
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
( दनांक ०९.०८.२०१६ रोजी तहकुब सभा) 

 द. २०.०९.२०१६ रोजी सकाळ  ११.३० वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे ूशास कय 
इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  क न सदर 
सभेस खालील म.न.पा. ःथाई सिमतीचे सदःय उप ःथत होते. 
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अ नेवार गंगासागर सं दप  इंदबाई िशवाजीराव घोगरे ू    
ू वण बालाूसाद बयाणी  वनयकुमार गुरम      

संिगता पृ  वीराज राओऽे     योती महि खेडकर         सलीमा बेगम नु ला खान  शमा पुंपाताई राजेश    

सौ. कदम गंगाबाई नारायण  च हाण उमेशिसहं अशोकिसंह    
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सभापती     उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय, ूािधकार  अिधकार  तथा उपआयु  ( वकास) ौी र ाकर वाघमारे, 

मु  य लेखा प र क ौी आर.एस.कोलगणे, ौी मुढें, मु यलेखािधकार  ौी कंदेवाड,  मु  य वै कय अिधकार  
डॉ. सौ. ःमीता ठाकरे, कायकार  अिभयंता ौी िगर ष कदम, , कायकार  अिभयंता ौी समुीव अधंारे, सव 
वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  यांचे ः वागत क न आज  या सभे या  कामकाजास सु वात कर यात येते.  

उमेश च हाण  ज मु काँमीर येथे आतंक  हम लयात आप या भारतीय १७ जवान श हद झाले असुन सदर ल घटनेचा 
िनषेध क न जवानांना ौ दांजली अपण कर याचा ठराव एकमताने घे यात यावा. 

वनय गुरम  ौी उमेश च हाण यांनी जो ूःताव मांडला यास सव सभागहृाचा व माझे अनुमोदन आहेत. 
ठराव बं.६३     ठराव 
 ज मु काँमीर येथील आतंक  ह यात भारताचे १७ जवान श हद झाले असुन यानंा भावपुण ौ दांजली अपण करते व झाले या 
ह याचा िनषेध ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते करते.  
नगरसिचव  ूशासना माफत एक आय या वेळ चा खलील वषय आहेत यास मा यता दे यात यावी. 
वषय  
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ६९(२) नुसार आयु ास ःथायी सिमती या मा यतेने यांचेकड ल अिधकार 
िनयंऽणा या व पुन र णा या अिधन यांचे खालील इतर अिधका-यांना ूदान कर याची तरतुद आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा वाढलेला याप वचारात घेता नाग रकांची कामे सुरळ त पार पाड यासाठ  कलम ६९(२) 
मधील नमुद बाबींचे आयु ांकड ल अिधकार इतर अिधका-यांना ूदान करणे आवँयक झालेले आहे.  क रता आयु ांकड ल या कलमा 
अतंगतचे अिधकार आयु ांनी ठर वले या मयादेपयत इतर अिधका-यांना ूदान कर यासाठ  ःथायी सिमती सभेची मा यता हावी. 
उमेश च हाण ूशासनाने आय यावेळ  वर ल ूमाणे जो ूःताव मांडला आहे यास मा यता दे यात यावी व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात यावी. 
सभापती  ूशासनाचा अिधकार ूदान कर याचा जो ूःताव मांड यात आलेला आहे यास मा यता दे यात येते व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.६४    ठराव 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ६९(२) नुसार आयु ास ःथायी सिमती या मा यतेने यांचेकड ल अिधकार 
िनयंऽणा या व पुन र णा या अिधन यांचे खालील इतर अिधका-यांना ूदान कर याची तरतुद आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा वाढलेला याप वचारात घेता नाग रकांची कामे सुरळ त पार पाड यासाठ  कलम ६९(२) 
मधील नमुद बाबींचे आयु ांकड ल अिधकार इतर अिधका-यांना ूदान करणे आवँयक झालेले आहे.  क रता आयु ांकड ल या कलमा 
अतंगतचे अिधकार आयु ांनी ठर वले या मयादेपयत इतर अिधका-यांना ूदान कर यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
उमेश च हाण  आमची ूशासनास वनंती आहे एका वशात िनवउणूक अस यामुळे आमचे कामे कर यात यावी 
उपआयु   एक वषाचा कालावधी नसुन ऑ ट बर या १५ तारखेला वधानसभेची आचारसंह ता लागणार आहे डसबर या 

५ तारखेला संपणार आहे पु हा २० डसबर पासुन िश क मतदार संघाची आचारसंह ता लागणार आहे तो १ 
म हना चालेल 

 
 



 
(२) 
 

उमेश च हाण आता कायकार  अ भयंता साबां व यांना वचारा क कती नगरसेवकांनी आप याकडे ूःताव दाखल केले 
आ ण कती या िनवीदा िनघा या ह  मा हती दयावी. 

वनय गुरम स वःतर मा हती सभागहृात ावी 
सभापती  रोड मँडचे कती ूःताव ूा  झाले ःवे छा िनधी ूःताव कती तयार झाले. 
कायकार  अिभयतंा १०-१५ नगरसेवकांचे ूःताव आलेले आहेत ःवे छा िनधीचे ूःताव तयार करणे चालु आहे यापकै  ३ ते ४ 

नगरसेवकांचे अदंाजपऽक तयार कर यात आले आहे. 
उमेश च हाण दोन नगरसेवकाचें अदंाजपऽक तयार झाले तर कामाला गती कुठे आहे १५ तारखेला आचारसंह ता लागणार 

अस याने आम या नगरसेवकांचे काय हाल होणार आहेत ते सांगा एवढा उशीर हो याची कारणे सांगावीत. 
सभापती  आपणास मॅनपावर कमी पडतो काय 
कायकार  अिभयतंा मॅनपावर तर िन ीतच कमी पडतो इं जिनअर वर पुण शहर अवलंबुन आहे माग या आठवडया म ये गणपती 

उ सव होता. 
सभापती  साबां व ला मनॅपावर म ये वाढ क न दे यासाठ  आयु ांना सांगा यात येईल. 
उपआयु   आयु ांनी पऽ देवुन एक म हना झाला १५ नगरसेवकांचे ूःताव ूा  झाले आहेत या १५ चे अदंाजपऽक 

तयार क न यावेत. 
कायकार  अिभयतंा ये या १५ दवसा या आत रोडमँडचे व ःवे छा िनधीचे अदंाजपऽक तयार कर यात येतील. 
सभापती  ८ दवसा या आत अदंाजपऽक तयार करावेत. 
उमेश च हाण संजय जाधव यां याकडे कोणकोणते चाज आहेत  
सहा.आयु  मा याकडे झोन व क डवाडयाचा चाज आहे. 
उमेश च हाण स या क डवाडयाची प रःथीती अ यंत खराब असून सव जनावरे रः यावर आहेत कोण याह  एका अिधका-

या या क डवाडयाची जबाबदार  दे यात यावी. 
सभापती  रः यावर मोठया ूमाणात जनावरे दसत आहेत िशवाजी डहाळे यां याकडे कुठलाह  चाज नाह  यांनी मागे 

झोनल हणुन राह लेले आहेत यांचे काम चागंले आहे यामहेु मी आयु ांना सांगुन यांची पदःथापना 
कर यात येईल. 

वनय गुरम मा या ूभागा म ये नालीत गाय पडली होती मी ौी रईस पाशा यांना घेवुन मी गाय काढली आहेत. 
सभापती  मागे आरो य वभागाची बैठक घेतली होती डगु संदभात वै कय आरो य अिधकार  यांनी मा हती दयावी. 
वै कय आरो य अिधकार   दनांक ०१ ते १९ पयतचा र नमुने घेतले याचा अहवाल आहे मा याकडे आहे. MPW तफ ६२०७ घराचा 

सव केला व १४७९५ चा कंटेनरचा सव केला या म ये ३०० कंटेनरम ये डास आढळन आ याू . 
सभापती  जनजागतृीची कायवाह  हाती यावी. 
वै कय आरो य अिधकार  सव डॉ टरांना या कामात िनयु  केले आहे. 
वनय गुरम सभापती मॅडम असी मा हती जनजागतृी केलेली दसून येत नाह  मा या ूी◌ा◌ागात िन वळ पा याचा आहे 

या शेजार  शाळेत काणीह  आले नाह  मा या भाग दरवेशनगर LIC या पाठ मागे बालाजीनगर, माझा 
ूभाग आहे मु य ूभावीत ए रया आहेत या ूभागात आपण सव करणे आवँयक होते ते केले नाह त वषय 
सु  क न दढ म हना झालेला आहे फॅगींग कोणतेह  मेड सीन पुरवठा होत नाह  मा या वाडात आपण आले 
नाह  मॅडम, MOH मॅडम वाडात आलेच नाह त. 

सभापती   जेवढे ओपर लॉट आहेत यावर तळे साचलेले आहे यावर काय कायवाह  करता हे सांगावे औषधी या 
ठकाणी टाकावेत. 

उपआयु   सगळे शहरात फॉगींग करता येत नाह  या ठकाणी पॉझीट ह ए रया आहे या ठकाणी फॉगींग करता 
येईल. 

वनय गुरम मनपाकेची एक फॅगींग मशीन चालु आहे दसर  मशीन द ःत का कर यात आली नाह  याची मा हती दे यात ु ु
यावी.  एवढा गभंीर वषय नांदेड शहरात चालु आहे आ ण आपण मशीन द ःत करत नाह  हे यो यु  नाह त. 

जवशा  या ठकाणी डगुचे ण आढळतात या ए रया म ये आपण फॅगींग करतो.  ड गुचे ण या ए रया म ये 
आहे या ठकाणी आप या माफत फॅगींग केला जाते. 

 
 
 
 
 
 
 



(३) 
उमेश च हाण मागे एक ठराव क न दला होता क शहरात डगु आजाराचे ल त काय आहेत यासाठ  बॅनर लावावे असा 

ठराव पार त केला होता यावर काय कायवाह  झाली  ITI, व जराबाद, इतर चौकात बॅनर लावले पाह जे 
ू येक माणूस आप याकडे ूिश ण घे यासाठ  येवु शकत नाह .  डगु तपासुन आपणास काय ूिश ण घेता 
येईल याची मा हती दे यात यावी अिधका-यावर कायवाह  होत नाह  तर नागर क आ हाला वचारतात क 
तु ह  काय झोपा घेतात का ? 

वनय गुरम ूिस द  कर यासाठ  ट ह वर दाखवावे. 
जवशा  गणपती मंडळाना आपण िसड  द या हो या या मधुन जनजागणृ कर त आहोत. 
उमेश च हाण थेअटर म ये िसड  दाखवतात का याची तपासणी केला का व गणपती मंडळातील कायकत हे सीड  ऐकतात 

का याची पाहणी केली का सीड  देवुन चालणार नाह  याची फेर तपासणी करणे आवँयक आहे िसड  देवुन 
काम संपत नाह  आपण याचा पाठपुरावा केला पाह जे. 

सभापती  . १०००/- गाड ला दर दवसाला व ३८५  मजरुांचे एवढ  र कम आण देवुन रः यावर जनावरे का दसत 
आहे हे ल ात येत नाह  लोक दगड मारतात अशी मा हती समोर आली असता या लोकांवर ३५३ ची 
कायवाह  का करत नाह त रः या वर ल जनावरे पकड याची जबाबदार  मनपाकेची आहे. 

सहा.आयु  क डवाडा आपण २०२ जनावरे पकडलेली आहेत जनावरे पकड याची कायवाह  कर यात येत आहे. 
उपआयु   २०११ या सेनसेस ूमाणे शहरात ४००० जनावरे आहेत म यंतर या काळात १५ दवस जनावरे पकडून 

क डवाडयात टाकली होती व ४१ जनावरे ह  गोशालेला दली होती गणपती या काळात जनावरे रः यावर 
येणार नाह त यासाठ  आपण वेगळा ःटाफ नाह  स या पावसाळयाचे दवस अस यामुळे जनावरे ह  जाःत 
ूमाणात रः यावर आहेत ३००० जनावरे क डून ठेव याची आपली मता नाह . 

सभापती  गोकुळनगर व िसडको भागात आपण क डवाडा आहे यातील जनावराचे जे पैसे जमा होतात या पैशातुन 
गुरांचा चारा व पा याची यवःथा कर यात यावी. 

उमेश च हण जनावरे क डवाडयात आ यास या जनावराचा दाखला अिनवाय करावा सडलेले अ न खावुन जे जनावरे मरत 
आहेत याची बदनामी ह  मनपाकेला झेलावी लागत होती यातनु जातीवाद  दंगा िनमाण हो याची ःथीती 
िनमाण झाली होती. 

सभापती  ःव छता िनर क माफत चारह  झोन माफत नोट स बाजव यात यावी. 
वनय गुरम दाखल घेणे आवँयक आहे दाख यामुळे मनपाके या महसुलात वाढ होते डॉ. रईसो ीन यांनी मा या डॉग चा 

दाखला क न दला नोट स दली हणजे वषय संपत नाह  तर याचा पाठपुरावा केला पाह जे. 
उपआयु   मनपाकेचे पोलीस पथक हे अितबमण व अनािधकृत बांधकामासाठ  मनपाके या कमचा-यांना संर ण 

दे यासाठ  आहे मनपाकेचे इ ृाःश चर कमी आहे जनावरे जाःत टाक यास जनावराना उभे रा यासाठ  जागा 
िमळत नाह .  कमान २०-२५ माणे क डावडयासाठ  दली पाह जे मनुंयबळाचा देखील आप याकडे अभाव 
आहे शहरात फ  एक गोशाला जनावरे घे यास तयार आहे पण याची मागणी ह  जनावरांना चारा दे यात 
यावा ह  देखील आहे यामुळे हा वषय पॉलीसीचा िनमाण होतो आपण िनयमीत गोशालावा यास चारा देवु 
शकत नाह . 

फा ख हसेनु  ःव छता िनर खक िनलंबीत णाला या या जागी कोणताह  दले नाह  मा या ए रया भाजीमंढ  आहेत या 
ि◌इक◌ाणी जनावरे भरपुर असतात यावर उपाय काय आहे कच् -यासाठ  वशेष मा या वाडात अितशय 
गंभीर आहे बकरा माकट भाजी माकट हे मा या ूभागात आहे मा या ूभागात कोणताह  ःव छता िनर क 
िनयुकत केले आहे हे सांगावे. 

उमेश च हाण / वनय गुरम वषयपऽीकेत वषय बं. ७ हा मी व गुरम यांनी ठेवला होता आ ह  दोघांनी हा वषय ऽुट या सदंभात यात 
मनपाकेची बदनामी होत अस यामुळे मागे घेत आहोत. 

वनय गुरम सभापती वनय िगरडे यां या काळात हे ूःताव ठेवला होता ऽुट या उपसमीतीचा अहवाल आप याकडे सादर 
केला याला जवळपास ३ म हणे पुण झाले आहेत यावर ूशासना माफत काय कायवाह  कर यात आली हे 
ःप  करावे. 

सभापती  ौी कंदेवार यांनी मा हती दयावी. 
मु यलेखािधकार  मा. सभापती महोदय त कालीन आयु  यां या सम  संिचका या वषयाची सादर केली होती यात यांनी हा 

वषय पा याशी िनगड त अस यामुळे पाणी पुरवठा वभागा माफत कायकार  अिभयंता यांनी स वःतर 
अहवाल दयावा असे पृ ांकन केले आहे ती संिचका कायकार  अिभयंता ौी अधंारे यां याकडे पाठवले आ ण 
यांनी एकूण ०३ ःमरणपऽ सु दा दले यावर यांनी आयु ांनी कांह  

 
 
 
 



 
(४) 

   मुदे उपःथीत क न मा हती दे यास सांगीतले आयु ांनी जे िनदश देतील याूमाणे कायवाह  कर यात 
येईल असे या पऽात नमुद आहे. 

सभापती  ौी अधंारे तू हाला या बाबत काय अडथळे येत आहेत याचा खुलासा करावा. 
कायकार  अिभयतंा पापु या ूकरणी स वःतर मा हती पुढ ल िमट ंगम ये सादर करतो. 
सभापती  ह  आपली शेवट  संधी राह ल यानंतर आपणास संधी दे यात येणार नाह  ना इलाजाःतव अहवाल िमळालाच 

नाह  तर मला कायवाह  करावी लागेल. 
वनय गुरम सभापती महोदय ह  लींग द याबदल आपले िभनंदन या ूकरणात कुठलाह  ूोमेस दसत नाह  मी यात 

एसीबीला चौकशी कर यात येईनल अशी मी मागणी करतो व मी जन हत यािचका दाखल करत आहे हे मी 
सभागहृात सांगात आहे. 

उमेश च हाण सभापतीची लींग झा यावर यावर बोल याची गरज नाह . 
वनय गुरम सभापती या परवानगीने मी बोलले आहे अिभनंदनह  केले आहे यामुळे उमेश च हाण हे मला बोल नये असे 

का हणतात. 
उमेश च हाण पुढ या िमट ंग पयत जर तु हाला अहवाल िमळाला नाह  तर तु ह  काय कायवाह  करायची ती करा. 
वनय गुरम नगरसेवक या ना याने मी झोपन अिधका-यांना अनािधकृत बांधकाम या संदभात पऽ दले आहे याला ६-७ 

म हणे झाले आहेत संबंधीताण कोणतीह  नोट स बजाव यात आलेली नाह  मला शकंा येते क झोपनचा यात 
काय इंटरेःट आहे एक बांधकाम परवानगी अशी आहे अ ापह  मनपाकेची परवानगी भेटली नाह  बांधकाम 
पुण झाले यांची दकानदार  चालवतोय संबंधीत ु HP केली असती तर बरे झाले असते याला ३०-४० लाख 
पये दंड लागु शकतो एवढे नुकसान झालेला आहे.  ौी अटकोरे साहेबांनी ५४, ५५ ची नाट स द या असे 
ःप ीकरण दले हाते दड म हणा होवुन गेला तर  यावर काह  कायवाह  झाली नाह  यानी कायवाह  करावी 
यासाठ  यांना आदेशीत करावे. 

सहा.आयु  ब संबंधीतास नोट स दली नोट सीचे उ र देखील आलेले आहे यावर पुढ ल कायवाह  कर यात येत आहे मा या 
कायकाळात यांना नोट स दलेली आहे याची दसर ह  तबार आहे मी पाक ग या संदभातील ती देखील ौी ु
मुंढे यां याकउ◌े संिचका सादर केली आहे स या गणपती अस यामुळे थाबं या या सुचना दले या आहेत 
यानंतर कायवाह  कर यात येईल २-४ दवसात कायवाह  कर यात येईल. 

सभापती  वनय गुरम यांनी जी तबार दाखल केलेली आहे यावर ता काळ कायवाह  कर यात यावी. 
उमेश च हाण या ःथायी सिमतीचया िमट गं म ये ट .पी. नसेल तर काय उपयोग आहे ह  सिमती ह  एक कॅबीनेट आहे 

या वभागाची उ प नाशी िनगड त आहे याच वभागाचे अिधकार  नाह त हे यो य नाह  आ ह  चचा 
कोणाशी करावी अनािधकृत बांधकाम शहरात का वाढतात TP वर ःथायी सिमती माफत काय कायवाह  
कर यात येते तो करावी या सभेत बांधकाम३ परवान या कती पड ंग आहेत व का ूलंबीत आहे त याची 
कारणे काय याची मा हती पाह जे होती यामुळे अनािधकृत बाधंकामे ह  पाडणारच आहेत.  ६० दवसात 
बांधकाम परवानगी देणे आवँयक आहे परंतु ८-९ म ह या पासुन परवान या या ूलंबीत आहेत कोणतीह  
नोट स आपण यांना दलेली नाह त कागदपऽे पुण घेवुनच परवानगी दे यात यावी मा या वाडातील तीन 
केसेस आहेत यांनी टोकन घेतले तर  यांना बांधकाम परवानगी िमळालेली नाह  व यांना कोण याह  
कागदपऽासाठ  पऽ देखील दलेले नाह  हे उ प नाशी िनगड त अस यामुळे ता काळ बांधकाम परवान या 
दे यात या यात आप याकडून टोच नकाशाची मागणी कर यात येत आहे. 

वनय गुरम मा या वषयावर िनणय न घेता यांनी दसराच वषय सु  केला हे यो य नाहु . 
उमेश च हाण माझे बोलणे चालु असतांना अपण बालु नये आपणास िमट ंग चालु दयाची नाह  यामुळे वषयपऽीका पास 

कर यात यावी.  वषयपऽीका पास क न सव अिधकार  सभापतींना दे यात येतात. 
सभापती  ौी वनय गुरम यांनी दले या पऽावर ताबडतोब कायवाह  कर यात यावी लीगं द यावर पु हा बोल याची 

गरज नाह  आप या वषयावर लींग दलेली आहे. 
वनय गुरम मी आज तबार दलेली नाह  यामुळे मला ता काळ िनणय पाह जे आहे माझी तबार खुपव दवसाची आहे. 
उमेश च हाण यांना कांह  चचा करायची नाह  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(५) 
उपआयु   ःथायी सिमती म ये आयु ां या वतीने उपआयु  यांनी ूािधकृत केलेले आहे अनािधकृत बांधकामावर 

िनयंऽण करणे ह  सवःवी जबाबदार  आयु ांची आहे एखादे बांधकाम पाडावे क थांबवावे हे अिधकार  ःथायी 
सिमतीला नाह  हे सव अिधकार  कायदयाने आयु ांना आहेत.  आयु ां या वतीने उपआयु  अस याने 
आप या ूभागातील सव होत असलेले अनािधकृत बांधकामे याची पाहणी एका म ह या या आत क  आपण 
या तबार  द या आहेत याचे बांधकाम पाड याची कायवाह  एका म ह या या आत क . 

वनय गुरम माझी तबार वाडापुरती नसुन वाडा बाहेर ल आहे यावर कायवाह  करावी. 
उमेश च हाण नगरसेवकां या घरा पासुन सु वात कर यात यावी. 
वनय गुरम नगरसेवक केवळ यां या काय ेऽापुरताच तबार देवु शकत नाह  तर इतरह  वाडातील बाबीं सांगु शकतो. 
सभापती  ह  सव जबाबदार  ःथायी सिमतीची नस याने आयु ांने अनािधकृत बांधकामवर आळा घाल यासाठ  कायवाह  

करावी. 
उपायु   अनािधकृत बांधकामावर कायवाह  कर याची जबाबदार  ह  आयु ांवर अस याने यावर यांनी चार झोपनला 

पावर डलीगेट केले असुन या अतंगत एक BI, दलेला आहे या माफत कायवाह  कर यात येते शहरातील 
ू येक अनािधकृत बांधकामावर नोट स देवुन कायवाह  झाली पाह जे.  ते पाडले पाह जे आप या तबार 
दे यासाठ  कुठलीह  बंधन नाह  आपण कुठलेह  तकार देवु शकतात तु ह  तबार दली हणजे या कामाची 
ूायोर ट  ठर याचे अिधकार हा आपणास नाह  तो मनपाकेचया ूशासनाचा आहे पुण अिधकार हे सभापतीना 
दे यात येतात. 

उमेश च हाण दोनह  वषयपऽीका पास कर यात येतात. 
सभापती  ौी वनय गुरम यांची वरोध न दवुन वषयपऽीका पास कर यात येते वषय बं. ११ टर या संदभात आहे ते ू

पड ंग ठेव यात यावे 
वषय बं.०१ 

 शासन प रपऽक बं. संक ण-२९९१६/ू.ब.२४/न व-२९ मंऽालय मुबंई-३२ दनांक २२ जानेवार  २०१६ नुसार कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/क डवाडा/४४८८/१६ दनांक १२.०७.२०१६ व अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नादेंड क डवाडा वभागात 
कोकुळनगर येथे ०१ व िसडको येथे ०१ असे एकूण ०२ कोडवाडे आहेत. 
 क डवाडा वभागात अपुरा कमचार  वग अस यामुळे मोकाट जनावरे पकड यासाठ  चार वेळा िन वदा काढ यात आली होती.  
िन वदास ूितसाद िमळालेला नाह  स या पावसाळयाचे दवस अस यामुळे मोकाट जनावरे रः यावर फरत / बसत आहेत यामुळे 
रहदार स अडथळा होत आहे या बाबत तबार  ूा  होत आहे. 
 राऽी या वेळ  मोकाट जनावरे पकड यासाठ  ूथम ३० दवस (एक म ह यासाठ ) दनांक ०९.०७.१६ ते ०७.०८.१६ पयत राऽी 
१०.०० ते सकाळ  ०५.०० या वेळेत १ टाटा एस खाजगी वाहन व १० कंऽाट  मजरु लावणे आवँयक आहे.  ूादेिशक प रवहन अिधकार  
नांदेड यां या दरानुसार खाजगी वाहन (साय हर व डझेलसह) MH-२६ AD-६७३७ टाटा एस ूित दन पये १०००/- ूमाणे ३० दवसांचे 
३०,०००/- व खाजगी मजरु लाव यासाठ  शासन प रपऽकाम ये नमुद दर ूितमहा पये ११,५००/- ूमाणे ूित दन ूती मजरु पये 
३८४/- ूमाणे एकूण १० मजरुांचे ३० दवसांचे एकूण पये १,१५,०००/- व टाटा एस चे ३०,०००/- असे एकूण पये १,४५,०००/- (अ र  
पये एक ल  पंचेचाळ स हजार पये) दर आठवडयाला मजरुांची मजरु  व खाजगी वाहनास देयक दे यासाठ  ौी कशोर देरमाळे व र  
िलपीक क डवाडा वभाग यां या नावे अमीम र कम पये १,४५,०००/- दे यासाठ  महारा  मनपा अिधिनयमातील कलम ७३ नुसार 
ूशास कय व आथ क मा यतेःतव सादर. 
 सदर ल खच सालसन २०१६-१७ या मनपा अदंाजपऽकातील संबंधीत लेखािशषकातुन कर यात यावा 
सभापती   ूशासना आदेशास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते. 
ठराव बं.६५     ठराव 

 शासन प रपऽक बं. संक ण-२९९१६/ू.ब.२४/न व-२९ मंऽालय मुबंई-३२ दनांक २२ जानेवार  २०१६ नुसार कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/क डवाडा/४४८८/१६ दनांक १२.०७.२०१६ व अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नादेंड क डवाडा वभागात 
कोकुळनगर येथे ०१ व िसडको येथे ०१ असे एकूण ०२ कोडवाडे आहेत. 
 क डवाडा वभागात अपुरा कमचार  वग अस यामुळे मोकाट जनावरे पकड यासाठ  चार वेळा िन वदा काढ यात आली होती.  
िन वदास ूितसाद िमळालेला नाह  स या पावसाळयाचे दवस अस यामुळे मोकाट जनावरे रः यावर फरत / बसत आहेत यामुळे 
रहदार स अडथळा होत आहे या बाबत तबार  ूा  होत आहे. 
 राऽी या वेळ  मोकाट जनावरे पकड यासाठ  ूथम ३० दवस (एक म ह यासाठ ) दनांक ०९.०७.१६ ते ०७.०८.१६ पयत राऽी 
१०.०० ते सकाळ  ०५.०० या वेळेत १ टाटा एस खाजगी वाहन व १० कंऽाट  मजरु लावणे आवँयक आहे.  ूादेिशक प रवहन अिधकार  
नांदेड यां या दरानुसार खाजगी वाहन (साय हर व डझेलसह) MH-२६ AD-६७३७ टाटा एस ूित दन पये १०००/- ूमाणे ३० दवसांचे 
३०,०००/- व खाजगी मजरु लाव यासाठ  शासन प रपऽकाम ये नमुद दर ूितमहा पये ११,५००/- 
 
 



(६) 
 ूमाणे ूित दन ूती मजरु पये ३८४/- ूमाणे एकूण १० मजरुांचे ३० दवसांचे एकूण पये १,१५,०००/- व टाटा एस चे ३०,०००/- असे 
एकूण पये १,४५,०००/- (अ र  पये एक ल  पंचेचाळ स हजार पये) दर आठवडयाला मजरुांची मजरु  व खाजगी वाहनास देयक 
दे यासाठ  ौी कशोर देरमाळे व र  िलपीक क डवाडा वभाग यां या नावे अमीम र कम पये १,४५,०००/- दे यासाठ  महारा  मनपा 
अिधिनयमातील कलम ७३ नसुार ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय बं.०२ 

 कायालयीन आदेश बं. साू व/४९६४/२०१६ अ वये मा. महापौर नावाशमनपा नांदेड यांचे पऽ द. २४.०६.२०१६ मनपा तफ 
इ तार पाट चे आयोजन कर यासाठ  सुचीत के यानुसार मंगळवार दनांक ०५.०७.२०१६ रोजी मु य कायालय ूशासक य इमारतीत मनपा 
नांदेड येथे सं याकाळ  ७.०० वाजता इपतार कायबमाचे आयोजन कर यात आले होते. 
 सदर ल कायबमासाठ  मा. महापौर यांचे वतीने मा.आमदार / स. पदािधकार  / स. सदःय / स. सदःया यांना आ ण सव 
अिधकार /कमचार  मनपा नांदेड व शहरातील ूित ीत मुःलीम बांधवाना िनमंऽीत कर यात आलेले होते. 
 याअनुषंगाने ौी मोबीन अहेमद खलील अहेमद (कुक) यांनी सादर केलेले ब.बं. ११७ दनाकं ०५.०७.२०१६ अ वये सादर 
केले या देका ूमाणे पये ८०,०००/- (अ र  . अशंी हजार फ ) देकातील तपिशलानुसार इ तार पाट या कायबमावर खच झालेला आहे 
सदरचे आदेश दारे खचास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात आली आहे. 
 यावर होणारा खच सानसन २०१६-१७ या सबंधीत िशषकाखालील तरतुद तुन कर यात यावा आ ण सदरचे र कमेचा धनादेश ौी 
मोबीन अहेमद खलील अहेमद नांदेड यांचे नावा नेद यात आली याची न द घेणे बाबत. 
सभापती   ूशासनाचे आदेशाची न द घे यात येते. 
ठराव बं.६६     ठराव 

 कायालयीन आदेश बं. साू व/४९६४/२०१६ अ वये मा. महापौर नावाशमनपा नांदेड यांचे पऽ द. २४.०६.२०१६ मनपा तफ 
इ तार पाट चे आयोजन कर यासाठ  सुचीत के यानुसार मंगळवार दनांक ०५.०७.२०१६ रोजी मु य कायालय ूशासक य इमारतीत मनपा 
नांदेड येथे सं याकाळ  ७.०० वाजता इपतार कायबमाचे आयोजन कर यात आले होते. 
 सदर ल कायबमासाठ  मा. महापौर यांचे वतीने मा.आमदार / स. पदािधकार  / स. सदःय / स. सदःया यांना आ ण सव 
अिधकार /कमचार  मनपा नांदेड व शहरातील ूित ीत मुःलीम बांधवाना िनमंऽीत कर यात आलेले होते. 
 याअनुषंगाने ौी मोबीन अहेमद खलील अहेमद (कुक) यांनी सादर केलेले ब.बं. ११७ दनाकं ०५.०७.२०१६ अ वये सादर 
केले या देका ूमाणे पये ८०,०००/- (अ र  . अशंी हजार फ ) देकातील तपिशलानुसार इ तार पाट या कायबमावर खच झालेला आहे 
सदरचे आदेश दारे खचास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात आली आहे. 
 यावर होणारा खच सानसन २०१६-१७ या सबंधीत िशषकाखालील तरतुद तुन कर यात यावा आ ण सदरचे र कमेचा धनादेश ौी 
मोबीन अहेमद खलील अहेमद नांदेड यांचे नावा दे यात आली याची न द ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते. 
वषय बं.०३ 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३(ड) अ वये कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ जवमा/ ५२९७/१६ 
दनांक २६ जलुै २०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मु य ूशास कय इमारतीमधील हाउस कपींगचे (साफसफाई, िलफट, 
टॉयलेट व गाडिनंग) काम मे. यवःथापक संचालक, ओमसाई संःथा नांदेड यां याशी दनांक २८.०६.२०१६ रोजी वाटाघाट या बैठक त 
ठर याूमाणे पये १,८८,०००/- (अ र  पये एक ल  टठयांशी हजार फ ) दर म हना या ूमाणे व पये ५०,०००/- अनामत र कम 
जमा क न ःटॅ प पेपरवर शपथपऽ क न द यानंतर दनांक ०१.०८.२०१६ पासुन द. ३१.०७.२०१७ पयत िन वदेतील िनयम सदर 
हाउस कपींगचे काम दे यात आले याची न द घेणे बाबत. 
सभापती   ूशासनाने सादर केले या ूःतावाची न द घे यात येते. 
ठराव बं.६७     ठराव 

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३(ड) अ वये कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ जवमा/ ५२९७/१६ 
दनांक २६ जलुै २०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मु य ूशास कय इमारतीमधील हाउस कपींगचे (साफसफाई, िलफट, 
टॉयलेट व गाडिनंग) काम मे. यवःथापक संचालक, ओमसाई संःथा नांदेड यां याशी दनांक २८.०६.२०१६ रोजी वाटाघाट या बैठक त 
ठर याूमाणे पये १,८८,०००/- (अ र  पये एक ल  टठयांशी हजार फ ) दर म हना या ूमाणे व पये ५०,०००/- अनामत र कम 
जमा क न ःटॅ प पेपरवर शपथपऽ क न द यानंतर दनांक ०१.०८.२०१६ पासुन द. ३१.०७.२०१७ पयत िन वदेतील िनयम सदर 
हाउस कपींगचे काम दे यात आली याची न द ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते. 
वषय बं.०४ 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ (क) व (ड) अ वये कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ 
साबां व/५६२६/१६ दनांक ०१.०८.२०१६ नुसार ना व यपुण योजना अतंगत नावाशमनपा ह त शांतीधाम गोवधनघाट येथील  

 
 
 
 
 



(७) 

 

ःमशानभुमीत १० शवदाहणी सांगडे बस वणे व िस.िस. ओटयाचे बांधकाम करणेसाठ  ( . ८,००,०००/-) िन वदा माग व यात आ या असता 
एकूण ३ िन वदा ूा  झाली. 
 िन वदा या तलुना मक त यानुसार मे. पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांची िन वदा सवात कमी दराची असून जी 
अदंाजपऽक य दराची िन वदा अस यामुळे सदर कामासाठ  मे. पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांची अदंाजपऽ कय दराची िन वदा मंजरु 
कर यात आली याची न द घेणे बाबत.  
सभापती   ूशासनाने सादर केले या ूःतावाची न द घे यात येतो. 
ठराव बं.६८     ठराव 

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ (क) व (ड) अ वये कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ 
साबां व/५६२६/१६ दनांक ०१.०८.२०१६ नुसार ना व यपुण योजना अतंगत नावाशमनपा ह त शांतीधाम गोवधनघाट येथील ःमशानभुमीत 
१० शवदाहणी सांगडे बस वणे व िस.िस. ओटयाचे बांधकाम करणेसाठ  ( . ८,००,०००/-) िन वदा माग व यात आ या असता एकूण ३ 
िन वदा ूा  झाली. 
 िन वदा या तलुना मक त यानुसार मे. पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांची िन वदा सवात कमी दराची असून जी 
अदंाजपऽक य दराची िन वदा अस यामुळे सदर कामासाठ  मे. पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांची अदंाजपऽ कय दराची िन वदा मंजरु 
कर यात आली याची न द ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते.  
वषय बं.०५ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ेऽ क अतंगत वाष क देखभाल द ः तीु  अतंगत सव कामे करणेसाठ  जसे ूमुख रः ते 
वेळोवेळ  द ः तु  करणे व डागडुजी करणे जेणे क न सदर ेऽामधील शहरातील रः  यावर ल वाहतुक सुरळ त होवुन भ वं यात कोण  याह  
ूकारची हाणी होणार नाह .  मनपा मालक  या इमारतीची करकोळ द ः तीु  क न घेणे तसेच दरवष  साजरे होणारे सण, उ सव, जयंती, 
पु यितथी, VIP दौरे, गणेश उ सव, दगादेवीु , रमजान ईद, दसरा, दवाळ , ई. िनिम  दरवष  लागणार  कामे सालसन २०११-१२ पासुन ेऽ 
िनहाय कंऽाटदार नेमुण वाष क देखभाल द ःतीची कामे कर यात येत आहेतु . 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ेऽ क अतंगत वाष क देखभाल द ःती अतंगत लागणारा पये ु ४३,५८,०००/- 
खचाची ूशास कय आथ क मा यता ूदान झा यानुसार िन वदा सुचना बं. ३११९/२०१६ दनांक ०९.०६.२०१६ अ वये दैिनक उ ाचा 
मराठवाडा / दैिनक दलीतवाणी या वतमानपऽात ितस-यांदा िन वदा ूिस द कर यात आली होती. 
 ेऽ क अतंगत वाष क देखभाल द ःती अतंगत एकूण ु ५ िन वदा ूा  झा या असुन ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर 
दनांक ०२.०७.२०१६ रोजी उघड यात आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
०१ मे कामार कर क सश शन नांदेड ७% कमी दराने 
०२ ू वण क सश शन नांदेड  ५.७८६% कमी दराने 
०३ पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड १.५१% कमी दराने 
०४ एल � ड एस क सश शन नांदेड ७% जाःत दराने 
०५ ःवाल इ ृाःश चर नांदेड ५% जाःत दर 

तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. कामार कर क सश शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक दरापे ा ७% 
कमी दराची आहे. 

क रता ेऽ क अतंगत वाष क देखभाल द ःती ची कामे करणेसाठु  मे. कामार कर क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दरापे ा 
७% कमी दराची िन वदा मंजुर ःतव व लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   ूशासनाचा िन वदा मंजरु चा वषय मंजरु कर यात येतो 
ठराव बं.६९     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ेऽ क अतंगत वाष क देखभाल द ः तीु  अतंगत सव कामे करणेसाठ  जसे ूमुख रः ते 
वेळोवेळ  द ः तु  करणे व डागडुजी करणे जेणे क न सदर ेऽामधील शहरातील रः  यावर ल वाहतुक सुरळ त होवुन भ वं यात कोण  याह  
ूकारची हाणी होणार नाह .  मनपा मालक  या इमारतीची करकोळ द ः तीु  क न घेणे तसेच दरवष  साजरे होणारे सण, उ सव, जयंती, 
पु यितथी, VIP दौरे, गणेश उ सव, दगादेवीु , रमजान ईद, दसरा, दवाळ , ई. िनिम  दरवष  लागणार  कामे सालसन २०११-१२ पासुन ेऽ 
िनहाय कंऽाटदार नेमुण वाष क देखभाल द ःतीची कामे कर यात येत आहेतु . 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ेऽ क अतंगत वाष क देखभाल द ःती अतंगत लागणारा पये ु ४३,५८,०००/- 
खचाची ूशास कय आथ क मा यता ूदान झा यानुसार िन वदा सुचना बं. ३११९/२०१६ दनांक ०९.०६.२०१६ अ वये दैिनक उ ाचा 
मराठवाडा / दैिनक दलीतवाणी या वतमानपऽात ितस-यांदा िन वदा ूिस द कर यात आली होती. 
 ेऽ क अतंगत वाष क देखभाल द ःती अतंगत एकूण ु ५ िन वदा ूा  झा या असुन ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर 
दनांक ०२.०७.२०१६ रोजी उघड यात आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 



(८) 
अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
०१ मे कामार कर क सश शन नांदेड ७% कमी दराने 
०२ ू वण क सश शन नांदेड  ५.७८६% कमी दराने 
०३ पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड १.५१% कमी दराने 
०४ एल � ड एस क सश शन नांदेड ७% जाःत दराने 
०५ ःवाल इ ृाःश चर नांदेड ५% जाःत दर 

तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. कामार कर क सश शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक दरापे ा ७% 
कमी दराची आहे. 

क रता ेऽ क अतंगत वाष क देखभाल द ःती ची कामे करणेसाठु  मे. कामार कर क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दरापे ा 
७% कमी दराची िन वदा मंजरु क न व लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मंजुर  ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
देते. 
वषय बं.०६     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ेऽात घरोघर कचरा उचलणे व शहरातील ना यांची िनयमीत साफसफाई िनयिमत 
करणेसाठ  महापािलकेने ए ट झेड इ ृा श चर िलू .गुरगांव या कंपनीची िनयु  सन 2012 पासून केली असून शहरातुन ूित दन 
उचल यात आले या    कच-या या वजना या ूमाणात देयक अदाई कर याची करारना यात तरतुद आहे. 
   महापािलकेने ए ट झेड इ ृा श चर िलू .गुरगांव यांचेशी केले या करारातील अट बं.1.0 आ ण 1.1 म ये ःवयंःप  पणे नमूद 
केले आहे क , शहरातील ना यांची साफसफाई िनयिमत करणे यांना बंधनकारक आहे.  
 परंतू शहरातील व वध भागातील ेऽीय अिधकार  व ःव छता िनर क यांनी ूमा णत क न दले या अहवाला या आधारे ए ट ू
झेड इ ृा श चर िल.गुरगांव या कंपनीने शहरातील ना याचंी जेसीबी मशीन दारे साफसफाई क न गाळ उचल याबाबत ए ूल 2015 ते 
फेॄुवार  2016 या कालावधीत जवळपास कराराना यात नमूद केलेली अट नजरअदंाज क न सदर कंपनीला .3 कोट  जाःत अदा केले 
असून या कंपनीने शहरातील ना यातील जेसीबी मशीन दारे काढलेला गाळ वजनकाटयावर न नेता, इतरऽ टाकून याचे अदंा जत वजन 
बलाम ये माहय ध न, महापािलकेचे आिथक नुकसान केले आहे. 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 56 (2) चे पोटकलम (इ) असले या तरतूद नूसार महापािलके या या आिथक 
नुकसानीची भरपाई संबंिधत सहा.आयु  (ःव छता), ेऽीय अिधकार  व ःव छता िनर क यां या वेतनातून वसलू क न, केले या आिथक 
अिनयिमततेब ल संबंिधतां व द यो यती कायवाह  करणे कर ता ह  ःथायी सिमती सवानुमते मा यता देते. 
सुचक:- ौी उमेश च हाण               अनुमोदक :- ौी वनय गुरम 
उमेश च हाण  मी माझा ूःताव परत घेत आहे 
सभापती उमेश च हण हे आपला वषय परत घेत अस याने सदरचा वषय वषय प ऽके व न वगळ यात येतो. 
वषय बं.०७     ूःताव 
 दनांक २६ माच १९९७ रोजी नांदेड व वाघाळा या दोन नगरपािलकेचे एकऽीकरण क न नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
अ ःत वात आलेली आहे 

 महापािलका अ ःत वात आ यापुव  भुतपुव वाघाळा नगरपािलकेने एकूण १९ कमचा-यांना पदो नती, १० कमचा-यांना िनयु  
दली होती.  सदर िनयु  व पदो नती देतांना व हत प दतीचा अवलंब झाला नस याने महापािलकेने दनांक १३.०८.१९९७ रोजी आदेश 
काढन सदर िनयु  र  केली व पदो न या र  के या हो याू .   

 महापािलके या दनांक १३.०८.१९९७ या आदेशा व द संबधंीत कमचा-यांनी मा. औ ोगीक यायालय जालना येथे केस बमांक 
ULP १५३/९७ या दाखल केले या ूकरणात औ ोगीक यायालयाने महापािलकेचे दनांक २९.०७.१९९८ रोजी सदरचे आदेश र  केले आहे.   

 मा. औ ोगीक यायालय जालना येथे दनांक २९.०७.१९९८ रोजी झाले या िनणया व द महापािलकेने मा. उ च यायालय 
खंड पठ औरंगाबाद येथे यािचका बं. ४०६९/९८ अ पल दाखल केले असून सदर अ पल आज पावेतो ूलंबीत आहे.  तसेच या िनयमबहाय 
पदो न या िनयु  बाबत सन २०१२-१३ महालेखाकार कायालय नागपुर यांचेकडून आ ेप घे यात आलेला आहे. 
 मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथील या ूकरणातील मनपाकेचे कायदे स लागार यांनी दनांक २१.१२.२०१५ रोजी 
दले या अिभूायास अनुस न महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४८१ (ह) मधील तरतुद नुसार सदर अ पल मागे न घेता या 
ूकरणात वशेष बाब हणुन अ य कायदे स लागाराची िनयु  क न सदर यािचका िनयमानुसार तातड ने िनकालीने काढ याची ह  ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते समतं करते. 
सुचक:- ौी उमेश च हाण               अनुमोदक :- ौी वनय गुरम 

 
 
 
 



 
(९) 

सभापती स. सदःयाचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो आयु ांनी 
िनयमानसुार पुढ ल वै ािनक कायवाह  करावी 

ठराव बं.७०     ठराव 

 दनांक २६ माच १९९७ रोजी नांदेड व वाघाळा या दोन नगरपािलकेचे एकऽीकरण क न नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
अ ःत वात आलेली आहे 

 महापािलका अ ःत वात आ यापुव  भुतपुव वाघाळा नगरपािलकेने एकूण १९ कमचा-यांना पदो नती, १० कमचा-यांना िनयु  
दली होती.  सदर िनयु  व पदो नती देतांना व हत प दतीचा अवलंब झाला नस याने महापािलकेने दनांक १३.०८.१९९७ रोजी आदेश 
काढन सदर िनयु  र  केली व पदो न या र  के या हो याू .   

 महापािलके या दनांक १३.०८.१९९७ या आदेशा व द संबधंीत कमचा-यांनी मा. औ ोगीक यायालय जालना येथे केस बमांक 
ULP १५३/९७ या दाखल केले या ूकरणात औ ोगीक यायालयाने महापािलकेचे दनांक २९.०७.१९९८ रोजी सदरचे आदेश र  केले आहे.   

 मा. औ ोगीक यायालय जालना येथे दनांक २९.०७.१९९८ रोजी झाले या िनणया व द महापािलकेने मा. उ च यायालय 
खंड पठ औरंगाबाद येथे यािचका बं. ४०६९/९८ अ पल दाखल केले असून सदर अ पल आज पावेतो ूलंबीत आहे.  तसेच या िनयमबहाय 
पदो न या िनयु  बाबत सन २०१२-१३ महालेखाकार कायालय नागपुर यांचेकडून आ ेप घे यात आलेला आहे. 
 मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथील या ूकरणातील मनपाकेचे कायदे स लागार यांनी दनांक २१.१२.२०१५ रोजी 
दले या अिभूायास अनुस न महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४८१ (ह) मधील तरतुद नुसार सदर अ पल मागे न घेता या 
ूकरणात वशेष बाब हणुन अ य कायदे स लागाराची िनयु  क न सदर यािचका िनयमानुसार तातड ने िनकालीने काढ यासाठ  
ूशासनाने कायवाह  कर यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  आयु ांनी िनयमानसुार पढु ल वै ािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं.०८     ूःताव 
 शहराम ये सु  असले या अनािधकृत बांधकामाबाबत चचा क न िनणय घेणे बाबत. 
सुचक:- वनय गुरम               अनुमोदक :- उमेश च हाण 

सभापती    

ठराव बं.७१     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ूशासना माफत नागर कांना बांधकाम परवानगी दे यात येत नस याने महापािलका आथ क 
नुकसान होत अस याने ूशासन जबाबदार आहेत.  यामुळे नागर क बांधकाम परवानगी ूःताव कायालयास सादर के यानंतर टोकन नंबर 
ूा  झाला अस याने ते बांधकाम क न घेत आहेत.  क रता ूशासना माफत ता काळ बांधकाम परवानगी दे यास ह नावाशमनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते समतं करते. 
सभापती दनांक ०९.०८.२०१६ रोजी या सभेचे कामकाज संप यामुळे दनांक २०.०९.२०१६ या सभेचे कामकाजास 

सु वात कर यात येतो. 
 
 

                         ःवा र त/-                                      ःवा र त/- 
   नगरसिचव     सभापती 
                    नावाशमनपा नांदेड                                    ःथायी सिमती 
                                                                    नावाशमनपा नांदेड 

 


