
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 बुधवार, द. ३०.११.२०१६ रोजी दपार  ु ०३.०० वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची सवसाधारण सभा महानगरपािलके या 
शंकररावजी च हाण सभागृहात भर व यात आली होती. 
   उप थती न दणी र ज टर म ये वा र  क न सदर सभेस खालील स.सद  य उप थत होते. 
      मा. सौ. शैलजा कशोर वामी, महापौर 
    सव ी /ीमती  
  कुरेशी शफ  अहेमद     कदम गंगाबाई नारायण 
  क याणकर बालाजी द राव    सातोलीकर ीिनवास आश ना 
  कंठेवाड स वता मारोतराव    पांढरे नेहा सुधाकर    
  च हाण आनंद शकंरराव    फा ख अली खाँ इलीयास खा ँ   
  अंजुम बेगम शेख अफरोज   भवरे कशोर दामोधर 
  कदम शीला सुिनल      मोद मुरलीधराव खेडकर     
  स यद जानी म. कासीम   मोकले सोनाबाई रामचं     
  गुरम वनयकुमार जग दश   च हाण दा सुिशल    
  गाड वाले वर िसंघ जगतिसंघ   उमरेकर अशोक रावण     

 च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह   र जया बेगम अयुब खान     
 सिलमा बेगम नुं ला खान    गाडगे शंकर जयवंतराव 
 देशमूख वैशाली िमिलंद   गायकवाड अंजली सुरेशराव 
 स यदा इतरत फातेमा मजहर हसेनु   िगल सरजीतिसंघ पंजाबिसंघ 
 अ. हबीब अ. रह म बागवान   बपाशा बेगम स यद वलीओ ीन 
 अ. स ार अ.गफुर     आसीया बेगम अ. हबीब बागवान 
 कुरेशी चाँद पाशा खाजा   फा ख हसेन कासीम साबु     
 राखेवार सितष शेष  पा   चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस   
 अ. लतीफ अ. मजीद   गु खुद सुंदरलाल कशनलाल    
 सुदशना महेश (बाळु) खोमणे   बावजीर शेख हबीब शेख अ दलु     
 लतीफा बेगम ब-ुहाण खान    रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह 
 कशोर कशनलाल यादव    गायकवाड वैजयंती िभमराव    
 मोरे संजय गंगाधरराव    अिभषेक रमेशराव सौदे    
 काकडे िसंधू पांडरंगरावू    देशमुख मंगला गजानन  

 िचखलीकर सं दप सुभाषराव    सौ.लिलता मुंकंुदराव बोकारे      
 वनय व ांबर पाट ल    जमदाडे क णा िभमराव   
 घोगरे इंदबाई िशवाजीरावू    येवनकर वजय हराचंद    
 अङ बन शाम वामनराव   अल केसर  हसन बन उमेद     

 सभे  या अ  य  थानी मा.सौ.शैलजा कशोर वामी, महापौर हे होते तसेच ी समीर उ हाळे आयु  त, ी कोलगणे, मु य 
लेखाप र क, डॉ. मीता ठाकरे, . मु  य वै कय अिधकार , ी संतोष कंदेवार मु यलेखािधकार  तथा उपायु  (महसुल), ी िगर ष 
कदम, कायकार  अिभयता(साबां व). ी सुगीव अंधारे कायकार  अिभयंता पापुजिन, व महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु  त, व सव 
वभाग मुख उप थत होते   
 सव थम नेहमी माणे वदेमातरम हे सामु हक िगत हण यात आल.े 
मोद खेडकर  ज मु का मर भागातील नागरोटा येथे दहशतवा ानी केले या ह यात भारताचे ५ जवान श हर  झालेल े

असून याम य े नांदेडच ेभूमीपु  कै. संभाजी कदम यांचाह  समावेश आहे. या शह द जवानाना  भावपुण 
दांजली अपण कर यात यावी. 

सभागृहनेता या पाच जवानाम ये रा यातील पंढरपुर येथील कुणाल गो वामी यांचाह  समावेश आहे.  तसेच शह द 
वरजवान संभाजी कदम  हे नांदेड ज हयाचे सुपू  असनू यांना एक मुलगी आहे. या मुलीचे संगोपन, 
िश ण  कर ता आिथक मदत हणून नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलकेतील सव नगरसेवकांचे एक 
म ह याचे मानधन व तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील का टाईब कमचार  क याण महासंघ, 
अ पसं याक, वाहन चालक संघटना, िश क  संघटना, मनपा कमचार  युिनयन या कमचार  संघटनांनी 
केले या वनंतीनूसार महानगरपािलकेतील सव अिधकार  व वग – ३ या कमचा-यांचा एक दवसाचा पगार 
असे िमळून एकूण . ११.०० ल   दे यासाठ  ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते. सदर ल 
आिथक मदतीचा धनादेश ज हािधकार , नांदेड यां या माफत  शह द वीरजवान संभाजी कदम यां या 
मुली या नांवे मुलगी स ान होई पयत रा ीयकृत बॅकेत ठेव हणून जमा कर यास तसेच मुलगी स ान होई 
पयत  ित या िश ण  व संगोपना कर ता लागणारा  खच या ठेवी या र कमेवर  ितमहा  िमळणा-या 
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   याजा या र कमेतून ती या पालकाने करावा, असेह  ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते. 

व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
महापौर सभागृहानेता यांनी मांडले या तावानुसार नांदेडच ेभूमीपु  कै. संभाजी कदम यांचाह  समावेश आहे. या 

शह द जवानाना  भावपुण दांजली अपण कर यात येते.  शह द वरजवान संभाजी कदम  हे नांदेड 
ज हयाचे सुपू  असून यांना एक मुलगी आहे. या मुलीचे संगोपन, िश ण  कर ता आिथक मदत हणून 
नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलकेतील सव नगरसेवकांचे एक म ह याचे मानधन व तसेच नांदेड वाघाळा 
शहर महानगरपािलकेतील का टाईब कमचार  क याण महासंघ, अ पसं याक, वाहन चालक संघटना, िश क  
संघटना, मनपा कमचार  युिनयन या कमचार  संघटनांनी केले या वनंतीनूसार महानगरपािलकेतील सव 
अिधकार  व वग – ३ या कमचा-याचंा एक दवसाचा पगार असे िमळून एकूण . ११.०० ल   दे यासाठ  
ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते. सदर ल आिथक मदतीचा धनादेश ज हािधकार , नांदेड 
यां या माफत  शह द वीरजवान संभाजी कदम यां या मुली या नांवे मुलगी स ान होई पयत रा ीयकृत 
बॅकेत ठेव हणून जमा कर यास तसेच मुलगी स ान होई पयत  ित या िश ण  व संगोपना कर ता 
लागणारा  खच या ठेवी या र कमेवर  ितमहा  िमळणा-या  याजा या र कमेतून ती या पालकाने कर यास 
मा यता दे यात येते. 

ठराव ं . १०७    ठराव 
ज मू का मर मधील नागरोटा येथील  ल कर  तळावर ल अितरे य या ह यातील चकमक त  भारताचे पाच जवान शह द झाल े

असून  या शह द जवानात नांदेड ज हयाचे भूमीपू  व जानापुर  येथील र हवार  वीरजवान संभाजी कदम तसेच महारा ातील पंढपुर येथील 
कनल करण गो वावी यांचाह  समावेश अस यामूळे या सव ५ शह द वरांना ह नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा 
सवानुमते भावपुण दांजली अपण क न यां या कुटंू बयावर ओढावले या  दु:खात ह  मनपा सवसाधारण सभा सहभागी होते. 
 शह द वरजवान संभाजी कदम  हे नांदेड ज हयाचे सुपू  असून यांना एक मुलगी आहे. या मुलीचे संगोपन, िश ण  कर ता 
आिथक मदत हणून नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलकेतील सव नगरसेवकांचे एक म ह याचे मानधन व तसेच नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेतील का टाईब कमचार  क याण महासंघ, अ पसं याक, वाहन चालक संघटना, िश क  संघटना, मनपा कमचार  युिनयन 
या कमचार  संघटनांनी केले या वनंतीनूसार महानगरपािलकेतील सव अिधकार  व वग – ३ या कमचा-यांचा एक दवसाचा पगार असे 
िमळून एकूण . ११.०० ल   दे यासाठ  ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते. सदर ल आिथक मदतीचा धनादेश ज हािधकार , 
नांदेड यां या माफत  शह द वीरजवान संभाजी कदम यां या मुली या नांवे मुलगी स ान होई पयत रा ीयकृत बॅकेत ठेव हणून जमा 
कर यास तसेच मुलगी स ान होई पयत  ित या िश ण  व संगोपना कर ता लागणारा  खच या ठेवी या र कमेवर  ितमहा  िमळणा-या 
 याजा या र कमेतून ती या पालकाने करावा, असेह  ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते. व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
बालासाहेब तरोडेकर  नांदेड येथील कै. सुधीर रावळकर यांचा अपघाती  मृ यू ( ेनडेड) झा यानंतर यां या कुटंु बयानी  यांचे 

व वध अवयव गरजू णांना अवयवदान कर याचा  िनणय घेतला व गरजु णाचे ाण वाच वले याब दल 
रानवळकर व मोरे कुटंु बयांचे अिभनंदन कर यात यावे तसेच हे अवयव व हत मुदतीत पुणे, मुंबई, 
औरंगाबाद येथील णालयात पाठ व याचे काय ( ीन कॉर डॉर) नांदेड येथील शासक य णालयातील 
वै कय अिधका-यानी व महानगरपािलके या अिधका-यांनी यश वीपणे पार पाडले याब दल वै कय 
अिधका-याचे व महानगरपािलका अिधकार  व कमचा-यांचे अिभनंदन कर यात याव.े  

मोद खेडकर    या तावास माझे अनुमोदन आहे. 
महापौर   अिभनंदनाचा ताव मंजुर कर यात येतो. 
ठराव .१०८      ठराव  
         नांदेड येथील कै. सुधीर रावळकर यांचा अपघाती  मृ यू झा यानंतर ( ेनडेड) यां या कुटंु बयानी सामा जक बांिधलक ने यांचे 
व वध अवयव गरजू णांना अवयवदान कर याचा  िनणय घेतला व गरज ु णाचे ाण वाच वले याब दल रानवळकर व मोरे कुटंु बयांचे 
ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते अिभनंदन करते, तसेच हे अवयव व हत मुदतीत पुणे, मुंबई, औरंगाबाद येथील णालयात 
पाठ व याचे काय ( ीन कॉर डॉर) नांदेड येथील शासक य णालयातील वै कय अिधका-यानी व महानगरपािलके या अिधका-यांनी 
यश वीपणे पार पाडले व गरजु णांचे ाण वाच वले याब दल शासक य णालयातील वै कय अिधका-याचे व महानगरपािलका 
अिधकार  व कमचा-यांचेह  ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते अिभनंदन करते  
अिभषेक सौदे   देशाचे पंत धान मा. ी नर जी मोद  यांनी काळा पैसा बाहेर ये यासाठ  ५०० व १००० पयाचे र द करणेचा  

जो िनणय घेतला या दर यान या  काळात आयु  ी सिमर उ हाळे यां या मागदशनाखाली ी संतोष 
कंदेवाड, उपआयु  महसुल यांनी आप या अिधन त अिधकार  व कमचा-यांनी रा  दवस मेहनत घेवून 
मालम ा कर, पाणी पटट  कर, वकास खच, मनपा दकानाचेु /जागेचे  भाडे, व एलबीट ची १५-२० कोट  
पयाची थकबाक  वसुल क न महानगरपािलकेस मोठया माणात उ प न िमळवुन दले याब दल या सव 

अिधकार  व कमचा-याचे अिभनंदन कर यात यावे तसेच देशाचे पंत धान मा. ी नर जी मोद  यांनी काळा 
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 पैसा बाहेर ये यासाठ  ५०० व १००० पयाचे न टा र द कर याचा जो िनणय घेतला याब दल यांचेह  

अिभनंदन कर यात याव.े  
महापौर नोटा बंद या काळात महानगरपािलकेस मोठया माणात महसुल  िमळवून दला  याब दल सव अिधकार  

व कमचा-याचे अिभनंदन कर यात येते तसेच काळा पैसा बाहेर ये यासाठ  ५०० व १००० पया या नोटा 
र द कर याचा िनणय घेत याब दल पंत धान मा. ी  नर  मोद जी याचे  अिभनंदन कर यात येते.  

ठराव .१०९       ठराव  
        देशाचे पंत धान मा. ी नर जी मोद  यांनी काळा पैसा बाहेर काढ यासाठ  ५०० व १००० पया या न टा र द कर याचा  जो 
िनणय घेतला याब दल यांचे तसेच  नोटाबंद या काळात आयु  ी सिमर उ हाळे यां या मागदशनाखाली ी संतोष कंदेवाड, उपआयु  
महसुल यानंी आप या अिधन त अिधकार  व कमचा-यांनी रा  दवस मेहनत घेवून मालम ा कर, पाणी पटट  कर, एलबीट , वकास खच, 
मनपा दकानाचेु /जागेचे  भाडे, १५-२०  कोट  पयाची थकबाक  वसुल क न महानगरपािलकेस मोठया माणात उ प न िमळवुन दले 
याब दल आयु  ी सिमर उ हाळे, ी संतोष कंदेवाड, उपआयु  (महसुल) व  सव संबंिधत अिधकार  व कमचा-याचे ह  नांदेड वाघाळा 

शहर महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा सवानुमते  अिभनंदन करते, 
सभागृहनेता  नुक याच महारा  रा य वधान प रषदे या िनवडणूका झा या याम ये नांदेड  ज हा थािनक वरा य 

सं था मतदार संघातून मा. आ. ी अमरभाऊ राजूरकर हे िनवडन आले याब दल याचेह  अिभनंदन ू
कर यात यावे.  

अ.स ार    या अिभनंदना या तावास माझे अनुमोदन आहे. 
महापौर  नुक याच झाले या वधान प रषद  िनवडणुक त मा. ी अमरभाऊ राजूरकर हे िनवडनू आले याब दल याचे 

अिभनंदन कर यात येते.   
ठराव .११०                                      ठराव  
        नुक याच झाले या महारा  रा य वधान प रषद िनवडणूक त नांदेड ज हा थािनक वरा य सं था मतदार संघातून मा.आ. ी 
अमराभाऊ राजुरकर हे वधान प रषदेवर िनवडन आले याबदल माु . आ. ी अमरभाऊ राजुरकर यांचे ह  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा सवानुमते अिभनदंन करते.    
अ.स ार  काळा पैसा बाहेर ये यासाठ  ५०० व १००० हजार पया या नोटा र द कर याचा िनणय घे यात  आ याने 

नागर कांची खुप मोठ  गैरसोय झाली,  नोटा बंद या काळात नोटा बदल यासाठ  नागर काना बॅकेसमोर ८-८ 
तास लाईनीम ये उभे राहावे लागले यामूळे देशभरात जवळपास ६०-६५ नागर कांचा  मृ यू झालेला असून  या 
सव  नागर कांना भावपुण दांजली अपण कर यात यावी.   

वर िसंघ गाड वाल े अचानक नोटा बंद चा िनणय घे यात आ यामूळे नोटा बदल यासाठ  नागर कांना मोठया  माणात ास 
झाला असून या ासामूळै काह  नागर कांचा मृ यू झाला यांना भावपुण दांजली अपण कर यात यावी.  

महापौर ी अ. स ार यांनी मांडले या तावानुसार नोटा बदल यासाठ  नागर कांना 8-8 तासे उभे राहावे लागेल 
याम ये ६०-६५ नागर कांचा मृ यू  झाले यांना भावपुण दांजली अपण कर यात येते. 

ठराव . १११     ठराव  
       देशात ५०० व  १००० पया या न टा र दकर याचा िनणय घेत यानंतर बंद  आण यानंतर ५०० व १००० पया या नोटा 
बदल यासाठ  नागर कांना बॅकेसमोर 8-8 तास रांगेत ताटकळत उभे राहावे लाग यामूळे पुण देशभरातून जवळपास ६५ नागर कांचा रांगेत 
मृ यू झाला अशा मृत पावले या नागर कांना ह  नांदेड वाघाळा शहर  महानगरपािलकेची सवसाधारण सभासवानुमते भावपुण दाजंली 
अपण करते.  
दपकिसंह रावत   वधान प रषदेची आचारसं हता संपलेली आहे कंवा नाह  याचा खुलासा आयु  साहेबांनी करावा. कारण अनेक 

दवसापासून शहरातील वकास कामे लं बत आहे. यावषातील नगरसेवक वे छा िनधीतून करावयाची कामे 
ह  लं बत आहे. आचारसं हता संपली असेल तर लवकरात लवकर वे छा िनधीतील व शासक य िनधीतील  
वकासाचे कामानां मा यता देवून ती सु  कर यात यावी .आचारसं हता संपली कंवा नाह  याचा खुलासा 
कर यात यावा.    

आयु   शासन िनदशानुसार वधान प रषद िनवडणूक आचारसं हता ह  द. २४.०१.२०१६ रोजी  संपलेली असून 
आचारसं हता संप यानंतर शहरातील व वध वकास कामाना मा यता दे यात येत आहे.  

उपमहापौर  िनवडणूक आयोगाने थािन क वरा य सं था मतदार संघ वधान प रषद िनवडणूक ची आचारसं हता पुण 
ज हयाकर ता  लागू केली होती पंरतु यावर कॅबीनेट म ये िनणय होवून आचारसं हता काह  माणात िशिथल 
केली या माणे सव वभाग मुखांना लेखी आदेश काढून वकास कामे सु  कर याचे आदेश ावयास पा हजे 
होते. आचारसं हता िशिथल झा याचे संबंिधत वभाग मुखांना अ ाप का कळ व यात आलेले नाह.  

महापौर  आचारसं हता लाग या बरोबर ता काळ आचारसं हता लागू झा याचे आदेश काढ यात  येतात परंतु 
आचारसं हता िशिथल झा याबरोबर आचारसं हता िशथील झा याचे ता काळ आदेश का काढ यात येत नाह . 
आचारसं हतेची ता काळ अमलबजावणी कर यात येते मा  आचारसं हता िशथील झा याबरोबर याची  

 



(४) 
 ता काळ  अमलबजावणी का कर यात येत नाह . पदािधका-या या वाहन चालकांना आचार सं हता िशिथल 

झा याचे आदेश दे यात आलेले नाह .      
सर जतिसंघ िगल  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हद त मराठा, मु लीम, दिलत समाजाचे यां या  व वध मागण या 

संदभात लाखो या सं येने  मोच िनघाले होते, मराठा व मु लीम या समाजा या मोचात लाखो नागर क 
सहभागी झाले होते पंरतु या मोचात कुठेह  गालबोट न लागता अ यंत शांततेत िनघाले  याब दल मी या 
समाजाचे अिभनंदन करतो. या समाजा या मागणीवर शासन वचार कर ल,  परतु अ यंत खेदाची बाब आहे 
क  या मोचास महानगरपािलकेने या सु वधा  ावयास पा हजे हो या या दले या नाह . माजी महापौर, 
स.सद य ी अ.स ार यांनी मु लीम समाजाचा भ य मोचा िनघणार अस यामूळे सव मु य र याची 
साफसफाई कर यासाठ  संबंिधत अिधका-यास सुचना क नह  यांनी व एटूझेड या कमचा-यांनी  दल  क न ु
साफसफाई केली नाह  याब दल मी यांचा िनषेध करतो िध कार करतो. एटूझेड कंपनीस लॅकिल ट म ये 
टाकलेले असतांनाह  यांना ३ कोट चे गाळ काढ याचे काम दलेले आहे. शहरात मु य र यावर साफसफाई 
कर यात आलेली नाह .साफसफाई या कामाम ये महानगरपािलकेचे अिधकार  व एटूझेड कंपनी संगनमताने 
मोठया माणावर  ाचार कर त आहे. कामे न करणा-या अिधका-यावर व एटूझेड कंपनी व द ता काळ 
कायवाह  कर यात यावी. थायी सिमतीवर  न वन िनवड होणा-या सद यांना माझी वनंती रा हल क  
एटूझेड कंपनी व द कायवाह  क न लवकरात लवकर साफसफाई या कामासाठ  न याने िन वदा 
माग व याचा िनणय यावा.   

अ.स ार  ी सर जतिसंघ िगल यांनी जो ताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे, मु लीम  समाजाचा भ य मोचा 
िनघणार असुन   या र याने  मोचा जाणार आहे या र याची साफसफाई कर यात यावी तसेच मोचा 
संप यानंतरह  र यावर जमा होणारा कचरा उचल यात यावा अशा कार या सुचना साफसाफाई वभागाचे 
सहायक आयु  ी जाधव साहेबांना द या हो या व यानी साफसफाई कर यात येईल असे सांिगतले होते 
पंरतु र  याची साफसफाई कर यासाठ  कचरा उचल याकर ता एटूझेडचा एकह  सफाई मजुर आला नाह  एकह  
वाहन आलेले नाह . मोचातील वयंसेवकांनी र याची साफसफाई केली र  यावर पडलेला कचरा उचलला 
याब दल मी मोचातील वयंसेवकाचे अिभनंदन करतो. यावेळ  .एटुझेडची मजुर महानगरपािलकेचे मजुर कुठे 

गेले होते. मोचा या दवशी मु य र याची साफसफाई कर यासाठ  वतं  टम तयार क न यांचे माफत 
र याची साफसफाई करावयास पा हजे होती ती का कर यात आलेली नाह  याचा खुलासा संबंिधताकडन ु
मागवावा. या करणात जे अिधकार  दोषी आहेत याचे व द कायवाह  कर यात यावी.   

सभागहृनेता जे हा शहरात व वध समाजाचे ५-६ लाखाचे  मोच िनघतात यावेळ  यांना आव यक  या नागर  सु वधा 
देणे हे महानगरपािलकेचे आ  कत य आहे.माजी महापौर व जे  सद य ी अ.स ार यांनी मु लीम 
समजा या वतीने िनघणा-या मोचाचे दवशी आव यक ती साफसफाई कर यात यावी मोचा िनघा यानंतर 
र यावर पडलेला कचरा उचल याची यव था कर यात यावी अशा कार या सुचना क नह  सबंिधत 
अिधका-यानी यासुचनेकडे दल  क न काह च कायवाह  केलेली नाहु .याम ये एटूझेड कंपनीपे ाह  
महानगरपािलकेचे  संबंिधत अिधकार च जबाबदार आहे जे हा एवढया  मोठया लोकसं येने मोच िनघतात 
ते हा यांना आव यक या सु वधा दे याची महानगरपािलकेची जबाबदार   आहे आ  कत य आहे.  सुचना 
क नह  संबंिधत अिधकार  याकडे दल  कर त असेल तर अशा अिधकाु -यांना पाठ शी न घालता याचे 
व द कायवाह  कर यात यावी व  भ व यात असे होणार नाह  याची द ता घे यात यावी.    

अशोक उमरेकर  ी सर जतिसंघ िगल ी अ,स ार, सभागृहनेते यांनी साफसफाई या कामासंदभात  आप या भावना य  
के या आहेत याम ये माझी एक सुचना आहे क  एटुझेड कमचा-यांचा व संबंिधत अिधकार  व कमचा-यांचा 
पगार कपात क न जमा झालेला पैसा या या समाजाचे मोच िनघालेले आहेत या या समाजा या 
खा यात वग कर यात यावा जेणे क न तो पैसा समाजा या कामासाठ  वापरता येईल.   

महापौर नंदेड शहरात  आप या समाजा या  व वध माग याकर ता मराठा , मु लीम, दिलत  समाजाचे अ यंत 
शांततेत भ य मोच िनघाले होते यावेळ  यांना महानगरपािलकेने साफसफाई, प याचे  पाणी, वै कय 
सु वधा देणे हे महानगरपािलकेचे आ  कत य आहे. परंतु माजी महापौर स.सद य ी अ. स ार यांनी सुचना 
क नह  सु वधा दे यात आले या नाह  ह  खेदाची बाब आहे. मोचातील वयंसेवकांनी र यावर ल कचरा 
उचलला नागर कांना प याची पा याचे वाटप केले हा यांनी चांगला आदश समाजापुढे ठेवला याब दल मी 
वयंसेवकांना ध यवाद देते, या अिधका-यांनी कमचा-यांनी  साफसफाई या कामाकडे दल  केले यांु ना 

कारणे दाखवा नोट स देवून यांचे व द िश तभंगाची कायवाह  कर यात यावी.  
फा ख हसेन ु  मा या भागात ५००० दिलतांची लोकसं या असतांनाह  मा या भागात दिलत व ती  सुधार योजने अंतगत 

एक पै या या कामांना मा यता दे यात आलेली नाह . मा या भागावर काय अ याय कर यात येत 
आहे.काह  भागात दिलत व ती नसतांनाह  या भागाला दड दड कोट चा िनधी दे यात आलेला आहे. 

 



(५) 
 

 मा या भागाला दिलत व ती सुधार योजने अंतगत िनधी  का दे यात आलेला नाह  याचा  खुलासा  
महापौरांनी करावा. तो पयत मी सभेचे कामकाज चालू देणार नाह .  

अशोक उमरेकर मा याह  भागात दिलताची सं या अिधक आहे परंतु मा याह  भागात दिलत व ती सुधार योजने अंतगत 
िनधी दे यात आलेला नाह . मा या भागातील दिलत व तीला का वंिचत ठेव यात येत आहे याचा खुलासा 
महापौरंनी करावा.    

महापौर  आजची सभा ह  फ  थायी सिमतीचे ८ सद य िनवड करणे या एकाच वषयाकर ता  बोला वलेली आहे. 
दिलत व तीचा वषय आज या सभेत नाह  यामूळे दिलत व ती या वषयावर आपणास बोलता येणार नाह . 
आपण जागेवर बसाव.े  

वषय ं . १ 
 मुंबई ांितक  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०(३) नुसार नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलकेचे  थायी सिमतीचे 
१६ सद  यापैक  खालील (०८) सद  य द. ०१.१२.२०१६ रोजी दपार  िनवृ  तु  होत आहे. 
        सव ी  
१ मोरे संजय गंगाधरराव, भारतीय रा  य कॉ ेस अप  आघाड  
२  अ नेवार गंगासागर सं दप, भारतीय रा  य कॉ ेस अप  आघाड  
३   सौ.घोगरे इंदबाईू  िशवाजीराव,  रा वाद  प   

४  बयाणी वण बाला साद,  रा वाद  प  

५ गुरम वनयकुमार जग दश, िशवसेना प  

६ राओ  ेसंिगता पु वीराज,  िशवसेना प  
७ खेडकर योती मह , िशवसेना प   
८ सिलमा बेगम नु ला खान, ऐ.आय.एम.आय.एम. सं वधान आघाड  
 कर ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०(५) अ  वये नांवामनपाके  या  थायी सिमती  या िनवृ  त होणा-या 
वर ल सद  यां  या र  त (०८) जागावर महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ३१-अ नुसार न वन (०८) सद  याचंी 
नामिनदशाना  दारे नेमणूक कर  यासाठ   ताव सादर. 
टपः- शासन प रप क . सं कण २०१०/ . .-८५/न व-३२ द. ०६ जूलै २०१० नुसार वरोधी प  नेते,सभागृह नेते, गट ने  यामाफत 
 थायी सिमतीवर तौलिनक सं  याबळा  या आधारावर पािलका सद  याची नामिनदशनाने िनयु  तीसाठ  नांवे पाठ वतांना ती बंद लखोटयात 

सभे  या वेळ  महापौराकडे दे  यात यावीत. सभे  या दवसापुव  सदर नांवे महापौरांना बंद लखोटयात ावयाची असतील तर  या प ाची एक 
त बंद लखोटयात, आयु  तानंा सु  दा दे  यात यावी. 

सभागृहनेता थायी सिमती या र  झाले या जागेवर भारतीय रा ीय काँ ेस अप  आघाड  माफत प ाचे तौलिनक 
सं याबळ वचारात घेता आम या प ा तफ (१) मोकले सोनाबाई रामचं  (२) देशमुख मंगला गजानन यांचे 
नांवे दे यात येते यास मा यता दे यात यावी  

गटनेता रा वाद  काँ ेस पाट  थायी सिमती या र  झाले या जागेवर रा वाद  काँ ेस पाट  तफ तौलिनक सं याबळ वचाराघेता घेता 
आम या प ा तफ (१) स यद जानी म. कासीम (२) िचखलीकर सं दप सुभाषराव यांचे नावे दे यात येते 
यास मा यता दे यात यावी. 

वरोधी प  नेता थायी सिमती या र  झाले या जागेवर िशवसेना, भारतीय जनतपा पाट  आघाड  तफ तौलिनक सं याबळ 
वचाराघेता घेता आम या प ा तफ (१) क याणकर बालाजी द राव (२) गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल (३) 
जाधव जय ी आनंद यांचे नावे दे यात येते यास मा यता दे यात यावी. 

गटनेता एआयएमआयएम-सं वधान पाट  तफ  थायी सिमती या र  झाले या जागेवर एआयएमआयएम-सं वधान पाट  आघाड  तफ 
तौलिनक सं याबळ वचाराघेता घेता आम या प ा तफ (१) अंजुम बेगम शेख अफरोज यांचे नाव दे यात 
येते यास मा यता दे यात यावी. 

महापौर  थायी सिमती या र  झाले या ८ जागेवर या या प ातफ नामिनदशना दारे प या सं यबळानुसार 
सभागृहनेता यांनी भारतीय रा ीय काँ ेस अप  आघाड  तफ  (१) मोकले सोनाबाई रामचं  (२) देशमुख 
मंगला गजानन, गटनेता रा वाद  काँ ेस पाट  यां या तफ (३) स यद जानी म. कासीम (४) िचखलीकर 
सं दप सुभाषराव, वरोधीप  नेता यां या तफ (५) क याणकर बालाजी द राव (६) गु खुदे सुंदरलाल 
कशनलाल (७) जाधव जय ी आनंद, तर गटनेता एआयएमआयएम-सं वधान पाट  आघाड  तफ  (८) अंजुम 
बेगम शेख अफरोज असे एकूण ०८ थायी सिमतीवर न वन सद यांची नेमणुक कर यास मा यता दे यात 
येते. 

 
 
 



(६) 
ठराव ं . ११२    ठराव 

मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम (२०)३ ( व सुधार त कलम ३१(अ)  मधील तरतूद नूसार नादेड वाघाळा 
शहर महानगरपािलकेतील मा  यता ा  त प ाचे / न दणीकृत प ाचे तौलिनक सं  याबळ वचारात घेवून सभागृह नेता, वरोधी प नेता, 
रा वाद  व ए.आय.एम.आय.एम.-सं वधान पाट  आघाड चे गट नेते यांनी दनांक ०१.१२.२०१६ रोजी दपार नंतर िनवृ  तु  होणा-या  थायी 
सिमतीचे (८) सद  यां  या जागेवर न वन (८) पािलका सद  याचंी नेमणूक कर  यासाठ  सुच वले  या नावा माणे  थायी सिमतीवर खालील 
(८) पािलका सद  याचंी नामिनदशना  दारे नेमणूक कर  यास ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा  यता देते. व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर  यात येतो.  

१) मोकले सोनाबाई रामचं , ( भारतीय रा ीय काँ ेस अप  आघाड  )  
२) देशमुख मंगला गजानन, ( भारतीय रा ीय काँ ेस अप  आघाड  ) 
३) स यद जानी म. कासीम ( रा  वाद  कॉ ेस पाट  ) 
४) िचखलीकर सं दप सुभाषराव, ( रा  वाद  कॉ ेस पाट  ) 
५) क याणकर बालाजी द राव, ( िशवसेना, भारतीय जनता पाट  आघाड  )   
६) गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल, ( िशवसेना, भारतीय जनता पाट  आघाड  )   
७) जाधव जय ी आनंद, ( िशवसेना, भारतीय जनता पाट  आघाड  ) 
८) अंजुम बेगम शेख अफरोज, ( ए.आय.एम.आय.एम-सं वधान पाट  आघाड  ) 

वशेष बाब हणुन आय या वेळ  घे यात आलेला वषय 

वषय:- 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कं ाट  एक ीत वेतनावर ल एकूण ०९ वै कय अिधकार  / सहा यक वै कय अिधकार  
व कं ाट  िसिनअर डॉटस लस TB/HIV / सुपरवायझर-१ असे एकूण १० कमचार  कायरत असून यांची महानगरपािलकेस आव यकता 
असून व संबंधीताचे काम समाधानकारक अस याचे . वै कय आरो य अिधकार  यांनी अहवाल दलेला अस यामुळे सदर ल कं ाट  
वै कय अिधकार  यांना दरमहा एक ीत वेतन पये २५,०००/- वर व कं ाट  िसिनअर डॉटस लस TB/HIV / सुपरवायझर यांना दरमहा 
एक ीत वेतन पये १५,०००/- वर यां या नावासमोर दश वले या कायालयीन आदेश ं  नावाशमनपा/आ था-६/१६१७७/१६ द. 
०९.०३.२०१६ अ वये खालील अिधकार  / कमचार  यांची सहा म ह याची मुदतवाढ दनांक २९.०६.२०१६ रोजी सपंत अस यामुळे 
संबंधीतां या नावासमोर दश वले या दनाकं ३०.०६.२०१६ चा यां या सेवेत एक दवसाचा तां ीक खंड देऊन दनांक ०१.०७.२०१६ ते 
३०.१२.२०१६ पयत मुदतवाढ देणेक रता मा यता घेऊन मुदतवाढ देणे बाबतचा ताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मंजुर तव सादर. 

अ. ं . कं ाट  कमचा-यांचे नांव पदाचे नांव एक ीत वतेन पय े तां ीक खंड दनांक 
०१ डॉ. ांजली पंकजराव जोशी कं ाट  ी वै कय अिधकार  २५,०००/- ३०.०६.२०१६ 

०२ डॉ. मता गो वंदराव भ टड कं ाट  ी वै कय अिधकार  २५,०००/- ३०.०६.२०१६ 
०३ डॉ. प लवी राज  तंुगेनवार कं ाट  ी वै कय अिधकार  २५,०००/- ३०.०६.२०१६ 
०४ डॉ. मुजफर अमीना बेगम कं ाट  ी वै कय अिधकार  २५,०००/- ३०.०६.२०१६ 
०५ डॉ. कोटलवार ुती राज  कं ाट  ी वै कय अिधकार  २५,०००/- ३०.०६.२०१६ 
०६ डॉ. राठोड वजया परशुराम कं ाट  ी वै कय अिधकार  २५,०००/- ३०.०६.२०१६ 
०७ डॉ. राफे अ. खद र कं ाट   वै कय अिधकार  २५,०००/- ३०.०६.२०१६ 
०८ डॉ. अ सार  मो.राफे मो.इ माईल कं ाट  सहा. वै कय अिधकार  २५,०००/- ३०.०६.२०१६ 
०९ डॉ. रजवान अहेमद गुलाम रसुल कं ाट  सहा. वै कय अिधकार  २५,०००/- ३०.०६.२०१६ 
१० ी सोळंके राम मारोतराव िसिनअर डॉटस लस व 

TB/HIV / सुपरवायझर 
१५,०००/- ३०.०६.२०१६ 

सभागृहनेता कं ाट  वै कय अिधकार  यांचा मुदतवाढ चा वर ल माणे ताव शासना माफत आलेला असुन वर ल 
कं ाट  वै कय अिधकार  यांची मुदत ३०.०६.२०१६ चा तां ीक खंड देवुन दनांक ०१.०७.२०१६ ते ३०.१२.२०१६ 
पयत मुदतवाढ तसेच दनांक ३१.१२.२०१६ चा तां ीक खंड देवुन दनांक ०१.०१.२०१७ ते २९.०६.२०१७ पयत 
मुदतवाढ देणे तसेच सदर ल वै कय अिधका-यांचे एक ीत वेतन पये २५,०००/- ऐवजी पये ४०,०००/- 
कर यास मा यता दे यात यावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा.  

महापौर  सभागृहनेता यांनी कं ाट  वै कय अिधकार  यांचा मुदतवाढ चा वर ल माणे ताव शासना माफत आलेला 
असुन वर ल कं ाट  वै कय अिधकार  यांची मुदत ३०.०६.२०१६ चा तां ीक खंड देवुन दनांक ०१.०७.२०१६ ते 
३०.१२.२०१६ पयत मुदतवाढ तसेच दनांक ३१.१२.२०१६ चा तां ीक खंड देवुन दनांक ०१.०१.२०१७ ते 
२९.०६.२०१७ पयत मुदतवाढ देणे तसेच सदर ल वै कय अिधका-यांचे एक ीत वेतन पये २५,०००/- ऐवजी 
पये ४०,०००/- कर यास मा यता दे यात येते व ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा 

 
 



(७) 
ठराव ं . ११३    ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कं ाट  एक ीत वेतनावर ल एकूण ०९ वै कय अिधकार  / सहा यक वै कय अिधकार  
व कं ाट  िसिनअर डॉटस लस TB/HIV / सुपरवायझर-१ असे एकूण १० कमचार  कायरत असून यांची महानगरपािलकेस आव यकता 
असून व संबंधीताचे काम समाधानकारक अस याचे . वै कय आरो य अिधकार  यांनी अहवाल दलेला अस यामुळे सदर ल कं ाट  
वै कय अिधकार  यांना दरमहा एक ीत वेतन पये २५,०००/- मंजुर कर यात येतो.   तसेच दनांक ०१.०१.२०१७ पासुन कं ाट  वै कय 
अिधकार -०९  यांना दरमहा एक ीत वेतन पये २५,०००/- ऐवजी पये ४०,०००/- मंजुर कर यात येते. व कं ाट  िसिनअर डॉटस लस 
TB/HIV / सुपरवायझर यांना दरमहा एक ीत वेतन पये १५,०००/- वर यां या नावासमोर दश वले या कायालयीन आदेश ं  
नावाशमनपा/आ था-६/१६१७७/१६ द. ०९.०३.२०१६ अ वये खालील अिधकार  / कमचार  यांची सहा म ह याची मुदतवाढ दनांक 
२९.०६.२०१६ रोजी सपंत अस यामुळे संबंधीतां या नावासमोर दश वले या दनांक ३०.०६.२०१६ चा यां या सेवेत एक दवसाचा तां ीक खंड 
देऊन दनांक ०१.०७.२०१६ ते ३०.१२.२०१६ पयत तसेच दनांक ३१.१२.२०१६ चा तां ीक खंड देवुन दनांक ०१.०१.२०१७ ते दनांक 
२९.०६.२०१७ पयत मुदतवाढ दे यास ह  नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजुर करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 

अ. ं . कं ाट  कमचा-यांचे नांव पदाचे नांव 

०१ डॉ. ांजली पंकजराव जोशी कं ाट  ी वै कय अिधकार  

०२ डॉ. मता गो वंदराव भ टड कं ाट  ी वै कय अिधकार  

०३ डॉ. प लवी राज  तंुगेनवार कं ाट  ी वै कय अिधकार  

०४ डॉ. मुजफर अमीना बेगम कं ाट  ी वै कय अिधकार  

०५ डॉ. कोटलवार तुी राज  कं ाट  ी वै कय अिधकार  

०६ डॉ. राठोड वजया परशुराम कं ाट  ी वै कय अिधकार  

०७ डॉ. राफे अ. खद र कं ाट  वै कय अिधकार  

०८ डॉ. अ सार  मो.राफे मो.इ माईल कं ाट  सहा. वै कय अिधकार  

०९ डॉ. रजवान अहेमद गुलाम रसुल कं ाट  सहा. वै कय अिधकार  

१० ी सोळंके राम मारोतराव िसिनअर डॉटस लस व TB/HIV / सुपरवायझर 
उपमहापौर I.T.I. चौक जवळ महा मा फुले व सा व ीबाई फुले यांचे पुणाकृती पुतळे उभारणीक रता खाजगी जमीन 

मालकासोबत वाटाघाट , रेड रेकनर, FSI या व पात देवुन सदरची जागा मनपाकडे ह तांतर कर याबाबतचा 
ताव आहेत यास मा यता दे यात यावी.  

सभागृहनेता मा. उपमहापौर यांनी जो ताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
आनंद च हाण, फा ख अली खा ँ आमचेह  अनुमोदन आहे यास मा यता दे यात यावी. 
वषय:-       ताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड I.T.I. चौक जवळ महा मा फुले व सा व ीबाई फुले यांचे पुणाकृती पुतळे 
उभारणीक रता मनपा सवसाधारण सभा दनांक ०५.०८.२०१३ ठराव ं . ६६ नुसार मा यता ा  आहे.  तसेच मनपा सवसाधारण सभा 
दनांक ३१.०३.२०१५ ठराव ं . २०६ अ वये पुतळया या व लेबर कॉलनी रोड मधील  ि कोणी िश लक जागा महापािलकेतफ संपादन 
करक याक रता लागणा-या खचास शासक य व आथ क मा यता दान कर यात आलेली आहे. 
 उ  पुतळे उभारणीकर ता लागणा-या एकूण २८५.०० चौ.मी. जागेपैक  १५०.०० चौ.मी. जागा शासक य तं िनकेतन यांचेकडन ू
मनपाकडे ह तांतर कर यात आलेली आहे.  उवर त १३५.०० चौ.मी. जागे बाबत यायालयाकडन वादअस यामुळे जागा हसतांतरण रखडलेले ू
होते.  नुकतेच सदर ल जागेबाबतचा यायालयाकडन िनकाल खाजगी जमीन मालकांकडन लागलेला आहेू ू .  उपरो  पुतळे उभार यासाठ  
सदर ल जागा खाजगी जमीन मालकांसोबत वाटाघाट  क न यांना देय असलेली र कम िश  िस द गुणकाचे दरानुसार (Ready Recknor) 
अथवा FSI  या व पात मावेजा देऊन ह तांतर क न घे याकर ता लागणा-या खचास शासक य व आथ क मा यता दे यात येते.  
सदर ल जागा ह तांतरण कर याबाबतचे संपुण अिधकार आयु  यांना ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
सुचक:- शफ  अहेमद कुरेशी, स. वर िसंघ गाड वाल े     अनुमोदक:- आनंद च हाण, हसीना बेगम साबरे चाऊस, फा ख अली खा ँ
महापौर  उपमहापौर, सभागृहनेता, यांनी जो ताव मांडला व यास ी आनंदा च हाण व फा ख अली खाँ यांनी 

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

ठराव ं . ११४    ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड I.T.I. चौक जवळ महा मा फुले व सा व ीबाई फुले यांचे पुणाकृती पुतळे 
उभारणीक रता मनपा सवसाधारण सभा दनांक ०५.०८.२०१३ ठराव ं . ६६ नुसार मा यता ा  आहे.  तसेच मनपा सवसाधारण सभा 
दनांक ३१.०३.२०१५ ठराव ं . २०६ अ वये पुतळया या व लेबर कॉलनी रोड मधील  ि कोणी िश लक जागा महापािलकेतफ संपादन 
करक याक रता लागणा-या खचास शासक य व आथ क मा यता दान कर यात आलेली आहे. 
 



(८) 
 उ  पुतळे उभारणीकर ता लागणा-या एकूण २८५.०० चौ.मी. जागेपैक  १५०.०० चौ.मी. जागा शासक य तं िनकेतन यांचेकडन ू
मनपाकडे ह तांतर कर यात आलेली आहे.  उवर त १३५.०० चौ.मी. जागे बाबत यायालयाकडन वादअस यामुळे जागा हसतांतरण रखडलेले ू
होते.  नुकतेच सदर ल जागेबाबतचा यायालयाकडन िनकाल खाजगी जमीन मालकांकडू ून लागलेला आहे.  उपरो  पुतळे उभार यासाठ  
सदर ल जागा खाजगी जमीन मालकांसोबत वाटाघाट  क न यांना देय असलेली र कम िश  िस द गुणकाचे दरानुसार (Ready Recknor) 
अथवा FSI  या व पात मावेजा दे यासाठ  आव य ा अस यास शासनाचे मागदशन घेऊन ह तांतर क न घे याकर ता लागणा-या 
खचास शासक य व आथ क मा यता दे यात येते.  सदर ल जागा ह तांतरण कर याबाबतचे संपुण अिधकार आयु  यांना ह  मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी. 
मोरे संजय माझा पुढ ल माणे ताव आहे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत सव नं. ८० मौ. कौठा मधील 

२०R जमीन शासना या मालमक ची असुन सदर जागेपैक  र ता ं द करणात जमीन संपाद त झालेली आहे व 
उवर त जमीन सावजिनक वापरासाठ  मागणी क न महानगरपािलकेला ह तांतर त कर यासाठ  शास कय व 
आथ क मा यता ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. असा ताव असुन यासमा यता देवुन याच 
सभेत कायम कर यात यावा. 

देशमुख मंगला ी मोरे संजय यांनी जो ताव मांडला यास माझे अनुमोदक आहे. 
वषय-       ताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत सव नं. ८० मौ. कौठा मधील २०R जमीन शासना या मालमक ची असुन सदर 
जागेपैक  र ता ं द करणात जमीन संपाद त झालेली आहे व उवरत जमीन सावजिनक वापरासाठ  मागणी क न महानगरपािलकेला 
ह तांतर त कर यासाठ  शास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानमते देते व हा ठराव याच सभते कायम 
कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. असा ताव असुन यासमा यता देवुन याच सभेत कायम 
कर यात यावा. 
सुचक:- मोरे संजय                        अनुमोदक :- देशमुख मंगला 
महापौर  ी संजय मोरे यांनी पुढ ल माणे ताव मांडला नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत सव न.ं ८० 

मौ. कौठा मधील २०R जमीन शासना या मालमक ची असुन सदर जागेपैक  र ता ं द करणात जमीन संपाद त 
झालेली आहे व उवर त जमीन सावजिनक वापरासाठ  मागणी क न महानगरपािलकेला ह तांतर त 
कर यासाठ  शास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानमते देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव . ११५          ठराव  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत सव नं. ८० मौ. कौठा मधील २०R जमीन शासना या मालमक ची असुन सदर 
जागेपैक  र ता ं द करणात जमीन संपाद त झालेली आहे व उवर त जमीन सावजिनक वापरासाठ  मागणी क न महानगरपािलकेला 
ह तांतर त कर यासाठ  शास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
कशोर यादव मा. महापौर साहेब मा या भागातील र यांना नाव दे याचे दोन ताव आहे यास मा यता दे यात यावी. 

(१) मनपा ह ीतील छ पती िशवाजी महाराज यां या पुतळया समोर ल यायालया या बाजुने जाणा-या र ता 
ते ी गु  गो वंदिसंघजी मोमोर ल हॉ पीटल मागील बाजुस गेट पयत या र यास ( ज हा प रषद मुलींची 
शाळा समोर ल र ता) सु िस द वधीत  कै. अङ आर. आर. खांड ल यांचे नांव देणे  (२) भाग ं . ३५ 
मधील व जराबाद येथील अंबेकर िनवास ते ितभा िनकेतन महा व ालयाकडे जाणा-या र यास माजी 
नगरा य  कै. नर पाल बरारा माग असे नांव दे यासाठ  मा यता दे यात यावी. 

वरोधी प नेता मनपा ह ीतील एम.जी. रोड वर ल गबाळे यां या दकानापासुन गणपती मं दर ु (लोहार ग ली) डॉ. तापाड या 
यां या घरा पयत या र यास समाजसेवक व. कािशनाथिसंह गंगुिसंह रावत माग असे नाव दे या या 

तावास मा यता दे यात यावी 
अ. स ार अ. गफुर भाग ं . २६ म ये म जीद खुबा ते म जीद स मान फारसी रजी. पयत या र यास हजरत मौलाना 

अ दल ज बार खासमी मागु  हे नांव दे यास मा यता देवुन तसा बोड लाव यासाठ  लागणा-या खचास 
शास कय व आथ क मा यता दे यात यावी. 

महापौर  ी कशोर यादव, वरोधी प नेता व अ. स ार अ. गफुर यांनी मांडले या तावास मा यता दे यात दे यात 
येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   

ठराव .११६           ठराव  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील खालील र   यानंा, यापुव  कोण  याह  कारचे  नाव दे  यात आलेले नसले या 

अट वर खालील  र   यां  या नावा समोर दश व  यात आलेले नाव दे  यास व बोड लाव याची शासक य व आथ क मा  यता ह नांवामनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते देते.  यापुव  नाव दे  यात आलेले असेल तर पुव याच नाव कायम ठेव  यात ठेव  यात यावे   यात बदल 
कर  यात येवू नये असे ह   ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 



(९) 
१ मनपा ह ीतील छ पती ी िशवाजी महाराज यां या पुतळया समोर ल 

यायालया या बाजुने जाणा-या र ता ते ी गु  गो वंदिसंघजी मेमोर यल 
हॉ पीटल मागील बाजुस गेट पयत या र यास ( ज हा प रषद मुलींची 
शाळा समोर ल र ता) र यास 

वधीत  कै. अड. आर. एन. खांड ल माग 

२ मनपा ह ीतील एम.जी. रोड वर ल गबाळे यां या दकाना पासुन गणपती ु
मं दर (लोहार ग ली) डॉ. तापाड या यां या घरा पयत या र यास  

समाजसेवक व. कािशनाथिसंह गंगुिसंह रावत माग 

३ मनपा ह ीतील भाग ं . २६ म ये म जीद खुबा ते म जीद स मान 
फारसी पयत या र यास 

हजरत मौलाना अ दल ज बार खासमी मागु  

४ मनपा ह ीतील भाग ं . ३५ मधील व जराबाद येथील आंबेकर िनवास ते 
ितभा िनकेतन महा व ालयाकडे जाणा-या र यास. 

कै. नर पाल बरारा माग 

वषय-    ताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक १०.०८.२०१६ ठराव ं . ७३ अ वये मनपा ह ीत व वध भागात 
दलीत व ती सुधारणा योजने अंतगतची कामे मा. ज हािधकार  नांदेड यां याकडे िशफारस कर यासाठ  मा यता दान कर यात आली 
होती.  तथा प सदर ल ठरावात नमुद कर यात आले या कामास या सद यांना बदल करावयाचे अस यास यांनी मा. महापौर यां याकडे 
लेखी व पात देवुन यानुसार मा. महापौर यांना द त कर याु चे सव अिधकार दान कर यात येते.  यानुसार शासनाने पुढ ल 
कायवाह  कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते समंत करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक:- मोद बंड खेडकरु , रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह, अ. स ार अ. गफुर, स. शेर अली महेबुब अली.   
अनुमोदक:- वनय व ंबरराव पाट ल, सितश शेष पा राखेवार. 
वरोधीप  नेता, रावत दपकिसंह, अ.स ार, स.शेर अली मा. महापौर आम या तावास मा यता दे यात यावी व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात यावा 
वनय पाट ल, सितश राखेवार  वर ल तावास आमचे अनुमोदन आहे यास मा यता दे यात यावी. 
महापौर  स. सद यां या तावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ं . ११७    ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक १०.०८.२०१६ ठराव ं . ७३ अ वये मनपा ह ीत व वध भागात 
दलीत व ती सुधारणा योजने अंतगतची कामे मा. ज हािधकार  नांदेड यां याकडे िशफारस कर यासाठ  मा यता दान कर यात आली 
होती.  तथा प सदर ल ठरावात नमुद कर यात आले या कामास या सद यांना बदल करावयाचे अस यास यांनी मा. महापौर यां याकडे 
लेखी व पात देवुन यानुसार मा. महापौर यांना द त कर याचे सव अिधकार दान कर यात येतेु .  यानुसार शासनाने पुढ ल 
कायवाह  कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते समंत करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय-       ताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक १०.०८.२०१६ ठराव ं . ६४ अ वये वशेष र ते अनुदान अंतगतची 
कामे कर यासाठ  अनु मांक १५ म ये ा. राठोड यांचे घर ते छोट  दगाह - कालापुल पयत डांबर करण र याची पुनबांधणी कर यासाठ  
मा यता दान कर यात आली होती सदर या र यावर पाणी साचत अस याने सदर कामा ऐवजी भाग ं . ३४ गाड पुरा येथे वशेष र ते 
अनुदान अंतगत धोबी ग ली भागात ी परदेशी यां या घरा पासुन बड  मंढ  पयत सी.सी. र ता करणेसाठ  र कम पये १०.०० ल ाचे 
काम कर यास शास कय व आथ क मा यता ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
सुचक:- रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह                   अनुमोदक :-  मोद बंड खेडकरु  
रावत दपकिसंह माझा वर ल माणे ताव असुन यास मा यता दे यात यावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

यावा. 
वरोधीप नेता ी रावत दपकिसंह यांनी जो ताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
महापौर  ी दपकिसंह यांनी जो ताव मांड यास यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 

कर यात येतो. 
ठराव ं . ११८    ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक १०.०८.२०१६ ठराव ं . ६४ अ वये वशेष र ते अनुदान अंतगतची 
कामे कर यासाठ  अनु मांक १५ म ये ा. राठोड यांचे घर ते छोट  दगाह - कालापुल पयत डांबर करण र याची पुनबांधणी कर यासाठ  
मा यता दान कर यात आली होती सदर या र यावर पाणी साचत अस याने सदर कामा ऐवजी भाग ं . ३४ गाड पुरा येथे वशेष र ते 
अनुदान अंतगत धोबी ग ली भागात ी परदेशी यां या घरा पासुन बड  मंढ  पयत सी.सी. र ता करणेसाठ  र कम पये १०.०० ल ाचे 
काम कर यास शास कय व आथ क मा यता ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
 
 



(१०) 
वषय-     ताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक १०.०८.२०१६ ठराव ं . ६४ अ वये वशेष र ते अनुदान अंतगतची 
कामे कर यासाठ  अनु मांक १७ म ये भाग ं . १९ म ये वाहेदनगर भागात डांबर करण र याची पुनबांधणी कर यासाठ  मा यता दान 
कर यात आलेली आहे वा त वक पहाता सदर भागात अ ं द ग या अस यामुळे डांबर करण करणे श य नाह  यामुळे सदर कामा ऐवजी 
भाग ं . १९ म ये वाहेदनगर भागात िसमट रोड कर यासाठ  अंदाजे र कम पये १०.०० ल ाचे काम कर यास शास कय व आथ क 

मा यता ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक:- गफार खान गुलाम महमंद खान                          अनुमोदक :- उमेशिसंह च हाण 
गफार खान माझा वर ल ताव ताव असुन यास मा यता दे यात यावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

यावा.. 
उमेश च हाण ी गफार खान यांनी जो ताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
महापौर  ी गफार खान यांनी जो ताव मांडला यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव ं .११९    ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक १०.०८.२०१६ ठराव ं . ६४ अ वये वशेष र ते अनुदान अंतगतची 
कामे कर यासाठ  अनु मांक १७ म ये भाग ं . १९ म ये वाहेदनगर भागात डांबर करण र याची पुनबांधणी कर यासाठ  मा यता दान 
कर यात आलेली आहे वा त वक पहाता सदर भागात अ ं द ग या अस यामुळे डांबर करण करणे श य नाह  यामुळे सदर कामा ऐवजी 
भाग ं . १९ म ये वाहेदनगर भागात िसमट रोड कर यासाठ  अदंाजे र कम पये १०.०० ल ाचे काम कर यास शास कय व आथ क 

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

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील भाग ं . २५ म ये पाक जा नगर येथील अ ती वात असलेला मोठा नाला असुन 
सदर ल नाला हे ी फेरोज यांचे घर ते ी इसाक भाई ऑटोवाले यां या घरा पयत ना याचे आर.सी.सी. बांधकाम व आर.सी.सी. लॅब 
कर यासाठ  लागणा-या अंदाजे पये १०.०० ल  खच हे १४ या व  आयोगामधुन कर यास ह  नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक:- अ. स ार अ. गफुर                        अनुमोदक :-  वनय पाट ल 

अ. स ार अ. गफुर  माझा वर ल माणे ताव असुन यास मा यता दे यात यावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा 
वनय पाट ल  ी अ. स ार अ. गफुर यांनी जो ताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
महापौर ी अ. स ार अ. गफुर यांनी जो ताव मांडला यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 

कर यात येतो. 
ठराव ं .१२०     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील भाग ं . २५ म ये पाक जा नगर येथील अ ती वात असलेला मोठा नाला असुन 
सदर ल नाला हे ी फेरोज यांचे घर ते ी इसाक भाई ऑटोवाले यां या घरा पयत ना याचे आर.सी.सी. बांधकाम व आर.सी.सी. लॅब 
कर यासाठ  लागणा-या अंदाजे पये १०.०० ल  खच हे १४ या व  आयोगामधुन कर यास ह  नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय-      ताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक ०५.०१.२०१६ ठराव ं . १०४ अ वये बओट  त वावर सावजिनक 
शौचालय बांधून यात ेनेज लाईन व नळ जोडणी व इतर सु वधेसह २० वषासाठ  दैिनक वृ प ात जाह र सुचना िस द क न महापौर व 
आयु  हे संयु र या ठर वतील या िनयम व अट  माणे भाडेप ट वर सं था चालकांना देणेसाठ  मा यता दे यात आलेली आहे.  क रता 
शहरातील मु य ठकाणी PPP त वावर सावजिनक शाचालय (१) िसडको बस थानक, (२) िसडको सराफा बाजार (३) ढवळे कानर (४) 
िशवाजीनगर वाड यार डॉ टर लेन या ठकाणी सु दा PPP त वावर सावजिनक शौचालय बांधुन सु  कर यास ह नावाशमनपाकेची 
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  
करावी. 
सुचक:- सौ. मंगलाताई गजानन देशमुख      अनुमोदक:- येवनकर वजय हराचंद 
देशमुख मंगला  माझा वर ल माणे ताव असुन यास मा यता दे यात यावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा 
येवनकर वजय  सौ. देशमुख मंगला यांनी जो ताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
महापौर  सौ. देशमुख मंगला यांनी जो ताव मांडला यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 

कर यात येते.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.  
ठराव . १२१       ठराव  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक ०५.०१.२०१६ ठराव ं . १०४ अ वये बओट  त वावर सावजिनक 
शौचालय बांधून यात ेनेज लाईन व नळ जोडणी व इतर सु वधेसह २० वषासाठ  दैिनक वृ प ात जाह र सुचना िस द क न महापौर व 
आयु  हे संयु र या ठर वतील या िनयम व अट  माणे भाडेप ट वर सं था चालकांना देणेसाठ  मा यता दे यात आलेली आहे.  क रता 



(११) 
शहरातील मु य ठकाणी PPP त वावर सावजिनक शाचालय (१) िसडको बस थानक, (२) िसडको सराफा बाजार (३) ढवळे कानर (४) 
िशवाजीनगर वाड यार डॉ टर लेन या ठकाणी सु दा PPP त वावर सावजिनक शौचालय बांधुन सु  कर यास ह नावाशमनपाकेची 
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  
करावी. 
वषय-      ताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक १०.०८.२०१६ ठराव ं . ६४ अ वये वशेष र ते अनुदान अंतगतची 
कामे कर यासाठ  अनु मांक १२ म ये बाफना ते टॉवर ते न वन पुल र याची पुनबांधणी करणे पये १०.०० चेकामे कर यासाठ  मा यता 
दान कर यात आली होती सदर या कामासाठ  जा तीची िनधी लागत अस याने हे काम करणे शस य नाह  सदर या कामा ऐवजी  
भाग ं . २३-ब म ये बाफना येथे ी संधु यांचे घरा पासुन ते ी प लु यांचे घरा पयत िस.िस. र ता कर यासाठ  र कम पये १०.०० 

ल ाचे काम कर यास शास कय व आथ क मा यता ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 
सुचक:- स. िगल सरजीतिसंघ मेजर पंजाबिसंघ                         अनुमोदक :- अ. स ार अ. गफुर 
िगल सरजीतिसंघ  माझा वर ल माणे ताव असुन यास मा यता दे यात यावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा 
अ. स ार अ. गफुर  ी िगल सरजीतिसंघ यांनी जो ताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
महापौर  ी िगल सरजीतिसंघ यांनी जो ताव मांडला यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 

कर यात येतो.  
ठराव . १२२      ठराव  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक १०.०८.२०१६ ठराव ं . ६४ अ वये वशेष र ते अनुदान अंतगतची 
कामे कर यासाठ  अनु मांक १२ म ये बाफना ते टॉवर ते न वन पुल र याची पुनबांधणी करणे पये १०.०० चेकाम ेकर यासाठ  मा यता 
दान कर यात आली होती सदर या कामासाठ  जा तीची िनधी लागत अस याने हे काम करणे शस य नाह  सदर या कामा ऐवजी  
भाग ं . २३-ब म ये बाफना येथे ी संधु यांचे घरा पासुन ते ी प न ुयांचे घरा पयत िस.िस. र ता कर यासाठ  र कम पये १०.०० 

ल ाचे काम कर यास शास कय व आथ क मा यता ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभते कायम 
कर यात येतो. 
वषय -      ताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत भाग ं . २ म ये ी नागरगोजे यांचे घर ते ी सकुळकर यांचे घरा पयत िस.िस. 
र ता कर यासाठ  अंदाजीत र कम पये ४.०० ल ाचे काम कर यास शास कय व आथ क मा यता ह  मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक:- अ. स ार अ. गफुर                          अनमुोदक :- स. िगल सरजीतिसंघ 
अ. स ार अ. गफुर  वर ल माणे माझा ताव असुन यास मा यता दे यात यावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा 
िगल सरजीतिसंघ  ी अ. स ार अ. गफुर यांनी जो ताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
महापौर  ी अ. स ार यांनी जो ताव मांडला यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव . १२३      ठराव  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत भाग ं . २ म ये ी नागरगोजे यांचे घर ते ी सुकळकर यांचे घरा पयत िस.िस. 
र ता कर यासाठ  अंदाजीत र कम पये ४.०० ल ाचे काम कर यास शास कय व आथ क मा यता ह  मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
महापौर   आज या सभेचे कामकाज संप यामूळे आजची सभा संप याचे ज हर कर यात येते. शेवट  रा िगत हण यात 

येते. शेवट  रा िगत हण यात आल.े  
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