
                                                       
                                                                              जा. .नांवाशमनपा/नसका/CR- /   92    /२०१५ 
                                             नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                                      दनांक :- १६.३.२०१५ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
सवसाधारण  सभेची सूचना 

मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची ‘ड’ चे करण-2 मधील 
िनयम .1 अ वय े

  मुंबई ांितक महानगरपािलका, अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच (ड) चे करण 2 मधील िनयम  .१ अ वये ा  अिधकारानुसार 
मा.महापौर ी.अ.स ार अ.गफुर यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा द. २४.३.२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. 
नांवाशमनपाके या मु य शासक य इमारतीतील चौ या मज यावर ल कै .शंकरराव च हाण सभागृहात आयो जत केली आहे. 
  कर ता वनंती क , ता वत सभेस िनधार त समयी िन द  ठकाणी उप थत राहन सहकाय करावेू . 
 

             वा र त/-                                                                       वा र त/- 
            नगरसिचव,                                              महापौर,   
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.                           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
ित, 
ी  / ीमती  

सद य /सद या, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
काय म प का 

वषय .१ 
       द.२६.६.२०१४, द.१९.७.२०१४ रोजी सकाळ  ११.00 व दपार  ु १.00 वा., दनाकं २४.७.२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. (अंदाजप कय वशेष 
सभा,) व दपार  ु ३.00 वा.(सवसाधारण सभा) , द.१४.८.२०१४  द.ु3.00 (अदंाजप कय वशेष सभा) व साय.५.०० वा. (सवसाधारण सभा), 
द.२४.११.२०१४,व  द.९.१.२०१५ रोजी झाले  या मागील सभे  या इितवृ  तास कायम करणे बाबत. 
वषय .२ 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१५ माणाची न द घेणे बाबत.  
 

 
 
 
 
 
 
वषय .३ 
     महारा   शासन िनणय .िनमवा-२०१४/ . .८३/सेवा-९ द.२१ ऑग ट २०१४ व शासन िनणय .िनमवा-१११४/ . .१९/सेवा-९ द.२० 
स टबर २०१४ नुसार का.आदेश .नांवाशमनपा/लेवी/सेिन/२१११७/२०१५ द.२७.२.२०१५ अ  वय े मनपा असुधार त वेतन ेणीतील 
िनवृ ीवेतनधारक/ कुटंुब िनवृ ी वेतनधारक यांचे मुळ िनव ी वेतनावर  द.१.१.२०१४ पासून महा.भ ा १८३ ट केव न २०० ट के या दराने 
रोखीने दान कर याची शासक य व आिथक मा यता दान कर यात आली  यास काय  तर शासक य व आिथक मा  यता देणे बाबत 

वषय .४ 
     महारा   शासन िनणय .मभवा-१११४/ . .2८/सेवा-९ द.७ फे ूवार  २०१५ नुसार का.आदेश .नांवाशमनपा/लेवी/ वेतन/२०३७७/ 
२०१५अ  वये नावामनपाकेतील कमचा-यांना द.१.२.२०१५ पासून मूळ वेतन व ेडवेतन यावर १०७ ट  के महागाई भ  ता लागू कर  यात आला 
 यास काय  तर शासक य व आिथक मा  यता देणे बाबत 

वषय .५ 
     महारा   शासन िनणय .िनमवा-२०१५/ . .१८/सेवा-४ द.१२.२.२०१४ नुसार का.आदेश .नांवाशमनपा/ लेवी/सेिन/२१११७/ 
२०१५ द.२७.२.२०१५ अ  वये मनपा िनवृ ीवेतनधारक/कुटंुब िनवृ ी वेतनधारक यांचे मुळ िनव ी वेतनावर  द. १.२.२०१५ पासून महा.भ ा १०० 
ट केव न १०७ ट के या दराने रोखीने दान कर याची शासक य व आिथक मा यता दान कर यात आली  यास काय  तर शासक य व 
आिथक मा  यता देणे बाबत 

वषय .६ 
  नांवामनपा सवसाधारण सभा ठराव . ३७ द.१९.७.२०१४ नुसार इमारतीचे बाजूने सोडावयाचे समास अंतरात १०० ट के 
िशिथलकरणाचा ताव मंजुर झालेला आहे. 

  एकूण ज म 
 

अ. . म हणा 

पु ष      ी 

एकूण िलंग गुणो र 
ितहजार मुलीचे 
माणे 

१. डसबर      १४१०     १२८०     २६९०     ९०७.८० 
२ जानेवार       १३११     ११८८     २४९९     ९०६.१७ 

३ फे ूवार       १००४     ९४१     १९४५     ९३७.२५ 



(२) 
  यामूळे शहरात न याने होणार  बाधकामे सु दा १०० ट के समासअंतर िशिथलीकर  ा अस यामूळे समास अंतरे न सोडता सरास 
बांधकामे कर त आहेत. यामूळे नैसिगक वायु वजन ( हे ट लेशन) सुय काश इमारतीत या लोकांना भेणार नाह  यामूळे जनते या आरो यास 
धोका िनमाण होवू शकतो.  एखाद  आगीसारखी दघटना घड यास सव इमारतींना इजा पोहचू शकतेु . 
  याअनुषंगाने वर ल माणेचा पार त केलेला ठराव सन १ स टबर २०१२ पुव या इमारतींना लागू करावा  व तदनंतर या इमारतीस 
सव बाजूने समास अतरास ५० ट के पयतच सवलत असावी व याचे दर उपरो  ठरावानुसार असाव.ेजेणे क न नागर काचे सुर ततेचा  
िनमाण होणार नाह  व वकास िनयं ण िनयमावलीनुसार परवानगी दे यास सुलभता होईल. या अनुंषंगाने ताव मा यते वव सादर.  
वषय .७ 

  नावामनपा अंतगत कै.भूजंगिसंघ गाड वाले  यायाम शाळा व जराबाद व क  ला  यायाम शाळा या दोन  यायाम शाळा काया  वीत 
असून या ठकाणी महानगपािलकेकडन मानधनावर कायरत ू 4 पहेलवान (कु  तीिश  क) यांचेकडन म  लांू ना कु  तीचे िश ण दे  याचे काम केले 
जात आहे. 
       सदर ल पहेलवान (कु  ती िश क) हे ितमहा मानधन .5000/-यावर काम कर त असून स  य थतीत पहेलवान (कु  तीिश क) यांना 
दे  यात येणारे मानधन हे अपुरे असुन कौटंु बक खच व  उदरिनवाहासाठ  आिथक प र थती बकट होत अस  याने मानधनाम  य े वाढ 
कर  याबाबत यापैक  काह  पहेलवानानी मागणी केलेली आहे. महानगरपािलके अंतगत काया  वीत  यायाम शाळेतील सभासद (म  ल) यांचे 
िश णासाठ  सदर पहेलवान (कु  तीिश क) यांची आव  यकता अस  याबाबत  टेड यम  यव  थापक यांनी अहवाल दला आहे. 

      तथापी महानगरपािलकेकडन चाल व  याू त येणा-या  यायाम शाळेत िश ण दे  यासाठ  सदर पहेलवानांची आव  यकता अस  याने व 
संबंिधतां  या आिथक प र थती बकट अस  यामूळे कौटंु बक अडचणीचा वचार क न मानधनात वाढ कर  याचे संबंिधत हे वनंती कर त 
अस  याने सव संसबंिधताचे कामाच  व प व उपभोिगता वचारात धेता सदर 8 पहेलवान (कु  तीिश क) यांना स  या ितमहा दे  यात येणारे 
मानधन .5000/- याम  य े  यके .2000/- वाढ क न ते ितमहा .7000/-एवढे मानधन अदाई कर  यास मा  यते  तव सादर.  
वषय .८  
  नांवामनपा ह द तील भाग . ३० मधील जुने नांदेड शहर गणीमपुरा/िस दनाथपुर   भागात पुरातन कािलन  ीमत जगदगु  
शंकराचाय मठ आहे. सदर मठास मु य र याशी जोडाणारा र ता हा अ यंत अ ं द आहे. सदर र यासाची स याची अिसत वातील ं द  ह  
सुमारे २.५० मी.ते ३० .०० मी. आहे. व र यात तीन ठकाणी  इले क स पो स व टेिलफोनचे पो स आहेत. तसेच र या या एका बाजुनी 
नाली आहे. यामूळे येथे एकेर  वाहतुक करता येत नाह . कंवा र ा,अटो र ा,फायरगाड  ,ए बुल स नेता येत नाह . व नागर  सु वधा पोहच वता 
येत नाह . 
  कर ता सदर र यची ं द  वाढवून न वन र यचे काम हाती घे यासाठ  या भागातील सिचव मठ शंकराचाय िस दनाथपुर  नांदेड यांनी 
द.६.७.२०१४ रोजी प ा वये वनंती केली व तसेच मा.आ. ी  अमरनाथजी राजुरकर यानी द.७.७.२०१४ रोजी मा.आयु  यांना प ा वये 
कळ वले या अनुषंगाने सदर र याचे ाथिमक सव ण क न सुमारे २८०.०० मी.लांबीचा व ९.०० मी ं द चा र ता ता वत करणे आव यक 
आहे.सदर र ता हा पुढे ल मीनगर हातजोड  र यापयत ं द करणे आव यक आहे. यामूळे गोदावर  नद काठ ते नावघाटकडे सहज जाता येईल 
सदर र याचे ं द करणाचे काम हाती घे यासाठ  यां या दो ह  बाजु या मालम ेचे  आव यक तीतके भुसंपादन करणेआव यक आहे. याकर ता 
बाधीत मालम ा धारकांना टड आर /वाढ व एफएसआय कंव मावेजा दे या या कायवाह स जो ७.०३ कोट  खच येईल या खचास सवसाधारण 
सभेची मा यता धेणे आव यक आहे. 
  कर ता सदर भंसंपादन व र यां या कामास लागणा-या खचास मंजुर  घे यासाठ  व मा.आयु  यांना वैधािनक अिधकार ा  
हो यासाठ   ताव सादर 

वषय .९  
  नावामनपा सवसाधारण सभेने द.१८.८.२००९ रोजी संमत  केलेला ठराव .५४ अ वये रा य शासक य कमचा-या माणे नावामनपा 
सेवा िनवृ /कायरत अिधकार  ,कमचार   कामगार यांना द.१.१.२००६ पासून सहावा वेतन आयोग लागू कर यास मा यता द या माणे 
कायालयीन आदेश . मनपा/सा व/५/२०१० द.२.४.२०१० नुसार  सुधार त वेतन ेणीम ये द.१ जानेवार  २००६ पासून वेतन िन ती क न 
सुधार त वेतन ेणीचा य लाभ १ मे २०१० पासून वेतनात समा व  क न दे यात आला आहे.  

  सहा या वेतन आयोगातील  सुधार त वेतन ेणी मूळे १ जानेवार  २००६ पासून अनु ेय होणार  फरकाची र कम १ ए ल २०१२ नंतर 
महानगरपािलके या आिथक प र थतीनुसार  फरकाची र कम अदा कर यात येईल असे उपरो  आदेशात नमूद के यानुसार मनपा िश ण 
अ थापनेवर ल कमचा-याचे ५० ट के वेतन हे रा य शासनाकडन सहा या वेतन आयोगा या फरकाची र कम ह  मनपाकेस ा  झालेली ू
आहे. यानुसार मनपा िश ण अ थापनेवर ल कमचा-याचे सहावा वेतन आयोगाचे फरकातील ५०ट के र म ८३,२१,२९०/- (अ र  . याऐंशी 
ल  एक वस हजार दोनशे न वद फ ्) एक र कमी अदा कर यास कायालयीन आदेश . नावा मनपा/िशअ/२१६४२/२०१५ द.१०.२.२०१५४ 
अ वये शासक य व आिथक मा यता दे यात आली तसेच  उवर त ५० ट के  फरकाची र कम ह  िनयमा माणे ५२ म ह यात अदा कर यास 
शासक य व आिथक मा यता दे यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत.  

वषय .१०  
  नांवामनपाकेचे शहरात मोठया माणात यापार  संकुले असुन महापािलके या मालक या यवसायीक/सावजिनक उपयोगा या 
मोकळया जागा उपल द आहेत तसेच शहरात सावजिनक सु वधा, माकट इ याद  उभार याकर ता वकास योजनेतील आर णाखालील जागा व 
इतर जागा देखील महानगरपािलका संपा दत करते. 
 



(३) 
  स या असलेले माकटचे देखभाल व द तीकर ता वशेष अशी यं णा नाहु , तसेच अनेक माकट या इमारती जु या झाले या असुन 
याचे न याने नतुनीकरण,पुनरबांधणी करणे आव यक आहे. महानगरपािलकेचे िसिमत उ प न ल ात घेता महानगरपािलका खाजगी कायकंपनी 

(S.P.V.) थापन के यास व वध माकट,मैदान,करमणुक क , जलतर णका दे भाल द ती ु ,पुनरिनमाण इ याद  कामे जा त कुशलतूने व 
िश तेने पुण करता येईल ,महानगरपािलके या उ प नात वाढ होणार आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ६६ अ 
नुसार शासना या मा यतेने अशी कंपनी (S.P.V.)  थापन करणेची तरतूद आहे. 
कंपनीचे सवसाधारण उ देश   
१) महापािलके या मालक या जु या झाले या माकटचा पुण वकास करणे, 
२) महापािलके या मालक या व वध मोकळया जागांवर सावजिनक सु वधा/इमारती/संकुले उभारणे. 
३) व वधभागात महापािलकेचे माकट उपल द क न दे याकर ता जागा संपा दत करणे. 
४) व वध माकट बाजार याची देखभाल/द ती ु ,दैनं दन यव थापन यासाठ  उपाय योजना करणे. 
५) व वध वकास कामाकर ता िनधी उभारणे. 
६) महापािलके या सव जागा/इमारती यांचा जा तीत जा त भावी उपयोग क न महापािलके या उ प नात भर टाकणे. 
फायदे 
१) कंपनी थापन के यामूळे िनणय या जा त जलद व प रणामकारक होईल. 
२) कंपनी थापन के यामूळे या या े ातील तं /कुशल स लागार याचे मागदशन घेणे सुलभ होईल. 
३) महापािलके या इमारती उभार याकर ता बी.ओ.ट . त वावर खाजगी य ची िनयु  कर याऐवजी कंपनी वत: अशी कामे क  शकेल. 
४) कंपनी वत: चे भाग भाडंवल वाढ व याकर ता उपाय योजना क  शकेल. 
५) महापािलके या मालक ची कंपनी अस यामूळे सव जागांची मालक  कायम महापािलकेकडे राह ल. 
रचना  
१) सदर कपंनी या संचालक ,मंडळावर एकूण (११) सद य असावेत. यापैक  मा.महापौर पदिस द अ य  असतील, महानगरपािलका आयु  हे 
उपा य  तथा यव थापक य संचालक असतील,महापािलकेचे उपमहापौर, थायी सिमती सभापती, वरोधीप  नेता व सभागृह नेता हे सदर 
कंपनीचे पदिस द सद य ्  असतील, ( ५) संचालक महानगरपािलके या अंतगत कायरत संबंिधत तां क/ व  वभागाचे खाते मुखाकडन कंवा ू
व र  अिधकार  यांचे मधून महानगरपािलका आयु ांकडन िनयु  के या जातीलू . 
   वर नमूद के या माणे महानगरपािलके या मालक ची जागा / इमारती यांची देखभाल व वकास कर याकर ता नांदेड वाधाळा शहर 
महानगरपािलके या मालक ची एक वशेष कायकंपनी (S.P.V.)” नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका मालम ा व इमारती देखभाल व वकास 
कंपनी” महारा  शासनाचे मा यतेने थापन कर याकर ता मा यता देणे बाबत. 
                                               स.सद यांचे ताव 
वषय .११       ताव  
  व णुपुर  उपसा जलिसंचन या क पातून नांदेड शहराला पाणी पुरवठा होतो दरवष  फे ूवार  म ह यापासून अवैध पाणी उपसा व 
बा पीभवन या कारणामूळे धरणातील पाणी साठा कमी होवून शहरास पाणी टंचाई भासते .धरणात गाळ साच यामूळे धरणाची साठवण मता 
कमी झालेली आहे.कारण धरण बांधले त हापासून आज पयत धरणातील गाळ काढ यात आलेला नाह .धरणातील गाळ काढ यास धरणाची 
साठवण मता वाढून नांदेडकरांना बारमाह  प याचे  पुरेसे पाणी उपल द होवू शकते. याकर ता महारा  शासन जलसंपदा वभागास व णुपुर  
उपसा जलिसंचन या क पातील गाळ काढ यासाठ   वनंती कर याचा ताव महासभेसमोर ठेव यात यते आहे.  
सुचकः- अनुजा अिमतिसंह तेहरा                                                  अनुमोदकः- इशरत फातेमा अ.शमीम  
वषय .१२       ताव  
  नांवामनपा िश ण वभागात कं ाट  ाथिमक िश क (अधवेळ सेमी इं जी ) पद  कायरत असलेले िश क ी गाडेगांवकर मारोती 
बालाजीराज ,मनपा ाथिमक शाळा .३ जंगमवाड  यांचा अधवेळ हा कालावधी पूण क न यांना िश ण सेवक (सहायक िश क) हणून ाहय 
ध न  यांना मनपा कायम व पी  सेवेत सामावून घे यात यावे व िनयमानुसार यो य ती वेतन ेणी लागू कर यासाठ  हा ताव सवसाधारण 
सभे या मा यते तव. 
सुचकः- आनंद शंकरराव च  हाण                                      अनुमोदकः- बाळासाहेब गंगाधरराव देशमूख,(सं.पा.)  
वषय .१३      ताव  
  नांवामनपा मंजुर सुधार त वकास आराखडयातील आर ण .५-ए, ९-ए, १० व ११-ए हे वकिसत कर यासाठ  सदर ल जागेचे भू 
संपादन कर यासाठ  लागणा-या खचास शासक य व आिथक मा यता देणे बाबत.  
सुचकः- सौ.अंजली सुरेश गायकवाड                                      अनुमोदकः- बाळासाहेब गंगाधरराव देशमूख,(सं.पा.)  
वषय .१४       ताव 
  रोड न.ं३५ लालवाड  चौर ता ते लालवाड  अंडर ज पयतचा र ता अित मीन बांधवांना साईट नं.३४ म ये घरे ावे व 
अिभ यासा माणे रोड मोठा क न मु य र याची तातड ने द ती कर यासाठ  व र या या एका बाु जून पादचा-याकर ता वतं  फुटपाथ र ता 
कर यासाठ  लागणा-या खचास शासक य व आिथक मा यता देणे बाबत.  
सुचकः- सौ.अंजली सुरेश गायकवाड                                      अनुमोदकः- बाळासाहेब गंगाधरराव देशमूख,(सं.पा.)  
 



(४) 
वषय .१५           ताव 
  नांवामनपा हद तील खालील गर ब गरजु  व होतक  नागर कांना रा ीय कालाकार ( बोधनकार) यांना बएसयुपी योजने अंतगत 
घरकुलाचा लाभ दे याबाबत ह सवसाधारणा सभा सवानुमते मंजुर  देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
१) शाह र रमेश कशन िगर  (रा ीय शाह र व समाज बोधनकार) 
२) गंगासागर रामचं  वाघमारे ( अंध गाियका व शाह र  कलाकार) 
३) मधुकर हरामण घोगरे (गर ब व होतक  कतनकार) 
४) धमाजी हरामण ऐतननगरकर (गर ब होतक ) 
५) शांताबाई सदािशव ऐतननगरकर ( गर ब होतक ) 
६) सोनल भागवत पारडकर (गर ब होतक  ) 
७) व नाथ रामराव कदम (गर ब होतक )  
सुचकः- डॉ.क णा जमदाडे                                                          अनुमोदकः- र जयाबेगम अयुब खान  
वषय .१६      ताव 
  कमचा-यां या अ थापना वषयी बाबी बाबत मा.आयु  यां या वतीने मा.उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे म.न.पा. 
अिधिनयमातील कलम ५६(४) या नुसार थायी सिमती /सवसाधारण सभा  अ पलीय ािधकार  आहेत,असे व वध कमचा-या या याय व  
करणात ित ाप  दे यात आले व तसे महानगरपािलके या कायदेस लागार माफत मा.उ च यायालयाचे िनदशनास आणुन दे यात आले आहे. 

महानगरपािलका थायीसिमतीने अिधिनयमातील ा  अिधकारानूसार कमचा-यां या अ थापना वषयक बाबीमधे अ पलात िनयमानुसार 
ठरावा दारे िनणय द यानंतर अ पल ािधका-यां या दलेला आदेश ताबडतोब अमलात येईल व तो िनणायक असेल अशी अिधिनयमात तरतुद 
असतानां शासनातफ अिधिनयमातील कलम ४५१ नुसार अ पलीय ािधकार  हणून घेतलेला ठराव शासनातफ शासनाकडे वखंड त 
कर यासाठ  पाठ व यात आले आहेत व येत आहेत. 
  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५१ म ये कमचा-यां या अ थापना वषयक बाबी बाबत थायी सिमती/सवसाधारण 
सभा अ पलीय ािधकार  हणून िनयमानुसार संमत केलेला ठराव वखडं त कर याची तरतूद येत नाह .  
  महानगरपािलका थायी सिमती /सवसाधारण सभा अ पलीय ािधकार  हणून िनयमानुसार घेतलेला ठराव अिधिनयमातील कलम 
४५१ मधील तरतूद  यित र  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कोण या तरतूद खाली शासनास पाठ व यात आले व येत आहेत 
याबाबत स व तर मा हती देवून चचा क न िनणय घेणे बाबत ह सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.  

सुचकः- आनंद शंकरराव च हाण                                                         अनुमोदकः- स. वर िसंघ गाड वाल े
वषय .१७      ताव 
  नांवामनपा ह द तील श नगर भागातील पा या या टाक खाली बांधकाम क न व ा यासाठ  अ यािसका व नागर कांसाठ  वाचनालय 
चालू कर यास ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते.   
सुचकः- सौ.संिगता पृ वीराज राओ  े                                           अनुमोदकः- रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह  
वषय क.१८           ताव  
  नांवामनपाके  या िश ण वभागात मा  यिमक/ ाथिमक िश क पद  काम करणा-या िश कांचा 3 वषाचा कं ाट  कालावणी पुण 
झालेला असून  याचंा हा कालावधी िश क सेवक (सहायक िश क)  हणून ाहय ध न  यांना िनयिमत सेवेत सामावुन घेवून आव  यक ती 
वेतन ेणी देवून कायम कर  यास मा  यता देणे बाबत.  
सुचकः- आनंद शंकरराव च  हाण                                                    अनुमोदकः- डॉ. व  वासराव कदम  
वषय .१९        ताव 
  भारत देशातील वातं  सैिनक,समाज सुधारक/समाज सेवक व इतर े ात अतुलिनय काय करणा-या अनेक महान य चे जयंती व 
पु यितथी िनिम य नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वतीने व वध सां कृितक काय म , या यानमाला व इतर काय माचे दरवष  
आयोजन कर यात येत असते याच धतवर महारा  रा याची थापना करणारे ी छ पती िशवाजी महाराज यां या जयंती िनिम य यांचे 
जयंतीचे तारखेपासून ३० दवसाचे आंत दरवष  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वतीने व वध सां कृितक काय म , या यानमाला व 
इतर काय माचे आयोजन कर यात याव ेव यासासाठ  लागणा-या खचाची .३.०० ल ाची तरतूद दरवष  अंदाजप कात ठेव यास मा यता देणे 
बाबत.  
सुचकः- आनंद शंकरराव च  हाण                                                     अनुमोदकः- वनय पाट ल िगरडे  
वषय . २०      ताव 
  भाग .१६ नई आबाद  आंबेडकरनगर या अंतगत नांवामनपाकेची जागा उपल द आहे. तसेच या वभागात अंगणवाड  क  हे 
भाडया या घरात आहेत. लाभा याना अंगणवाड  क ास वत  इमारत नस यामूळे अंगणवाड तील लाभा याना सोई सु वधा पुर व यात अडचणी 
िनमाण होत आहे. हणून कायालयाने अंगणवाड ची इमारत बांध यासाठ  यापुव ची जागेची मागणी केली होती परंतु महानगरपािलकेने काह ह  
कायवाह  केलेली नाह . अंगणवाड या इमारती बाधकामासाठ  शहर  भागात कमान २५० ते ५०० चो.िम. जागा शासनाने  िनधार त केलेली आहे. 
  तर  नावामनपा हद तील अंगणवाड  क  बांधकामासाठ  जागा उपल द क न दे याकर ता ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचकः- र जयाबेगम अयुब खान                            अनुमोदकः- डॉ.क णा जमदाडे, र जयाबेगम अयुब खान  



(५) 
वषय .२१      ताव 
  नांवामनपा ह द त व णुनगर म ये मनपा शासनाकडन दिलत व ती सव झाला असून भागात ू ८०.७२ ट के दिलत व ती 
अस याचे आढळून आलेले आहे.  कर ता भाग .१४ मधील दिलत व यात व वध साविनक  वकास कामांना शासक य व आिथक मा यता 
देणे बाबत.   
सुचकः- उमरेकर अशोक रावणराव                                                      अनुमोदकः- सौ.संिगता पृ वीराज राओ  े
वषय . २२      ताव 
  नांवामनपा हद तील भाग . १३ म ये लोहर ग ली भागात राजुरादेवी म दर समोर ल चौर यास चेतक चौक असे नावं दे यास ह  
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते.  
सुचकः- सौ.संिगता पृ वीराज राओ े                                     अनुमोदकः- रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह  
वषय .२३      ताव 
  मालटेकड  रे वे गोडावून येथून मालवाहतुक करणार  जडवाहने गोडावून पासून माल धेवून र ता .२४ चा वापर कर त आहेत. सदर 
जड वाहने र ता .२४ ओलाडन है ाबाद महामागाचा वापर क न वाजेगांवकडे जात आहेतू . वशेष हणजे है ाबाद मागाव न सकाळ  ९ ते रा ी 
९ पयत जड वाहने ये या जा यासाठ  बंद  आहे. तर  सु दा ह  जड वाहने याच र याने  माल वाहतुक कर त आहेत. यामूळे अनेक अपघात 
घडत आहेत. तर  सदर जड वाहने मालटेकड  गोडावून येथून र ता .२४ वर ये यास बंद  घाल याकर ता गोडावून येथून र ता .२४ ला जोडणा-
या र या या टोकावर हणजेच र ता .२४ व गोडावून येथून येणा-या र  या या जं शनवर जड वाहने येता येवू नये हणून गडर बॅरागेट 
टाक यासाठ  ह  सभा सवानुमते मंजुर  देते व हा ठराव यास सभेत कायम कर यात येतो.    

सुचकः- स. शेर अली                                                    अनुमोदकः- बपाशा बेगम स.वलीओ द न  
वषय .२४      ताव 
  नांदेड शहरात सव  तीवृ व पाची पाणी टंचाई असून महानगरपािलकेतफ दोन दवसाआड पाणी पुरवठा केला जात आहे. काह  
ठकाणी कमी दाबाने व अिनयिमत पाणी पुरवठा होत अस यामूळे नागर कांना मुंबलक माणात पाणी पुरवठा होत नाह . नागर कांना मुलभेत 
सोई सु वधा परु वणे महानगरपािलकेचे आ  कत य आहे. यामूळे नावामनपा हद त येक भागाम ये पाच पाच बोअर मा न यावर सबमिसबल 
पंप बसवून नागर कांना मुबलक माणात पाणी पुरवठा कर याकर दता ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम करते   

सुचकः- नवल पोकणा                                                        अनुमोदकः- इशरत फातेमा अ.शमीम 
वषय .२५      ताव 
  नांवामनपा ह द तील भाग .३७ कौठा प रसरात अटो टॉप नस यामूळे अटोधारक कोण याह  ठकाणी उभे क न वाहतुक स 
अडथळा िनमाण कर त आहेत कर ता नागर कां या व अटोधारका या सु वधासाठ  कौठा प रसरात अ ह याबाई होळकर  चौकात,र वनगर चौकात, 
जू या कौठयास  जाताना लागणा-या चौकात  व नागाजूना शाळासमोर ल र या या दो ह  बाजूने येक  ५ अटोकर ता अटोथांबे जा हर 
कर यास मा ता देणे बाबत.   
सुचकः- अिभषेक सौदे                                                            अनुमोदकः- सूंदरलाल कशनलाल गु खुद 
वषय .२६           ताव 
  नांवामनपा ह द तील आय टआय चौका जवळ महा मा योतीबा फुले व सा व ीबाई फुले यांचे पुणाकृती पुतळे उभार याकर ता मनपा 
सवसाधारणसभा  द.५.८.२००३ ठराव .६६ नुसार मा यता दलेली आहे.सदर ल ठकाणी महानगरपािलकेकडन ू २८५ चौ.मी.जागा शासक य 
तं िनकेतन याचेकडन मागणी के यानुसार सदर ू २८५ चौ.मी.जागेचा यायालयीन  वाद संपु ात  आ यानंतर लवकरच ह तांतर कर यात येणार 
आहे. 
  आय टआय चौक हा शहरातला मु य चौक असुन सदर ल चौका पासूनच  मह  वा या िमरवणूका ,मोच, िनघुन ज हािधकार  
कायालयाकडे जातात तसेच महा मा फुले व सा व ीबाई फुले यांचे पुणाकृती पुतळे उभार यात आ यानतर  सुशोिभकरण कर यात येणार 
आहे.सदर ल ठकाणी जयंती व पु यितथी व इतर  काय माचेह  आयोजन कर यात येते. भ व याचा वचार करता पुतळया या व लेबर कॉलनी 
रोड मधील कोणी िश लक जागा महानगरपािलकेने संपा दत के यास  जयंती व पु यितथी ,मोच .ई याद  काय माकर ता पाक गची यव था 
होऊन वाहतुक ची क ड  होणार नाह  कर ता सदर ल मोकळ  कोणी जागा  महानगरपािलकेने संपा दत कर याकर ता मा यता देणे बाबत. 
सुचकः- आनंद शंकरराव च हाण                                                             अनुमोदकः- डॉ.क णा जमदाडे 
वषय .२७       ताव 
  नांदेड शहरात चालू असले या व वध डपीआर अंतगत घरकुलाचे कामे झाली आहेत व काह  ठकाणी चालू आहेत काह  भागाम ये 
घरकुलाची कामे थलांतर त क न घरकुल बांधकाम कर यात आले आहेत. उदा.वसरणी,शंकरनगर,जावाईनगर,व इतर  परंतु सदर भागात 
र ते,ना या,व इतर कामे केलेली नस यामूळे घरकुलांची कामे क नह  लाभा याची गैरसोय होत आहेत.शहरात या भागात घरकुलाची कामे 
थलांतर त क न बांध यात आली आहेत व चालू आहेत अशा व याम ये मुलभूत सु वधाचीकामे  करणे आव यक आहे.  

  बएसयुपी अंतगत वेगवेगळया डपीआरमधून होत असले या कामापैक  या डपीआर म य े मुलभूत सु वधां या कामासाठ  िनधी 
उपल द आहे या डपीआरमधून िनिध उपल द क न थलांतर त क न बांधकाम झाले या घरकुला या व याम ये मुलभुत सु वधांची कामे 
कर यासाठ  ह  सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचकः- संजय मोरे                                                                अनुमोदकः- डॉ. व ास कदम 



(६) 
वषय .२८       ताव 
     मनपा भाग .५ (अ) म ये व वध वकास कामे कर यासाठ  शासनाकडे िनधी माग याकर ता ताव पाठ वणे 
सुचकः- नेहा सुधाकर पांढरे                                                          अनुमोदकः- आनंद च हाण 
वषय .२९           ताव 
  नांवामनपा नांदेड िश ण अ थापनेवर मु या यापकाची ६ पदे मंजुर आहेत. मनपा नांदेड सेवा वेश ा प २०१२ नुसार मनपा िश ण 
अ थापनेवर ल पदे ५० ट के सरळसेवा व ५० ट के सेवा जे तेनुसार भर याचे ा पात नमूद आहे. असे के यामूळे िश ण अ थापनेवर फ  
७४ (सन २०१३-२०१४ या संच मा यतेनुसार ) िश कांची पदे मंजुर अस यामूळे पदो नतीचे भरावयाची पदे फारच कमी आहेत, यामूळे 
ा पानुसार पदो नती के यास कायरत िश कांवर अ याय होत आहे. 

  कर ता ह  मु या यापकाची पदे १०० ट के सेवा जे तेनुसार भर यात यावीत व तसा ा पात बदल क न शासनास मंजुर तव 
पाठ व यासाठ  शासक य व आिथक मा यता दे या तव मनपा.सवसाधारण सभे समोर ताव सादर. 
सुचकः- आनंद शंकरराव च हाण                                                       अनुमोदकः- सौ.शैलजा कशोर वामी  
वषय .३०       ताव 
  सन २०१० पासून ते २०१४ पयत लेखा प र णाम ये पाणी पुरवठा वभाग,कर वभाग,व इतर वभागात मनपा र कमेचा ता पुरता 
अपहार के याचे एकूण कती करणे आहेत यापैक  ता पुरता अपहारात कोणकोणते कमचार  आहेत, या कमचा-यावर केलेली कायवाह  व 
ता पुरता अपहारात वसुल झाले या र कमेची मा हती तसेच र कम वसुल झाली नस यास याची जबाबदार  कोणाची याबाबत केलेली कायवाह  
ह  सव स व तर मा हती सभे समोर सादर क न चचा करणेची ह  सभा संमत करते.  
सुचकः- आनंद शंकरराव च हाण                                                     अनुमोदकः- बाळासाहेब देशमुख . .१८  
वषय .३१       ताव 
  मनपा अ थापनेवर ल  अिधकार  व कमचा-यांना व याचे कुटंुबातील य स गंभीर आजार करणी कमचार  क याण िनधीतून 
आिथक मदत दली जाते ती अ यंत ोटक व अ यंत अपुर  आहे.  
मनपा सेवा वेश िनयम व उप वधी यांना अ ाप मा यता ा  झालेली नस याने अिधकार  व कमचा-यांना रा य शासक य कमचा-यां माणे 
जसे या तसे महारा  नागर  सेवा िनयम लागू आहेत. 
  रा य शासक य कमचार  व यां या कुटंु बंयाना खाजगी णालयातील औषधोपचारा या वै कय खचाची ितपुत  कर यात येते. 
  ी काश माधवराव येवल,ेसहायक आयु  यांना द.४.२.२०१५ रोजी –हद वकाराचा झटका आ यान ेशहरातील शासन मा य सं जवणी 
हॉ पीट लम ये याचे वर ए जीओ ाफ  नंतर ए जीओ ला ट  श या कर यात आली यासाठ  यांना .३,५९,८६०/-(अ र  .तीन ल  
एकोणसाठ हजार आठशे साठ फ ) एवढा खच झाला आहे. 
  शासक य कमचार  व यां या कुटंु बंयानी आक मीक िनकड या संगी घेतले या खाजगी णालयातील उपचारा या औषधावर ल 

य  खचा या ९०ट के र कम दे याबाबत महारा  शासन सावजिनक  आरे य वभागचे शासन िनणय .एमएजी-२००५/ . .१/आरो य-३ 
द.१९ माच २००५ या िनणयात नमूद आहे.या शासन िनणयातील तरतुद नूसार संबंिधतांना औषधोपचारावर ल य  खचा या ९० ट के र कम 
दे याची शासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम करयात येतो.   
सुचकः- रावत दपकिसह कािशनाथिसंह                                                                 अनुमोदकः- उमेश च हाण  
वषय .३२       ताव 
  नांवाशमनपा मंजुर सुधार त वकास आराखडयात आर ण .३६ ले ावुंड, आर ण .३७ हाय कुल आ ण आर ण .३८ 

ायमर  शाळेकर ता आर ण आहे.परंतु सदर ल आर ण असले या जागेवर मोठया माणात लोकव ती झालेली असून महानगरपािलका तेथील 
मालम ाधारकाकडन िनयिमत मालम ा कर इतर कराची वसुनली कर त अस यामूळे सदर मंजुर सुधार त वकास आराखडयातील आर ण ू
वगळयासाठ  शासनास ताव सादर कर यास मा यता देणे बाबत. 
सुचकः- सौ.स वता मारोतराव कंठेवाड                                                      अनुमोदकः- वण बाला साद बयाणी 
वषय .३३       ताव 
  नांवाशमनपा भाग .४ मधील गांधीनगरात जवळपास ८० ट के दिलत व ती असुन या ठकाणी कोण याच कार या नागर  सु वधा 
उपल द नाह  कर ता गांधीनगर हा भाग दिलत व ती हणून घो षत कर यास व तेथे दिलत व ती सुधार योजने अंतगत आव यक या नागर  
सु वधा उपल द क न दे यासाठ  लागणा-या खचास दिलत व ती सुधार योजने  अंतगत शासक य व आिथक मा यता देणे बाबत.   
सुचकः- सौ.स वता मारोतराव कंठेवाड                                                      अनुमोदकः- वण बाला साद बयाणी 
वषय .३४      ताव 
  नांवाशमनपा हद तील  भाग .२८ मधील दिलत व ती सुधार योजने अंतगत शासन िनणय . व.हा.यो./२०१४/ . .९५/न व-४ 
द.८.८.२०१४ अ वये व मनपा सवसाधार  ा सभा  ठराव .८३ द.१४.८.२०१४ मधील अनु मांक ४७ . .२८ पंचिशलनगर भागातील बु द वहार 
सभागृहाचे बांधकाम करणे असे मंजुर  िमळालेली आहे परंतु पचिशलनगर हे नाव चुक ने पडले असून ते संघसेननगर असे आहे. तशी द ती ु
कर यास ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते.    
सुचकः- फा ख हसेन कािसम साबु                                                              अनुमोदकः- चांद पाशा कुरेशी  
 
 



(७) 
वषय .३५              ताव  

  जेएनएनयूआरएम योजने अंतगत रोड .७ व ८ या र याची सुधारणा कर याचे आदेश मोरे र  ब  डस ,ए ड डे हलपस या 
क ाटदारास द.१९.७.२००७ रोजी दे यत आले होते. रोड .७ आ ण ८ या ठकाणी र ता सुधार या या अगोदर जलिन सारणाची कामे 
कर यासाठ  या कं ाटदारास आदेिशत कर यात आले होते यांनी व हत मुदतीत कामे पुण केले नाह  तसेच र या या  ं द करणासठ  
लागणा-या र याचे भुसंपादनाची कायवाह  व हत कालावधीत पुण केली नाह त, तसेच ं द करणात येणारे व ुत वतरणाचे पोलह  हट व यात 
आले नाह . िनयो जत र यावर ल अित मणह  काढ यात आलेले नाह  या सव बाबीमूळे मोरे र बलडस ए ड डेवहलपस यांना व हत मुदतीत 
र या सुधार याची कामे पुण करता आलेली नाह त, ह व तु थती आहे  अशी सव प र थती असतांनाह  व हत मुदतीत कं ाटदाराने काम 
पुण केले नाह  हणून  शासनाने एकतफ  िनणय घेवून मोरे र ब डस  ए ड डे हलपस या कं ाटदारास .२३,००,०००/- दंड आकारला मंजुर 
कर यात आले या िन वदादराम ये अंशत: कमी केले या  दरा या फरकाची र कम .२०,००,०००/- कपात केली  तसेच यांनी र ता सुधारणाचे 
जे काम केले होते या कामाचे देयाक .१,५२,००,०००/-सु दा दे यात आलेले नाह .  यांची सुर ा अनामत रककमह  .६३,००,०००/-दे यात 
आलेली नाह . 
 र याची कामे व हत मुदतीत पुण कर याकर ता कोण या अडचणी येत आहेत याबाबत कं ाटदाराने शासनाला वारंवार प ीकरणासह त 
खुलासा सादरक न व तु थतीची जाणीव क न दली होती. उपरो  र यां या कामां या वलंबास मोरे र ए ड डेवहलपस हे कसुरदार 
नसतानंाह  शासनाने .२३,००,०००/-दंड आकारला तो माफ कर यात येतो.मंजुर कर यात आले या िन वदादराम ये अंशत: कमी केले या 
दरा या  फरकाची जी र कम .२०,००,०००/- कपात केली ती परत कर यास मा यता दे यात येते  तसेच यांनी र ता सुधार याचे जे काम 
केले होते  या कामाचे देयक .१,५२,००,०००/-अदाई कर यास मा यता दे यात येते यांची सुर ा अनामत र कमह  .६३,००,०००/-परत 
दे यास मा यता दे यात येते  असे एकूण प.२,५६,००,०००/- या र कमेस मोरे र ब डस  ए ड डे हलपस  यांना अदाई कर याकर ता 
शासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

सुचक :- उमरेकर अशोक रावणराव                                अनूमोदक:- उमेश पवळे 
वषय .३६              ताव  

  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कायालयातील नगररचना वभाग नांदेड शहरा या मनपा ह द तील नागर कांना बांधकाम 
कर यासाठ  रतसर परवानगी दे यासाठ  बांधकाम धारकांकडन नांदेड शहराचा वकास कर या या नावे वकास शु क आकार यात येते हा ू
नगररचना वभागाकडन जमा केलेला वकास शुू काची र कम िनयमानुसार नांदेड शहरा याच वकास कामासाठ  खच  करणे अिनवाय आहे पण 
नांदेड  वाघाळा शहर महानगरपािलका शासन तसे न करता हा च मनपाके या इतर कामासाठ  खच करते. यामूळे नांदेड शहराचा वकास 
कामासाठ  िनधी उपलब द होत नस यामूळे शहराचा वकास होत नाह . 
 कर ता मनपा नगररचना वभागाकडन जमा केलेली व होणार  वकास शु काची र कम  मनपाके या बॅकेत न वन वतं  खाते उघडन याम ये ू ू
जमा कर यात यावी व ह  वकास शुलकाची र कम केवळ नांदेड शहर वकास कामा याच कामासाठ  खच कर यासाठ चा ताव सवसधारण 
सभेसमोर मा यते तव  
सुचक :- आनंद शंकरराच च हाण                                अनूमोदक:- संजय मोरे 
वषय .३७       ताव 

मनपा भाग . १५ मधील िशवाजीनगर भागातील शु वार आठवाड  बाजार गोकुळनगर र ता,र ता .२६ व टे डयम  प रसर येथे 
भरत अस यामळेू वाहतुक ची सम या िनमाण होत आहे. 
याकर ता इंद रा गांधी मैदानाम ये मु म टाकून रोलींग क न िसलकोट टाकून दवाब ीची यव था क न  संपुण शु वार आठवड  बाजार इं दरा 

गांधी मैदान येथे भर व याची यव था करणे कर ता ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते.  
सुचक :- कमलाबाई राम वामी मु दराज          अनुमोदक :- संजय मोरे  
वषय .३८       ताव 

मनपा भाग . ३९ िसडको, येथील मनपाके या मोकळया जागेत (एनड  -३१ गाडन) गाडनचे  सुशोिभकरण क न या ठकाणी  
लहान मुलांसाठ  खेळ याचे साधने तसेच अ ावत यायामाची उपकरणे बस व यासाठ  तसेच अ यास क ाचा वकास कर यासाठ   लागणा-या 
खचास शासक य व आिथक मा यता देणे बाबत.  
सुचक :- ा.डॉ.लिलता िशंदे (बोकारे),          अनुमोदक :- डॉ.क णा जमदाडे 
 
             वा र त/-                                                                       वा र त/- 
            नगरसिचव,                                              महापौर,   
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.                           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 


