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जा. .नांवाशमनपा/नसका/CR- / 80  /2014  
         नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
          दनांक :- 21.11.2014 

द.24.11.2014 रोजी आयो जत कर  यात आले  या सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प का 
वषय .1  

ी आनंद बाबुराव कांबळे-िनलंगेकर, िलपीक , मनपा नांदेड रा. रमाबाई हाऊिसंग सोसायट  नांदेड यांनी 
द.07.11.2014 रोजी अज सादर केला आहे. 

संबंधीतांनी  यांचा मुलगा िचरंजीव स य  आनंद कांबळे हा दनांक 17.08.2014 रोजी है ाबाद येथे P G COURSE 

IN EMBEDDED SYSTEM  या अ यास माची प र ा देऊन नांदेडकडे परत येत असतांना उमर  रे वे टेशन येथे अपघात 
होऊन  याचे दो ह  पाय कापले गेले आहेत. डॉ टरां या स यानुसार याला चाल यासाठ  कृितम पाय बस वणे आव यक 
आहे. सदर अपघातात झाले या शा रर क वकलागता व ऑपरेशन इ याद  पोट  अदांजीत र कम पये 2,25,000/- झाला 
असुन कृ म पाय बस व यासाठ  अबोव नी व बीलो नी अशा दो ह  पायाक रता .3,00,000/- इतका खच अपे त आहे. 
प र थती हाला खची अस याने उसनवार  क न वै क य खच भाग व यात आलेला आहे. 

तर  शा रर क वकलांगता यावर ल श या व औषधोपचाराक रता तसेच कृ म पाय बस व याक रता 
.5,25,000/- इतके आिथक सहा य दे याची वनंती केली आहे. 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ थापनेवर ल कायम व पी कायम कमचा-यांना वै क य तीपुत चा लाभ 
अनु ेय नाह . 

 तथा प महानगरपािलका सवसाधारण ठराव .15 द.24.05.2005 दारे मंजुर उप वधी या अनुषंगाने मनपा ठराव 
.108 द.21.08.2013 दारे कमचार  क याण िनधीमधील तरतुद नुसार महानगरपािलकेतील कमचा-यांना यां  या 

कुटंू बयांना पु ढल नमुद संगी कायकार  समीती या मा यतेने आिथक मदत दे यात येते. 
अ)  अपघात झा यास कायम अपंग व आ यास अनुदान पये 10,000/- 
ब)  अचानक मृ यू झा यास अनुदान 10,000/- 
क) आजार  अस यास यात दधर आजारा कर ता जसे कॅ सरु , हदय वकार, अधागवायू, ेनहयामरेज व या 

अनुषंगाने  
    मोठ  श या करावयाची अस यास जा तीत जा त खच पये 10,000/- आिथक मदत अनु ेय राह ल. 
ड)  मुलां या उ च िश णासाठ  परत फेड या त वावर 3% याजदराणे कज .25,000/- 
उपरो  तरतुद पाहता कमचार  क याणिनधी मधुन जा तीत जा त पये 10,000/- आिथक मदत कमचार  

क याणसिमती या मा यतेने देता येत नाह , परंतु सबिंधत कमचा-यां या पा याचे अपघाताचे व प व यावर ल उपचार 
यासाठ  लागणारा खच ल ात घेता, सदर बाबतीत धोरणा मक िनणय घेणे आव यक आहे. 

क रता ी आनंद बाबुराव कांबळे िलपीक मनपा नांदेड यांचा मुलगा स य  आनंद कांबळे यां या शा रर क 
वकलांगता श या तसेच कृ मपाय बस व यासाठ  संबंिधतास पये 5,25,000/- इतके आिथक सहा य दे यासाठ  
मा यते तव ताव महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
वषय .2 
  वषय : - खालील ताव सवसाधारण सभेसमोर सादर करणे बाबत.  

सदभः-1)  महारा  शासन ,सामा य शासन वभागाचे शासन िनणय ं .अिभयो -1312/  . ं .30  / पुनबांधीत -1/11- अ , 
          मं ालय ,मंुबई दनांक .12.02.2013  

      2) ी एस.जे.मान े,पोिलस िनर क ,अ ट  कर शन युरो ,नांदेड यांचे फॅ स संदेश ं .सापळा  

          केस/असीबी/नांदेड /3508 दनांक .02.10.2014  

     (3) ी एस.जे.माने ,पोिलस िनर क ,अ ट  कर शन युरो ,नांदेड यांचे प  ं .3585 /2014 
दनांक .08.10.2014  

     (4) कायालयीन आदेश ं .नांवाशमनपा/सा व/आ था -5/13640/14  दनांक .28.10.2014  
पोिलस िनर क ,अ ट  कर शन युरो ,नांदेड यांनी त ारदार ी मोहमद इरशादोद न खाजा मशीयोद न ,खाजगी 

गु ेदार ,रा.रहेमत नगर ,देगलुर नाका ,नांदेड यां या त ार व न त ारदार यांनी गुलजार बाग ,नांदेड येथे केले या िसमट 
कॉ ट रोड या बांधकामाचे  10 लाख) अ र  पये दहा ल  ( पयांच ेसादर केलेले बल मंजूर क न दे यासाठ  शहर अिभयंता 
ी माधव शंकरराव  
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बाशे ट  यांना वनंती केली असता सदर कामासाठ  यानंी त ारदार यांचकेडे  25 हजार) अ र  पय ेपचंवीस हजार ( पयां या लाचचेी 
मागणी केली त हा त ारदार यांनी काम होणार नाह  हणून नाईलाजाने होकार दला व अ ट  कर शन यरुो ,नांदेड कायालयात हजर 
होवनू त ार द याव न ी माधव शकंरराव बाशे ट  ,शहर अिभयंता ,नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यांचे व द दनांक .01.10.2014 
रोजी सापळा रचुन सदर या सापळा कायवाह म ये ी माधव शकंरराव बाशे ट  ,शहर अिभयंता यांनी  25 हजार) अ र  पय ेपंचवीस 
हजार ( पये लाचचेी मागणी क न वत : वकार यानंतर रंगेहाथ पकडनू  याचें व द गु हा दाखल कर यात आला व संबिंधतां व ध ्द 
कर याचे तपासकामी द .02.10.2014 रोजी  6.20 वाजता यानंा अटक केली असनु याचें व द ाचार ितबधं अिधिनयम  1988 च े
कलम  7 ,13)1)( ड (सह  13)2 ( अ वये  ि◌दले या सरकारतफ फयाद व न पोिलस ठाणे व जराबाद यथेे दनांक .02.10.2014 रोजी गु हा 
दाखल कर यात आला व  6.20 वाजता सबंंिधतास अटक केल ेअस याच ेसंदिभय प  या कायालयास सादर केल ेआहे. 

यानंतर दनाक .02.10.2014 रोजी मा. वशेष  यायालय नांदेड यांच ेसम  हजर क न  14 दवसाचंी यायालयीन कोठड  
िमळणेस वनंती केली असता मा. यायालयान े द .16.10.2014 पयत संबिंधतास यायालयीन कोठड  मजंूर क न नतंर जामीनावर मु  
केले आहे .तसेच पोिलस िनर क ,अ ट  कर शन युरो ,नांदेड यांनी संदभ ं .3 या प ा ारे या कायालयास आरोपी लोकसवेक ी 
माधव शकंरराव बाशे ट  यांचेवर महारा  शासन ,सामा य शासन वभागाच े शासन िनणय ं .अिभयो -1312/ . ं .30/ पनुबांधीत-

1/11- अ ,मं ालय ,मुंबई दनांक .12.02.2013 या शासन िनणयातील खंड  9) क (म य ेनमुद के या माणे यो य ती कायवाह  क न 
त ्यां या कायालयास अवगत कर याची वनंती केली आहे. 

तथा प ,पोिलस िनर क ,अ ट  कर शन यरुो ,नांदेड यां या प ानुसार व महारा  शासना या सदर ल शासन िनणयातील खंड 
9) क (म य ेलाचचेा सापळा करणी) मानीव िनलबंन वगळता (लाचलचुपत ितबधंक वभागाकडनू  अहवाल ा  झा यानतंर अपचार  
अिधकार  /कमचार  यांना ता काळ िनलं बत कर याची कायवाह  स म ािधका-याने करावी ,अशी तरतुद आहे. 

तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम  56) 1)( ब (म ये आयु  , ितिनयु वर ल शासक य अिधकार  असलेला 
पर वहन अिधकार  वगळून ,महानगरपािलकेन े कंवा अ य कोण याह  स म ािधकरणाने िनयु  केले या असा कोण याह  अिधका-यास 
कंवा कमचा-यास महानगरपािलकेचा आदेश होईतोपयत िनलं बत क  शकेल व अशा कारे िनलं बत कर यात आलेला अिधकार  हा असा 
पर वहन यव थापक कंवा कलम  45 अ वये िनयु  कर यात आलेला अिधकार  असले तर असे िनलबंन व यासंबिंधची कारणे 
आयु ान ेताबडतोब महानगरपािलकेस कळ वल ेपाह जेत व महानगरपािलकेने अशा िनलंबना या तारखपेासुन सहा म ह या या मुदतीत 
असे िनलंबन कायम केले नाह  तर ते िनलबंन सपंुष ्ठात येईल ,अशी तरतुद आहे. 

संदिभय शासन िनणय ,पोिलस िनर क ,अ ट  कर शन युरो, नांदेड यांचे प  व महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
तरतुद वचारात घवेनू ी माधव शंकरराव बाशे ट , शहर अिभयतंा ,नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यांची कलम  45 अ वये 
पदोन ्नतीने शहर अिभयतंा या पदावर िनयु  झालेली असल ्यामळेु व यानंा लाचे या सापळा करणात  25 हजार  ) अ र  पये 
पंचवीस हजार ( पये लाच वकारताना रंगेहाथ पकडनू  याचें व द ाचार ितबंध अिधिनयम  1988 चे कलम  7 ,13)1(  ) ड (सह 

13)2 ( अ वये गु हा दाखल कर यात अस याने व सबंंिधतास अटक केले अस यान े यानंा सदंभ ं .4  या आदेशा वय े िनलं बत 
कर यात आल ेआहे .सदर ल िनलबंनाचा आदेश कायम होणेसाठ  मा यते तव ताव महानगरपािलका सवसाधारण सभसेमोर सादर 
कर यात येतो. 
वषय . 3 
  महारा   आग ितबधंक व जीव सरं क उपाय योजना अिधिनयम 2006(2007 चा महा.अिधियम .3) मधील कलम 11 
मधील पोट कलम (3) नसुार ािधकरणास या करणा  या अ  य तरतदु  या अिधन राहनू ,वळेोवळे  ,वा षक फ सहचा दर वाढ वता 
येईल आ ण असा वाढ वललेा दर, वेळोवळे  कमी करता यईेल व अशा कमी केले  या दराने फ  आकारता येईल ,असे असले तर  
कोण  याह  बाबतीत हा दर उ  त अनसुचूी म  ये विन द  ट केले  या कमान दरापे ा कमी कर  यात येणार नाह  अस े नमूद 
के  यानूसार िम   व पात बाध  यात येणा-या इमारती कर ता खालील माणे फ स आकारणे यो  य रा हल. 
 तळमजला वा ण  य वापर अिधक इतर मजले र हवास वापर अशा इमारतीच ेफ  त तळमज  यावर ल वा ण  य बांधीव े  
500 चौ.िम.पे ा जा  त नाह  असे े   यापाले  या अशा िम  भोगवटा इमारती  या वा ण  य बाधंवी े फळासाठ  .15/- (अ र  
.पधंरा फ   ) चौ.िम. अ  ननी  मन सेवा फ  व  यावर ल र हवास भोगवटा े फळासाठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मनपा 
वशेष सभा द.14.8.2013 ठराव .70 नसुार मा.आयु  त यांचे आदेश .नावाशमनपा /अअस/े366/2013 द.26.9.2013 अ  वय े
र हवासी इमारती कर ता ता  पुरते ना हरकत माणप  शु  क .3500/-(अ र  .ितन हजारपाचशे फ  त) अशी दो  ह  िमळून होणर  
एकूण र  कम आकारणे बाबतचा  ताव िनणया  तव सादर 
वषय . 4       ताव 
       रा  यात मोठया माणात डे  युची लागण झालली असून नांवामनपा ह  द तह  डगूचे  ण आढळून आललेे अस  यामूळे  यावर 
कर  यात येणा-या उपाय योजनचेी मा हती देवनू  डगु  नानंा वै कय सेवा उपल  द क न दे  ो संबंधी चचा क न िनणय घेणे बाबत.  

सचुक ◌ः- अनजुा तेहरा                               अनमुोदकः -  स. वर िसघं गाड वाले  
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वषय . 5       ताव 
       नादेंड वाघाळा  ाहर महानगरपािलका मजंरु सधुार त वकास आराखडयातील आर ण .सी-14, सी-15,सी-16, हे वकिसत 
कर  यासाठ  सदर ल जागेच ेभूसंपादन कर  यासाठ  लागणा-या खचास शासक य व आिथक मा  यता देणे बाबत.  

सचुक ◌ः- स. वर िसघं गाड वाले                                        अनमुोदकः -  अनजुा तेहरा 
वषय . 6       ताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह म  ये दरवष  काह  ना काह  धािमक काय म सव समाजाचे होतात व  या 
क र ता  या काय माची मा हती हो  यासाठ  जा हरात बॅनर लाव  यात येतात .  या धािमक काय मा  या जा हराती बॅनरला 
कसलयाह  काराचा कर लावु नये व ते जा हरात कर माफ करावे कारण सव धमाचे लोक धािमक काय म साजरा करतात 
 यास महापािलकेने जा हरात कर लावु नये .कर ता  ताव मा  यते  तव सादर. 

सुचकः - सौ.पु  पाताई राजेश शमा           अनुमोदकः - धबाले गणपत गुणाजी 
वषय ं . 7       ताव 
 कै. बानो ए  युकेशन अ◌ॅड वे  फेअर सोसायट  नांदेड मंुबई व  व  थ अिधिनयम 1950 व सं  था न दणी अिधिनयम 
1860 अंतगत न दणीकृत सं  था आहे अजदार सं  थेस महारा   शासनाने अ  पधािमक, अ  पभा षक व अ  पसं  यांक  हणुन 
मा  यता दान आहे सदर ल सं  थे  दारे देगलुर नागा, नांदेड हया अ  पसं  यांक बहल प रसरात कैु . वसंतराव काळे व र  ठ 
महा व ालय देगलुर नाका नांदेउ हे महा व ालय चाल व  या जात आहे सं  थे  या न दणी, शासना  दारा अ  पसं  यांक दजा दान 
केलेले आहे तसेच महा व ालय सु  कर  या क रता शासनाने दान मा  यता आहे तसेच या सं  था संचिलत महा व ालयात 
कला, व ान व वा ण  य या ित  ह  शाखेचे पदवी अ  यास म िशक वले जातात.  या अ  पसं  याक बहल े ात ु 10 ते 12 
कलोिमटर पयत कोणतेह  मानयता ा  त महा व ालय उपल  ध नस  याने सदर ल महा व ालयात अितदा र य देषेखालील व 
आथ क दबल घटकातील व ाथ  अ  याु मुळे तसेच सं  थेस शासनाने मा  यता  यित र  त इतर कोणतेह  आथ क सहा यता 
नाह . 
 तर  सदर ल भागात नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची मौजे नांदेड येथे गट ं . 169 ची एक हे  टर 93 आर 
जमीन पैक  2 एकर यापुव  महारा   अ  पसं  यांक मुलीं  या व  तीगहृास दे  यात आलेली होती.  परंतु अ  पसं  याक आयोगास 
 थान िन  चयन बरोबर न वाट  याने सदर जमीन अ  पसं  यांक मुलीं  या व  तीगृहास आयोगाने धेतली नाह .  सदर जमीन 

देगलुर नाका नांदेड प रसरात असुन नांदेड महानगरपािलकेने शै णक उप म क रता  थान िन  चीत होते.  तर  सदर जमीन 
देगलुर नाका नांदेड प रसरात रकामी असून सभोवताली वा  त  य करणारे र हवाशी मालम  तेचा द पयोग कर  याु ची श  यता 
येत नाह  कंवा अित मण कर  याचा य  न क  शकतात. अजदार सं  थेस या जिमनीची अित आव  यकता असून सदर  
जिमनीची उपयु  तता अ  पसं  यांक समाजा  या िश ण हत व मुलभूत शै णक गरजा पूण कर  या क रता भावजी िनयोजन 
अस  यामुळे या बाबींचा वचार क न अजदार सं  थेस गट ं . 169 पकै  80 आर जमीन मंुबई ांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे कलम 79 (ग) अ  वये महानगरपािलके  या जमीन भाडेप ट वर देणे संबंधीत तरतुद आहे  यानुसार नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलका मालक चे रकामी जागा नाममा  भाडेत  वावर देऊन िनयमातील तरतुद नुसार शासनाची मा  यता 
गहृ त ध न देणे  तव सव साधारण सभा सवानुमते मा  यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम करते. 
सुचकः- स. वर िसंघ गाड वाले                अनुमोदकः- इशरत फातेमा अ.शमीम, वनय 
पाट ल 
वषय . 8          ताव 
  भाग .7 म  ये जूने एनसीसी ऑफ स ते  यकंटा  नगर ,अयो  यानगर ला जाणारा र  ता  आहे. या र   यावर  
30 x 50 =1500 चौ.फुटाचा  लॉट आलेला अस  यामूळे र  ता बंद झालेला आहे.या  लॉटची न द मनपात झोन .6 म  ये पण 
झालेली आहे. सदर ल  थावर मालम  ता र   यासाठ  संपादन करणे आव  यक अस  यामूळे महारा   नगरपािलका अिधिनयम 
करण आठ कलम 77(1) नुसार संपादन कर  यास करण सवसाधारण सभे समोर मा  यते  तव सादर. सदर ल  ताव याच 

सभेत मंजुर क न कायम कर  यात यावा.  

सुचकः- गंगासागर अ  नेवार                         अनुमोदकः -  र जया बेगम अयुब खान  
वषय . 9           ताव 
     नांवामनपा भाग .16 मधील र हवासी अ  दलु सा जद अ  दलु रिशद हा ज  मापासून येथील र हवाशी असून  यांना 
ददवाने ककरोग पड त आहेु .रोजंदार वर कुटंूबाची उप ज वका चालते.  यां  या पाठ मागे  यांचा प रवार  हणजे आई वड ल,प  नी 
व दोन मुली अशा प रवार आहे.  याचे कुटंब उघडयावर पडले आहे. तर  बएसयुपी अंतगत  याला साईट .34 येथे घरकुल 
दे  यासाठ  ह  सवसाधारण सभा मंजुर कर  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो.  



 

Page 4 of 5 F:\SHATALWAR_N_B\GB\MR. SATTAR\24.11.2014 GB\SUPPLIMENTRY AGENDA.doc 

4 

सुचकः- र जया बेगम अयुब खान                         अनुमोदकः -  गंगासागर अ  नेवार 
वषय . 10           ताव 
     नांवामनपा हद त NUHM योजने अंतगत चार ठकाणी न वन सटर सु  होणार आहे. तसेच शहरात  Existing    
हॉ  पीटल बरेच ठकाणी चालू आहेत. सदर ठकाणी महानगरपािलकेतफ जने रक मेड कल  टोअर ( Generic medical Store  ) 
सु  के  यास ना नफा ना तोटा यात  वावर गर ब  णांना माफक दरात औषधी उपल   द होतील.  
     कर ता न वन चार ठकाणी सु  होणा-या दवाखा  यात मनपातफ जनेर क मे डकल  टोअर (Generic medical Store) सु  
करणेकर ता ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा  यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
सुचकः- वा जदा त  बसुम अथर अली खान                         अनुमोदकः -  स. वर िसंघ गाड वाले  
वषय . 11           ताव 
     नांवामनपा हद त फळाची मागणी जा  त असून फळे पक व  यासाठ  रेपिनंग चबरचे तुटवडा आहे. मनपा मालक ची केळ  माकट 
यथेे असले  या मोकळया जागेत तसेच मनपा इतवारा दवाखाना येथे मोकळ  असले  या जागेत बीओट  कंवा बएफट  त  वावर रेपिनग 
चबर बाधं  यास ह  नावामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा  यता देते. व हा ठराव याच सभते कायम कर  यात यतेो.  
सचुकः- अ.लितफ अ.म जद                              अनमुोदकः - चाऊस हसीना बगेम साबरे 
चाऊस  
वषय . 12          ताव 
      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके  या वतीने  डॉ.राम मनोहर लो हया  वाचनपालय  टे डयम येथे डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर 
 पधा प र ा मागदशन क  चाल व  यात येत असून स  याची प र थतीत 124 व ा  याची सं  या आहे. दवस दवस तेथे व ा  याची 
वशेासाठ  मागणी वाढत आहे. व ा  याची मागणी ल ात धवेून  अशोक नगर येथील महानगरपािलके  या जनवाराचा दवाखाना व 

मनपाकेचे वाचनालय चालू आहे.तथेे प ह  या मज  यावर न वन बांधकाम क न  पधा प र ा  मागदशन क  सु  कर  यात याव.ेव 
 यासाठ  लागणा-या खचास शासक य व आि क मा  यता देणे  तव  ताव सादर.  

सचुकः- आनदं शकंरराव च  हाण                                         अनमुोदकः -  नवलकुमार पोकणा  
वषय . 13          ताव 
       िसडको आबंेडकर चौक ते ढवळे कानर पय  ाचा मु  य र   यावर पणु खडे पडललेे अस  यामळेू नागर कांना र   याव न वाहने 
चाल वणे क ठण होवून  दररोज अपघात होत आहे. तसचे पादचा-यांना सु  दा चालणे अवघड झालेल ेआहे.कर ता  िसडको आबंेडकर 
चौक ते ढवळे कानर पय  ाचा दहेर  मु  यु  र   याची तातड न ेद  तीु  कर  यासाठ  व या र   या  या दो  ह  बाजनेु   पादचा-यांकर ता 
 वतं  फुटपाथ र  ता कर  यासाठ  लागणा-या खचास शासक य व आिथक मा  यता ह नावंामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते देते. 

सचुक ◌ः- डॉ.लिलता मुकंूद बोकारे (िशंदे)                         अनमुोदक ◌ः- सजंय मोरे  

वषय  14           ताव 
    नांदेड नगरपािलकेचे माजी नगरसवेक तथा जे  ठ रपाई नेते अ◌ॅड मा.मा.येवले यांचा अमतृ महो  सवी स  कार समारंभ 21 
जानेवार रोजी मा.माजी मु  यमं ी ी अशोकरावजी च  हाण याचे शुभह  त ेसंप  न झाला , या अमतृ महो  सव स  कार सगंी महापौर 
ी अ.स  तार अ.गफुर याच े ह  ते महानगरपािलके  या वतीन े अ◌डॅ मा.मा.यवेले यांना मानप  देवनू गौर व  यात आले. सदरच े

मानप ा◌ास महारा   महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील तरतूद नूसार काय   तर शासक य व आिथक मा  यता दान करणे 
आव  यक आहे. कर ता अड. मा.मा.यवेले यांना दान कर  यात आले  या मानप ास काय  तर शासक य मा  यता ह  नावामनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभते कायम कर  यात येतो.   
सचुकः- स.सर जतिसघं िगल               अनमुोदकः -  चाऊस हसीना बगेम साबेर चाऊस, वनय पाट ल 
वषय . 15        ताव 
       मनपा सवसाधारण सभने ेपार त केले  या ठरावानसूार महारा   रा  य र  त े वकास महामंडळ कडन िनधी उपल   दू  क न  
घे  यासाठ  पार त केले  या ठरावानसूार िनधी उपल   द कर  यासाठ  सदर ठराव पार त क न याच सभेत कायम करणे बाबत. 
सचुक ◌ः- अनजुा तेहरा                             अनमुोदकः -  स. वर िसघं गाड वाले  
वषय . 16       ताव 
       नावंामनपा ह  द तील भाग . 16 नई आबाद   आंबडेकरनगर येथे अ  पसं  याक लोकांची व  ती आहे.या व  तीतील 
गोरगर ब अ  पसं  याक नागर कांकर ता  नई आबाद  भागात लाय र साठ  एक मचे  बाधकाम कर  यात आललेे असनू अ ाप 
वाचनालय सु  कर  यात आलले नाह  कर ता या म म  य े वाचनालय सु  कर  याची लागणा-या खचास  शासक य व आिथक 
मा  यता ह नांवामना सवसाधारण सभा सवानुमत ेदेते .   

सचुक ◌ः- र जया बगेम अयबुखॉ                            अनमुोदकः -  डॉ.लिलता मकंूुद बोकारे (िशंदे) 
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वषय . 17          ताव 
       नावामनपा हद त वसरणी भाग .36 मधील महादेव मं दर माग जटाळे,खराणे,गंुजावळे माग काळे ग  लीकडे जाणा’-या 
र   याच ेकॉनरचा र  ता फार अ ंद आहे.  यामळेू नागर कां  या अनेक त ार  आहे.आजूबाजू  या मालम  ताधारकां  या खाजगी जागा 
आहे. र  ता ंदकरणे अ  यतं आव  यक आहे.  या कॉनर  या मोकळया जागेचे मालक उ  दव ह रहरराव खराण े व इतरां  या जागा 
भूसंपादन क न र   याची 20 फुट ं द  वाढ व  यात यावी.याबाबतचा ठराव ह  सवसाधारण सभा सवानमुते मजंुर करते व हा ठराव 
याच सभते कायम कर  यात येतो.  
सचुकः- सजंय मोरे                                    अनमुोदकः - कशोर यादव, ीमती कमलाबाई मु दराज 
वषयः- 18   

महानगरपािलका सव साधारण सभा ठराव . 86 दनाकं 14.08.2014 अ  वय े2011 साली घेतलेला जनसंपक अिधकार  
पदा  या िनिमतीचा आ ण सदर पदावर ता  पुर  या  व पात िनयु  तीचा ठराव र  क न गो वदं करवा यानंा सेवतूेन बडतफ (कायमच े
कमी ) कर  याचा ठराव समंत कर  यात आला होता.  यानुसार दनाकं 20.08.2014 रोजी ग वंद करावा यांना सेवतेनू कायमचे कमी 
कर  याचे आदेश िनगमीत कर  यात आले आहे. 
 महानगरपािलके  या वतीने शहरातील जनतसेाठ  राबवले जाणारे उप म, व वध कार  या कर वसलुी सदंभातील आवाहन, 
व वध वभागातील जाह र गटन, व वध सचूना तसचे महानगरपािलकेतील व वध घडामोड  वृ  तप , दरिच ावाणी व इतर ु
मा  यमां  दारे जनतपेयत पोहचवणे व त ार ंचा खलुासा कर  यासाठ  महानगरपािलकेला जनसपंक अिधकार  या पदाची िनतातं 
आव  यकता आहे. ी. गो वदं करवा याचंी िनवड मनपा अिधिनयमातील तरतुद नसुार मनपा िनवड सिमती माफत व हत प  दतीने 
झालेली असनू िनयु  ती पासनू  यांनी सदर पदावर चांग  या कारे काम केलेले आहे. ी. गो वदं करवा यानंी कामावर पवूवत ज ू
क न घे  याबाबत वनंती अजह  सादर केलेला आहे. ी. गो वदं करवा यां  या सवेेचा अनुभव व  यां  या सेवचेी महानगरपािलकेला 
असलेली आव  यकता ल ात घेवनू तसचे  यां  या अजावर सकारा  मक पून वचार क न ी. गो वदं करवा यानंा सवेते पवूवत ठेवणे 
उचीत वाटत.े  याक रता महानगरपािलका सव साधारण सभा ठराव . 86, दनांक 14.08.2014 चा पनू वचार क न ी. गो वदं 
करवा यानंा जनसंपक अिधकार  पदावर सेवते पूववत जू कर  याचा  ताव सव साधारण सभसेमोर मा  यतसेाठ  सादर.  

 
 
         वा र त/-            वा र त/- 

नगरसिचव,                 महापौर,   
    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.       नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

 
 


