु  अहवाल 
ूा  झा यािशवाय मनपा ूशासनाने पुढ ल कामास परवानगी देवू नये असा सवसाधारणसभेने िनणय 
धेतलेला असतानंाह  आयु ांनी द.२७.४.२०१५ रोजी संबंिधतांना कामाचे आदेश दलेले आहे.उपसिमतीचा 
अहवाल ूा  झालेला नसतांनाह  कामाचे आदेश दे याची आयु ांना एवढ  काय घाई होती .अित र  काम 
केले हणून यांना १२,०००/-चा दंड आकार यात आलेला आहे.झोन ब.सी म ये ६-७  अनािधकृत 
बांधकाम झाले या इमारतीवरह  वना परवानगीने मोबाईल टॉवर उभार यात आलेले अस याची  

 



(३) 
पुरा यास हत लेखी तबार केलेली आहे परंतु या व द कायवाह  कर यात येत नाह . गर बांची  घरे माऽ 
वर त पाड यात येतात 

वनय गुरम  अनािधकृत टॉवर व द कायवाह  कर यासाठ  वारंवार तबार देवूनह  सु दा या व द कायवाह  
कर यात येत नाह . ू येक सवसाधारण सभेत अनािधकृत मोबाईल टॉवर व द कायवाह  कर याची 
मागणी कर यात येते. 

ूमोद खेडकर  रलाय सला द.२७.४.२०१५ ला तातड ने खोदकामाची परवानगी दे यात आली यामूळे महानगरपािलकेचा  
काय फायदा झाला याचा खुलासा कर यात  यावा.  

कशोर भवरे  रलाय स कंपनीला कबल टाक यासाठ  रःते खोद याची जी परवानगी दे यात आली या या िनयम व  
अट  वाचुन दाख व यात या यात 

बाळासाहेब तरोडेकर  नांदेड शहरात जवळपास १४१ अनािधकृत मोबाइल टॉवर उभार यात आलेले असून  उभार यात आलेले  
मोबाईल टॉवर हे अनािधकृत बांधकाम झाले या ईमारतीवर उभार यात आलेले आहेत या व द का 
कायवाह  कर यात येत नाह .  

वनय गुरम  अनािधकृत इमारती व मोबाईल टॉवर व द का कायवाह  कर यात येत नाह .  
ूमोद खेडकर  सवसाधारण सभेने पार त केलेला ठराव ब.२४५ ची अमलबजवणी का कर यात येत नाह .सवसाधारण 

सभे या ठरावाला  मह व आहे कंवा नाह . सवसाधारण सभे या ठरावास वचारात न घेता ूशासन 
आप याःतरावर कशी काय परवानगी देते.  

अ.स ार सवसाधारण सभेने उपसिमतीने रलाय स 4G ला  अतंगत भूिमगत केबल लाईन टाक याचे कामाची 
चौकशी कर यासासाठ  िनणय घेतला होता या उपसिमतीने आज पयत आपला चौकशी अहवाल 
सवसासधारण सभेसमोर का सादर केलेला नाह .उपसिमतीने आपला चौकशी अहवाल सवसाधारण सभे 
समोर ठेवावयास पा हजे होता हणजे  यावर चचा क न िनणय घेता आला असता 

आयु      उपसिमतीचे काम चालू असनू उपसिमतीचे काम पुण झालेले नाह .  
अ.स ार  रलाय स 4G ला  केबल लाईन टाक याकर ता  रःते खोद याची एकाच दवसात कशी काय परवानगी 

दे यात आली.     
आयु   अनािधकृतपणे उभार यात आले या मोबाईल टॉवर व द िनयमानुसार कायवाह  कर यासाठ  ूशासनास 

संधी दे यात  यावी.संबंिधत वभागामाफत ४-५ म ह यापासून रलाय स 4G ला  अतंगत भूिमगत केबल 
लाईन टाक यासाठ  रःते खोद याची परवानगी दे याची कायवाह  चालू आहे. संबंिधत वभागाकडून 
आयु ांकडे मा यतेसाठ /परवानगीसाठ  ूःताव  आ यानंतर या ूःतावावर आयु ांनी क ती दवसात 
िनणय यावा याबाबत काय ात कोणतीह   तरतूद नाह .  

बाळासाहेब तरोडेकर  शहरात १४१ अनािधकृत मोबाईल टॉवर उभार यात आलेले असून कती अनािधकृत मोबाईल टॉवर व द  
कायवाह  कर यात आली यां याकडून कती दंड वसुल कर यात आला याची मा हती दे यात यावी. 
स या महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती खराब झालेली आहे.  

बालाजी क याणकर  शहरातील वना परवानगीने उभारलेले सव अनािधकृत मोबाईल टॉवर िसल कर यात यावे 
महापौर  उपसिमतीने आपला अहवाल सवसाधारण सभेस सादर करावा यावर सभागहृ िनणय घेईल. 
ूमोद खेडकर   नागर काना बांधकाम परवानगीसाठ  अज द यानंतर यांना िनयमानसुार व हत कालावधीत बांधकाम 

परवानगी दे यात येत नाह . नागर क सहा सहा म हणे बांधकाम परवानगीसाठ  कायालयात चकरा मा नह  
यांना बाधंकामाची परवानगी दे यात येत नाह .नागर क आयु  साहेबांना भेट यासाठ  येतात परंतु यांना 
भेटन दे यात येत नाहू .  

वरििसंघ गाड वाले  ६-६ म हणे चकरा मा नह   नागर कांना बांधकाम परवानगी िमळत नस या या  तबार  आहे.    
आयु   नागर कांनी बांधकाम परवानगीसाठ  लागणार  आवँयक या सव कागदपऽाची पुतता केली असेल तर  

यांना िनयमाूमाणे व हत कालावधीत परवानगी दे यात येते या अजासोबत कागदपऽे नाह त कंवा 
अजात नकाँयात  काह  ऽयुटया असतील तर  यांना याची पुतता कर यासाठ  लेखी कळ व यात येते व 
यांनी पुतता के यानंतर लगेच बांधकामाची परवानगी दे यात येते . वनाकारण नागर कांना कायालयात 
चकरा मार याची वेळ येवू देत नाह .मा याकडे बांधकाम परवानगी या संिचका ूंलं बत राहत 
नाह त.ूशासनावर व ास ठेवा.  

वनय गुरम   या इमारतीवर मोबाइल टॉवर उभार यासाठ  परवानगी ावयाची आहे या इमारतीची पाहणी क न 
इमारतीची मता, आज ु बाजु या इमारती याची तपासणी क न परवानी दे यात येते काय इमारतीची  
शहािनशा होते काय  .  

 



(४) 
अ.स ार  खुदवईनगर भागात अनािधकृत इमारतीवर मोबाईल टॉवर उभार याची बेकायदेिशर  परवानगी दे यात आली 

.या  सदभात मी तबार क न यावर कायवाह  कर यात येत नाह .  
बाळासाहेब तरोडेकर  इमारती या बांधकामास महानगरपािलकेची परवानगी नसतांना अनािधकृत  इमारतीवर मोबाईल टॉवर  

उभार यात येत आहे या व द कायवाह  का कर यात येत नाह .     
रामनारायणजी काबरा  कि शासनाने ःमाटिसट  म ये नांदेड शहराचा समावेश केलेला नाह . ःमाटिसट म ये आपली  

महानगरपािलका कुठे कमी पडली आहे याची मा हती दे यात यावी.  
    ( ौी रामनारायणजी काबरा यांनी सभागहृ सोडले ) 
फा ख अली खा शहरात जे काह  अनािधकृत मोबाइल टॉवर उभार यात आलेले आहे ते काढ यात यावे. रः यावर  

बांधकामाचे सा ह य पड यामूळे अपघात होत आहे.आम या भागात रः यावर पडले या  बांधकामा या 
रेतीमूळे एकस मुलाची मोटार सायकल ःलीप होवून अपघाताम ये याचा मृ यू झालेला आहे. आयु  
साहेबांनी रः यावर टाक यात आले या बांधकामा या सा ह यामूळे संबंिधत मालकाला .१२ हजाराचा दंड  
आकारला याब दल मी आयु  साहेबांचे तार फ करतो. 

बाळासाहेब तरोडेकर  मा या ूभागातील व ा याचा वै कय उपचारा अभावी मृ यू झालेला आहे. याचे काय झालेले  
आहे.अनािधकृत मोबाइल टॉवर म ये महानगरपािलकेची आिथक नुकसान होत आहे यावर चचा कर यात 
यावी.  

आनंद च हाण  रलाय स ४ जीचा खुलासा कर यात यावा.  
स. जानी िमया  ौी आनंद च हाण व इतर सदःयांनी  यानंी शहरात उभार यात आले या अनािधकृत मोबाईल टॉवर  

व द कायवाह  कर याची मागणी केलेली आहे. यामूळे शहरातील अनािधकृत मोबाईल व द कायवाह  
कर यात यावी. व जराबाद भागातील मःजीद या बाजलूा जा हरात फलक लावणयची परवानगी दे यात येत 
आहे ते बरोबर नाह  मःजीद ,मं दर,कॄःथान अशा ठकाणी जा हरातीचे फलक लाव यास परवानगी दे यात 
येवू नये असे आमचे मत आहे.    

सुंदरलाल गु खूदे    जू या नांदेड  
आयु   रलाय स ४ जी अतंगत केबल वायर टाक यासाठ   रःते खोद याची जी परवानगी दे यात आली   व 

मोबाईल टॉवर उभार यासाठ   जे ना हरकत ूमाणपऽ दे यात आलेले   आहे ते शासन आदेश, 
यायालयाचे आदेश ,महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद  यासव बाबीचा आदर क न व  
महानगरपािलकेची गरज व हत ल ात घेवनू दे यात आलेली आहे.  

  नांदेड शहरात जवळपास १३९ मोबाईल टॉवर उभार यात आलेले असून यापकै  रलायस स 
कंपनीला २६ व इतर ६ कंप यांना  टॉवर उभार यासाठ  एनओसी दे यात आलेली आहे. शासन िनदषानूसार 
वना परवनगीने  उभार यात  आलेले मोबाईल  टॉवर संबंिधत मोबाईल कंप यानी एक वषाचे आतं 
िनयिमत क न घेणे आवँयक आहे, यामूळे यायालयीन आदेश, शासन िनदष, महानगरपािलका 
अिधिनयमातील तरतूद  या सव बाबींचा आदर क न या मोबाईल  कंप यानी एक वषाचे आतं मोबाइल 
टॉवर िनयिमत क न घेतलेले नाह  अशा सव अनािधकृत मोबाईल टॉवर व द कायवाह   येइल. 
अनािधकृत  मोबाईल टॉवर व द कायवाह  कर यासाठ  ूशासनास वेळ दे यात  यावा.  

आनंद च हाण   द.३१.३.२०१५ रोजी झाले या ठरावाची अमलबजावणी का कर यात येत नाह . आयु तांनी कलम ३२ (१) 
(इ) नुसार वशेष अिधकाराचा वापर क न रलाय स कंपनी या २६ मोबाइल टॉवरला  परवानगी  दलेली 
आहे.  मोबाईल टॉवर उभार यासाठ  एनओसी  दे याकर ता महारा  शासनाने द. ४ माच २०१४ जे राजपऽ 
काढलेले आले या म ये २१ ूकार या  अट  व शत  टाक यात आले या आहेत. . याची पुतता न करता 
उदा. इमारत १५ िमटरपे ा उंच असणे  ,रोड वथ ,फायर एनओसी, बांधकाम पुण वाचा  दाखला,इमारतीचे 
ःश चर तपास यात आले नाह  वकास खच वसुल कर यात आलेला नाह . ई.बाबी. मोबाइल टावर 
उभार याकर ता एनओसी  दे यात आले या आहे. जे क  बेकायदेिशर व महानगरपािलके या हता या 
व द आहे यामूळे दे यात आले या परवान या र द कर यात या यात.  

  २) जर मोबाइल टॉवर वना परवानगीने उभार यात आलेले असतील तर पुणे व इतर महानगरपािलकेने 
तडजोड शु क आका न दंड लावून परवानगी अिधकृत केली याूमाणे नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेत अमलबजावणी झालेली नाह . यामूळे महानगरपािलकेचे आिथक नकुसान झालेले आहे. 
३) ४ जी अतंगत रलाय स कंपनीला रोड खोद याची परवानगी दे यात आली व याचे रःटोरेशन चाजस 
हे औरंगाबाद महानगरपािलके या धत वर  वसलु कर यात आले परंतु पुणे व इतर महागनरपािलके या 
धत वर वसुंल केले असते तर महानगरपािलकेचे उ प न वाढले असते.  

 



(५) 
४)  परवानगी द यापे ा जाःत खोदकाम झालेले आहे जाःतीचे झालेले खोदकामावर दंड लावून ते 
संबिधत कंपनीकडून वसुल करावयास पा हजे होते.ते कर यात आलेले नाह . 
५) द.३१.३.२०१५ रोजी सवसाधारण सभेत  ठराव  पार त झा यावर सु दा सवसाधारण सभे या िनणयाची 
दखल न घेता रलाय स कंपनीला कबर टाक यासाठ  द.२७.४.२०१५ ला रःता खोदकामाची परवानगी 
दे यात आली ह  आयु ांची मनमानी आहे.जे हा क  आयु  सवसाधारण सभा मोठ  अस याचे 
सांगतात. रलायस स कंपनीला मोबाईल टॉवर उभार यासाठ  जे ना हरकत ूमाणपऽर दे यात आलेले आहे 
ते शासन राजपऽातील अट  व शत  ूमाणे दे यात आले या आहेत कंवा नाह  याची याची सख ल चौकशी 
कर यासाठ  डायरे टर ऑफ टावुन लॅिनग पुणे  यां याकडे िशफारस कर यात यावी.  

अ.स ार   ौी आनंद च हाण यांनी िशफारस के याूमाणे डायरे टर ऑफ टावुन लॅिनग, पुणे  यांचेकडे सखोल  
चौकशी कर यासाठ  िशफारस कर यास काय अडचण आहे.  िशफारस कर यात यावी.   .   

महापौर स.सदःयानी ४ जी अतंगत रलायस स कंपनीला कबल टाक यासाठ  रःते खोद यासाठ  व  अनािधकृत 
मोबाइल टॉवरची चौकशी डायरे टर ऑफ टावुन लॅिनग, पुणे  यांचेकडून कर यासाठ चा लेखी  ूःताव 
ावा यावर ूशासक य अिभूाय मागवुन सभागहृास िनणय घेता येईल.  

बाळासाहेब तरोडेकर शहरात गोह या बंद  असतांनाह  राजरोजसपणे शहरात मोठया ूमाणात गोह या होत असून  
महानगरपािलका यां या  व द काह च कायवाह  कर त नाह . संबंिधतावर गु हे न द व यात यावे.  

बालाजी क याणकर  संबंिधत अिधका-या व द कायवाह  कर यात यावी.  
अ.स ार    स.सदःय वादातीत ू  उप ःथत क न सभागहृात ग धळ िनमाण कर त अस यामूळे अशा सदः यांना  
     िनलं बत कर यात यावे. 
स.शेर अली   स.सदःय सभागहृाची दशाभूल कर त आहेत यांना िनलं बत कर यात यावे.  

 ( बहसं य  नगरसेवक महापौरां या दालनासमोर येवून मोठयाने घोषणाबाजी क  लाग यामूळे व ु
आपसात एकमेकांना ध काबु क  क  लाग यामळेू सभागहृात मोठया ूमाणात ग धळ िनमाण झाला कोण 
काय बोलत होते हे समजत न हते.) 

महापौर  स.सदःयांनी  आप या जागेवर बसावे व शांतततेने सभेचे कामकाजात भाग यावा वनाकारण सभागहृात 
ग धळ िनमाण क न सभे या कामकाजात अडथळा आणू नये.सभागहृाचे कामाकाजास सहकाय करावे असे 
मी सव स.सदःयांना आवाहन कर त आहे. 
यानंतरह  सभागहृात  ग धळ वाढतच गेला.गडबळ ग धळ घालणारे सदःयांनी  महापौरांचे आवाहन ूितसाद 
दला नाह . 

सर जतिसंघ िगल  महापौरांनी स.सदःयांना आप या आसनावर बस याचे आवाहन क नह  वषयावर चचा न करता  ते ग धळ 
घालीत आहेत यामूळे  मूळ वषयप ऽकेवर ल वषय ब.१४ हा नामंजरु कर यात यावा तसेच वषय ब.१५ 
वर िनणय घे याचे अिधकार महापौरांना दे यात यावे.मुळ वषयप ऽकेवर ल ूशासना या वषयास मा यता 
दे यात यावी व स.सदःयां या ूःतावास ूशासक य ट पणी नूसार आयु ांनी िनयमानसुार वैधािनक 
कायवाह  कर यास  मा यता दे यात यावी व या सव ठरावाना याच सभेत कायम कर यात यावे.   

अ.स ार  ौी सर जतिसंध िगल यांनी मांडले या ूःतावा ूमाणे मुळ वषय पऽीकेवर ल व पुरवणी वषय प ऽकेवर ल 
वषयांना मा यता दे यात यावी. ौी सर जतिसघं िगल यां या ूःतावास बहसं य  स.सदःयानंी एकाच 
वेळ  पास हणून  मा यता दली.  

महापौर वरोधी प ा या स.सदःयांना वारंवार सभेचे काम शांततेने पार पाड यासाठ  सहकाय कर याचे आवाहन 
क नह  ते सभागहृात वनाकारण ग धळ िनमाण क न सभे या कामकाजात अडथळे िनमाण कर त 
अस यामूळे ौी सर जतिसंघ िगल यां या ूःतावाूमाणे मुळ वषय प ऽकेवर ल वषय ब.१४ हा नामंजरु 
क न मुळ वषयप ऽके वर ल व पुरवणी वषय प ऽकेवर ल  ूशासना या वषयास मा यता दे यात येते व 
स.सदःयां या ूःतावावर आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वैधािनक कायवाह   कर यास मा यता दे यात 
येते. मुळ वषय प ऽकेवर ल वषय ब. १२ व परुवणी वषय प ऽकेवर ल वषय ब. २० वर एक ऽत िनणय 
घे यात येईल.         

वषय ब.१ 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१५ ूमाणाची न द घेणे बाबत.  

एकूण ज म अ.ब. म हणा 
पु ष ी 

एकूण िलंग गुणौ र ूित हजार मुलीचे ूमाणे 

१ जनू  १२२० ११४९ २३६९ ९४१.८०  
महापौर    न द घे यात येते.  



(६) 
ठराव ब.२०      ठराव  
  खालील ूमाणे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१५ ूमाणाची न द ह  नांवामनपा 
सवसाधारण सभा घेते. .  

एकूण ज म अ.ब. म हणा 
पु ष ी 

एकूण िलंग गुणौ र ूित हजार मुलीचे ूमाणे 

१ जनू  १२२० ११४९ २३६९ ९४१.८०  
वषय ब.२ 
    कायालयीन आदेश ब.नावाशमनपा/ले व/३५९४/२०१५ द.१६  जनू २०१५ अ वये शासन िनणयानुसार  नांवामनपा कमचा-
यांना द.१.२.२०१५ पासून १०७ ट के दराने महागाई भ ा लागू कर यात आला यामूळे महानगरपािलकेतील सव कमचा-यांना द.१ जूलै 
२०१४ ते द.३१ जानेवार  २०१५ या कालावधीतील महागाई भ या या थकबाक ची र कम अदा कर यासाठ  लागणा-या खचास ूशासक य व 
आिथक मा यता दे यात आली यास काय र मा यता ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा देते.  
महापौर    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते.  
ठराव ब.२१      ठराव  
    कायालयीन आदेश ब.नावाशमनपा/ले व/३५९४/२०१५ द.१६  जनू २०१५ अ वये शासन िनणयानुसार  नांवामनपा कमचा-
यांना द.१.२.२०१५ पासून १०७ ट के दराने महागाई भ ा लागू कर यात आला यामूळे महानगरपािलकेतील सव कमचा-यांना द.१ जूलै 
२०१४ ते द.३१ जानेवार  २०१५ या कालावधीतील महागाई भ या या थकबाक ची र कम अदा कर यासाठ  लागणा-या खचास ूशासक य व 
आिथक मा यता दे यात आली यास काय र मा यता ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा देते 
वषय ब.३ 
   कायालयीन आदेश ब.नावाशमनपा/३०१६/२०१५ द.३ जनू २०१५ अ वये शासन िनणयानुसार  नांवामनपाकेतील िनवतृी 
वेतन/कुटंब िनवृ ी वेतनधारक याचे वेतनावर  दु .१.२.२०१५ पासून अनु ेय महागाई वाढ चा दर १०० ट के व न  १०७ ट के कर यात 
आला असून यानुसार द.१ फेबवुार  २०१५ पासून सदर महागाई भ ा वाढ ची र कम रोखीने अदाई कर यात येत आहे.तसेच द.१जलूै 
२०१५ ते ३१ जानेवार  २०१५ या कालावधीतील महागाई वाढ ची थक त र कम १०७ ट के दराने रोखीने ूदान कर यासाठ  लागणा-या 
खचास ूशासक य व आिथक मा यता दे यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत. 
महापौर    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते.  
ठराव ब.२२      ठराव  
   कायालयीन आदेश ब.नावाशमनपा/३०१६/२०१५ द.३ जनू २०१५ अ वये शासन िनणयानुसार  नांवामनपाकेतील िनवतृी 
वेतन/कुटंब िनवृ ी वेतनधारक याचे वेतनावर  दु .१.२.२०१५ पासून अनु ेय महागाई वाढ चा दर १०० ट के व न  १०७ ट के कर यात 
आला असून यानुसार द.१ फेबवुार  २०१५ पासून सदर महागाई भ ा वाढ ची र कम रोखीने अदाई कर यात येत आहे.तसेच द.१जलूै 
२०१५ ते ३१ जानेवार  २०१५ या कालावधीतील महागाई वाढ ची थक त र कम १०७ ट के दराने रोखीने ूदान कर यासाठ  लागणा-या 
खचास ूशासक य व आिथक मा यता दे यात आली यास काय र मा यता ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा देते 
वषय ब.४ 
  कायालयीन आदेश ब.नावाशमनपा/ले व/४२८४/२०१५ द.१ जनू २०१५ अ वये शासन िनणयानसुार  नांवामनपाकेतील २२८ कमचा-यांना 
ू येक  .५०००/” एकूण र कम .११,४०,०००/- रमजान सणा िनिम य अमीम र कम  मंजुर क न संबंिधता या वेतनातून .५००/- 
समान १० ह यात वसुल क न मनपा फंडात जमा कर यासाठ  मा यता दे यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत. 
महापौर    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते.  
ठराव ब.२३      ठराव  
    कायालयीन आदेश ब.नावाशमनपा/ले व/४२८४/२०१५ द.१ जनू २०१५ अ वये शासन िनणयानसुार  नांवामनपाकेतील २२८ 
कमचा-यांना ू येक  .५०००/” एकूण र कम .११,४०,०००/- रमजान सणा िनिम य अमीम र कम  मंजरु क न संबंिधता या वेतनातनू 
.५००/- समान १० ह यात वसुल क न मनपा फंडात जमा कर यासाठ  मा यता दे यात आली यास काय र मा यता ह  नांवामनपा 
सवसाधारण सभा देते 
वषय ब.५ 
  नावामनपाके या ूाथिमक शाळेस जोडून िमनी बालवाडया सु  कर यासाठ  मराठ  मा यमा या ९ बालवाडयासाठ  बालकताई व 
उद मा यमा या ू ९ बालवाडयासाठ  बालकताई असे एकूण १८  बालवाडयावर १८ बालकताईची १० म ह याकर ता िन वळ ता पुर या ःव पात 
एक ऽत ूतीमाह .३०००/- ूमाणे िनयु  कर यासाठ  मनपा सवसाधारण सभेने ठराव ब.१४७  द.२४.११.२०१४ अ वये मा यता दलेले 
असून सदर ल पदासाठ  शै णक अहता नमूद नस यामूळे या ठरावात अशंत: द ःती क न उ  पदासाठ  शै णक अहता ु १० वी उ ीण 
व यावसायीक पाऽता (मॉ टे सर  कोस उ ीण) असले या उमेदवारास िनयु  कर यासाठ  तसेच सदर ल मानधनावर होणारा खच मनपा 
फंडातून कर यासाठ  ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 
नगरसिचव   ूशासनाने आपला ूःताव परत घेतलेला आहे. 



(७) 
महापौर    ूशासनाने आपला ूःताव परत घेतलेला अस यामूळे ूःताव वषयप ऽकेतून वगळ यात येतो.  
वषय ब.६ 

  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ूशासनात गितमानता, पारदशकता व लोकािभमुख सेवा म ये ल णय सुधारणा 
घडवून आ यासाठ  मनपाके या व वध संवगातील पदिनम ती बाबत महारा  शासन,नगर वकास वभाग शासन िनणय बं.एन ह सी-
302002/1350/ू.बं.157/03 न व-22 द. 17 ऑगःट 2004 अ वये दले या पदिनम ती या आदेशात महापािलकेकडून यापुढे हाती 
घे यात येणार  बहतांश कामे कायमु /ता पुरते त वावर कमचार  िनयु  न करता कंऽाट  त वावर घे यात यावे व काम संप यानतंर कंऽाट  
सेवा संपु ात आण यात या यात असे नमुद आहे. ह  बाब वचारात घेवून जेएनएनयुआरम हे कायबम संपेपयत  कंवा पुढ ल दोन वष 
यापैक  जो कमी असेल या कालावधीकरता डाटा ए श  ऑपरेटर या पदाची आवँयकता वचारात घेवून ूितमहा एकऽीत वेतन .6000/- 
वर व हत प दतीचा अवलंब क न 25 डाटा ए श  ऑपरेटरची पदे भर यासाठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा 
ठराव बं. 137 द.30.10.2010 अ वये दोन वषासाठ  मा यता ूदान कर यात आली होती.  

यानुसार व हत प दतीचा अवलंब क न 25 डाटा ए श  ऑपरेटरची िन वळ ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर ूितमहा 
एकऽीत वेतन . 6000/- व दोन वषा या कालावधीसाठ  नेमणकुा कर यात आ या हो या. सदरचा कालावधी द.30.10.2012 रोजी संपला 
आहे. तदनंतर नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण ठराव बं. 10 द.02.04.2013 अ वये उ  डाटा  ए श  ऑपरेटरची व वध 
वभागात कामे चालू अस यामळेु कामाचा वाढता याप व अपुरा संगणक य कमचार  वग इ याद  बाबी ल ात घेवून जेएनएनयुआरएम 
कंवा पुढ ल दोन वष यापैक  जो कमी असेल या कालावधीसाठ  दर सहा म ह याला एक-एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून पुव याच अट  
व शथ वर कायरत असले या कंऽाट  डाटा ए श  ऑपरेटर यांना ूितमहा एकऽीत वेतन . 6000/- या ूमाणे मुदतवाढ दे यास मा यता 
ूदान के यानुसार दर सहा म ह याला एक-एक दवसाचा ताऽंीक खंड देवून मुदतवाढ दे यात आली. यानुसार कायालयीन आदेश 
जा.बं.नांवाशमनपा/आःथा-सेल/17838/14 द.30.12.2014 अ वये दे यात आलेली मुदत वाढ 29.06.2015 रोजी संपली आस यामुळे 
पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत स या कायरत असले या 9 कंऽाट  डाटा ए ट  ऑपरेटर यांचे काम समाधान कारक आहे कंवा कसे ? तसेच 
यां या सेवेची मनपास आवँयकता आहे कवा कसे  या बाबत संबंधीत वभाग ूमुखांचा अहवाल माग व यात आला आहे. 

संबंधीत वभाग ूमुखां या अहवालानुसार स या कायरत असले या 9 कंऽाट  डाटा ए श  ऑपरेटरांचे काम समाधानकारक असून 
यां या सेवेची मनपास आवँयकता आहे. तसेच संबंधीतां या सेवेची मुदत द. 29.06.2015 रोजी संपली अस यामुळे संबंधीता या सेवेस 
द. 30.06.2015 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून द.01.07.2015 ते 30.12.2015 पयत िन वळ ता पुर या ःव पात कंऽाट  
प दतीने दरमहा एकऽीत वेतन . 6,000/- एवढया वेतनावर सेवेस मुदतवाढ दे याबातचा ूःताव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
सव साधारणसभे समोर मा यतेःतव ठेव यात यावा. सोबत याद  जोडली आहे. 
स या कायरत असलेले कंऽाट  डाटा एं ट  ऑपरेटर खालीलूमाणे आहे. 

अबं कंऽाट  डाटा एं ट  ऑपरेटरचे नाव कायरत वभाग 

1 असद लाखान अ जमु लाखानु  नगररचना वभाग 

2 अरकुले ँयामसुदर गुलाबराव े.का.बं. B 

3 दथडे कशोर पांु डुरंग े.का.बं. C 
4 ौीकांत वसंतराव अजनस डकर भुसंपादन वभाग 
5 कोकणे िस दाथ खंडेराव ःथािनक संःथा कर वभाग 
6 नागुल महेश नरस या संगणक वभाग 
7 गुलाम रसलु गलुाम मोहमद आप ी यवःथापन क  
8 ज धळे वजयमाला व ठलराव े.का.बं. B 
9 मंज ुिगरधार लाल यास भुसंपादन वभाग ज हािधकार  

कायालय, 
महापौर    आयु ां या ूःतावास  मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव ब. २४     ठराव  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ूशासनात गितमानता,पारदशकता व लोकािभमुख सेवा म ये ल णय सुधारणा घडवून 

आ यासाठ  मनपाके या व वध संवगातील पदिनम ती बाबत महारा  शासन,नगर वकास वभाग शासन िनणय बं.एन ह सी-
302002/1350/ू.बं.157/03 न व-22 द. 17 ऑगःट 2004 अ वये दले या पदिनम ती या आदेशात महापािलकेकडून यापुढे हाती 
घे यात येणार  बहतांश कामे कायमु /ता पुरते त वावर कमचार  िनयु  न करता कंऽाट  त वावर घे यात यावे व काम संप यानतंर कंऽाट  
सेवा संपु ात आण यात या यात असे नमुद आहे. ह  बाब वचारात घेवून जेएनएनयुआरम हे कायबम संपेपयत  कंवा पुढ ल दोन वष 
यापैक  जो कमी असेल या कालावधीकरता डाटा ए श  ऑपरेटर या पदाची आवँयकता वचारात घेवून ूितमहा एकऽीत वेतन .6000/- 
वर व हत प दतीचा अवलंब क न 25 डाटा ए श  ऑपरेटरची पदे भर यासाठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा 
ठराव बं. 137 द.30.10.2010 अ वये दोन वषासाठ  मा यता ूदान कर यात आली होती. 

 
 



(८) 
यानुसार व हत प दतीचा अवलंब क न 25 डाटा ए श  ऑपरेटरची िन वळ ता पुर या ःव पात कंऽाट  त वावर ूितमहा 

एकऽीत वेतन . 6000/- व दोन वषा या कालावधीसाठ  नेमणकुा कर यात आ या हो या. सदरचा कालावधी द.30.10.2012 रोजी संपला 
आहे.  

तदनंतर नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण ठराव बं. 10 द.02.04.2013 अ वये उ  डाटा  ए श  ऑपरेटरची 
व वध वभागात कामे चाल ू अस यामुळे कामाचा वाढता याप व अपुरा संगणक य कमचार  वग इ याद  बाबी ल ात घेवनू 
जेएनएनयुआरएम कंवा पुढ ल दोन वष यापैक  जो कमी असेल या कालावधीसाठ  दर सहा म ह याला एक-एक दवसाचा तांऽीक खंड 
देवून पुव याच अट  व शथ वर कायरत असले या कंऽाट  डाटा ए श  ऑपरेटर यांना ूितमहा एकऽीत वेतन . 6000/- या ूमाणे 
मुदतवाढ दे यास मा यता ूदान के यानुसार दर सहा म ह याला एक-एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून मुदतवाढ दे यात आली. यानुसार 
कायालयीन आदेश जा.बं.नांवाशमनपा/आःथा-सेल/17838/14 द.30.12.2014 अ वये दे यात आलेली मुदत वाढ 29.06.2015 रोजी 
संपली आस यामुळे पुढ ल मुदतवाढ देणे बाबत स या कायरत असले या 9 कंऽाट  डाटा ए ट  ऑपरेटर यांचे काम समाधान कारक आहे 
कंवा कसे ? तसेच यां या सेवेची मनपास आवँयकता आहे कवा कसे  या बाबत संबंधीत वभाग ूमुखांचा अहवाल माग व यात आला 
आहे.संबंधीत वभाग ूमुखां या अहवालानुसार स या कायरत असले या  खालील 9 कंऽाट  डाटा ए श  ऑपरेटरांचे काम समाधानकारक 
असून यां या सेवेची मनपास आवँयकता आहे. तसेच संबंधीतां या सेवेची मुदत द. 29.06.2015 रोजी संपली अस यामुळे सबंंधीता या 
सेवेस द. 30.06.2015 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून द.01.07.2015 ते 30.12.2015 पयत िन वळ ता परु या ःव पात कंऽाट  
प दतीने दरमहा एकऽीत वेतन . 6,000/- एवढया वेतनावर सेवेस मुदतवाढ ह  नांवाशमनपा सवसाधारण सभा मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो.  

अबं कंऽाट  डाटा एं ट  ऑपरेटरचे नाव कायरत वभाग 

1 असद लाखान अ जमु लाखानु  नगररचना वभाग 

2 अरकुले ँयामसुदर गुलाबराव े.का.बं. B 

3 दथडे कशोर पांडुरंगु  े.का.बं. C 
4 ौीकांत वसंतराव अजनस डकर भुसंपादन वभाग 
5 कोकणे िस दाथ खंडेराव ःथािनक संःथा कर वभाग 
6 नागुल महेश नरस या संगणक वभाग 
7 गुलाम रसलु गलुाम मोहमद आप ी यवःथापन क  
8 ज धळे वजयमाला व ठलराव े.का.बं. B 
9 मंज ुिगरधार लाल यास  भुसंपादन वभाग ज हािधकार  कायालय, 

वषय ब.७ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल एकूण 9 कंऽाट  वै कय/सहा यक वै कय  
अिधकार  यांची मुदतवाढ दे यासाठ  मनपा सव साधारण सभेत ूःताव सादर कर यात आला असता मनपा सव साधारण सभेने ठराव बं. 
146 दनांक 09.01.2015 रोजी या ठरावात खालील 4 कंऽाट  ी वै कय अिधकार  यांची मुदत दनांक 31.03.2015 रोजी संपत 
अस यामुळे याचंी मुदत संपत अस यामुळे याना एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन पुढ ल सहा म ह याक रता मुदतवाढ चा न याने ूःताव 
सव साधारण सभे समोर ठेव यात याचा असा ठराव पार त कर यात आलेला अस यामुळे यानसुार नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेतील आरसीएच योजने अतंगत कायरत असले या एकूण 04 ी वै कय अिधकार  महानगरपािलकेस आवँयकता व 
संबंधीतांचे काम समाधानकारक अस याचे ू. वै कय आरो य अिधकार  यांनी अहवाल दलेला अस यामुळे सदर ल कंऽाट  ी वै कय 
अिधकार  यांना मनपा सव साधारण सभा ठराव बं. 49 दनांक 19.07.2014 अ वये दर महा एकऽीत वेतन पये 25,000/- दरमहा 
दे यास मा यता ूदान के यानसुार कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-6/14402/14 दनांक 10.11.2014 अ वये लाग ु
कर यात आलेला आहे. खालील ी वै कय अिधका-यांनाह  एकच तार ख ठेवणे आवँयक अस यामुळे संबंधीतां या नावा समोर 
देश व यानुसार यांचे मुदतवाढ चे तारखेस द ःती क न मुदतवाढ ची एकच तारखे ठेवणे आवँयक आहेतु . 

 

अ.
ब. 

कंऽाट  वै कय 

अिधका-यांचे 

नांव 

पद मुदतवाढ 
संप याची तार ख 

तांऽीक खंड 
दनांक 

पुढ ल मुदतवाढ चा दनांक 

1 डॉ. ूांजली 
पंकजराव 

जोशी 

कंऽाट  

ी वै कय 

अिधकार  

31.03.2015 01.04.2015 व 

30.06.2015 

02.04.15 ते 29.06.15 व 01.07.15 

ते 30.12.15 पयत 

2 डॉ. ःमता 
गो वंदराव 

भ टड 

कंऽाट  ी 
वै कय 
अिधकार  

31.03.2015 01.04.2015 व 

30.06.2015 

02.04.15 ते 29.06.15 व 01.07.15 ते 
30.12.15 पयत 

 



(९) 
3 डॉ. प लवी 

राजि 
तुंगेनवार 

कंऽाट  ी 
वै कय  
अिधकार  

31.03.2015 01.04.2015 व 

30.06.2015 

02.04.15 ते 29.06.15 व 01.07.15 ते 
30.12.15 पयत 

4 डॉ. मुजफर 
अमीना 
बेगम 

कंऽाट  ी 
वै कय  
अिधकार  

31.03.2015 01.04.2015 व 

30.06.2015 

02.04.15 ते 29.06.15 व 01.07.15 ते 
30.12.15 पयत 

      
क रता वर ल कायरत असले या आरसीएच योजने अतंगत कंऽाट  ी वै कय अिधकार -4 यांना एकऽीत वेतन पये 

25,000/- वर वर ल ूमाणे मुदतवाढ देवुन िनयमीत एक एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन मुदतवाढ देणे  बाबतचा ूःताव मनपा सव 
साधारण सभे समोर मंजरु ःतव ठेव यात यावा. 
महापौर    आयु ां या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.२५      ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल एकूण 9 कंऽाट  वै कय/सहा यक वै कय  
अिधकार  यांची मुदतवाढ दे यासाठ  मनपा सव साधारण सभेत ूःताव सादर कर यात आला असता मनपा सव साधारण सभेने ठराव बं. 
146 दनांक 09.01.2015 रोजी या ठरावात खालील 4 कंऽाट  ी वै कय अिधकार  यांची मुदत दनांक 31.03.2015 रोजी संपत 
अस यामुळे याचंी मुदत संपत अस यामुळे याना एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन पुढ ल सहा म ह याक रता मुदतवाढ चा न याने ूःताव 
सव साधारण सभे समोर ठेव यात याचा असा ठराव पार त कर यात आलेला अस यामुळे यानसुार नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेतील आरसीएच योजने अतंगत कायरत असले या एकूण 04 ी वै कय अिधकार  महानगरपािलकेस आवँयकता व 
संबंधीतांचे काम समाधानकारक अस याचे ू. वै कय आरो य अिधकार  यांनी अहवाल दलेला अस यामुळे सदर ल कंऽाट  ी वै कय 
अिधकार  यांना मनपा सव साधारण सभा ठराव बं. 49 दनांक 19.07.2014 अ वये दर महा एकऽीत वेतन पये 25,000/- दरमहा 
दे यास मा यता ूदान के यानसुार कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-6/14402/14 दनांक 10.11.2014 अ वये लाग ु
कर यात आलेला आहे. खालील ी वै कय अिधका-यांनाह  एकच तार ख ठेवणे आवँयक अस यामुळे संबंधीतां या नावा समोर 
देश व यानुसार यांचे मुदतवाढ चे तारखेस द ःती क न मुदतवाढ ची एकच तारखे ठेवणे आवँयक आहेतु . 

 

अ.ब. 
  कंऽाट  वै कय 

  अिधका-यांचे 

   नांव 

पद मुदतवाढ 
संप याची तार ख 

तांऽीक खंड 
दनांक 

पुढ ल मुदतवाढ चा दनांक 

1 डॉ. ूांजली  
पंकजराव 

जोशी 

कंऽाट  

ी वै कय 

अिधकार  

31.03.2015 01.04.2015 व 

30.06.2015 

02.04.15 ते 29.06.15 व 01.07.15 

ते 30.12.15 पयत 

2 डॉ. ःमता  
गो वंदराव 

भ टड 

कंऽाट  ी 
वै कय 
अिधकार  

31.03.2015 01.04.2015 व 

30.06.2015 

02.04.15 ते 29.06.15 व 01.07.15 ते 
30.12.15 पयत 

3 डॉ. प लवी  
राजि 
तुंगेनवार 

कंऽाट  ी 
वै कय  
अिधकार  

31.03.2015 01.04.2015 व 

30.06.2015 

02.04.15 ते 29.06.15 व 01.07.15 ते 
30.12.15 पयत 

4 डॉ. मुजफर  
अमीना 
बेगम 

कंऽाट  ी 
वै कय  
अिधकार  

31.03.2015 01.04.2015 व 

30.06.2015 

02.04.15 ते 29.06.15 व 01.07.15 ते 
30.12.15 पयत 

      
क रता वर ल कायरत असले या आरसीएच योजने अतंगत कंऽाट  ी वै कय अिधकार -4 यांना एकऽीत वेतन पये 

25,000/- वर वर ल ूमाणे मुदतवाढ देवुन िनयमीत एक एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन मुदतवाढ दे या या ूःतावास ह  नांवामनपा 
सवसाधारण सभा मा यता देते  व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.८ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल एकूण 05 वै कय  अिधकार /सहा यक वै क य 
अिधकार  व कंऽाट  िसिनअर डॉटस लस TB/HIV सुपरवायझर-1 असे एकूण 6 कमचार  कायरत असून यांची महानगरपािलकेस आवँयकता 
असून व संबंधीतांचे काम समाधानकारक अस याचे ू. वै कय आरो य अिधकार  यांनी अहवाल दलेला अस यामुळे सदर ल कंऽाट  
वै कय अिधकार  यांना दरमहा एकऽीत वेतन पये 25,000/- वर यां या नावासमोर दश वले या कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/3091/2015 दनांक 04 जनू, 2015 खालील अिधका-यांची सहा म ह याची मुदत  दनांक 29.06.2015 
रोजी संपत अस यामुळे संबंधीता या नावासमोर दश वले या दनांक 30.06.2015 या यां या सेवेत एक दवसाचा तां ऽक खडं देऊन  



(१०) 
द.01.07.2015 ते द.30.12.2015 पयत मुदतवाढ देणे या मा यता देवून िनयमीत एक-एक दवसाचा तां ऽक खंड देऊन मुदतवाढ देणे 
बाबतचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मजंरु ःतव ठेव यात यावा. 
अ. 
ब. 

कंऽाट  वै कय  
अिधका-यांचे नावं 

पद एक ऽत वेतन 

 पये 

तांऽीक खंड दनांक 

1 डॉ.राफे अ.खद र कंऽाट  वै क य अिधकार  25,000/- 30.06.2015 

2 डॉ.अ सार  मो.राफे मो. इःमाईल कंऽाट  सहा यक वै क य अिधकार  25,000/- 30.06.2015 

3 डॉ. रजवान अहेमद गुलाम रसलु कंऽाट  सहा यक वै क य अिधकार  25,000/- 30.06.2015 

4 डॉ.ौतुी र वंि कोटलवार कंऽाट  म हला वै क य अिधकार  25,000/- 30.06.2015 

5 डॉ. वजया परसुराम राठोड कंऽाट  म हला वै क य अिधकार  25,000/- 30.06.2015 

6 ौी सोळंके राम मारोतराव कंऽाट  िसिनअर डॉटस लस TB/HIV 
सुपरवायझर 

15,000/- 30.06.2015 

 

महापौर    आयु ां या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.२६      ठराव  
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल एकूण 05 वै कय  अिधकार /सहा यक वै क य 
अिधकार  व कंऽाट  िसिनअर डॉटस लस TB/HIV सुपरवायझर-1 असे एकूण 6 कमचार  कायरत असून यांची महानगरपािलकेस आवँयकता 
असून व संबंधीतांचे काम समाधानकारक अस याचे ू. वै कय आरो य अिधकार  यांनी अहवाल दलेला अस यामुळे सदर ल कंऽाट  
वै कय अिधकार  यांना दरमहा एकऽीत वेतन पये 25,000/- वर यां या नावासमोर दश वले या कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/3091/2015 दनांक 04 जनू, 2015 खालील अिधका-यांची सहा म ह याची मुदत  दनांक 29.06.2015 
रोजी संपत अस यामुळे संबधंीता या नावासमोर दश वले या दनांक 30.06.2015 या यां या सेवेत एक दवसाचा तां ऽक खंड देऊन 
द.01.07.2015 ते द.30.12.2015 पयत मुदतवाढ देणे या मा यता देवून िनयमीत एक-एक दवसाचा तां ऽक खंड देऊन मुदतवाढ देणे 
बाबतचे ूःतावास ह  नांवाशमना  मनपा सवसाधारण सभा मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
अ. 
ब. 

कंऽाट  वै कय  
अिधका-यांचे नावं 

पद एक ऽत वेतन 

 पये 

तांऽीक खंड दनांक 

1 डॉ.राफे अ.खद र कंऽाट  वै क य अिधकार  25,000/- 30.06.2015 

2 डॉ.अ सार  मो.राफे मो. इःमाईल कंऽाट  सहा यक वै क य अिधकार  25,000/- 30.06.2015 

3 डॉ. रजवान अहेमद गुलाम रसलु कंऽाट  सहा यक वै क य अिधकार  25,000/- 30.06.2015 

4 डॉ.ौतुी र वंि कोटलवार कंऽाट  म हला वै क य अिधकार  25,000/- 30.06.2015 

5 डॉ. वजया परसुराम राठोड कंऽाट  म हला वै क य अिधकार  25,000/- 30.06.2015 

6 ौी सोळंके राम मारोतराव कंऽाट  िसिनअर डॉटस लस TB/HIV 
सुपरवायझर 

15,000/- 30.06.2015 

वषय ब.९ 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर ौी ह .जी.झंवर, सेवािनवृ  अिध क अिभयंता यांची कायालयीन आदेश 

बं.नांवाशमनपा/साू व/737/10 द.22.04.2010 अ वये ूितमहा पा रौामीकावर ूथम सहा म ह यांक रता मनपाकेतील पाणी पुरवठा व 
मलिन:ःसारण वभागाकड ल JNNURM अतंगत कामाचा िनपटारा कर यासाठ  वशेष कायािधकार  हणुन नेमणुक कर यात आली होती. तदनंतर 
संबंिधतास मनपा सव साधारण सभे या मा यतेनसुार वेळोवेळ  ूितमहा प रौिमकावर ल सेवेत मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. 
  यापुव  संबंिधतां या ूितमहा प रौिमकावर ल सेवा कालावधीची मुदत दनांक 03.05.2014 रोजी संपलेली अस याने 
महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव बं.153 द.25.11.2013 या अनुषंगाने मा.महापौर यांनी संबंिधतां या सेवेत मुदतवाढ दे यास 
द.20.02.2014 रोजी या पऽा ारे मा यता द यानुसार कायालयीन आदेश बं.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/5236/14 दनांक 
13.06.2014 अ वये यांचे सेवेत दनांक 04.05.2014 रोजीचा एका दवसाचा तां ऽक खंड देवून दनांक 05.05.2014 पासुन पुढ ल एका 
वषाकर ता हणजे दनांक 04.05.2015 रोजी पयत कायालयीन आदेश बं.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-1/4647/10 द.08.09.2010 
अ वये ठर व यात आले या ूितमहा प रौिमक मानधनावर ता पुर या ःव पात मुदतवाढ सेवेत मुदतवाढ दे यात आली आहे.   

संबंिधतां या सेवा कालावधीची मुदत दनांक 04.05.2015 रोजी संपलेली असनु संबंिधतास मनपा ेऽातील पाणी पुरवठा 
योजनेचा तां ऽक ान व अनुभव वचारात घेता यांची सेवेची महानगरपािलकेस आवँयकता अस याने यांचे सेवेत दनांक 05.05.2015 
रोजीचा एका दवसाचा तां ऽक खंड देवून दनाकं 06.05.2015 पासुन पुढ ल सहा म ह यांकर ता हणजे द.05.11.2015 पयत यापुव  
दनांक 08.09.2010 रोजी या आदेशा वये ठर वले या ूितमहा प रौिमक मानधनावर ता पुर या ःव पात मुदतवाढ दे यास 
महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
महापौर    आयु ांचे ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
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ठराव ब. २७     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर ौी ह .जी.झंवर, सेवािनवृ  अिध क अिभयंता यांची कायालयीन आदेश 

बं.नांवाशमनपा/साू व/737/10 द.22.04.2010 अ वये ूितमहा पा रौामीकावर ूथम सहा म ह यांक रता मनपाकेतील पाणी पुरवठा व 
मलिन:ःसारण वभागाकड ल JNNURM अतंगत कामाचा िनपटारा कर यासाठ  वशेष कायािधकार  हणुन नेमणुक कर यात आली होती. तदनंतर 
संबंिधतास मनपा सव साधारण सभे या मा यतेनसुार वेळोवेळ  ूितमहा प रौिमकावर ल सेवेत मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. 
  यापुव  संबंिधतां या ूितमहा प रौिमकावर ल सेवा कालावधीची मुदत दनांक 03.05.2014 रोजी संपलेली अस याने 
महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव बं.153 द.25.11.2013 या अनुषंगाने मा.महापौर यांनी संबंिधतां या सेवेत मुदतवाढ दे यास 
द.20.02.2014 रोजी या पऽा ारे मा यता द यानुसार कायालयीन आदेश बं.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/5236/14 दनांक 
13.06.2014 अ वये यांचे सेवेत दनांक 04.05.2014 रोजीचा एका दवसाचा तां ऽक खंड देवून दनांक 05.05.2014 पासुन पुढ ल एका 
वषाकर ता हणजे दनांक 04.05.2015 रोजी पयत कायालयीन आदेश बं.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-1/4647/10 द.08.09.2010 
अ वये ठर व यात आले या ूितमहा प रौिमक मानधनावर ता पुर या ःव पात मुदतवाढ सेवेत मुदतवाढ दे यात आली आहे.   

संबंिधतां या सेवा कालावधीची मुदत दनांक 04.05.2015 रोजी संपलेली असनु संबंिधतास मनपा ेऽातील पाणी पुरवठा 
योजनेचा तां ऽक ान व अनुभव वचारात घेता यांची सेवेची महानगरपािलकेस आवँयकता अस याने यांचे सेवेत दनांक 05.05.2015 
रोजीचा एका दवसाचा तां ऽक खंड देवून दनांक 06.05.2015 पासुन पुढ ल सहा म ह यांकर ता हणजे दनांक 05.11.2015 पयत यापुव  
दनांक 08.09.2010 रोजी या आदेशा वये ठर वले या ूितमहा प रौिमक मानधनावर ता पुर या ःव पात मुदतवाढ दे यास ह  
नांवाशमनपा सवसाधारण सभा मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१० 

ौी माधव शकंर बाशे ट , शहर अिभयंता नांवाशमनपा नांदेड यांना सेवेत पुन:ःथा पत केलेला कायालयीन आदेश 
ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/१३०३/२०१५ दनांक २९.०४.२०१५ हा आदेश उ  शासन िनणय दनांक १६ जलुै २०१५ अ वये  

अिधबिमत क न यांचे दनाकं २८.१०.२०१४ रोजीचे आदेशा वये केलेले िनलंबन पुढ ल आदेशापयत आदेश ब. 
ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/५२३८/२०१५ दनांक २०.०७.२०१५ दारे कायम कर यात आले याची न द घेणे. 
महापौर   न द घे यात येते. 
ठराव ब.२८       ठराव  

ौी माधव शकंर बाशे ट , शहर अिभयंता नांवाशमनपा नांदेड यांना सेवेत पुन:ःथा पत केलेला कायालयीन आदेश 
ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/१३०३/२०१५ दनांक २९.०४.२०१५ हा आदेश उ  शासन िनणय दनांक १६ जलुै २०१५ अ वये 
अिधबिमत क न यांचे दनांक २८.१०.२०१४ रोजीचे आदेशा वये केलेले िनलंबन पुढ ल आदेशापयत आदेश ब. ब.नावंाशमनपा/ 
साू व/आःथा-5/५२३८/२०१५ दनांक २०.०७.२०१५ दारे कायम कर यात आले याची न द ह  नावंाशमनपा सवसाधारण सभा घेते.  
वषय ब.११ 
    वषय :- अ खल भारतीय अधं/अपंग कवी संमेलनासाठ  आिथक अनुदान देणे बाबत.  

   संदभ :- 1) ौी बी.ड .िशदें, सिचव, रा ीय संघटन- वकलांगा या वकासासाठ  सम पत- स म  देविगर   
        ूांत नांदेड यांचे पऽ द.24.02.2015 

       2) ौीराम गु ा रा ीय महामंऽी स म, सम ी मता वकास एव ंअनुसंध मंडळ, कि य कायालय  
                          16 देव द  भवन, राणा ूताप चौक, ूताप नगर, नागपुर   २ यांचे पऽ द.15.06.2015 

सिचव ,स म सम ी मता वकास अनुसंधान एवम मंडळ वकलांग सेवाहेतू आथ रा ीय सघंटन व मराठवाडा असोिसएशन 
ऑफ द  ला ड नांदेड यांनी यावष  संत सुरदास जयंती िनिम  अ खल भारतीय अधं अपंगाचे दोन दवशीय हंद -मराठ  कवी संमेलन 
नांदेड नगर त महानगरपािलके या सहकायाने आयो जत करावयाचे यो जले असून यासाठ  महानगरपािलके या अधं अपंगांसाठ  3% आिथक 
तरतुद  मधून खच कर यात यावा व महानगरपािलके या संयु  व माने कवी समेंलनाचे आयोजन हावे ,अशी वनंती केलेली आहे. 
संबंिधतांनी स म वकलांगा या वकासासाठ  सम पत अ खल भारतीय संःथा संपूण भारतातील 31 रा याम ये काम करत असून या 
संःथे या सलं न स म, देविगर  ूांत, नांदेड यांची शाखा असून नांदेड ेऽात सालसन 2008 पासून काय करत आहे. 
 स म संःथे या ःथापने या दवसािनिम  द.20 व 21 जनु 2015 रोजी सदर संःथेमाफत अधं अपंग सा ह य संमेलन आयो जत 
कर यात आले असून, सदर कायबमासाठ  जवळपास 3.00 ल  खच अपे त आहे. यासाठ  महानगरपािलकेतफ अनुदान दे याचे नमुद 
केले आहे. सोबत खालीलूमाणे कागदपऽ सादर केलेली आहेत. 
 

1) सम ी मता वकास एंव अनुसंधान मंडळ नागपुर बॅल स िसट 31 माच 2013  
2) INCOME ESPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 31ST MARCH 2013 

3) RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2013 

4) INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT ASSESMENT YEAR 2013-14  

5) INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT ASSESMENT YEAR 2014-15 
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 6) INCOME ESPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 31ST MARCH 2014 

7) RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2014 

8) Charted accuntants adiut reports   

9) सम ी मता वकास एंव अनुसंधान मंडळ नागपुर, यांचे नोदणी ूमाणपऽ 
  उपरो  ूमाणे कागदपऽ सम ी मता वकास एंव अनुसंधान मंडळ नागपुर यां या नावाचे आहेत.  

मुंबई ूांितक महानगरपािलका, अिधिनयम 1949 चे कलम 66 (21), (22), (25), (26) व (41) अ वये सांःकृतीक 
कायबम/ बडा/म हला बालक याण व संःथाना दे यात येणा-या अनुदानाची िनयमावली मनपाने तयार केलेली आहे. याम ये अनुदान 
वाटपाची कायप दती कलम 3 िनयम 8 म ये पंजीकृत संःथा यांचे पंजीकरण क न 5 वषाचा कालावधी झालेला असला पा हजे व 
महानगरपािलका ह त कमीत कमी 5 वषाचे काय असले पा हजे तरच अनुदान दे यात येईल अशी ःप  तरतुद आहे. 
तथा प स म, सम ी मता वकास एवं अनसुंधान मंडळ, कि य कायालय – 16 देव द  भवन, राणा ूताप चौक, ूताप नगर, नागपुर 
यां याशी स म देविगर  ूांत नांदेड ह संःथा संल न असुन, महानगरपािलका ेऽात सालसन 2008 पासुन काम क रत आहे.स म 
देविगर  ूांत नांदेड या संःथेने अधं व अपंग कवी संमेलनाचा कायबम आयो जत केलेला अस यामुळे व सदर संःथा स म, सम ी 
मता वकास एवं अनुसंधान मंडळ, कि य कायालय - 16 देव द  भवन, राणा ूताप चौक, ूताप नगर, नागपुर यां या अिधप याखाली 

काम क रत अस याने वर लूमाणे आवँयक कागदपऽ सादर करणा-या पंजीकृत संःथे या नावे अनुदान देणे व यां यामाफत स म 
देविगर  ूांत नांदेड यांना अनुदान वतर त करणे बमूा  आहे. 

क रता उपरो  अट या व िनयमावलीतील तरतुद नुसार कायालयीन आदेश ब.नावाशमनपा /साू व/ ३८१०/२०१५ द.२० जनू 
२०१५ अ वये वर ल कायबमासाठ  .1,00,000/- (अ र  पये ल  फ /-) चे अनुदान दे याची ूशासक य व आिथक मंजरु  दे यात 
आली यास काय र मा यता देणे बाबत.  
महापौर    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.२९      ठराव  

वषय :- अ खल भारतीय अधं/अपंग कवी संमेलनासाठ  आिथक अनुदान देणे बाबत.  

   संदभ :- 1) ौी बी.ड .िशदें, सिचव, रा ीय संघटन- वकलांगा या वकासासाठ  सम पत- स म  देविगर   
        ूांत नांदेड यांचे पऽ द.24.02.2015 

       2) ौीराम गु ा रा ीय महामंऽी स म, सम ी मता वकास एव ंअनुसंध मंडळ, कि य कायालय  
                          16 देव द  भवन, राणा ूताप चौक, ूताप नगर, नागपुर   २ यांचे पऽ द.15.06.2015 

सिचव ,स म सम ी मता वकास अनुसंधान एवम मंडळ वकलांग सेवाहेतू आथ रा ीय सघंटन व मराठवाडा असोिसएशन 
ऑफ द  ला ड नांदेड यांनी यावष  संत सुरदास जयंती िनिम  अ खल भारतीय अधं अपंगाचे दोन दवशीय हंद -मराठ  कवी संमेलन 
नांदेड नगर त महानगरपािलके या सहकायाने आयो जत करावयाचे यो जले असून यासाठ  महानगरपािलके या अधं अपंगांसाठ  3% आिथक 
तरतुद  मधून खच कर यात यावा व महानगरपािलके या संयु  व माने कवी समेंलनाचे आयोजन हावे ,अशी वनंती केलेली आहे. 
संबंिधतांनी स म वकलांगा या वकासासाठ  सम पत अ खल भारतीय संःथा संपूण भारतातील 31 रा याम ये काम करत असून या 
संःथे या सलं न स म, देविगर  ूांत, नांदेड यांची शाखा असून नांदेड ेऽात सालसन 2008 पासून काय करत आहे. 
 स म संःथे या ःथापने या दवसािनिम  द.20 व 21 जनु 2015 रोजी सदर संःथेमाफत अधं अपंग सा ह य संमेलन आयो जत 
कर यात आले असून, सदर कायबमासाठ  जवळपास 3.00 ल  खच अपे त आहे. यासाठ  महानगरपािलकेतफ अनुदान दे याचे नमुद 
केले आहे. सोबत खालीलूमाणे कागदपऽ सादर केलेली आहेत. 
 

1) सम ी मता वकास एंव अनुसंधान मंडळ नागपुर बॅल स िसट 31 माच 2013  
2) INCOME ESPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 31ST MARCH 2013 

3) RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2013 

4) INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT ASSESMENT YEAR 2013-14  

5) INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT ASSESMENT YEAR 2014-15   
6) INCOME ESPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 31ST MARCH 2014 

7) RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2014 

8) Charted accuntants adiut reports   

9) सम ी मता वकास एंव अनुसंधान मंडळ नागपुर, यांचे नोदणी ूमाणपऽ 
  उपरो  ूमाणे कागदपऽ सम ी मता वकास एंव अनुसंधान मंडळ नागपुर यां या नावाचे आहेत.  

मुंबई ूांितक महानगरपािलका, अिधिनयम 1949 चे कलम 66 (21), (22), (25), (26) व (41) अ वये सांःकृतीक 
कायबम/ बडा/म हला बालक याण व संःथाना दे यात येणा-या अनुदानाची िनयमावली मनपाने तयार केलेली आहे. याम ये अनुदान  

 



(१३) 
वाटपाची कायप दती कलम 3 िनयम 8 म ये पंजीकृत संःथा यांचे पंजीकरण क न 5 वषाचा कालावधी झालेला असला पा हजे व 
महानगरपािलका ह त कमीत कमी 5 वषाचे काय असले पा हजे तरच अनुदान दे यात येईल अशी ःप  तरतुद आहे. 
तथा प स म, सम ी मता वकास एवं अनसुंधान मंडळ, कि य कायालय – 16 देव द  भवन, राणा ूताप चौक, ूताप नगर, नागपुर 
यां याशी स म देविगर  ूांत नांदेड ह संःथा संल न असुन, महानगरपािलका ेऽात सालसन 2008 पासुन काम क रत आहे.स म 
देविगर  ूांत नांदेड या संःथेने अधं व अपंग कवी संमेलनाचा कायबम आयो जत केलेला अस यामुळे व सदर संःथा स म, सम ी 
मता वकास एवं अनुसंधान मंडळ, कि य कायालय - 16 देव द  भवन, राणा ूताप चौक, ूताप नगर, नागपुर यां या अिधप याखाली 

काम क रत अस याने वर लूमाणे आवँयक कागदपऽ सादर करणा-या पंजीकृत संःथे या नावे अनुदान देणे व यां यामाफत स म 
देविगर  ूांत नांदेड यांना अनुदान वतर त करणे बमूा  आहे. 

क रता उपरो  अट या व िनयमावलीतील तरतुद नुसार कायालयीन आदेश ब.नावाशमनपा /साू व/ ३८१०/२०१५ द.२० जनू 
२०१५ अ वये वर ल कायबमासाठ  .1,00,000/- (अ र  पये ल  फ /-) चे अनुदान दे याची ूशासक य व आिथक मंजरु  दे यात 
आली यास काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा देते.    

वषय ब.१२ 

        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या यापार  संकुलातील गाळे भाडेक ं ना व जमीन भाडेक ं ना यांचे भाडेपटट ची मुदत द. 
31.03.2015 रोजी संप यामुळे व नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभा द. 24/11/2014 ठराव ब.111 अ वये स.संचालक 

नगररचना मनपा नांदेड हे चाल ुबाजारभावाने भाडे िन ीत करतील याूमाणे व महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 79 (ड) 
मधील तरतुद नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे आिथक उ प न वाढ साठ  जन हताथ स.संचालक नगररचना मनपा नांदेड यांनी चालु 
बाजारभावाूमाणे भाडे िन ीत के याूमाणे खालील ूमाणे 11 यापार  माकटचे एकुण 388 भाडेक कडुन दरमहा भाडे  .631399/- येत असुन 

ूःता वत दराूमाणे भाडे आकारणी के यास . 2844249/- इतके दरमहा येणार असुन  . 2212850/- ची दरमहा भाडेवाढ होणार आहे. तसेच 

जमीन भाडेक  एकुण 104 असुन द.31.03.2015 पयत दरमहा भाडे .32820/- येत असुन ूःता वत दरा ूमाणे .184907/- इतके असुन 

.152049/-  इतक  दरमहा वाढ होणार आहे.  (मा हतीःतव त ा सादर).  

  अ.ब.      माकटचे नाव गाळेसं या 
  आजिमतीस 

     भाडे  ूःता वत भाडे  वाढ व फरकाचे भाडे 
     2   3    4   5     6 

  1       राजीव गांधी माकट 23 37794 134913 97119 

  2       ःटेड अम माकट 40 56564 342000 285436 

  3       कै.सोनुले  माकट 35 57167 116952 59785 

  4        म.फुले माकट 37 71638 294228 222590 

  5      कै.शकंरराव च हाण माकट 65 66435 348512 282077 

  6     संत र वदास माकट 26 50516 127764 77248 

  7    इतवारा दवाखाना माकट 15 25227 54390 29163 

  8    केळ  माकट इतवारा 24 58080 195480 137400 

  9   नं ी माम माकट 70 119951 831440 711489 

 10   कै.तरोडेकर माकट व जराबाद 16 18761 58454 39693 

 11   म यवत  जकात नाका 37 69266 340116 270850 

    एकुण 388 631399 2844249 2212850 

 12    जनता माकट 

 64 सदर ल माकटची इमारत धोकादायक अस यामुळे भाडेक ं ना  गाळे 
र रकामे कर याबाबत नोट स दे यात आली असुन भाडेक ं नी ूकरण  
 यायू व  केले आहे. 

 13   म.रण जतिसहं माकट 
 47 सदर ल माकट PPP त वावर वकिसत कर यात येत असुन  

    बांधकाम  चाल ुआहे. 
 14   जमीन भाडेक  104 32820 184907 152089 

         तसेच मनपाचे जनता माकट िशवाजीनगर येथे एकुण 64 भाडेक  असुन दरमहा .118660/-  इतके भाडे येते.सदर ल माकटची इमारत 

ःश चरल ऑड टनुसार धोकादायक अस याचा अहवाल आ यामुळे भाडेक ं ना गाळे रकामे क न दे यास महारा  महानगरपािलका  
अिधिनयम 1949 चे कलम 81 ब (2) अ वये नोट स दे यात आली असता भाडेक ं नी ूकरण यायू व  केले आहे. सदर ल ूकरणात 

यायालयाचा िनणय आ यानंतर याूमाणे कायवाह  करणे यो य. तसेच मनपाचे महाराजा रण जतिसंह माकट जनुा म ढा हे PPP त वावर  
 



(१४) 
वकिसत कर यात येत असुन एकुण 47 भाडेक  आहेत व दरमहा भाडे .67736/- इतके आहे. बांधकाम ूगतीपथावर असुन बांधकाम पुण 

झा यानंतर स.सचंालक नगररचना मनपा नांदेड यां याकडुन चाल ुबाजारभावाूमाणे भाडे िन ीत क न आकारणी करणे यो य.  
तसेच या भाडेक ं चे पुव या भाडेपे ा ूःता वत केलेले भाडे कमी आहे या भाडेक ं ना पुव चे जनेु भाडेम ये 10% भाडेवाढ कर यात 

यावी. 
तर  पुढ ल 3 वषासाठ  हणजेच द.01.04.2015 ते 31.03.2018 पयत भाडेवाढ व मुदतवाढ कर यास मा यता दे याचा ूःताव नांदेड 

वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर (सोबत ूःता वत भाडेवाढ ची याद  सादर).  
वषय ब.२०      ूःताव  
   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या दकाना याु /जागे या भाडेपटयाची मुदत द.३१.३.२००० रोजी संपलेली आहे अशा सव 
दकानु ,जिमन भाडेक नां मनपा तफ कारण दाखवा नोट स द.६.५.२०१५ रोजी जा.ब.जवमा/२०७७/१५ अ वये दे यात आले या नोट सी 
या अनुषंगाने दकान व जागेचे भाडेक ं नी दलेला खुलासा आधारे ु मा.महापौर यांनी जिमन व दकाने भाडेक ं शी चचा क न ु (वाटाघाट  
क न ) भाडेवाढ क न व भाडेिन ती क न मुदतवाढ दे याचा अिधकार मा.महापौर यांना या ठरावा दारे अिधकार दे यात येत आहे. व 
तसेच हा ठराव याच सभेम ये कायम कर यात येत आहे.   

सुचक :- डॉ.सौ.शीला सुिनल कदम अनु:-गफार खान गुलाम महमंद खान,सौ.स वता मारोतराव कंठेवाड, उमरेकर अशोक रावन, स.शेर अली  

महापौरा   रेड रेकनर ूमाणे भाडे हे पुव या भाडेपे ा ४-५ पट ने वाढ होत अस यामूळे मनपाकेचे भाडेक  एवढया 
जासतीचे दराने  भाडे भरणार नाह  ते कोटात जातील यामूळे एकदमच भाडयात वाढ न करता  मनपाके या 
मालक चे  ११ यापार  माकटचे एकुण ३८८ भाडेक कडुन जिमन भाडेक ं ना स या या भाडयात  दरवषाला ३० 
ट के याूमाणे भाडेवाढ क न तीन वषा या कालावधीपयत मुदतवाढ दे यास  मा यता दे यात 
येते.ूःतावातील उवर त बाबीस आयु ांनी िशफार स के यानुसार  मा यता दे यात येते.  व हा ठराव 
याचसभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव ब.३०       ठराव  
        आयु ,नांवामनपा नांदेड यांनी खालील महानगरपािलके या मालक या ११ यापार  सकुंलातील एकूण ३८८ भाडेक ं ची जिमन 
भाडेक ं या भाडयात स.संचालक नगररचना मनपा नांदेड यांनी रेड रेकनर ूमाणे  िन त केले या दाने वाढ कर याचा ूःताव दलला 
आहे.पंरतु  रेड रेकनर ूमाणे भाडे हे पुव या भाडेपे ा ४-५ पट ने वाढ होत अस यामूळे मनपाकेचे भाडेक  एवढया जाः तीचे दराने  भाडे 
भरणार नाह  ते कोटात जातील यामूळे एकदमच भाडयात वाढ न करता खालील यापार  संकंुलातील भाडक ना व १०४ जिमन भाडेक ना 
भाडेपट ची मुदत संपले या तारखेपासून स या या भाडयात ूितवष ३० ट के याूमाणे भाडेवाढ क न तीन वषा या कालावधीसाठ  हणजे 
द.१.४.२०१५  ते द. ३१.३.२०१८ पयत मुदतवाढ कर यास ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते देते.  

  अ.ब.      माकटचे नाव गाळेसं या 
     2   3 

  1       राजीव गांधी माकट 23 

  2       ःटेड अम माकट 40 

  3       कै.सोनुले  माकट 35 

  4        म.फुले माकट 37 

  5      कै.शकंरराव च हाण माकट 65 

  6     संत र वदास माकट 26 

  7    इतवारा दवाखाना माकट 15 

  8    केळ  माकट इतवारा 24 

  9   नं ी माम माकट 70 

 10   कै.तरोडेकर माकट व जराबाद 16 

 11   म यवत  जकात नाका 37 

    एकुण 388 

         तसेच मनपाचे जनता माकट िशवाजीनगर येथे एकुण ६४ भाडेक  असुन दरमहा .118660/-  इतके भाडे येते.सदर ल माकटची इमारत 

ःश चरल ऑड टनुसार धोकादायक अस याचा अहवाल आ यामुळे भाडेक ं ना गाळे रकामे क न दे यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

1949 चे कलम 81 ब (2) अ वये नोट स दे यात आली असता भाडेक ं नी ूकरण यायू व  केले आहे. सदर ल ूकरणात यायालयाचा िनणय 

आ यानंतर यायालयाचे िनणयानुसार पुढ ल वैधािनक कायवाह  कर यात यावी, तसेच मनपाचे महाराजा रण जतिसंह माकट जनुा म ढा हे  
 



(१५) 
PPP त वावर वकिसत कर यात येत असुन एकुण 47 भाडेक  आहेत व दरमहा भाडे .67736/- इतके आहे. बांधकाम ूगतीपथावर असुन 

बांधकाम पुण झा यानंतर स.सचंालक नगररचना मनपा नांदेड यां याकडुन चाल ुबाजारभावाूमाणे भाडे िन ीत क न आकारणी कर यात यावी 
असे ह  ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते संमत करते.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   
वषय ब. १३ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त गणपती व नवराऽ उ सव, रमजान म हना, डाँ. बाबासाहेब आबेंडकर जयंती व सवधम य 

उ सव, सण रः यावर साजरे केले जातात या उ सवा दर यान मो या ूमाणात रः यावर कंवा रः या या बाजलुा फुटपाथवर मंडप उभार यासाठ  

नागर क यवसायीक व व वध संःथा महानगरपािलकेकडे अज करत असतात. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम, 1949 चे कलम 234 अ वये 

मा. ज हा दंडािधकार  यां या कंवा यांनी नामिनदिशत केले या कोण याह  अिधकाया या सहमतीने आयु ास कोण याह  रः यावर समारंभा या 
व उ सवा या ूसंगी मंडप कंवा असे कोणतेह  अ य बांधकाम ता पुरते उभार यासाठ  लेखी परवानगी देऊ शकतात. 
  तसेच नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा द. 02.04.2013 ठराव ब.26 अ वये खालील ूमाणे शु क आकारणी चा 
ठराव संमत झाला आहे. याूमाणे यापूव  शु क आकारणी क न परवानगी दे यात येत होती. 

अनु.ब परवानगीचा ूकार शु क 
1 वैय क व खाजगी कायबमासाठ  5 . ूित चौफुट, 
2 वा ण य वापरासाठ  .10 ूती चौफुट 
3 सभेसाठ  .1000/-ूती दन 
4 धािमक / सामा जक कायबमासाठ  िनशु क 

  उ सव, सण साजरे करताना पयावरणावर प रणाम होणार नाह , वनी ूदषणु  होणार नाह  व रहदार स अडथळा िनमाण होणार नाह . 
डाँ महेश बेडेकर व  महारा  शासन व इतर जन हत यािचका ब. 173/2010 अ वये मा. उ च यायालयाने घालून दले या िनयमांचे दशा िनदश 

सावजिनक मंडळाकडून उिचत पालन हो यासाठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतफ जनभावनाचंा मान राखून आ ण जन जवन वःकळ त 

होऊ न देता पयावरणावर प रणाम न होता जन हताथ मुंबई महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २३४ अ वये ता पुरते मंडप कंवा असे 
कोणतेह  बांधकाम यांना परवानगी देतांना खालील ूमाणे मागदशक त वे तयार कर यात आलेली आहेत.  
अज सादर कर याची प ती:- 
1. सावजिनक उ सवा या ूसंगी रःता / सावजिनक ठकाणी मंडप / ःटेज इ. उभार यास परवानगी िमळणे बाबत सबंंधीत नागर कांनी 
यवसायीकांनी, संःथेने, मंडळाने व हत नमु यात सावजिनक उ सवा या / कायबमा या  30 दवस आगोदर संबंधीत े ऽय कायालयाचे 

सहा यक आयु  यांचेकडे अज करणे आवँयक आहे.(मा. आयु  यानंी अिधकार ूदान के यानुसार ) 
2. संबंधीत मंडळाने / संःथेने मागणी केले या ठकाणी मंडप / ःटेज इ. उभार यासाठ  रः या या 1/4 भागापे ा अिधक असणार नाह  व 

सावजिनक वाहतुक स अडथळा येणार नाह  व नाग रकांना यापासून उपिव तसेच आ ेपाह होणार नाह  याची द ता संबंधीत मंडळाने / संःथेने 

यावयाची आहे. मंडप / ःटेज इ. उभारणी क रता ूचिलत आकारा ूमाणे उभारणीसाठ  त ा खालीलूमाणे. 
 

रः याची ं द  मंडप / ःटेजसाठ  दली 
पा हले अशी कमाल ं द  

मोकळ  / खुली असली पा हजे अशी 
रः याची ं द  

25 फुट 6.25 फुट 18.75 फुट 
50 फुट 12.5 फुट 37.5 फुट 
70 फुट 17.5 फुट 52.5 फुट 
१०० फुट  २५ फुट  ७५ फुट  

     
ना हरकत दाख यासह अज सादर करणे 

3. संबंधीत मंडळाने मागणी केले या ठकाणी मंडप / ःटेज इ. उभारणेसाठ  परवानगी  
देणेपूव  खालील ना हरकत पऽ दाखल करावे लागेल.  
१. मा. ज हा दंडािधकार   नांदेड कंवा यांनी नामिनदिशत केले या कोणताह  अिधकार ,  
२. शहर वाहतूक पोलीस शाखा, नांदेड 
३. संबंधीत पोलीसःटेशन,  
४. महानगरपािलका अ नशमन वभाग  

५. पुव इितहास: 
4. मागील वष  कंवा वेळेस या मंडळांना मंडप / ःटेज इ. उभार यासाठ  या जागेवर परवानगी दे यात आली होती याच जागेवर अजा या 
वेळ  परवानगी दे यात येईल परंतू ूशास कय आवँयकतेनुसार यो य तो बदल कर यात येईल. 
5. मागील वष  कंवा वेळेस या आकाराचा मंडप / ःटेज इ. उभार यासाठ  परवानगी दे यात आली होती तेव याच आकाराचा कंवा रः या या 
1/4 भागापैक  जे कमी असेल या आकाराचा मंडप / ःटेज  इ. उभार यासाठ  परवानगी दे यात येईल.नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका  

 



(१६) 
आवँयकतेनुसार मंडप उभार याची परवानगी ावी कंवा नाह  ? याबाबत ःवे छािधकार अबािधत ठेवत आहे. तसेच मंडप / ःटेज आकार कमी 
कर याचे िनदश दे याचे अिधकार महानगरपािलकेने राखुन ठेवलेले आहेत.   
6. महानगरपािलकेने परवानगी दे यानुसारच मंडप / ःटेज इ. उभारणे संबंिधत मंडळ / सःंथेस बंधनकारक आहे. परवानगी यित र  संबंिधत 

मंडळ / संःथेने मंडप / ःटेज इ. उभार याचे िनदशनास आ यास ते महानगरपािलका संबंधीत े ऽय कायालयाचे सहा यक आयु  यांनी पोलीस 

अिधका-यां या  मदतीने काढनू  टाक यात येईल व संबंधीतावर यो य ती कायदेशीर कायवाह  कर यात येईल व सदर ल मंडप /  
7. ःटेज सुचनेूमाणे नस यास महानगरपािलका पूवसुचना न देता काढू शकते.आ ण या साठ चा खच देखील संबंिधतांकडून वसुल 
कर यात येईल.  
8. पयावरण वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल शासन िनणय ब.ईएन ह -2010/ू.ब.106/ता.क. 3 द.03.05.2011 अ वये दले या 
िनदशाूमाणे सावजिनक उ सव साजरे करणार  मडंळे यांचेकडून सव िनयमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. 
9. महारा  शासनाचे पयावरण वभाग, वन वभाग, नगर वकास वभाग व इतर वभागांनी वेळोवेळ  पा रत केलेले शासन िनणय व मा. उ चा 
यायालय व मा. सव च यायालयाने वेळोवेळ  दले या िनदशांचे पालन संबंधीत मंडळाने करणे बंधनकारक आहे. 
• द ता: 
10. या ूःता वत मंडप / ःटेज इ. उभारणीची जागा ह  प रवहन सेवे या बस मागावर असेल या रः यावर मंडप / ःटेज  इ. उभार याक रता 
कमान 12 फुट ं द जागा ह  बसेस, र ा व सावजिनक वाहतुक तील शॅककर ता  उपल ध राह ल याची द ता घे यात यावी. 
10.  संबंधीत मंडळाने / संःथेने मंडप / ःटेज इ. यांची उभारणी करताना ते रोड जं शनपासून कमान रः या या ं द या अध याूमाणे 

जं शन पासून लांब राह ल जेणेक न वाहने वळ वणे सोपे होईल अशा प तीने कायवाह  करावी. 
11.  संबंधीत मंडळास कंवा संःथेस मंडप / ःटेज इ. उभारणी कर यासाठ  कोण याह  ठकाणचा िसमट  काँबेट रःता अथवा पॅसेज 

असले या पृ भागावर खोदाई कर याक रता परवानगी दे यात येणार नाह  अशा ठकाणी मंडप घालावयाचे झा यास वाळनेू  भरले या समवर मंडप / 
ःटेज  याक रता आवँयक असणारे बांबु रोवून यापासून अथवा पुविनयोजीत यवःथापनाूमाणे मंडप / ःटेज   याक रता बांबु लाव यात यावेत. 
रःते / सावजिनक खोदाई क न मंडप / ःटेज   इ. उभारणी के याचे िनदशनास आ यास सबंंधीत मडंळावर संःथेवर रःते अनािधकृतपणे खोदाई 
बाबत कायदेशीर कायवाह  कर यात येईल.व याचा खच सु दा यांचेकडून वसुल कर यात येईल. 
12.   या ठकाणी प या ःव पाचे रःते दभाजकु  आहेत अशा ठकाणी पदपथ व दभाजकु  यामधील रः या या भागातील 12 फुट यित र  जागेत 

मंडपाची उभारणी संबंधीत मंडळाने करावी. 
13.   कोण याह  ठकाणी 8 फुट व यापे ा कमी असले या रः या या जागेत मंडप अथवा ःटेज इ. उभारणीक रता महानगरपािलकेकडून 

परवानगी दे यात येणार नाह . मंडप / ःटेज इ. चे अंतर व ूत तार व डपी बॉ सपासुन  6 फुट अतंरावर ठेवणे बंधनकारक आहे. 
14.   संबधंीत कायबम कंवा सावजिनक उ सवाक रता आवँयक व ुत कने शन महानगरपािलके या कोण याह  रः यावर ल व ुत पोलमधनु 

घेता येणार नाह  असे आढळनू  आ यास संबंधीत मडंळावर दंडा मक कायकाह  क न याची परवानगी र  कर यात येईल. 
15.   संबधंीत मंडळाला / संःथेला महानगरपािलकेने परवानगी दले या जागी उभार यात आले या मंडपापासून जाःतीत जाःत 15 मी 
अतंरापयतच व तु रोशनाई करता येईल. 
• शु क वसूली: 
16.   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील रःता / सावजिनक ठकाणी उ सव, सण, धािमक कायबम तसेच वैय क कारणासाठ  

मंडप / ःटेज उभारणेसाठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा द.02.04.2013 ठराव ब.26 अ वये खालील ूमाणे शु क 

आकार यात येते. यानुसार शु काचा भरणा के यानंतरच परवानगी दे यात येईल. 
अनु.ब परवानगीचा ूकार शु क 
1 वैय क व खाजगी कायबमासाठ  5 . ूित चौफुट, 
2 वा ण य वापरासाठ  .10 ूती चौफुट 
3 सभेसाठ  .1000/-ूती दन 
4 धािमक / सामा जक कायबमासाठ  िनशु क 

• परवानगी कालावधी: 
 17.  सावजिनक रःते ता पुरते वापर यासाठ  कंवा यावर उभारणी कर यासाठ  सवसामा यपणे खाजगी उ सव कंवा समारंभ यांचेसाठ  

५ दवस व सावजिनक उ सव कंवा समारंभ याचें बाबतीत १५  दवस यापे ा जाःत कालावधीसाठ  परवानगी दे यात येणार नाह . 
• वनीूदषणु  तबार बाबत कायप ती: 
18.   सावजिनक ठकाणी वातावरणात दवस दवस वनीची ितोता, औ ोगीक कामे व वध ूकारची बांधकामे, जिनऽे (जनरेटस), 
वनीवधक (लाऊड ःपकस), सावजिनक सभा, संगीत वा े, वाहनांचे भ गे व इतर यां ऽक साधनामुळे वनी ूदषणाचेु  ूमाण वाढतच आहे. 
वनी ूदषणामुळेु  नाग रकां या आरो यावर व मानिसक ःवाःथावर अिन  प रणाम होत अस यामुळे तसेच वातावरणातील वनीची यो य पातळ  

राख या या हेतुने वनी िनमाण करणा-या  ोतांचे िनयमन व िनयंऽण करणे आवँयक अस याने महारा  शासनाने शासन िनणय 

द.21.04.2009 अ वये विनूदषणु  (िनयंऽण व िनयमन) िनयम 2000 ची ूभावीपणे अमलबजावणी कर यासाठ  ूािधकरणाची िनयु  कर यात 

आलेली आहे. 



(१७) 
19. बांधकाम ूक पा या ठकाणी वनी ूदषणु  करणार  / ोत जसे D.G. sets, Generator sets, इमारतीसाठ  वापर यात येणा-या 
सु वधा, घरगुती उपकरणे इ याद ंची सभोवताल या हवेतील वनीूदषणु  गुणव ा खाली नमुद के याूमाणे असावी. 

ेऽ  
संकेतांक 

ेऽ / झोन  

ूवग 
डे ब (ए) एल 

ई यु दवसा 
मधील मयादा 
राऽी 

(अ) औ ोिगक ेऽ 75 70 

(ब) वा ण यक ेऽ 65 55 

(क) िनवासी ेऽ 55 45 

(ड) शांतता ेऽ 50 40 

ट प:- 
1. दवसा हणजे सकाळ  6 ते राऽी 10 पयत 

2. राऽी हणजे राऽी 10 ते सकाळ  6 पयत 

3. शांतता ेऽ हणजे णालये, शै णक संःथा, यायालये, धािमक ठकाणे कंवा स म ूािधकरणाने अशी ेऽे हणून घोषीत केलेली इतर 
कोणतीह  ेऽे यां या सभोवताल या 100 मी. पयत या ेऽाचा समावेश असलेली ेऽे. 
4. संिमौ ेऽ हे वर नमुद केले या 4 पैक  एक ेऽ अस याचे स म ूािधका-याकडून  घोषीत कर यात येईल. 

20. वनीूदषणा याु  ूा  झाले या तबार ची न द ठेव यासाठ  ःवतंऽ र जःटरची यवःथा कर यात येत आहे. ूा  झालेली वनी 
ूदषणाचीु  तबार कायवाह साठ  संबंिधत पोलीस ःटेशनला व पोलीस कंशोल मला अमे षत कर यात येईल. 

• शांतता ेऽ : 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत जा.ब.साू व/5293/15, द.21.07.2015 अ वये शांतता ेऽ घोषीत कर यात आलेले 

आहेत. 
• तबार िनवारण यवःथा :- 
21. मा. उ च यायालयाचे आदेशानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने सावजिनक उ सवाचे वेळ  अनािधकृत र या 
उभारले यामंडपाबाबत तसेच वनीूदषणाबाबतु , नाग रकांनी संबंधीत ेऽीय कायालयाचे सहा यक आयु  यांचेकडे तबार करावी. तसेच 

आपा कािलन वभागाचे टोलृ  नबंर, खालील ूमाणे उपल ध केलेली आहेत व यास उिचत ूिस  दे यात येत आहे 
 

टोल ृ  नं.एमएच  18002334949 

ई-मेल- info@nwcmc.gov.in 

Sms सु वधा- 1) े ऽय कायालय बं.अ -9011000967 

           2) े ऽय कायालय बं.ब -9011000936 

           3) े ऽय कायालय बं.क -9011001017 

           4) े ऽय कायालय बं.ड -9011001018 
 
               

 

22. वर ल  ूमाणे अमलबजावणीःतव सव े ऽय कायालयाचे सहा यक आयु ,  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नादेंड  यांना 
अिधकार ूदान कर यात येते. . 
23. वनीूदषण ू  व इतर ूदषणु  होणार नाह  याची सवःवी जबाबदार  मंडळाची / संःथेची राह ल. 
24.  पोलीस, वाहतूक यंऽणा, शासन यंऽणा यांनी दलेले सविनदषांचे काटेकोर पालन करणे मंडळास / संःथेस बंधनकारक राह ल. 
25. मंडळाने/संःथेने सदर ल परवानगी दशनी भागावर ठळकपणे लावली पा हजे. 
26.      रः यावर समारंभा या व उ सवा या ूसंगी मंडप कंवा असे कोणतेह  बांधकामामळेु जनतेस उपिव होत अस यास फौजदार  
ू बया सं हता 1973 चे कलम 133 अ वये संबंिधत पोलीस ःटेशन म ये संबंिधता व द तबार दाखल कर यात येईल. तर  सदर ल 
ूःताव मा यतेःतव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सव साधारण सभेसमोर सादर 
महापौर    आयु ां या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.३१      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त गणपती व नवराऽ उ सव, रमजान म हना, डाँ. बाबासाहेब आबेंडकर जयंती व सवधम य 

उ सव, सण रः यावर साजरे केले जातात या उ सवा दर यान मो या ूमाणात रः यावर कंवा रः या या बाजलुा फुटपाथवर मंडप उभार यासाठ  

नागर क यवसायीक व व वध संःथा महानगरपािलकेकडे अज करत असतात. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम, 1949 चे कलम 234 अ वये 

मा. ज हा दंडािधकार  यां या कंवा यांनी नामिनदिशत केले या कोण याह  अिधका-या या सहमतीने आयु ास कोण याह  रः यावर 
समारंभा या व उ सवा या ूसंगी मंडप कंवा असे कोणतेह  अ य बांधकाम ता पुरते उभार यासाठ  लेखी परवानगी दे याचे अिधकार असून वर ल 
ूमाणे उ सव, सण साजरे करताना पयावरणावर प रणाम होणार नाह , वनी ूदषणु  होणार नाह  व रहदार स अडथळा िनमाण होणार नाह . डाँ  



(१८) 
महेश बेडेकर व  महारा  शासन व इतर जन हत यािचका ब.173/2010 अ वये मा. उ च यायालयाने घालून दले या िनयमांचे दशा िनदश 

सावजिनक मंडळाकडून उिचत पालन हो यासाठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतफ जनभावनाचंा मान राखून आ ण जन जवन वःकळ त 

होऊ न देता पयावरणावर प रणाम न होता जन हताथ मुंबई महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २३४ अ वये ता पुरते मंडप कंवा असे 
कोणतेह  बांधकाम यांना परवानगी देतांना खालील ूमाणे मागदशक त वे तयार कर यात असून सदर मागदशक त वास ह  नांवामनपा 
सवसाधारण सभा मा यता देते. आयु ांनी  पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
अज सादर कर याची प ती:- 
11. सावजिनक उ सवा या ूसंगी रःता / सावजिनक ठकाणी मंडप / ःटेज इ. उभार यास परवानगी िमळणे बाबत सबंंधीत नागर कांनी 
यवसायीकांनी, संःथेने, मंडळाने व हत नमु यात सावजिनक उ सवा या / कायबमा या  30 दवस आगोदर संबंधीत े ऽय कायालयाचे 

सहा यक आयु  यांचेकडे अज करणे आवँयक आहे.(मा. आयु  यानंी अिधकार ूदान के यानुसार ) 
12. संबंधीत मंडळाने / संःथेने मागणी केले या ठकाणी मंडप / ःटेज इ. उभार यासाठ  रः या या 1/4 भागापे ा अिधक असणार नाह  व 

सावजिनक वाहतुक स अडथळा येणार नाह  व नाग रकांना यापासून उपिव तसेच आ ेपाह होणार नाह  याची द ता संबधंीत मंडळाने /  
13. संःथेने यावयाची आहे. मंडप / ःटेज इ. उभारणी क रता ूचिलत आकारा ूमाणे उभारणीसाठ  त ा खालीलूमाणे. 

रः याची ं द  मंडप / ःटेजसाठ  दली 
पा हले अशी कमाल ं द  

मोकळ  / खुली असली पा हजे अशी 
रः याची ं द  

25 फुट 6.25 फुट 18.75 फुट 
50 फुट 12.5 फुट 37.5 फुट 
70 फुट 17.5 फुट 52.5 फुट 
१०० फुट  २५ फुट  ७५ फुट  

ना हरकत दाख यासह अज सादर करणे 

14. संबंधीत मंडळाने मागणी केले या ठकाणी मंडप / ःटेज इ. उभारणेसाठ  परवानगी  
देणेपूव  खालील ना हरकत पऽ दाखल करावे लागेल.  
६. मा. ज हा दंडािधकार   नांदेड कंवा यांनी नामिनदिशत केले या कोणताह  अिधकार ,  
७. शहर वाहतूक पोलीस शाखा, नांदेड 
८. संबंधीत पोलीसःटेशन,  
९. महानगरपािलका अ नशमन वभाग  

१०. पुव इितहास: 
15. मागील वष  कंवा वेळेस या मंडळांना मंडप / ःटेज इ. उभार यासाठ  या जागेवर परवानगी दे यात आली होती याच जागेवर अजा या 
वेळ  परवानगी दे यात येईल परंतू ूशास कय आवँयकतेनुसार यो य तो बदल कर यात येईल. 
16. मागील वष  कंवा वेळेस या आकाराचा मंडप / ःटेज इ. उभार यासाठ  परवानगी दे यात आली होती तेव याच आकाराचा कंवा रः या या 
1/4 भागापैक  जे कमी असेल या आकाराचा मंडप / ःटेज  इ. उभार यासाठ  परवानगी दे यात येईल.नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
आवँयकतेनुसार मंडप उभार याची परवानगी ावी कंवा नाह  ? याबाबत ःवे छािधकार अबािधत ठेवत आहे. तसेच मंडप / ःटेज आकार कमी 
कर याचे िनदश दे याचे अिधकार महानगरपािलकेने राखुन ठेवलेले आहेत.   
17. महानगरपािलकेने परवानगी दे यानुसारच मंडप / ःटेज इ. उभारणे संबंिधत मंडळ / सःंथेस बंधनकारक आहे. परवानगी यित र  संबंिधत 

मंडळ / संःथेने मंडप / ःटेज इ. उभार याचे िनदशनास आ यास ते महानगरपािलका संबंधीत े ऽय कायालयाचे सहा यक आयु  यांनी पोलीस 

अिधका-यां या  मदतीने काढनू  टाक यात येईल व संबंधीतावर यो य ती कायदेशीर कायवाह  कर यात येईल व सदर ल मंडप / ःटेज सुचनेूमाणे 

नस यास महानगरपािलका पूवसचुना न देता काढू शकते.आ ण या साठ चा खच देखील संबंिधतांकडून वसुल कर यात येईल.  
18. पयावरण वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल शासन िनणय ब.ईएन ह -2010/ू.ब.106/ता.क. 3 द.03.05.2011 अ वये दले या 
िनदशाूमाणे सावजिनक उ सव साजरे करणार  मडंळे यांचेकडून सव िनयमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. 
19. महारा  शासनाचे पयावरण वभाग, वन वभाग, नगर वकास वभाग व इतर वभागांनी वेळोवेळ  पा रत केलेले शासन िनणय व मा. उ चा 
यायालय व मा. सव च यायालयाने वेळोवेळ  दले या िनदशांचे पालन संबंधीत मंडळाने करणे बंधनकारक आहे. 
• द ता: 
20. या ूःता वत मंडप / ःटेज इ. उभारणीची जागा ह  प रवहन सेवे या बस मागावर असेल या रः यावर मंडप / ःटेज  इ. उभार याक रता 
कमान 12 फुट ं द जागा ह  बसेस, र ा व सावजिनक वाहतुक तील शॅककर ता  उपल ध राह ल याची द ता घे यात यावी. 
10.  संबंधीत मंडळाने / संःथेने मंडप / ःटेज इ. यांची उभारणी करताना ते रोड जं शनपासून कमान रः या या ं द या अध याूमाणे 

जं शन पासून लांब राह ल जेणेक न वाहने वळ वणे सोपे होईल अशा प तीने कायवाह  करावी. 
11.  संबंधीत मंडळास कंवा संःथेस मंडप / ःटेज इ. उभारणी कर यासाठ  कोण याह  ठकाणचा िसमट  काँबेट रःता अथवा पॅसेज 

असले या पृ भागावर खोदाई कर याक रता परवानगी दे यात येणार नाह  अशा ठकाणी मंडप घालावयाचे झा यास वाळनेू  भरले या समवर मंडप / 
ःटेज  याक रता आवँयक असणारे बांबु रोवून यापासून अथवा पुविनयोजीत यवःथापनाूमाणे मंडप / ःटेज   याक रता बांबु लाव यात यावेत.  



(१९) 
रःते / सावजिनक खोदाई क न मंडप / ःटेज   इ. उभारणी के याचे िनदशनास आ यास संबंधीत मडंळावर संःथेवर रःते अनािधकृतपणे खोदाई 
बाबत कायदेशीर कायवाह  कर यात येईल.व याचा खच सु दा यांचेकडून वसुल कर यात येईल. 
12.   या ठकाणी प या ःव पाचे रःते दभाजकु  आहेत अशा ठकाणी पदपथ व दभाजकु  यामधील रः या या भागातील 12 फुट यित र  जागेत 

मंडपाची उभारणी संबंधीत मंडळाने करावी. 
13.   कोण याह  ठकाणी 8 फुट व यापे ा कमी असले या रः या या जागेत मंडप अथवा ःटेज इ. उभारणीक रता महानगरपािलकेकडून 

परवानगी दे यात येणार नाह . मंडप / ःटेज इ. चे अंतर व ूत तार व डपी बॉ सपासुन  6 फुट अतंरावर ठेवणे बंधनकारक आहे. 
14.   संबधंीत कायबम कंवा सावजिनक उ सवाक रता आवँयक व ुत कने शन महानगरपािलके या कोण याह  रः यावर ल व ुत पोलमधनु 

घेता येणार नाह  असे आढळनू  आ यास संबंधीत मडंळावर दंडा मक कायकाह  क न याची परवानगी र  कर यात येईल. 
15.   संबधंीत मंडळाला / संःथेला महानगरपािलकेने परवानगी दले या जागी उभार यात आले या मंडपापासून जाःतीत जाःत 15 मी 
अतंरापयतच व तु रोशनाई करता येईल. 
• शु क वसूली: 
16. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील रःता / सावजिनक ठकाणी उ सव, सण, धािमक कायबम तसेच वैय क कारणासाठ  

मंडप / ःटेज उभारणेसाठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा द.02.04.2013 ठराव ब.26 अ वये खालील  

17. ूमाणे शु क आकार यात येते. यानुसार शु काचा भरणा के यानंतरच परवानगी दे यात येईल. 
अनु.ब परवानगीचा ूकार शु क 
1 वैय क व खाजगी कायबमासाठ  5 . ूित चौफुट, 
2 वा ण य वापरासाठ  .10 ूती चौफुट 
3 सभेसाठ  .1000/-ूती दन 
4 धािमक / सामा जक कायबमासाठ  िनशु क 

 

• परवानगी कालावधी: 
17. सावजिनक रःते ता पुरते वापर यासाठ  कंवा यावर उभारणी कर यासाठ  सवसामा यपणे खाजगी उ सव कंवा समारंभ यांचेसाठ  

५ दवस व सावजिनक उ सव कंवा समारंभ यांचे बाबतीत १५  दवस यापे ा जाःत कालावधीसाठ  परवानगी दे यात येणार नाह . 
• वनीूदषणु  तबार बाबत कायप ती: 
18.   सावजिनक ठकाणी वातावरणात दवस दवस वनीची ितोता, औ ोगीक कामे व वध ूकारची बांधकामे, जिनऽे (जनरेटस), 
वनीवधक (लाऊड ःपकस), सावजिनक सभा, संगीत वा े, वाहनांचे भ गे व इतर यां ऽक साधनामुळे वनी ूदषणाचेु  ूमाण वाढतच आहे. 
वनी ूदषणामुळेु  नाग रकां या आरो यावर व मानिसक ःवाःथावर अिन  प रणाम होत अस यामुळे तसेच वातावरणातील वनीची यो य पातळ  

राख या या हेतुने वनी िनमाण करणा-या  ोतांचे िनयमन व िनयंऽण करणे आवँयक अस याने महारा  शासनाने शासन िनणय 

द.21.04.2009 अ वये विनूदषणु  (िनयंऽण व िनयमन) िनयम 2000 ची ूभावीपणे अमलबजावणी कर यासाठ  ूािधकरणाची िनयु  कर यात 

आलेली आहे. 
19. बांधकाम ूक पा या ठकाणी वनी ूदषणु  करणार  / ोत जसे D.G. sets, Generator sets, इमारतीसाठ  वापर यात येणा-या 
सु वधा, घरगुती उपकरणे इ याद ंची सभोवताल या हवेतील वनीूदषणु  गुणव ा खाली नमुद के याूमाणे असावी. 

ेऽ  
संकेतांक 

ेऽ / झोन  

ूवग 
डे ब (ए) एल 

ई यु दवसा 
मधील मयादा 
राऽी 

(अ) औ ोिगक ेऽ 75 70 

(ब) वा ण यक ेऽ 65 55 

(क) िनवासी ेऽ 55 45 

(ड) शांतता ेऽ 50 40 
 

ट प:- 
5. दवसा हणजे सकाळ  6 ते राऽी 10 पयत 

6. राऽी हणजे राऽी 10 ते सकाळ  6 पयत 

7. शांतता ेऽ हणजे णालये, शै णक संःथा, यायालये, धािमक ठकाणे कंवा स म ूािधकरणाने अशी ेऽे हणून घोषीत केलेली इतर 
कोणतीह  ेऽे यां या सभोवताल या 100 मी. पयत या ेऽाचा समावेश असलेली ेऽे. 
8. संिमौ ेऽ हे वर नमुद केले या 4 पैक  एक ेऽ अस याचे स म ूािधका-याकडून  घोषीत कर यात येईल. 

21. वनीूदषणा याु  ूा  झाले या तबार ची न द ठेव यासाठ  ःवतंऽ र जःटरची यवःथा कर यात येत आहे. ूा  झालेली वनी 
ूदषणाचीु  तबार कायवाह साठ  संबंिधत पोलीस ःटेशनला व पोलीस कंशोल मला अमे षत कर यात येईल. 

• शांतता ेऽ : 
 



(२०) 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत जा.ब.साू व/5293/15, द.21.07.2015 अ वये शांतता ेऽ घोषीत कर यात आलेले 

आहेत. 
• तबार िनवारण यवःथा :- 
22. मा. उ च यायालयाचे आदेशानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने सावजिनक उ सवाचे वेळ  अनािधकृत र या उभारले या 
मंडपाबाबत तसेच वनीूदषणाबाबतु , नाग रकांनी संबंधीत ेऽीय कायालयाचे सहा यक आयु  यांचेकडे तबार करावी. तसेच 

आपा कािलन वभागाचे टोलृ  नबंर, खालील ूमाणे उपल ध केलेली आहेत व यास उिचत ूिस  दे यात येत आहे 
 

टोल ृ  नं.एमएच  18002334949 

ई-मेल- info@nwcmc.gov.in 

Sms सु वधा- 1) े ऽय कायालय बं.अ -9011000967 

           2) े ऽय कायालय बं.ब -9011000936 

           3) े ऽय कायालय बं.क -9011001017 

           4) े ऽय कायालय बं.ड -9011001018 
 
               

 

22. वर ल  ूमाणे अमलबजावणीःतव सव े ऽय कायालयाचे सहा यक आयु ,  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नादेंड  यांना 
अिधकार ूदान कर यात येते. . 
23. वनीूदषण ू  व इतर ूदषणु  होणार नाह  याची सवःवी जबाबदार  मंडळाची / संःथेची राह ल. 
24.  पोलीस, वाहतूक यंऽणा, शासन यंऽणा यांनी दलेले सविनदषांचे काटेकोर पालन करणे मंडळास / संःथेस बंधनकारक राह ल. 
25. मंडळाने/संःथेने सदर ल परवानगी दशनी भागावर ठळकपणे लावली पा हजे. 
26.      रः यावर समारंभा या व उ सवा या ूसंगी मंडप कंवा असे कोणतेह  बांधकामामळेु जनतेस उपिव होत अस यास फौजदार  
ू बया सं हता 1973 चे कलम 133 अ वये संबंिधत पोलीस ःटेशन म ये संबंिधता व द तबार दाखल कर यात येईल.  
वषय ब. १४ 

           ौी. गु  गो वंदिसघंजी ःटेड यम हे नांदेड शहरातील एकमेव बकेट खेळाचे मैदान असून सदर मैदान अतंररा ीय मानका ूमाणे वकसीत 

करणे बाबत बडा ूेमीकडुन सात याने मागणी होत आहे.  
           ौी. गु  गो वंदिसंघजी बडा संकुल हे शहरा या म यभागी असून संकुला जवळच रे वे ःटेशन, वमानतळ तसेच शहरातील ूमुख हॉटे स 

इ याद  सु वधा अ ःत वात आहेत. नांदेड शहर हे भारतातील सव ूमुख शहराशी वमान सेवा तसेच रे वे सेवा या ारे जोड या गेले आहे.  
           सदर ःटेड यमचा आतंररा ीय मानकाूमाणे वकास झा यास मैदानावर रणजी शॉफ , आयपीएल इ याद  रा ीय ःपधा खेळव या जाऊ 

शकतील पयायाने शहरा या वकासास हातभार लावुन शहरात पयटन, शहर सौदय करण इ याद  बाबींस चालना िमळणार आहे व या ारे 
नांदेड शहराचा जागतीक पातळ वर लौ कक वाढणार आहे. सदर मैदानाचा वकास कर यासाठ  सालसन 2014-15 या अदंाजपऽकात ौी. गु  

गो वंदिसंघजी ःटेड यम वकसीत करणे या िशषाखाली . 2.00 कोट ची तरतुद ठेव यात आलेली आहे.  
          सदर मैदान वकसीत करणेसाठ  अ ःत वातील मैदानाचे खोदकाम क न वाळु, खड , माती इ याद  सा ह याचा भराव करणे, मदैानावर ल 

पा या या िनचरा कर या या ीने HDPE पाईप ारे यवःथा, मैदानावर हरवळ लावणे सराव-खेळ प टया तयार करणे इ. कामे िनयु  

कंऽाटदारामाफत हाती घे यात आली असून या यितर  मैदाना या बाहेर ल बाजनेु नालीचे बांधकाम करणे तसेच मैदानासाठ  आवँयक पा या या 
साठवणीसाठ  जलतरणीकेचे पाणी वाप न पा याचा पुनवापर कर यासाठ  टाक चे बांधकाम करणे मैदान वकासासाठ  आवँयक सा ह य पुरवठा करणे 

इ. कामे महापािलकेमाफत हाती घे यात आली असून याच ूमाणे ःटे डयम अतंगत द ण बाजसु सराव खेळ प टया तयार कर यात येत असून उ  

सव कामे ूगतीपथावर आहेत. 
           उ  कामे कर यासाठ  मा. ज हािधकार  नांदेड यांना पऽ देवुन . 3.80 कोट ची आवँयता अस याचे दशवुन िनधी उपल ध क न ावी 
अशी वनंती कर यात आली आहे. 
          स ा ःटे डयम मैदान वकसीत कर याचे काम ूगतीपथावर असून सदर कामासाठ   .180.00 ल  खच येणार आहे. याचूमाणे मैदान 

वकासासाठ  सा ह य रेती, खड ,माती खरेद  करणे . 83.00 ल , मैदाना सभोवती चेन िलंक वायर फे सींग करणे .25.00  ल , ःटे डयम सभोवती 
आर.िस.िस. नालीचे बांधकाम करणे .45.00 ल , ःटे डयम अतंगत sump व पाईप लाईन करणे .35.00 ल , मैदाना सभोवती Jogging Track तयार 

करणे .15.00 ल , याच ूमाणे ःटे डयम येथे लाल माती या सराव खेळ प टया वकसीत कर यासाठ  .42.00 ल , अशा ूकारे उ  कामासाठ  

अदंाजीत . 425.00 ल ची आवँयकता असुन सदर कामे ूगतीपथावर आहेत.  
           व रल कामा यती र  उवर त कामे जसे द ण बाज ुव उ र बाजु पॅवेलीयन ना वनी करण करणे, ूे ागहृ गॅलर  द ःतीु , व ुत यवःथा 
(Highmast), ःटे डयम या देखभालीसाठ  लागणारे सा ह य खरेद  इ याद ची आवँयकता असुन यासाठ  अदंाजीत .10.00 कोट  इत या िनधीची 
आवँयकता आहे.सदर िनधी उपल ध होणेसाठ  गु ारा संचखड बोड नांदेड यांना मागणी कर यासाठ  ूःताव सवसाधारण सभे या मा यतेःतव सादर  
महापौर    ूःताव ना मंजरु कर यात येतो. 



(२१) 
ठराव ब.३२      ठराव  
   ौी. गु  गो वंदिसघंजी ःटेड यम या  द ण बाजु व उ र बाजु पॅवेलीयन ना वनी करण करणे, ूे ागहृ गॅलर  द ःतीु , व ुत यवःथा 
(Highmast), ःटे डयम या देखभालीसाठ  लागणारे सा ह य खरेद  इ याद  कर ता आवँयक तो िनधी  उपल ध क न दे यासाठ  गु ारा संचखड 

बोड नांदेड यांना वनंती कर याचा ूःताव ह  नांवाशमनपा सवसाधारण सभा ना मजंरु करते.  

वषय ब. १५ 
        महारा  शासन,अ पसं याक वकास वभाग,शासन िनणय बमांक े वका-2015/ू.ब.76/का-9 मंऽालय मुंबई 32 द. 18.06.2015 

अ वये रा यातील अ पसं याक बहलु  ेऽात मुलभूत नागर  सु वधा उपल ध क न देवुन अ पसं याक समुदाया या एकंदर जीवन मानाचा दजा 
उंचाव यासाठ  अ पसं याक वकास वभागाने सन 2008-09 या वषापासून रा यातील नागर  ेऽाक रता ेऽ वकास कायबम काया वत केला आहे.  
           रा यातील या महानगरपािलका/नगरपािलका/नगरपंचायती यां या एकुण लोकसं येपैक  कमान 10% लोकसं या अ पसं याकांची 
(मु ःलम, भ न, बौ द, जनै, शीख व पारशी) आहे, अशा अ पसं याक बहलु  महानगरपािलका/नगरपािलका/नगरपंचायत ेऽांत खालील मुलभतू 

नागर  सु वधां या उपल धतेसाठ  शासनामाफत अनुदान उपल ध क न दले जाते.  
 

1. कॄःतानची व अं यांवेधी या जागेची द ःतीु ,  2. प या या पा याची सु वधा, 
3. व ुत पुरवठा,     4. सांडपा याची यवःथा, 
5. रःते/पथ दवे     6. सावजिनक ःव छतागहृ, 
7. आगंणवाड , बालवाड  किे,    8. समाज मं दर/ सामा जक सभागहृ इ. 
9. इदगाह. 
        (* महानगरपािलका/नगरपािलका/नगरपंचायती यां या अख या रतील कॄःतानांबरोबरच या कॄःतानांचे यवःथापन न दणीकृत 

सावजिनक यासामंाफत केले जाते, अशा कॄःतानांनाह  या योजनतगत लाभ अनु ेय असेल.) 
                या योजने अतंगत महानगरपािलकांना कमाल . 20.00 ल  अनुदान उपल ध क न दले जाते.  
           सदर योजनेची कायप दती अ वये मु ा ब. अ मधील 2 अ वये ेऽ वकास कायबमातंगत वकास काम हाती घे यास महानगरपािलके या 
सवसाधारण सभेने मंजरु  दले याठरावाची ूत आवँयक  आहे.  
          क रता सालसन 2015-16 या वषासाठ  अ पसं याक बहलु  नागर  ेऽात मुलभतू नागर  सु वधा उपल ध क न दे यासाठ  .20.00 ल ाचे कामे 

ूःता वत कर याक रता ूःताव सवसाधारण सभे समोर सादर.  
महापौर  ौी सर जतिसंघ िगल यांनी मांडले या द ःतीूःतावासह आयु ां या ूःताु वास मा यता दे यात येते व हा  

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब. ३३     ठराव  
  महारा  शासन,अ पसं याक वकास वभाग,शासन िनणय बमांक े वका-2015/ू.ब.76/का-9 मंऽालय मुंबई 32 द. 18.06.2015 

अ वये रा यातील अ पसं याक बहलु  ेऽात मुलभूत नागर  सु वधा उपल ध क न देवुन अ पसं याक समुदाया या एकंदर जीवन मानाचा दजा 
उंचाव यासाठ  अ पसं याक वकास वभागाने सन 2008-09 या वषापासून रा यातील नागर  ेऽाक रता ेऽ वकास कायबम काया वत केला आहे.  
           रा यातील या महानगरपािलका/नगरपािलका/नगरपंचायती यां या एकुण लोकसं येपैक  कमान 10% लोकसं या अ पसं याकांची 
(मु ःलम, भ न, बौ द, जनै, शीख व पारशी) आहे, अशा अ पसं याक बहलु  महानगरपािलका/नगरपािलका/नगरपंचायत ेऽांत खालील मुलभतू 

नागर  सु वधां या उपल धतेसाठ  शासनामाफत अनुदान उपल ध क न दले जाते.  
 

1. कॄःतानची व अं यांवेधी या जागेची द ःतीु ,  2. प या या पा याची सु वधा, 
3. व ुत पुरवठा,     4. सांडपा याची यवःथा, 
5. रःते/पथ दवे     6. सावजिनक ःव छतागहृ, 
7. आगंणवाड , बालवाड  किे,    8. समाज मं दर/ सामा जक सभागहृ इ. 
9. इदगाह. 
                या योजने अतंगत महानगरपािलकांना कमाल . 20.00 ल  अनुदान उपल ध क न दले जाते. क रता सालसन 2015-16 या वषासाठ  

अ पसं याक बहलु  नागर  ेऽात मुलभूत नागर  सु वधा उपल ध क न दे यासाठ  .20.00 ल ाचे कामे ूःता वत कर याचे अिधकार 
महापौर,नांवामनपा नांदेड यांना  ह  नांवाशमनपा सवसाधारण सभा  देते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब. १६ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचा-यांनी द.21.2.15 रोजी वनंती अज  व महापौर यांनी दनांक17.03.2015 रोजी 
दले या पऽा या अनुषंगाने कमचा-यांना िनवासासाठ  जागा व घरे उपल ध क न देणे बाबत वनतंी केली आहे.  
    याअनषुंगाने मालम ा वभागाने मौजे व जराबाद येथील सव न.ं60 –A  मधील गाडन या आर णाखाली जवळपास ८ एकर 
जागा वकास हःतांतरण ह क (T.D.R) अतंगत महानगरपािलकेस ूा  झालेली आहे. तर  सदर ल जागा नांवामनपाकेतील कमचा-यांना 
घरकुले अथवा िनवासी वापरासाठ  आर ण कर यासाठ  कायवाह  कर यास कळ वले आहे. 

नांदेड शहराचे  मंजरू सुधा रत वकास योजनेनुसार मौजे व जराबाद भागश: स.नं.60 61 सवसे टर A म ये,  



(२२) 
1) आर ण ब. ए-2 'दफन भूमी' ेऽ 0.45 हे टर   
2) आर ण ब. ए-3 'ः मशान भूमी' ेऽ 0.45 हे टर,  
3) आर ण ब. ए-4 'गाडन' ेऽ 4.24 हे टर 
4) 60.00 मी. वकास योजना रः ता ूःता वत आहे. 

सदर जागेपैक  महानगरपािलकेत T.D.R  अतंगत खालील ूमाणे जागा ूा  झालेली आहे. 
1) आर ण ब. ए-2 -'दफन भूमी' ेऽ 240 चौ.मी, 
2) आर ण ब. ए-3 -'ः मशान भूमी' ेऽ 240 चौ.मी, 
3) आर ण ब. ए-4 '- गाडन' ेऽ 27812.50 चौ.मी 
4) 60.00 मी. D.P. Road  खालील जागा – ेऽ 3727.50 चौ.मी 

                                     एकुण ेऽ -  32020 चौ.मी.  (3.20 हे टर) 
वर ल ूमाणे एकुण ेऽ 32020 चौ.मी. जागा महानगरपािलकेस हःतांतर त झालेली आहे. 

  तर , उपरो  मागणी ूमाणे वषयांक त जागा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचा-यांना घरे बांधनू दयावयाचे 
अस  यास  या अनुषंगाने आर णाचे नाव “House for municipal staff” असे बदलनू यास शासनाची मा यता आवँयक आहे. याअनुषंगाने 
म.ूा.न.र.अिधिनयम 1966 चे कलम 37 (1) अ वये वकास योजनेत करकोळ फेरबदलाचा ूः ताव शासना  या संमती कर ता पाठ वणे 
यो य वाटते. 
महापौर    आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.३४      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचा-यांनी द.21.2.15 रोजी वनंती अज  व महापौर यांनी दनांक17.03.2015 रोजी 
दले या पऽा या अनुषंगाने कमचा-यांना िनवासासाठ  जागा व घरे उपल ध क न देणे बाबत वनतंी केली आहे.  
    याअनुषंगाने मालम ा वभागाने मौजे व जराबाद येथील सव न.ं60 –A  मधील गाडन या आर णाखाली जवळपास ८ एकर 
जागा वकास हःतांतरण ह क (T.D.R) अतंगत महानगरपािलकेस ूा  झालेली आहे. तर  सदर ल जागा नावंामनपाकेतील कमचा-यांना 
घरकुले अथवा िनवासी वापरासाठ  आर ण कर यासाठ  कायवाह  कर यास कळ वले आहे. 

नांदेड शहराचे  मंजरू सुधा रत वकास योजनेनुसार मौजे व जराबाद भागश: स.नं.60 61 सवसे टर A म ये,  
5) आर ण ब. ए-2 'दफन भूमी' ेऽ 0.45 हे टर   
6) आर ण ब. ए-3 'ः मशान भूमी' ेऽ 0.45 हे टर,  
7) आर ण ब. ए-4 'गाडन' ेऽ 4.24 हे टर  
8) 60.00 मी. वकास योजना रः ता ूःता वत आहे. 

सदर जागेपैक  महानगरपािलकेत T.D.R  अतंगत खालील ूमाणे जागा ूा  झालेली आहे. 
5) आर ण ब. ए-2 -'दफन भूमी' ेऽ 240 चौ.मी, 
6) आर ण ब. ए-3 -'ः मशान भूमी' ेऽ 240 चौ.मी, 
7) आर ण ब. ए-4 '- गाडन' ेऽ 27812.50 चौ.मी 
8) 60.00 मी. D.P. Road  खालील जागा – ेऽ 3727.50 चौ.मी 

                एकुण ेऽ -  32020 चौ.मी.  (3.20 हे टर) 
वर ल ूमाणे एकुण ेऽ 32020 चौ.मी. जागा महानगरपािलकेस हःतांतर त झालेली आहे. 

  तर , उपरो  मागणी ूमाणे वषयांक त जागा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचा-यांना घरे बांधनू दे यासाठ  
आर णाचे नाव “House for municipal staff” असे बदलून म.ूा.न.र.अिधिनयम 1966 चे कलम 37 (1) अ वये वकास योजनेत करकोळ 
फेरबदलाचे ूः तावास मा यता दे यासाठ  रा य  शासनास सादर कर यास ह  नांवाशमनपा सवसाधारण सभा मा यता देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
      स. सदःयांचे ूःताव 

वषय ब.१७          ूःताव  

       नांवामनपा ह द तील वसरणी ूभाग ब.३६ मधील तानाजी मालूसरे चौक ते सुजाता बु द वहार मं दर प रसरात नागोबा मं दर 
,कामाई म दर ,मारोती मं दर प रसर ज.प.शाळा प रसर पयत रोडवर मोठया ूमाणात भा वक भ  व शाळेतील व ा याची वदळ 
अस यामूळे सदर ल प रसरात जळ वाहनामूळे अपघात व वाहतुक ची क ड  होत अस यामूळे या रः यावर जड वाहनांना ूवेश बंद  
कर यासाठ  मा यता देणे बाबत 
  सुचक :- संजय मोरे                            अनुमोदक:- सौ.वैजयंती िभमराव गायकवाड 

      ूशासक य ट पणी 
जड वाहनांना ूवेश बंद  कर यासाठ  मा. ज हािधकार  कायालयाकडे ूःताव सादर क न िनयमानसुार कायवाह  कर यात येईल 

 



(२३) 
महापौर    स.सदःयां या ूःतावास मा यता दे यात येते  आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.व हा ठराव 
    याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब. ३५     ठराव 
       नांवामनपा ह द तील वसरणी ूभाग ब.३६ मधील तानाजी मालूसरे चौक ते सुजाता बु द वहार मं दर प रसरात नागोबा मं दर 
,कामाई म दर ,मारोती मं दर प रसर ज.प.शाळा प रसर पयत रोडवर मोठया ूमाणात भा वक भ  व शाळेतील व ा याची वदळ 
अस यामूळे सदर ल प रसरात जळ वाहनामूळे अपघात व वाहतुक ची क ड  होत अस यामूळे या रः यावर जड वाहनांना ूवेश बंद  
कर यासाठ  मा. ज हािधकार , कायालय, नांदेड याचेंकडे ूःताव सादर कर यात यावा. असेह  नांवामनपा सवसाधारण सभा संमत करते . व 
हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१८       ूःताव  

   जू या नांदेडवासीयांसाठ  जू या शहरात खेळाचे मैदान नस याने या भागातील सव जाती जमाती मधील होतक  गर ब खेळाडूना 
आपले कौश य दाख व याचे  अवसर िमळत नाह .अनेक जण यापासुन ऽःत आहे. तर  देगलुर रोड लगत कापुस संशोधन किाची जागा 
शासनाकडून महानगरपािलकेकडे हःतांतर त क न घेवून या ठकाणी एक िमिन ःटे डयम व खेळाचे मैदान उपल द क न दे यास ह  
सभा सवानमुते मंजरु  देते व ठराव याच सभेत कायम कर यात येते.  
  सुचक :- स.शेर अली महेबुब अली               अनुमोदक:- शेख हबीब बावजीर,अ.हबीब अ. र हम बागवान 

      ूशासक य ट पणी 
नांवामनपाके या मंजरु सुधार त वकास योजना ूमाणे से टर ङ मधील कापसु संशोधन केिाची जागा ह  शासनाची आहे. 

यामूळे महानगरपािलकेकडे हःतांतर त कर याकर ता  शासनाचे ना हरकत ूमाणपऽाची आवँयकता लागेल= तसेच EP नुसार कापूस 
संशोधन किा या जागेत आर ण ब.  1) D-2 (A) Garden ,2) D-2 (B) Exst.Cotton  Researeach Center ,3) D-2, (C) Banana Research Center, 

4) D-3 Garden, 5) D-28 Fruit Market  & Godowns, 6) D-29, Police Station ,7) D-29 A Municipal Central naka, 8) D-30 Truck Terminus , हे 
आर ण ूःता वत आहेत. व यास शासनाची मजंरु  िमळालेली आहे.  

  वर ल सव बाब वचारात घेता िमनी ःटे डयम /खेळाचे मैदानसाठ  सदर ठकाणी जागा उपल द नाह .  

महापौर    स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो. िनयमानसुार आयु ानी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.  
ठराव ब.३६      ठराव  
   जू या नांदेडवासीयांसाठ  जू या शहरात खेळाचे मैदान नस याने या भागातील सव जाती जमाती मधील होतक  गर ब खेळाडूना 
आपले कौश य दाख व याचे  अवसर िमळत नाह .अनेक जण यापासुन ऽःत आहे. तर  देगलुर रोड लगत कापुस संशोधन किाची जागा 
शासनाकडून महानगरपािलकेकडे हःतांतर त क न घेवून या ठकाणी एक िमिन ःटे डयम व खेळाचे मैदान उपल द क न दे यास ह  
सभा सवानमुते मंजरु  देते व ठराव याच सभेत कायम कर यात येते.िनयमानसुार आयु तांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.  
वषय ब.१९       ूःताव  

    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे ूमुख उ प न ोत माहे ए ूल  २०१५ ते जनू २०१५ पयत घटले आहे याबाबत स वःतर चचा 
करणे.  
  सुचक :- अ.स ार अ.गफुर                          अनुमोदक:- आनंद च हाण, सौ.अनुजा अिमतिसंह तेहरा 

ूशासक य ट पणी 
      नांवाशमनपा केचे ूूमुख उ प न ोत माहे ए ूल २०१५ ते जनू २०१५ पयतचे मागील वषा या तुलनेत घटले नसुन वाढ झाली 
आहे. याचे ववरण खालील ूमाणे आहे.  

सालसन २०११४ 

अ.ब.  िशषक ए ूल २०१४  मे  २०१४ जनू  २०१४ एकूण  

१ ःथािनक संःथा कर  ३,६०,८०,८६७ ३,३८,७३,६०५ ४,००,०१,३५५ १०,९९,५५,८२७ 

२ मालम ा कर     २,५८,१९५,   २६,१५,८३०   ६१,७६,१५३    ९०,५०,१७८ 

३ बांधकाम शु क व हाडिशप 
फ 

  १९,४७,७५३    ७२,७२,२०६ १,२०,९३,०१८   २,१३,१२,९७७ 

४ पाणी पट  व कर     ४,७१,३१४    ११,३३,९२७  ३६,४०,४७९    ५२,४५,७२० 
 एकूण  ३,८७,५८,१२९  ४,४८,९५,५६८  ६,१९,११,००५  १४,५५,६४,७०२ 

सालसन २०११५ 

अ.ब.  िशषक  ए ूल २०१५  मे  २०१५ जनू  २०१५ एकूण  

१ ःथािनक संःथा कर  ४,२४,९४,६०७ ३,९३,२१,४४४  ४,१९,६४,७२२  १२,३७,८०,७७३ 

२ मालम ा कर    २०,७२,१५२    ३३,६८,१९७   ३५,६४,८३०    ९०,०५,१७९ 
 
 



(२४) 
३ बांधकाम शु क व हाडिशप 

फ 

१,९१,०१,३८३   २,५७,५५,१५० २,४८,५०,०८१   ६,९७,१३,६१४ 

४ पाणी पट  व कर    १६,१९,८२०    १६,२७,३१४    २१,९७,८५५   ५४,४४,९८९ 

               एकूण  ६,५२,९४,९६२ ७,००,७२,१०५  ७,२५,७७,४८८  २०,७९,४४,५५५ 
 फरक वाढ  २,६५,३६,८३३ २,५१,७६,५३७  १,०६,६६,४८३   ६,२३,७९,८५३ 
 

महापौर    ूःतावा या अनुषंगाने दे यात आलेली उ प नाची आकडेवार ची न द घे यात येते.  
ठराव ब. ३७     ठराव  

  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे ूमुख उ प न ोतापासून  माहे ए ूल  २०१५ ते जनू २०१५ पयत िमळाले या 
उ प नाची खालील ूमाणे मा हती दे यात आली याची न द ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते . 

सालसन २०११४ 

अ.ब.  िशषक ए ूल २०१४  मे  २०१४ जनू  २०१४ एकूण  

१ ःथािनक संःथा कर  ३,६०,८०,८६७ ३,३८,७३,६०५ ४,००,०१,३५५ १०,९९,५५,८२७ 

२ मालम ा कर     २,५८,१९५,   २६,१५,८३०   ६१,७६,१५३    ९०,५०,१७८ 

३ बांधकाम शु क व हाडिशप 
फ 

  १९,४७,७५३    ७२,७२,२०६ १,२०,९३,०१८   २,१३,१२,९७७ 

४ पाणी पट  व कर     ४,७१,३१४    ११,३३,९२७  ३६,४०,४७९    ५२,४५,७२० 
 एकूण  ३,८७,५८,१२९  ४,४८,९५,५६८  ६,१९,११,००५  १४,५५,६४,७०२ 

सालसन २०११५ 

अ.ब.  िशषक  ए ूल २०१५  मे  २०१५ जनू  २०१५ एकूण  

१ ःथािनक संःथा कर  ४,२४,९४,६०७ ३,९३,२१,४४४  ४,१९,६४,७२२  १२,३७,८०,७७३ 

२ मालम ा कर    २०,७२,१५२    ३३,६८,१९७   ३५,६४,८३०    ९०,०५,१७९ 

३ बांधकाम शु क व हाडिशप 
फ 

१,९१,०१,३८३   २,५७,५५,१५० २,४८,५०,०८१   ६,९७,१३,६१४ 

४ पाणी पट  व कर    १६,१९,८२०    १६,२७,३१४    २१,९७,८५५   ५४,४४,९८९ 

               एकूण  ६,५२,९४,९६२ ७,००,७२,१०५  ७,२५,७७,४८८  २०,७९,४४,५५५ 
 फरक वाढ  २,६५,३६,८३३ २,५१,७६,५३७  १,०६,६६,४८३   ६,२३,७९,८५३ 
वषय ब.२१                   ूःताव 

   सपिमऽ शकंर रामचंि डोकुलवार, हे गे या २५ वषापासुन नादेंड शहरामधील व वध भागात नागर कां या घरामधील सप 
पकडून यांना जगंलात सोड याचे काम कर त आहेत.ददैवाने दु .७ जलूै २०१५ रोजी मुंजाजी नगर भागातील एका नागर कां या घर  सकाळ  
१०.३० वा.साप पकड यास गेले असता सापाने यानंा दंश केला. नांदेड शहरातील आ ीनी हॉःपीटल येथे यां यावर उपचार कर यात आले 
असून औषधोपचारासाठ  यांना .८०,०००/-खच झालेला आहे.शकंर  रामचंि डोकुलवार हे साप पकडून व लोकांचे ूाण वाचवून एक 
ूकारचे समाजकाय कर त आहेत. औषधोपचारासाठ  एवढा खच कर याची यांची आिथक प र ःथती नसतांनाह   यांना यां या 
प रचया या लोकांकडून पैसे उसने घेवून उपचार करावा लागत आहे. 
  कर ता यां या आिथक प र ःथतीचा  वचार क न महानगरपािलकेतफ यांना यां या उपचाराकर ता खच ावा तसेच यां या 
कामाची दखल घेवून यांना ूितमहा .५०००/-मानधन दे या या िनणयाःतव 

सुचक :- ौीमती कमलाबाई मु दराज                                       अनुमोदक:- वजय येवनकर  

ूशासक य ट पणी 
      महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ६६ (२१),(२२),(२५),(२६),व (४१) ूमाणे तयार केले या अनुदान वाटप 
िनयामवलीनूसार सदर बाब िनयमावलीत बसत नस यामूळे ौी शकंर  रामचंि डोकुलवार यांना औषधोपचारासाठ  .८०,०००/- आ ण 
दरमहा पये ५०००/- मानधन देता येणार नाह . कर ता उ  िनयमातील तरतूद नूसार ौी शकंर  रामचंि डोकुलवार,यांना 
औषधोपचारासाठ  पये ८०,०००/- आ ण दरमहा पये ५०००/- मानधन देता येणार नाह .  

महापौर    स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो. िनयमानुसान आयु ानंी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
ठराव ब.३८      ठराव  

सपिमऽ शकंर रामचंि डोकुलवार, हे गे या २५ वषापासुन नादेंड शहरामधील व वध भागात नागर कां या घरामधील सप 
पकडून यांना जगंलात सोड याचे काम कर त आहेत.ददैवाने दु .७ जलूै २०१५ रोजी मुंजाजी नगर भागातील एका नागर कां या घर  सकाळ  
१०.३० वा.साप पकड यास गेले असता सापाने यानंा दंश केला. नांदेड शहरातील आ ीनी हॉःपीटल येथे यां यावर उपचार कर यात आले  
 



(२५) 
असून औषधोपचारासाठ  यांना .८०,०००/-खच झालेला आहे.शकंर  रामचंि डोकुलवार हे साप पकडून व लोकांचे ूाण वाचवून एक 
ूकारचे समाजकाय कर त आहेत. औषधोपचारासाठ  एवढा खच कर याची यांची आिथक प र ःथती नसतांनाह   यांना यां या 
प रचया या लोकांकडून पैसे उसने घेवून उपचार करावा लागत आहे.कर ता यां या आिथक प रःथीतीचा  वचार क न महानगरपािलकेतफ 
यांना यां या उपचाराकर ता आिथक मदत दे यास तसेच  यां या कामाची दखल घेवून यांना ूितमहा .५०००/-मानधन दे यास 
मा यता दे यात येते. िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.व हा ठराव याचसभेत कायम कर यात येतो.  

वषय ब.२२                       ूःताव  

   नांदेडचे भूमीपुऽ ौी शेषेराव मोरे यांची अ खल भारतीय मराठ  सा ह य सं मेलना या अ य पद  िनवड झा याब दल नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलकेतफ स कार व अिभनंदन करणेसाठ  ह  सभा सवानमुते मा यता देते. 
सुचक :- आनंद च हाण                                                अनुमोदक:- संजय मोरे. 
महापौर    स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.३९      ठराव  
   नांदेडचे भूमीपुऽ ौी शेषेराव मोरे यांची अ खल भारतीय मराठ  सा ह य सं मेलना या अ य पद  िनवड झा याब दल नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलकेतफ स कार व अिभनंदन करणेसाठ  ह  सभा सवानमुते मा यता देते.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  
वषय ब.२३      ूःताव 
   नांदेड वाघाळा शहर महानगरािलकेतील कायरत कमचार  िस दाथ बालाजी सोनकांबळे, पु ष मजरु यां या पायाचे ऑपरेशन 
(जॉईट हप र लेसमट)करणे आवँयक अस याचे केईएम हॉःपीटल, मुंबई येथील वै कय अिधका-यांनी यांनी सांिगतले असून या 
ऑपरेशन कर ता व औषधोपचारासाठ   जवळपास . २-३ ल  अपे त आहे. संबधंीत कमचा-यांची आथ क प र ःथती  

अ यंत बकट झालेली अस यामुळे संबंधीत हे येवढा खच क  शकत नस याने यांना नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलके तफ आथ क 
मदत हणुन .३ ल  दे याची ूशासक य व आिथक मा यता  ह  मनपा सव साधारण सभा सवानुमते मंजरु  देते. 
सुचकः- सौ.अजंली सुरेशराव गायकवाड                                         अनुमोदकः- बाळासाहेब देशमुख  

ूशासक य ट पणी 
        महानगरपािलका अिधकार :कमचार  यांना वै कय बलांची ूितपतु  कर यासाठ  महानगरपािलकेतील अिधका-यांची सिमती 
ग ठत कर यात आलेली असून सदर सिमतीचा अहवाल तयार कर यासचे काम ूगतीपथावर आहे. सिमतीचा अहवाल सादर झा यानंतर 
सव अिधकार  कमचार  यांचेसाठ  वै कय बलां या ूितपुत ची मयादा िन त होइल यानुसार िनणय घे यात येईल.तुत संबंिधतास 
ूःतावातील मागणीनूसार वै कय बलाची ूतीपुत  करता येणार नाह .        
महापौर    स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.  
ठराव ब.४०      ठराव  
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरािलकेतील कायरत कमचार  िस दाथ बालाजी सोनकांबळे, पु ष मजरु यां या पायाचे ऑपरेशन 
(जॉईट हप र लेसमट)करणे आवँयक अस याचे केईएम हॉःपीटल, मुंबई येथील वै कय अिधका-यांनी यांनी सांिगतले असून या 
ऑपरेशन कर ता व औषधोपचारासाठ   जवळपास . २-३ ल  अपे त आहे. संबंधीत कमचा-यांची आथ क प र ःथती अ यंत बकट 
झालेली अस यामुळे संबंधीत हे येवढा खच क  शकत नस याने यांना नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलके तफ आथ क मदत हणुन 
.३ ल  दे याची ूशासक य व आिथक मा यता  ह  मनपा सव साधारण सभा सवानमुते मंजरु  देते.िनयमानुसार आयु ानी पुढ ल 
वैधािनक कायवाह  करावी.  

वषय ब.२४          ूःताव 

   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील सेवािनवृ  कमचार  ौी अशोक संतनअ पा घाळे् . मु य िलपीक यांना दनांक 
२३.१२.२०१४ रोजी दय वकाराचा झटका आ याने यांना शहरातील अ नी हॉःपीटल व सं जवनी हॉःपीटल येथे एं जयोमॉफ  के यानंतर 
पुढ ल उपचाराक रता अ द य बला हॉःपीटल पणेु येथे ए जओ लॉःट  कर यात आलेली आहे. यासाठ  यांना ३,३४,११० (अ र  . ितन 
ल  चौितस हजार एकशे दहा केवळ) एवढा खच झाला आहे. 
  क रता महारा  शासन, सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.एमएजी/२००५/ू.ब.१/आरो य-३ द.१९ माच ्२००५ 
या िनणयातील तरतुद नुसार संबंिधतांना औषधोपचाराचा वर ल ू य  ूमाणात ९० ट के र कम देणे क रता ह  सव साधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- सौ.सोनाबाई रा.मोकले                  अनुमोदक:- कमलाबाई रामःवामी मु दराज,नवल पोकणा  डॉ. व ास कदम 

      ूशासक य ट पणी 
  महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाचे  शासन िनणय ब. एमएजी/२०५५/ूब.-१/आरो य -३ द.१९.३.२००५ या 
शासन िनणयातील तरतूद नूसार महानगरपािलका अःथापनेवर ल  कमचा-यांना औषधोपचारावर ल खचाची  ूितपुत  अनू ेय र कम देणे 
बाबतचा उ लेख नस यामूळै सेवा िनवृ  कमचार  ौी अशोक संतन अ पा घाळे यांना औषधोपचारावर ल खचाची र कम देता येणार नाह .   

महापौर    स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.  



(२६) 
ठराव ब.४१      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील सेवािनवृ  कमचार  ौी अशोक संतनअ पा घाळे् . मु य िलपीक यांना दनांक 
२३.१२.२०१४ रोजी दय वकाराचा झटका आ याने यांना शहरातील अ नी हॉःपीटल व सं जवनी हॉःपीटल येथे एं जयोमॉफ  के यानंतर 
पुढ ल उपचाराक रता अ द य बला हॉःपीटल पणेु येथे ए जओ लॉःट  कर यात आलेली आहे. यासाठ  यांना ३,३४,११० (अ र  . ितन 
ल  चौितस हजार एकशे दहा केवळ) एवढा खच झाला आहे. 
  क रता महारा  शासन, सावजिनक आरो य वभागाचे शासन िनणय ब.एमएजी/२००५/ू.ब.१/आरो य-३ द.१९ माच ्२००५ 
या िनणयातील तरतुद नुसार संबंिधतांना औषधोपचाराचा वर ल ू य  ूमाणात ९० ट के र कम देणे क रता ह  सव साधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते. िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.  

पुरवणी वषय प ऽका  

वषय ब.१     
    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने सव साधारण सभा ठराव ब. 113 द. 24.11.14 अ वये अवर सिचव, नगर वकास वभाग, 
महारा  शासन यांचे पऽ ब. टपीएस-3213/1542/ू.ब. 344/2013/न व 30 द. 30.04.14 या अनुषंगाने आर ण ब. एफ-24 या कंुपनिभंत 

बाहेर ल आर णातील ऽकोणी आकाराचे गावठाण स ंय भाग सुमारे 5102.35 चौ. मी. जागा आर ण ब. एफ 24 ए◌ैितहािसक उ ान मधून 

वगळनू  र हवास भागात सामा व  कर यासाठ  मंजरू सुधा रत वकास योजनेम ये महारा  ूादेिशक व नगर रचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37 

(1) अ वये करकोळ फेरबदल कर याची िशफारस कर यात आली आहे. 
   सदर ल करकोळ फेरबदला या ूःतावा संदभात महारा  ूादेिशक व नगर रचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37 (1) मधील 

तरतुद नूसार या संबंधीची ू प अिधसुचना मराठ  व इंमजी भाषेत साय ंदै. नांदेड वाता म ये द. 18.03.15 व दै. तहेलका टाई स (उद)ू म ये द. 
18.03.2015 म ये मराठ  व उद ूभाषेत तसेच महारा  शासन राजपऽाम ये द. 26.03.2015 रोजी पृ  ब. 6 व 7 वर ूिस द झालेली आहे.  
महारा  शासन राजपऽात ूिस द झाले या दनांकापासून व हत मुदतीत उ  फेरबदलाबाबत एकह  हरकती / सुचना महानगरपािलकेकडे सादर 
झालेली नाह .  
   तर  उ  फेरबदलास मा यता दे यासाठ  महारा  ूादेिशक व नगर रचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37 अ वये ूःताव शासनास सादर 
करणे या मंजरू साठ  नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड या सव साधारण सभे या मा यतेःतव . 
महापौर    आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.४२      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने सव साधारण सभा ठराव ब. 113 द. 24.11.14 अ वये अवर सिचव, नगर वकास वभाग, 
महारा  शासन यांचे पऽ ब. टपीएस-3213/1542/ू.ब. 344/2013/न व 30 द. 30.04.14 या अनुषंगाने आर ण ब. एफ-24 या कंुपनिभंत 

बाहेर ल आर णातील ऽकोणी आकाराचे गावठाण स ंय भाग सुमारे 5102.35 चौ. मी. जागा आर ण ब. एफ 24 ए◌ैितहािसक उ ान मधून 

वगळनू  र हवास भागात सामा व  कर यासाठ  मंजरू सुधा रत वकास योजनेम ये महारा  ूादेिशक व नगर रचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37 

(1) अ वये करकोळ फेरबदल कर याची िशफारस कर यात आली आहे. 
   सदर ल करकोळ फेरबदला या ूःतावा संदभात महारा  ूादेिशक व नगर रचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37 (1) मधील 

तरतुद नूसार या संबंधीची ू प अिधसुचना मराठ  व इंमजी भाषेत साय ंदै. नांदेड वाता म ये द. 18.03.15 व दै. तहेलका टाई स (उद)ू म ये द. 
18.03.2015 म ये मराठ  व उद ूभाषेत तसेच महारा  शासन राजपऽाम ये द. 26.03.2015 रोजी पृ  ब. 6 व 7 वर ूिस द झालेली आहे. महारा  

शासन राजपऽात ूिस द झाले या दनांकापासून व हत मुदतीत उ  फेरबदलाबाबत एकह  हरकती / सुचना महानगरपािलकेकडे सादर झालेली 
नाह . कर ता महारा  ूादेिशक व नगर रचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37 अ वये उ  फेरबदलास मा यता दे यासाठ चा  ूःताव शासनास 

सादर कर यास ह   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा मा यता देते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.२      

      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द त लेबर कॉलनी येथील औरंगाबाद गहृिनमाण व ेऽ वकास मंडळ, लातूर वभाग 
,यानी त कािलन नांदेड नगरपािलकेस एकूण १९८६ म ये एक अ नीशमन वभागासाठ  जागा दली आहे. स या अ नीशमन वभागाची 
सुस य इमारत बांध यासाठ  गाळा क.२/१ व गाळा ब.२/२४ लगत मोकळ  जागा ेऽ  अनुबमे ३४२.१४ चौ.िम. व २६२.८० चौ.िम.असनू 
या जागेचे चाल ूवषा या िशयमणक दरानुसार जागेचे मु यांकन .२५५२४२८/- व .१९६०५४४/- असे एकूण .४५१२९७२/-एवढे मु य 
होत असून कायकार  अिभयंता,औरंगबाद गहृिनमाण व ेऽ वकास मंडळ ,लातूर वभाग यानंी सदर मु याची मागणी केली आहे.  

तर  कायकार  अिभयंता औरंगाबाद गहृिनमाण व ेऽ वकास मंडळ लातूर वभाग यांना  एकूण .४५१२९७२/-(अ र  
.पंचेचाळ स ल  बारा हजार नवूसे बहा र फ ) मु य दे यासाठ  मा यता देणे बाबत. 
महापौर    आयु ांचा ूःताव मंजरू कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.४३      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द त लेबर कॉलनी येथील औरंगाबाद गहृिनमाण व ेऽ वकास मंडळ, लातूर वभाग 
,यानी त कािलन नांदेड नगरपािलकेस एकूण १९८६ म ये एक अ नीशमन वभागासाठ  जागा दली आहे. स या अ नीशमन वभागाची 
सुस य इमारत बांध यासाठ  गाळा क.२/१ व गाळा ब.२/२४ लगत मोकळ  जागा ेऽ  अनुबमे ३४२.१४ चौ.िम. व २६२.८० चौ.िम.असून  



(२७) 
या जागेचे चाल ूवषा या िशयमणक दरानुसार जागेचे मु यांकन .२५५२४२८/- व .१९६०५४४/- असे एकूण .४५१२९७२/-एवढे मु य 
होत असून कायकार  अिभयंता,औरंगबाद गहृिनमाण व ेऽ वकास मंडळ ,लातूर वभाग यानंी सदर मु याची मागणी केली आहे.  

तर  कायकार  अिभयंता औरंगाबाद गहृिनमाण व ेऽ वकास मंडळ लातूर वभाग यांना  एकूण .४५१२९७२/-(अ र  
.पंचेचाळ स ल  बारा हजार नवूसे बहा र फ ) मु य दे यासाठ  ूशासक य व आिथक मा यता  ह   नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेची सव साधारण सभा मा यता देते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.३      

      महारा  शासन नगर वकास वभाग मंऽालय मुंबई यांचे पऽ ब.नांवाशमनपा-2015/ू.ब.9/न व-24 दनांक 16.07.2015 या 
पऽा वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील ूकरण 28 य कलम 448 (1) मधील तरतुद चा वापर क न आयु ांना 
आदेशीत क न कलम 59 (अ) ूमाणे सदर ल ूकरणात ौी माधव शकंर बाशे ट , शहर अिभयंता यांचे व द अिभयोग दाखल कर यास 
मंजरु  दे यात यावी असे आदेशीत केले होते. याूमाणे ौी माधव शकंर बाशे ट  शहर अिभयंता (िनलंबीत) यांचे व द अिभयोग दाखल 
कर यास मंजरु  दे यात आली. (सुलभ संदभासाठ  शासना या पऽाची ूत सोबत जोड यात आली आहे)  

तसेच महारा  शासन नगर वकास वभाग मंऽालय मुंबई यांचे शासन िनणय ब..नांवाशमनपा-2015/62/ू.ब.9/न व-24 
दनांक 16.07.2015 अ वये महानगरपािलका सवसाधारण सभेने पार त केलेले ठराव ब.219 दनांक 24.11.2014 व ठराव ब.119 
द.31.03.2015 हे दो ह  ठराव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील ूकरण 28 य कलम 451 (1) मधील तरतुद   

नुसार (3) म ह याक रता िनलबंीत केलेले आहे. यामुळे उ  दो ह  ठराव वखंड त कर यास शासनास पाठ व यात आलेले 
आहेत (सुलभ सदंभासाठ  शासना या िनणयाची ूत सोबत जोड यात आली आहे)  
महापौर    आयु ांचे  ूःतावाची नुसार न द घे यात येते.     
ठराव ब.४४      ठराव  

महारा  शासन नगर वकास वभाग मंऽालय मुंबई यांचे पऽ ब.नांवाशमनपा-2015/ू.ब.9/न व-24 दनांक 16.07.2015 या 
पऽा वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील ूकरण 28 य कलम 448 (1) मधील तरतुद चा वापर क न आयु ांना 
आदेशीत क न कलम 59 (अ) ूमाणे सदर ल ूकरणात ौी माधव शकंर बाशे ट , शहर अिभयंता यांचे व द अिभयोग दाखल कर यास 
मंजरु  दे यात यावी असे आदेशीत केले होते. याूमाणे ौी माधव शकंर बाशे ट  शहर अिभयंता (िनलंबीत) यांचे व द अिभयोग दाखल 
कर यास मंजरु  दे यात आली. तसेच महारा  शासन नगर वकास वभाग मंऽालय मुंबई यांचे शासन िनणय  
ब..नांवाशमनपा-2015/62/ू.ब.9/न व-24 दनाकं 16.07.2015 अ वये महानगरपािलका सवसाधारण सभेने पार त केलेले ठराव ब.219 
दनांक 24.11.2014 व ठराव ब.119 द.31.03.2015 हे दो ह  ठराव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील ूकरण 28 य 
कलम 451 (1) मधील तरतुद  नुसार (3) म ह याक रता िनलंबीत केलेले आहे. यामुळे उ  दो ह  ठराव वखंड त कर यास शासनास 
पाठ व यात आलेले आहेत. याची न द ह  नांवाशमना सवसाधारण सभा घेते.   
वषय ब.४ 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 40 मधील तरतुद नुसार प रवहन यवःथापकाची नेमणुक करणे बाबतची 
तरतुद आहे. शहराचा वाढता वकास आ ण वाहतुक ची होणार  क ड  सोड व यासाठ  ATAL MISSION FOR REJUVENTATION AND URBAN 

TRANSFORMATION (AMRUT) योजने अतंगत महानगरपािलकेचे ःवतंऽ वाहतुक यंऽणा असणे बाबतची तयार  करणे अपे ीत आहे. या सव 
बाबींचा वचार क न महानगरपािलके या ीने अहवाल तयार करणे, कागदपऽाची पुतता करणे इ याद  कामासाठ  एक अनुभवी य ची 
वशेष काय अिधकार  हणुन िनयु  करणे अपे त आहे. 

क रता सदर पदास मा यता महारा  शासन सामा य ूशासन वभाग शासन िनणय ब. सीबीई-
1893/ू.ब.38/13/ द.15.02.1995 या अिधन राहन एका वशेष काय अु िधका-यांची (OSD)  यांची मानधनावर िनयु  कर यास मा यता 
देणे बाबत. 
महापौर    आयु ां या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.४५      ठराव  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 40 मधील तरतुद नुसार प रवहन यवःथापकाची नेमणुक करणे बाबतची 
तरतुद आहे. शहराचा वाढता वकास आ ण वाहतुक ची होणार  क ड  सोड व यासाठ  ATAL MISSION FOR REJUVENTATION AND URBAN 

TRANSFORMATION (AMRUT) योजने अतंगत महानगरपािलकेचे ःवतंऽ वाहतुक यंऽणा असणे बाबतची तयार  करणे अपे ीत आहे. या सव 
बाबींचा वचार क न महानगरपािलके या ीने अहवाल तयार करणे, कागदपऽाची पुतता करणे इ याद  कामासाठ  एक अनुभवी य ची 
वशेष काय अिधकार  हणुन िनयु  करणे आवँयक आहे. 

क रता महारा  शासन सामा य ूशासन वभाग शासन िनणय ब. सीबीई-1893/ू.ब.38/13/ द.15.02.1995 या अिधन 
राहन वशेष काय अिधकाु -यांची (OSD)  यांची मानधनावर िनयु  कर यास ह  नांवाशमनपा सवसाधारण सभा मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो.. 
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वषय ब.५  

ःव छ महारा  अिभयाना अतंगत ूपऽ-1 व 2 भ ण यावयाची ूब या चालु असुन ूपऽ-2 म ये भरलेले फॉम महा-ई सु वधा 
किा माफत कि शासना या संकेतःथळावर अपलोड करावयाची कायवाह  चालु आहे. 

या योजनेतील पढुचा ट पा ःथळिन र ण व यानतंर अनुदानाचा प हला ह ा वतरण आहे. 
वैय क घरकुल शौचालय बांधकामासाठ  कि शासनाचे .4000/- व रा य शासनाचे .8000/- अनुदान   िमळणार असुन या 

यित र  संबिधत नागर  ःथािनक ःवरा य संःथेने काह  िनधी यासाठ  उपल ध क न ावयाचा आहे. या दो ह  र कमे नंतर लागणारा 
खच लाभा याने ःवत:चा सहभाग हणून ावयाचा  आहे. 

नगर वकास वभाग शासन िनणय ब.ट एफसी- 8015/ू.ब.106/न व 4 द 3.8.2015 नुसार 14 या व  आयोगाअतंगत ूा  
अनुदानातुन मलुभूत अनुदानातनू हाती यावयाची कामे अतंगत अ(2) नसुार ःव छ भारत अिभयानाअतंगत बाधं यात येणा-या वैय क 
तसेच सावजिनक शौचालयासाठ  कि व रा य शासनाकडून अनुदान दे यात येते. तथापी यासाठ  नागर  ःथािनक ःवरा य संःथानी 
ःवत:चा पुरक हःसा देणे आवँयक असते. असा नागर  ःथािनक ःवरा य संःथेचा पुरक हःसा वैय क शौचालयासाठ  कमाल मयादा 
.5000/- ूतीिसट व सावजिनक शौचालयासाठ  कमाल मयादा . 25000/- या अनुदानातून देता येईल. असे नमुद केलेले आहे.  

    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अतंगत या योजनेसाठ  झाले या सव णानसुार 4202 लाभाथ  पाऽ असुन अजनुह  अज 
येतच आहेत. याची छानणी क न जे लाभाथ  पाऽ होतील यांचा समावेश क न घे यात येईल.  

यानुसार महानगरपािलकेने आपला पुरक हःसा कमाल मयादा . 5000/- (अ र  पाच हजार केवळ ) वैय क 
शौचालयासाठ  व .25000/- (अ र  पंच वस हजार केवळ) सावजिनक शौचालयासाठ  भरणा करणेसाठ  14 या व  आयोगा या ूा  
अनुदानातुन भरणेसाठ चा ूःताव महासभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
महापौर    वैय क शौचालयासाठ  व सावजिनक शौचालयासाठ  भरणा करणेसाठ  14 या व  आयोगा या ूा  

        अनुदानातुन भरणेसाठ चे  ूःतावास मा यता दे यात येते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात  

    येतो.  

ठराव ब.४६      ठराव  
कि शासनाने ःव छ भारत अिभयाना अतंगत शहरात वैय क व सावजिनक शौचालयाचे बांधकामासाठ  वशेष अनुदानाची 

योजना जा हर केलेली असून  यानुसार ूपऽ-1 व 2 भ ण यावयाची ूब या चालु आहे, ूपऽ-2 म ये भरलेले फॉम महा-ई सु वधा किा 
माफत कि शासना या संकेतःथळावर अपलोड करावयाची कायवाह  कर यात येत आहे, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने या योजने 
अतंगत शहरातील वैय क शौचालयाचा सव केलेला असून सव णानुसार वैय क शौचालयाचे बांधकामासाठ   एकूण 4202 लाभाथ  पाऽ 
ठरले आहेत व  अजनुह  अज ूा  होत  अस यामूळे . याची छानणी क न जे लाभाथ  पाऽ होतील यांचाह  या योजनेत समावेश क न 
घे यास मा यता दे यात येते.   

ःव छ भारत अिभयान अतंगत वैय क घरकुल शौचालय बांधकामासाठ  कि शासनाकडून  .4000/- व रा य शासनाकडून  
.8000/- अनुदान   िमळणार असुन या यित र  संबिधत नागर  ःथािनक ःवरा य संःथेने काह  िनधी यासाठ  उपल ध क न ावयाचा 
असून  या दो ह  र कमे नंतर लागणारा खच लाभा याने ःवत:चा सहभाग हणून ावयाचा आहे.  

 महारा  शासनाने शासन िनणय ब. नगर वकास वभाग.ट एफसी- 8015/ू.ब.106/न व 4 द 3.8.2015 अ वये  14 या 
व  आयोगा अतंगत ूा  अनदुानातुन  महानगरपािलकेला आपला  पुरक हःसा वैय क शौचालयासाठ  कमाल मयादा .5000/- 
ूतीिसट व सावजिनक शौचालयासाठ  कमाल मयादा . 25000/- एवढ  र कम देता येईल असे कळ वलेले आहे.   

कर ता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस 14 या व  आयोगा या ूा  अनुदानातुन ःव छ भारत अिभयान अतंगत पाऽ 
ठरणा-या लाभा या या वैय क शौचालयाचे  बांधकामासाठ  महानगरपािलकेचा आपला  पुरक हःसा  कमाल मयादा . 5000/- (अ र  
पाच हजार केवळ ) व सावजिनक शौचालयासाठ  . 25000/- (अ र  पंच वस हजार केवळ) या ूमाणे  र कमेचा भरणा करणेसाठ  ह  
नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.६  

महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय ब. ते वआ 2010/ू.ब. 131/2010/न व-4. मंऽालय मुंबई -32 दनांक 25 ऑ टोबर 

2010 अ वये 13 या कि य व  आयोगा या िशफारशीनुसार रा यातील नागर  ःथािनक ःवरा य संःथासंाठ  साल-सन 2010-11 या  
आिथक वषापासुन पुढ ल पाच वषासाठ  हणजे सन 2014-15 पयत सवसाधारण मलुभुत अनुदान . 2077.71 कोट  व सवसाधारण 

काया मक अनुदान . 1100.00 कोट  असे एकुण . 3177.71 कोट चे कि य अनुदानाची िशफारस केलेली आहे. 
कि शासनाकडुन 13 या व  आयोगातंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस आजतागायत ूा  अनुदान खालील ूमाणे आहे.  

1. अनुदान   :- 67.12 
2. याज   :- 00.68 
3. 10,11 व 12वा व   

आयोगातील िश लक   :-       00.80 
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 4. Transfer Entery  :- 03.66 

    एकुण  :- 72.26 

उ  शासन िनणयातील ूा  अनुदाना या वतरण व विनयोगा बाबतची काय प दती अवलंबुन खालील बाबीवर खच कर यात आला आहे. 
अ.ब. िशषक र कम ( पये कोट त) 

1 कमचा-यांचे  थक त वेतन 5.62 

2 व वध शास कय योजनेत मनपा सहभाग 18.37 

3 घनकचरा यवःथापन 13.97 

4 PMDO व इतर कज परतफेड 15.59 

5 पाणी पुरवठा योजना + सांगवी पा ण पुरवठा योजनेसाठ  ता पुरते वळती   (1.04+7.04) 8.08 

6 भुसंपादन 1.50 

7 गोडाऊन साठ  जागा भुसंपादन बाबत 7.13 

8 Truck Terminal बाबत जागा भुसंपादन करणे बाबत 0.45 

9 ौी. शकंररावजी च हाण ू ाग़ह 0.15 
 एकुण 70.86 

 

तसेच शासन िनणयातील िनषक बं.3 मधील 13 या व  आयोगा या िनधीचा विनयोगाची कायप दतीस अनुस न द.04./07/2015 रोजी 
महानगरपािलका महासभेम ये झाले या चचत ठर याूमाणे 13 या व  आयोगाचा िनधी कोणकोण या िशषावर खच करावयाचा आहे या बाबत शासन 

िनणया या अिधन राहनु  महसभे या मंजरु नेच कामे कर यात यावी यानुसार  13 या व  आयोगा या ूा  िनधीतुन वशेष बाब हणुन खालील ूमाणे 

भांडवली ःव पाची कामे हाती यावयाचे ूःता वत आहेत. 
अ.ब. िशषक 

 गु  गो वंदिसघंजी ःटेड यमचा न याने वकास करणे 

2 ःवीमीगपुलचे न याने होणारे सव बाबीवर ल नुतनीकरण करणे 

3 शकंरराव च हाण ूे ागहृ सव बाबीवर ल नुतनीकरण करणे 

4 आसना नद व न पयायी पाणी पुरवठा कर यात येत असले या शेतकढयां या जिमनीचा 
मावेजा  देणे 

उ  ूमाणे  अ.ब.1 ते 9 नुसार झालेला खच .70.86 कोट  यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  व यापुढे होणा-या खचास 

ूशासक य व आिथक मंजरु  ूदान करणेःतव तसेच अ.ब.1 ते 4 नसुार हाती यावया या कामास लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मंजरु ःतव 

ूःताव सवसाधारण सभेसमोर ठेव यात यावे. 
वरंििसंघ गाड वाले १३ या व  आयोगा या िनधीतून सांगवी पाणी  पुरवठा योजनेसाठ  ता पुरती र कम  वळती  कर यात 

आलेली असून शासनाकडून या योजने अतंगत िनधी ूा  झा यानंतर तोिनधी १३ व  आयोगा या 
िशषकात जमा कर यात यावा. व हा िनधी महानगरपािलके या मा यतेने खच कर यात यावा तसेच 
आसना नद व न पयायी पाणी पुरवठा कर यात येत असले या शेतक-यां या  जिमनीचा मावेजा देणे . १८.४७ 
ल  २) शक टम न स ( वाढ व र कम ) .४५.०० ल   ३) लेबर कॉलनी भागात न वन अ नीशमन 
किाचे बाधंकामासाठ  जागेचे भसूंपादन . ४५.१२ याूमाणे १३ व  आयोगा या िनधीतून खच कर यास 
मा ता दे यात यावी व उवर त िश लक िनधी हा महानगरपािलके या मा यतेने कर यात यावा अशी  
द ःती क न मा यता दे यात यावीु . 

अ.स ार ौी वरेििसंघ गाड वाले यानी जो ूःताव मांडला यास माझे अनमुोदन आहे.  
महापौर  सभागहृ नेते यानंी मांडले या ूःतावाूमाणे द ःती क न आयु ांचे ूःतावास मा यता दे याते येते व हा ु

ठराव  याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव बं. ४७    ठराव 

महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय ब. ते वआ 2010/ू.ब. 131/2010/न व-4. मंऽालय मुंबई -32 दनांक 25 ऑ टोबर 

2010 अ वये 13 या कि य व  आयोगा या िशफारशीनुसार रा यातील नागर  ःथािनक ःवरा य संःथांसाठ  साल-सन 2010-11 या आिथक 

वषापासुन पुढ ल पाच वषासाठ  हणजे सन 2014-15 पयत सवसाधारण मुलभतु अनुदान . 2077.71 कोट  व सवसाधारण काया मक अनुदान . 
1100.00 कोट  असे एकुण . 3177.71 कोट चे कि य अनुदानाची िशफारस केलेली आहे. 
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कि शासनाकडुन 13 या व  आयोगातंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस आजतागायत ूा  अनुदान खालील ूमाणे आहे.  

1. अनुदान   :- 67.12 
2. याज   :- 00.68 
3. 10,11 व 12वा व   

आयोगातील िश लक :-         00.80 

 4. Transfer Entery  :- 03.66 

    एकुण        :- 72.26 

उ  शासन िनणयातील ूा  अनुदाना या वतरण व विनयोगा बाबतची काय प दती अवलंबुन खालील बाबीवर खच कर यात आला आहे. 
अ.ब. िशषक र कम ( पये कोट त) 

1 कमचाढयांचे थक त वेतन 5.62 

2 व वध शास कय योजनेत मनपा सहभाग 18.37 

3 घनकचरा यवःथापन 13.97 

4 PMDO व इतर कज परतफेड 15.59 

5 पाणी पुरवठा योजना + सांगवी पा ण पुरवठा योजनेसाठ  ता पुरते वळती   (1.04+7.04) 8.08 

6 भुसंपादन 1.50 

7 गोडाऊन साठ  जागा भुसंपादन बाबत 7.13 

8 Truck Terminal बाबत जागा भुसंपादन करणे बाबत 0.45 

9 ौी. शकंररावजी च हाण ू ाग़ह 0.15 
 एकुण 70.86 

 

शासन मागदशक त वानुसार उपरो  ूमाणे कर यात आलेला खच हा महानगरपािलका सवसाधारण सभेची पुव  मा यता न घेता 
कर यात आला हे अनुिचत आहे.यापुढे असे १३ वा व १४ वा व  आयोगा या िनधीतून करावयाचे खचास महानगरपािलका सवसाधारण 
सभेची मा यता घेवूनच कर यात यावा.तसेच पाणी पुरवठा योजना + सांगवी पाणी पुरवठा योजनेसाठ   ता पुरती वळती कर यात आले या  
र कमेचा िनधी शासनाकडून िमळणार असुन शासनाकडून हा िनधी ूा  झा यानंतर तो १३ या व  आयोगाच  िनधी या िशषकाखाली  
जमा कर यात यावा व हा जमा कर यात आलेला िनधीचा  विनयोग  महानगरपािलका सवसाधारण सभे या मा यतेने कर यात यावा, 
असेह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते समंत करते.व सदर ल १ उ  ूमाणे  अ.ब.1 ते 9 नसुार झालेला खच .70.86 कोट  यास काय र  

ूशासक य व आिथक मा यता मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते देते.  
तसेच शासन िनणयातील िनषक बं.3 मधील 13 या व  आयोगा या उपल द  िनधीतून  वशेष बाब हणुन कामाचे तातड  व िनकड 

ल ात घेवनू  ूाधा याबमानुसार व उपल द  िनधीनूसार खालील ूमाणे भांडवली ःव पाची कामे हाती घे यासाठ  लागणा-या खचास ूशासक य 
व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

अ.ब. िशषक र कम ( पये लाखात) 
1  आसना नद व न पयायी पाणी पुरवठा कर यात येत असले या शेतक-या या 

जिमनीचा नीचा मावेजा देणे 

        १८.४७ 

2  शक टम न स ( वाढ व र कम )         ४५.०० 
3  लेबर कॉलनी भागात न वन अ नीशमन किाचे बांधकामासाठ  जागेचे  

 भूसंपादन 

        ४५.१२ 

 

      स. सदःयांचे ूःताव 

वषय ब.७                                     ूःताव  

   ह.आय.पी.रोड (माता गुजर जी वसावा उ ान) ते गोकुळनगर १८ मी. ं द रः याव न नगर भूमापन ब.६१३५ मधील मोकळया 
जागूतून प म पुव उ र बाजनेू असले या रः याऐवजी प त पुव द ण बाजनेू करणे बाबत. 
   नांदेड वाघाळा शहर मनपा अतंगत रःता ब.२६ ह.आय.पी.रोङ  (माता गुजर जी वसावा उ ान) ते गोकुळनगर १८ मी. ं द 
रः या कर यात आलेला आहे. या रः याव न  महादेव दाल िमल,महारा  कृषी उ ोग वकास महामडळ याचे जागेलगत मोकळया भागातनू 
ह.आय.पी.रोडवर ये यासाठ  रःता आहे. परंतू महारा  कृषी उ ोग वकास महामंडळा या जागेलगत पुव बाजनेू मःतानपुरा भागात दाट 

लोकवःती झालेली आहे. या नागर कांना ह.आय.पी.रोड हा रःता जवळचा असूनह  महारा  कृषी उ ोग वकास महामडळा या जागेला 
वळसा घालून महादेव दाल िमल या उभयतंां या मधील रः याने जावे लागते यामूळे वनाकारण नागर कांना ऽास सहन करावा 
लागेतो.ते हा अ ःत वातील हा उ र बाजचूा रःता र द क न ह जागा महारा  कृषी उ ोग वकास महामडळास हःतांतर कर यात येवून  
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याऐवजी द णबाजनेू दाट लोकवःती लगत महारा  कृ ष वकास महामंडळाचे मोकळया जागेतून रःता के यास मःतानपरुा येथील 
नागर कांना सोईचा मु य रः यावर ये यासाठ  व नागर कांना पाणी पुरवठा व सनेज लाईन इतर मुलभतू सु वधा देणे सोईचे होईल ,यामूळे 
महानगरपािलकेस कोण याह  ूकारचा आिथक बोजा पडणार नाह . 

कर ता ूःता वत न वन रःता कर याकर ता ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते.    

सुचक :- कमलाबाई रामःवामी मु दराज                                       अनुमोदक:- वजय येवनकर  

ूशासक य ट पणी 
  उपरो  वषयी वर ल ूःतावा या अनुषंगाने व स.सदःया सोबत झाले या चचनसुार वषयां कंत सी.स.नं.६१३५ जागा ह  नांदेड 
शहरा या मंजरु सुधार त वकास योजनेनुसार वा ण य वापराकर ता दश वलेली आहे. व यावर गोडावून असे नमूद आहे.सदर ल जागेची 
मालक  ूःतावात नमूद के यानुसार महारा  कृ ष वकास महामंडळ यांची दसून येते. नांदेड शहर वकास योजना नकाशानुसार सदर ल 
जागे या उ र बाजनेू द णपुव रःता दश वलेला आहे. व तो  व मान अ ःत वातील रःता आहे याऐवजी ूःतावानुसार वषयां कत 
जागे या पुव बाजनेू उ र द ण करणे बाबतचा ूःताव आहे. जेणे क न सदर जागे या पुव बाजू या वःती लगत नागर कांना जाणे 
ये याकर ता सुलभता होईल सदर वःती ह  जुनी असून या भागाचा अिभ यास महानगरपािलकेनेतफ झालेला नाह . सदर जागा ह  
महानगरपािलके या मालक ची नसून ूःतावात नमूद के याूमाणे महारा  कृ ष वकास महामंडळ यांची दसून येते. तसेच हणजे  वकास 
योजना नकाशा नुसार वषयां कत भागातील नागर कांना ये या जा यासाठ  व मान रःते दसून येतात यामूळे ूःतावानुसार रःता 
कर याची आवँयकता वाटत नाह . या अनुषंगाने सवसाधारण सभे या मा हतीःतव सादर.  
महापौर    स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो.िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.  
ठराव ब.४८      ठराव  

ह.आय.पी.रोड (माता गुजर जी वसावा उ ान) ते गोकुळनगर १८ मी. ं द रः याव न नगर भूमापन ब.६१३५ मधील मोकळया 
जागूतून प म पुव उ र बाजनेू असले या रः याऐवजी प त पुव द ण बाजनेू करणे बाबत.नांदेड वाघाळा शहर मनपा अतंगत रःता 
ब.२६ ह.आय.पी.रोङ  (माता गुजर जी वसावा उ ान) ते गोकुळनगर १८ मी. ं द रः या कर यात आलेला आहे. या रः याव न  महादेव 
दाल िमल,महारा  कृषी उ ोग वकास महामडळ याचे जागेलगत मोकळया भागातून ह.आय.पी.रोडवर ये यासाठ  रःता आहे. परंतू महारा  
कृषी उ ोग वकास महामंडळा या जागेलगत पुव बाजनेू मःतानपुरा भागात दाट लोकवःती झालेली आहे. या नागर कांना ह.आय.पी.रोड 
हा रःता जवळचा असूनह  महारा  कृषी उ ोग वकास महामडळा या जागेला वळसा घालून महादेव दाल िमल या उभयंतां या मधील 
रः याने जावे लागते यामूळे वनाकारण नागर कांना ऽास सहन करावा लागेतो.ते हा अ ःत वातील हा उ र बाजचूा रःता र द क न ह 
जागा महारा  कृषी उ ोग वकास महामडळास हःतांतर कर यात येवून याऐवजी द णबाजनेू दाट लोकवःती लगत महारा  कृ ष वकास 
महामंडळाचे मोकळया जागेतून रःता के यास मःतानपुरा येथील नागर कांना सोईचा मु य रः यावर ये यासाठ  व नागर कांना पाणी 
पुरवठा व सनेज लाईन इतर मलुभूत सु वधा देणे सोईचे होईल ,यामूळे महानगरपािलकेस कोण याह  ूकारचा आिथक बोजा पडणार नाह . 
कर ता ूःता वत न वन रःता कर याकर ता ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते.िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  
करावी    

वषय ब.८                         ूःताव  

   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील ह त जु या व जीण झाले या ईमारतीची सं या नेमक  कती आहे याबाबतचे सव ण 
करणे आवँयक असून अशा जीण इमारतीबाबत कोण याह  ूकारची अ ूय घटना घडुन मनुंयहानी न  हो याक रता काळजी घेणे 
आवँयक आहे.क रता भ वंयात दघटना टाळ यासाठ  महापािलका ह त असले या जीण इमारतीचे सव ण कर यात यावे व यो य ती ु
कायवाह  कर यात यावी या ूःतावास ह  सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते. 
सुचक :- डॉ. व ास बालाजीराव कदम               अनुमोदक:- उमेश पवळे, संजय मोरे,  नवल पोकणा, कमलाबाई मुद राज  

ूशासक य ट पणी 
  १)  े ऽय कायालय ब. अ तरोडा-सांगवी अतंगत जण व मोडकळ स आले या ईमारतींचे सव ण कर यात आले असुन अशी 
कोणतीह  ईमारत कंवा मालम ा या े ऽय कायालया या आख या रत असणा-या प र ेऽात आढळन आलेली नाहु . 
  २)   े ऽय कायालय ब. ब अतंगत फ  एक मोडकळ स आलेली इमारत असनू याचा मनपा मालम ा ब.१.६.५० असून 
मालम ाधारकाचे नाव ौी भगवानराव रघुनाथराव कांबळे यांचा मालम ेचा प मेकड ल  तळमज याचा भाग मोडकळ स  आलेला असून 
संबंिधतांना  नोट स दे यात आलेली आहे. सदर घराम ये वाःत यासाठ  कोणतेह  कुटंब राहत नाहु . 
  ३) े ऽय कायालय ब. ड िसडको या काय ेऽातील मोडकळ स आले या इमारतीसंबंधी मा सनुपूव स ह ण कर यात आले 
होते. याअनुषंगाने एकूण (16) इमारती मोडकळ स आ याबाबतचा अहवाल ूापत झा यानुसार सव संबधंीत मालम ाधारकांना BPMC 

ACT  1949 चे कलम 264 अ वये नोट स दे यात आले या आहेत.  

महापौर    स.सदःयांचे ूःतावास मा यता दे यात येते.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. ४९     ठराव  
   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील ह तील  जु या व जीण झाले या ईमारती पडून  कोण याह  ूकारची अ ूय घटना 
घडुन मनुं यहानी न  हो याक रता काळजी घेणे आवँयक आहे.क रता भ वंयात दघटना टाळ यासाठ  ु महापािलका ह त असले या जीण  
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इमारतीचे सव ण क न अशा जण व मोडकळ स आले या इमारती व द िनयमानुसार कायवाह  कर यात यावी असे ह  नांवामनपा 
सवसाधारण सभा सवानूमते संमत करते.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो..   

वषय ब.९                      ूःताव  

      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत डॉ.राम मनोहर लो हया मंथालय वाचनालय व अ यािसका मु य इमारतीम ये होती. सदर 
अ यािसकेस मोठे वैभव ूा  होते परंतु मनपाची न वन इमारत बांध यासाठ  डॉ.राम मनोहर लो हया मंथालय,हे तरोडेकर मंगल कायालय 
व जराबाद नांदेड येथे ःथलांतर त कर यात आली आहे. सदर इमारत ह  अितषय जनुी व जीण झाली असनू सदर इमारतीत पावसाळयात 
गळतीचे ूमाण जाःत अस यामूळे इमारत जाःत जण होवून खचली आहे. सदर इमारतीम ये डॉ.राम मनोहर मंथालय वाचनालय व 
अ यिसका असून यामूळे नागर कांना वशेषत: व ा याना व वाचनाकाना मोठया ूमाणात ऽास होत आहे. व तेथील वातावरण 
अ यासासाठ  अनुकुल नाह   तसेच सदर इमारत मु य बाजार येथे आहे.  
  शहरा या म यवत  जागी असले या व जराबाद येथील मनपा शाळे या पाठ मागील मोठया ूमाणात मोकळ  जागा असून सदर 
ठकाणी डॉ.राम मनोहर लो हया मंथालय वाचनालय व अ यािसका कर ता न वन इमारतीचे बांधकाम के यास सदर मंथालयास गतवैभवूा  
होईल. 
       व जराबाद येथील मनपा शाळे या पाठ मागील मोकळया जागेत डॉ.राम मनोहर मंथालय वाचनालय व अ यािसका कर ता न वन  
इमारतीचे बांधकाम कर यासाठ  ह  सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते.  
सुचक :-श फ अहेमद कुरेशी                                 अनुमोदक :- कशोर यादव,आनंद च हाण  

ूशासक य ट पणी 
       नांवाशमनपाकेत डॉ.राम मनोहर लोह या मंथालय वाचनालय व अ यािसका मु य इमारतीम ये होती. सदर वाचनालय PPP  

त वावर वकसीत कर यात येणा-या तरोडेकर माकट येथे ितस-या मज यावर कर याची ूःतावीत आहे. तसेच तरोडेकर माकट व महा मा 
फुले संकुल PPP  त वावर वकसीत कर याचा ूःताव मा यतेसाठ  सवसाधारण सभेसाठ  ठेव यात आलेला आहे कंवा सदर डॉ.राम मनोहर 
लोह या मंथालय वाचनालय व अ यािसका ह  गणेश नगर येथील मथंालया या जागेत PPP  त वावर वकसीत कर यात ःथालांतर त 
कर याचे िनयो जत आहे. 
महापौर  स.सदसां या ूःतावावर दे यात आले या ूशासक य ट पणीनुसार डॉ.राम मनोहर लोह या मंथालय  

वाचनालय व अ यािसका PPP  त वावर वकसीत कर यात येणा-या तरोडेकर माकट येथे ितस-या 
मज यावर कर याची ूःतावीत अस यामूळे ूःताव ःथिगत ठेव यात येतो.  

ठराव ब.५०      ठराव  
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत डॉ.राम मनोहर लो हया मंथालय वाचनालय व अ यािसका PPP  त वावर वकसीत 
कर यात येणा-या तरोडेकर माकट येथे ितस-या मज यावर कर याची ूःतावीत अस यामूळे व जराबाद येथील मनपा शाळे या पाठ मागील 
मोकळया जागेत डॉ.राम मनोहर मंथालय वाचनालय व अ यािसका कर ता न वन  इमारतीचे बाधंकाम कर यासाठ चा ूःताव ततु ःथिगत 
ठेव यात यावा असे  ह  सवसाधारण सभा सवानुमते समंत करते.  
वषय ब. १०          ूःताव  

   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह तील ूभाग ब.३६ मधील दिलत वःती सधुार योजना अतंगत शासन िनणय 
ब. वहायो/2014/ू.ब.98/न व-4/ दनांक 08.08.2014 अ वये व महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव ब.८३ द.१४.०८.२०१४ मधील 
अनु.बमांक ६५ ूभाग बं.३६ वसरणी, रह मपुर येथील बु द वहारा या जागेला सरं ण  िभंत बांधणे व सभामहाचे  बाधंकाम करणे असे 
आहे. या ठकाणी जागे अभावी सदर ल काम र  क न याच ठकाणी याच दिलत वःतीतील बाजचुा रोड हणजे साखरे यां या घरापासुन 
बु द वहार माग वाघमारे यां याघरापयत व अनुबमांक ७३ ूभाग ब.३६ वसरणी येथे लातुर रोड ते मधुकर ढवळे यां या घरापयत 
ड युबीएम व सीसी रःता असे आहे यावेएवजी लातुर रोड ते नारायण पवळे, सखाराम िशतळे, िभवाजी वडजे वंजारे माग वठ ल मोरे 
यांचे घरापयत सी.सी रोड कर याकर ता मा यता देणे बाबत 

सुचक :- संजय मोरे                                                   अनुमोदक :- सितष राखेवार, ौीिनवास सातेलीकर 
ूशासक य ट पणी 

       दिलत वःती सुधारणा योजना अतंगत या कामाचे कायवाह  शासन िनणय ब. वघयो-10200/1592/ू.ब.189/न व-4 दनांक 
05.03.2002 अ वये कर यात येईल तसेच दिलत वःती अतंगतची कामे दिलत वःती क ाकडुन अिभूाय घेवुन िनधी उपल धतेनुसार 
मा. ज हािधकार  कायालयाकडे ूःताव सादर कर यात येईल.. 
महापौर  स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो.िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.व  हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.५१      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह तील ूभाग ब.३६ मधील दिलत वःती सधुार योजना अतंगत शासन िनणय 
ब. वहायो/2014/ू.ब.98/न व-4/ दनांक 08.08.2014 अ वये व महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव ब.८३ द.१४.०८.२०१४ मधील 
अनु.बमांक ६५ ूभाग बं.३६ वसरणी, रह मपुर येथील बु द वहारा या जागेला सरं ण  िभंत बाधंणे व सभामहाचे  बांधकाम करणे असे  
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आहे. या ठकाणी जागे अभावी सदर ल काम र  क न याच ठकाणी याच दिलत वःतीतील बाजचुा रोड हणजे साखरे यां या घरापासुन 
बु द वहार माग वाघमारे यां याघरापयत व अनुबमांक ७३ ूभाग ब.३६ वसरणी येथे लातुर रोड ते मधुकर ढवळे यां या घरापयत 
ड युबीएम व सीसी रःता असे आहे याऐवजी लातुर रोड ते नारायण पवळे, सखाराम िशतळे, िभवाजी वडजे वंजारे माग वठ ल मोरे यांचे 
घरापयत सी.सी रोड कर याकर ता ह  नांवामनपा सवसारण सभा मा यता देते. आयु ांनी शासन िनणय ब. 
ब. वहायो/2014/ू.ब.98/न व-4/ दनांक 08.08.2014 नुसार पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  
वषय ब. ११           ूःताव  

   दनांक ०८.०८.२०११ रोजी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव ब.८७ ची अमंलबजावणी क न ौी 
र वराज गंगाधर ज धळे, संगणक चालक यांना कंऽाट  संगणक चालक पद  िनयु  दे यात यावी. ौी र वराज गंगाधर ज धळे हे नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलकेत चार वषापयत लेखी व मौ खक आदेशा वये संगणक चालकाचे काम केले आहे. संबंधीतानी गत चार 
वषाम ये महानगरपािलकेतील व वध वभागात काम केलेले आहे तसेच स या ते मागील तीन वषापासुन ते आज उ ा मा या ठरावाची 
अमंलबजावणी होईल या आशेने वनावेतनी वेळोवेळ  मा. वरोधी प  नेता क ात संगणक चालक हणुन काम करत असुन यांना 
ूशासक य कामाचा चांगला अनभुव आहे. 
  मनपा ूशासनामाफत 25 डाटा ए श  ऑपरेटर पदे कंऽाट  त वावर ॅ यात आलेली आहेत. स य ःथतीत 25 पैक  िन याहन ु
अिधक जागा र  आहेत. महानगरपािलकेतील संगणक य कामाचा वाढता याप ल ात घेता सदर ल र  असले या जागेवर डाटा ए श  
ऑपरेटर हणुन ौी र वराज गंगाधर ज धळे यांना कंऽाट  त वावर िनयु  दे यात यावी जेणेक न मनपा ूशासनातील सगंणक य कामात 
गितमानता येईले.. तसेच संबधंीतांनी महानगरपािलकेत काम करत अस यामुळे यांना कंऽाट  िनयु  द यास महानगरपािलकेचे 
कायालयीन कामात सुसुऽता येईल. 
     संबंधीतांनी आजपयत महानगरपािलकेम ये वेगवेगळया वभागात तुटपुं या मानधनावर काम क न महानगरपािलके या वेळोवेळ  
अ यंत मह वा या कामात जसे क , साव ऽक िनवडणुक २००७, गु - ा-ग  सोहळा २००८, संत गाडगेबाबा नागर  ःव छता  
अिभयान, पा ण पुरवठा वभाग, सांबा व, मनपाकेच े ऽय कायालय, जकात वभाग, बीएसयुपी वभागात लाभाथ  याद  टायपींग व अिंतम 
करणे, साव ऽक िनवणुक -२०१२ तसेच मागील तीन वषापासुन वेळोवेळ  आवँयकतेनुसार वनावेतन मा. वरोधी प नेता क ात काम क न 
सहकाय कर त आहे. संबंधीतांची प र ःथती अ यंत गर ब व हलाखीची अस यामुळे यांनी आज िमतीस मनपासाठ  केले या कामाचा 
सहानुभुतीपुवक वचार क न सबंंधीतांना उ ूमाणे र  असले या डाटा ए श  ऑपरेटर(कंऽाट ) यावर िनयु  देणेसाठ  वर ल नमुद 
ठरावाची अमंलबजावणी कर यास ह  सवसाधारणसभा सवानमुते मा यता देवुन हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- बालाजी दे वदासराव क याणकर अनुमोदक :- वनय गरुम, अशोक रावणराव उमरेकर,सुंदरलाल (तुलजेस) गु खुदे,  
           सौ.संिगता पृ वीराज राओऽे 

ूशासक य ट पणी 
     नांवामनपाकेत डाटा एंश  ऑपरेटरची २५ पदे कंऽाट  त वावर ता पुर या ःव पात मािसक एक ऽत वेतन .६०००/-वर िनयु  
कर यात आली होती.स य ःथतीत यापेक  ९ कंऽाट  डाटा एंश  ऑपरेटर कायरत आहेत. 
      नांवामनपाकेने द.८.८.२०११ रोजी संमत केलेला ठराव ब.८७ अ वये ौी र वराज गंगाधर ज धळे यांना र  असले या कंऽाट  
डाटा एंश  ऑपरेटर यापदावर िनयु  देणेसाठ चा सदर ल ठराव  पार त कर यात आला होता.तथापी सरळ सेवेची पदे भरतांना यासाठ  
वतमानपऽात जा हरात देवनू लेखीप र ा घेवून व हत कायप दतीचा अवलंब क न सदर ल पदे भर यात येतात यामूळे कायालयीन  
प.ब.नावांशमनपा/अःथा-६/१०६९४/१२ द.२३.१.२०१२ अ वये नांवामनपा सवसाधारणसभा ठराव ब.८७ द.८.८.२०११ हा ठराव वखंड त 
कर यासाठ  मा.ूधान सिचव (१)  नगर वकास वभाग -३२ यांना कळ व यात आले आहे. 
  नावामनपाकेत अनुशेषानूसार कंऽाट  व सरळ सेवेने पदे भरतांना व हत कायप दतीचा अवलंब कर यात येतो.जसे वतमानपऽात 
जा हरात ूिस द क न अज माग वणे, लेखी प र ा व आवँयक अस यास ूा य त घेवनू ग ठत केले या िनवड सिमती समोर त ड   
मुलाखती घेवनू गुणव ेनुसार उमेदवाराची िनवड व िनयु  कर यात येते. 
  कर ता नावामनपाकेने संमत केलेला ठराव ब.८७ द.८.८.२०११ हा वखंड त कर याबातची कायवाह  शासनःतरावर वचाराधीन 
अस यामूळे ूःतावा या अनुषंगाने ौी र वराज गंगाधर ज धळे यांना र  असले या कंऽाट  डाटा एंश  ऑपरेटर यापदावर िनयु  देता 
येणार नाह . 
महापौर    स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  कर यात  
    यावी.  
ठराव ब.५२      ठराव  
   दनांक ०८.०८.२०११ रोजी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव ब.८७ ची अमंलबजावणी क न ौी 
र वराज गंगाधर ज धळे, संगणक चालक यांना कंऽाट  संगणक चालक पद  िनयु  दे यात यावी. ौी र वराज गंगाधर ज धळे हे नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलकेत चार वषापयत लेखी व मौ खक आदेशा वये संगणक चालकाचे काम केले आहे. संबंधीतानी गत चार 
वषाम ये महानगरपािलकेतील व वध वभागात काम केलेले आहे तसेच स या ते मागील तीन वषापासुन ते आज उ ा मा या ठरावाची  
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अमंलबजावणी होईल या आशेने वनावेतनी वेळोवेळ  मा. वरोधी प  नेता क ात संगणक चालक हणुन काम करत असुन यांना 
ूशासक य कामाचा चांगला अनभुव आहे. 
  मनपा ूशासनामाफत 25 डाटा ए श  ऑपरेटर पदे कंऽाट  त वावर ॅ यात आलेली आहेत. स य ःथतीत 25 पैक  िन याहन ु
अिधक जागा र  आहेत. महानगरपािलकेतील संगणक य कामाचा वाढता याप ल ात घेता सदर ल र  असले या जागेवर डाटा ए श  
ऑपरेटर हणुन ौी र वराज गंगाधर ज धळे यांना कंऽाट  त वावर िनयु  दे यात यावी जेणेक न मनपा ूशासनातील सगंणक य कामात 
गितमानता येईले.. तसेच संबधंीतांनी महानगरपािलकेत काम करत अस यामुळे यांना कंऽाट  िनयु  द यास महानगरपािलकेचे 
कायालयीन कामात सुसुऽता येईल. 
  संबंधीतांनी आजपयत महानगरपािलकेम ये वेगवेगळया वभागात तुटपुं या मानधनावर काम क न महानगरपािलके या 
वेळोवेळ  अ यंत मह वा या कामात जसे क , साव ऽक िनवडणुक २००७, गु - ा-ग  सोहळा २००८, संत गाडगेबाबा नागर  ःव छता 
अिभयान, पा ण पुरवठा वभाग, सांबा व, मनपाकेच े ऽय कायालय, जकात वभाग, बीएसयुपी वभागात लाभाथ  याद  टायपींग व अिंतम 
करणे, साव ऽक िनवणुक -२०१२ तसेच मागील तीन वषापासुन वेळोवेळ  आवँयकतेनुसार वनावेतन मा. वरोधी प नेता क ात काम क न 
सहकाय कर त आहे. संबंधीतांची प र ःथती अ यंत गर ब व हलाखीची अस यामुळे यांनी आज िमतीस मनपासाठ  केले या कामाचा 
सहानुभुतीपुवक वचार क न सबंंधीतांना उ ूमाणे र  असले या डाटा ए श  ऑपरेटर(कंऽाट ) यावर िनयु  देणेसाठ  वर ल नमुद 
ठरावाची अमंलबजावणी कर यास ह  सवसाधारणसभा सवानमुते मा यता देवुन हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.िनयमानुसार 
आयु ांनी पढु ल वैधािनक कायवाह  करावी.  
वषय ब.१२       ूःताव 

 नांवाशमनपा हद तीलूभाग ब.४ मधील दिलत वःती सुधार योजने अतंगत शासन िनणय ब. व.हा.यो./ २०१४/ ू.ब.९५/न व-४ 
द.८.८.२०१४ अ वये व मनपा सवसाधारण सभा  ठराव ब.८३ द.१४.८.२०१४ मधील अनुबमाकं ९८ ू.ब.६ वर  ताजनगर दिलत वःती 
भागात िगरणीपासून ते मेनरोड पयत िसिस रोड व नालीचे बांधकाम कर यासाठ   अशी  मंजरु  िमळालेली आहे, परंतु ताजनगर  हे नाव 
चुक ने पडले असून ते गांधीनगर  असे आहे. तर  नांवामनपा ठराव ब.८३ द.१४.८.२०१४ गांधीनगर दिलत वःती भागात सोनारग ली ते 
मेनरोड पयत िसिस रोड व नालीचे बांधकाम करणे अशी द ःती कर यास ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देतेु .   
सुचक :- सौ.स वता मारोतराव कंठेवाड                                                     अनुमोदक :- सौ.िशला कदम 

ूशासक य ट पणी 
       दिलत वःती सुधारणा योजना अतंगत या कामाचे कायवाह  शासन िनणय ब. वघयो-10200/1592/ू.ब.189/न व-4 दनांक 
05.03.2002 अ वये कर यात येईल तसेच दिलत वःती अतंगतची कामे दिलतवःती क ाकडुन अिभूाय घेवुन िनधी उपल धतेनसुार 
मा. ज हािधकार  कायालयाकडे ूःताव सादर कर यात येईल.. 
महापौर  स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो.िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.व  हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.५३      ठराव  
   नांवाशमनपा हद तीलूभाग ब.४ मधील दिलत वःती सधुार योजने अतंगत शासन िनणय ब. व.हा.यो./ २०१४/ 
ू.ब.९५/न व-४ द.८.८.२०१४ अ वये व मनपा सवसाधारण सभा  ठराव ब.८३ द.१४.८.२०१४ मधील अनुबमांक ९८ ू.ब.६ वर  
ताजनगर दिलत वःती भागात िगरणीपासून ते मेनरोड पयत िसिस रोड व नालीचे बांधकाम कर यासाठ   अशी  मंजरु  िमळालेली आहे, 
परंतु ताजनगर  हे नाव चुक ने पडले असून ते गांधीनगर  असे आहे. तर  नांवामनपा ठराव ब.८३ द.१४.८.२०१४ गांधीनगर दिलत वःती 
भागात सोनारग ली ते मेनरोड पयत िसिस रोड व नालीचे बांधकाम करणे अशी द ःती कर यास ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता ु
देते. आयु ांनी शासन िनणय ब. ब. वहायो/2014/ू.ब.98/न व-4/ दनांक 08.08.2014 नुसार पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१३      ूःताव 

      नांवामनपाके या व वध वभागातील चतथुौणी व तिृतय ौणेी कमचार  हे कत य बजावत असतांना मृ यूमूखी पडतात परंतु 
यां या वारसांना अनुकंपा धत वर ता काळ महानगरपािलके या सेवेत घेत या जात नाह  यामूळे यां या कुटंबावर उपास मार ची वेळ येते ु
हणून चतुथौणी व तिृतय ौणेी संवगातील कत यावर या कमचा-याचे िनधन होते यां या पा यांना ता काळ महानगरपािलकेम ये 
अनुकंपाधत वर नौकर  दे यासबंधी ह  सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते .व हा ठराव याच सभेत कायम करते.   
सुचक :- फा ख अली खॉ इिलयास खॉ                                               अनुमोदक :- सितष शेष पा राखेवार  
महापौर    स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.  
ठराव ब.५४      ठराव  
       नांवामनपाके या व वध वभागातील चतुथौणी व तिृतय ौणेी कमचार  हे कत य बजावत असतांना मृ यूमूखी पडतात परंत ु
यां या वारसांना अनुकंपा धत वर ता काळ महानगरपािलके या सेवेत घेत या जात नाह  यामूळे यां या कुटंबावर उपास मार ची वेळ येते ु
हणून चतुथौणी व तिृतय ौणेी संवगातील कत यावर या कमचा-याचे िनधन होते यां या पा यांना ता काळ महानगरपािलकेम ये  
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अनुकंपाधत वर नौकर  दे यासबंधी ह  सवसाधारण सभा मा यता देते .व हा ठराव याच सभेत कायम करते िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल 
वैधािनक कायवाह  करावी. .   
वषय ब.१४      ूःताव 

     बएसयुपी अतंगत लालवाड  तेहरानगर,ौावःतीनगर व सादतनगर व प पड ग ली येथील लोकां या पाव या घरकुलासाठ  फाड यात 
आ या यांना घरे दे याबाबत नावाशमनपा नांदेडकडून आज पयत  काढ यात आले या वर ल सव लोकांन घरे िमळावे.  
 सुचक अजंलीताई गायकवाड                                             अनुमोदक:- बाळासाहेब देशमुख 
महापौर  स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो तसेच इतरह  नागर कांनी घराचे बांधकामाचे पसेै भरलेले  

अस यास यांनाह  घरे दे याबाबत िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
ठराव ब.५५      ठराव  
   नांवामनपा ह द तील लालवाड  तेहरानगर,ौावःतीनगर व सादतनगर व प पड ग ली येथील व शहरातील इतरह  नागर कांनी 
बएसयुपी अतंगत घराचे बांधकामासाठ   पैसे भरलेले अस यामळेू  यांना बएसयुपी योजने अतंगत घरे बांधून दे यासाठ  िनयमानुसार 
आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी असेह  नांवामनपा सवसाधारण सभा  संमत करते .व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  
वषय ब.१५      ूःताव 

  हंगोली गेट या उडडाण पुलाखालील रे वे पटटर या उ र बाजसू असलेली मनपाची मोकळ  जागा भाडे त वावर दे यास 
मा यता देणे बाबत. 
सुचक :- स.जानी म.कासीम                                                      अनुमोदक :- ईतरत फातेमा स.मजहर 

ूशासक य ट पणी 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगनगरपािलके या सवसाधारण सभा द.24.11.2014 ठराव ब.111 अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगपािलका मालक ची जागा कंवा दकान भाडेप ट वर ावयाचे अस यास माु .आयु  व मा.महापौर यांचे मा यतेने दै.वृ पऽात जाह र 
सुचना देवनु भाडेप ट वर दे यात येते हणुन के.एस.टस ऍ ड ऑटो ड स या संःथेला हंगोली गेट उ डाण पलुाखालील ु 30 x 40  फुटाची 
मोकळ  जागा भाडे त वावर देता येणार नाह . 
स.जानी म.कािसम   के.एस.टस ऍ ड ऑटो ड स यां संःथेने हंगोली गेट उडडाण पुलाखालील ु 30 x 40  फुटाची मोकळ   

   जागा भाडेपट वर दे याची मागणी केलेली अस यामूळे सदर संःथेस भाडेपट वर जागा दे यास मा यता 
   दे यात यावी.  

महापौर  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने हंगोली गेट या उडडाण पुलाखालील रे वे 
पटटर या उ र बाजसू व द ण बाजसू असले या मोकळया जागे या विनयोगा बाबत   यापुव च िनणय 
धेतलेला अस याची मा हती िमळा यामूळे  स. सदःयांचा ूःताव ना मंजरु कर यात येतो.   

 ठराव ब.५६   ठराव  
  हंगोली गेट या उडडाण पुलाखालील रे वे पटटर या उ र बाजसू असलेली मनपाची 30 x 40  फुटाची मोकळ  जागा भाडे 
त वावर दे याचा ूःताव ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते ना मंजरु करते.  
महापौर    आज या सभेचे कामकाज संप यामूळे आजची सभा संप याचे जा हर कर यात येते. 
 
    शेवट  रा िगत हण यात आले. 
 

 
 
              ःवा र त/-                                                       ःवा र त/- 

   नगरसिचव,                           महापौर,    

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,नांदेड.                            नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,नांदेड 
 


