
                                                                जा. .नांवाशमनपा/नसका/CR- /   92    /२०१५ 
                                       नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                                दनांक :- २०.३.२०१५ 

     द.२४.३.२०१५ रोजी आयो जत कर यात आले य नांवाशमनपा सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प का  
वषय .१ 
 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 ) पयांचे सादर केलेले बल मंजूर क न दे यासाठ  शहर अिभयंता ी माधव शंकरराव बाशे ट  
यांना वनंती केली असता सदर कामासाठ  यांनी त ारदार यांचेकडे 25 हजार (अ र  पये पंचवीस हजार) पयां या लाचेची मागणी 
केली त हा त ारदार यांनी काम होणार नाह  हणून नाईलाजाने होकार दला व अ ट  कर शन युरो, नांदेड कायालयात हजर होवून त ार 
द याव न ी माधव शंकरराव बाशे ट , शहर अिभयंता, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यांचे व द दनांक. 01.10.2014 रोजी सापळा 
रचुन सदर या सापळा कायवाहम ये ी माधव शंकरराव बाशे ट , शहर अिभयंता यांनी 25 हजार (अ र  पये पंचवीस हजार) पये 
लाचेची मागणी क न वत: वकार यानंतर रंगेहाथ पकडन यांचे व द गु हा दाखल कर यात आला व संबंिधतां व  दू  कर याचे 
तपासकामी द.02.10.2014 रोजी 6.20 वाजता यानंा अटक केली असुन यांचे व द ाचार ितबंध अिधिनयम 1988 चे कलम 7, 
13(1)(ड) सह 13(2) अ वये दले या सरकारतफ फयाद व न पोिलस ठाणे व जराबाद येथे दनांक.02.10.2014 रोजी गु हा दाखल 
कर यात आला व 6.20 वाजता संबंिधतास अटक केले अस याचे ी एस.जे.माने, पोिलस िनर क, अ ट  कर शन युरो, नांदेड यांनी 
फॅ स संदेश  ं .सापळा केस/असीबी/नांदेड/3508 दनांक.02.10.2014 प  या कायालयास सादर केले आहे. 
 यांनतर दनांक.02.10.2014 रोजी मा. वशेष  यायालय, नांदेड यांचेसम  हजर क न 14 दवसांची यायालयीन कोठड  िमळणेस 
वनंती केली असता मा. यायालयाने द.16.10.2014 पयत संबंिधतास यायालयीन कोठड  मंजूर क न नंतर जामीनावर मु  केले आहे.  

 पोिलस िनर क, अ ट  कर शन युरो, नांदेड यांचे प  ं .3585/2014 दनांक.08.10.2014 व महारा  शासन, सामा य शासन 
वभागाचे शासन िनणय ं .अिभयो-1312/ . ं .30/पुनबांधीत-1/11-अ, मं ालय, मुंबई दनांक.12.02.2013 या शासन िनणयातील 
तरतुद नुसार तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 56 (1)(ब) मधील तरतुद नुसार ी माधव शंकरराव बाशे ट , शहर 
अिभयंता यांना कायालयीन आदेश ं .नांवाशमनपा/सा व/आ था-5/13640/14  िद.28.10.2014 या आदेशा वये िनलं बत कर यात 
आले आहे. 
 मा.अपर महासंचालक, अ ट  कर शन युरो, महारा  रा य, मुंबई यांनी यांचे प  ं.अक यु/ मु यालय/सीआर/957/नांदेड/ 
2014/824 द.17.01.2015 अ वये सदर करणात पोिलस टेशन व जराबाद, नांदेड येथे दाखल गु हा र.नं.54/2014 कलम 7, 13 
(1)(ड) सह 13(2) लाचलुचपत ितबंधक कायदा या गु ात आरोपी लोकसेवक ी माधव शंकरराव बाशे ट , शहर अिभयंता (िनलं बत) 
यांचे व द मा. यायालयात अिभयोग दाखल कर याकर ता मंजूर  ा  करणेसाठ  मा. धान सिचव, नगर वकास वभाग, महारा  शासन, 
मं ालय, मुंबई यांचेकडे वनंती केली आहे. 
 सदर प ा या अनुषंगाने क  अिधकार , नगर वकास वभाग, मं ालय, मुंबई यांनी ी माधव शंकरराव बाशे ट , शहर अिभयंता 
(िनलं बत) यांचे व द अिभयोग दाखल कर यास मंजूर  दे याबाबत महारा  शासन, सामा य शासन वभागाचे शासन िनणय ं .अिभयो-
1312/ . ं .30/ पुनबांधीत-1/11-अ, मं ालय, मुंबई दनांक.12.02.2013 चे शासन िनणयानुसार मागदशक सुचना आहेत यामधील 1(ब) 
नुसार ईतर कोण याह  य या बाबतीत याला या या पदाव न काढून टाक याबाबत स म असले या ािधकरणाची पुवमंजूर  
अस यािशवाय, यायालय अपराधाराची दखल घेणार नाह , अशी तरतुद आहे व सदर प ा वये ी बाशे ट  हे नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेत शहर अिभयंता या पदावर कायरत अस याने यांचे व द अिभयोग दाखल कर या या परवानगी बाबतची कायवाह  क न 
अहवाल शासनास सादर कर याचे कळ वले आहे. 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 53(1) मधील तरतुद नुसार महानगरपािलकेचा सहा यक आयु  या पदाशी 
समतु  य असले या कंवा यापे ा उ च दजा या पदावर नेमणूक कर याचा अिधकार महानगरपािलकेम ये िनह त आहेत. यानुसार ी 
माधव शंकरराव बाशे ट  यांना नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभे या मा यतेने अिधिनयमातील महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 45(1) अ वये शासन मा यते या अिधन राहन शहर अिभयंता या पदावर पदो  नू ती दे यात आली 
होती यानंतर शासनाने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 45(4) नुसार यां या पदो  नतीस महारा  शासन, नगर वकास 
वभागाचे शासन िनणय ं .नांमपा-0811/ . ं .307/पुनबांधणी-5/न व-24 द.06.09.2012 अ वये मा यता दान केलेली आहे.  

तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 50(3) नुसार सदर अिधिनयमाचे कलम 45 अ वये नेमलेले सव अिधका-
यांने गैरवतन के यास कंवा आप या पदाची कत ये पार पाड यास हयगय के यास कंवा ती पार पाड यास तो अ म ठर यास, याला 
एकूण पािलका सद यांपैक  कमीतकमी िन या सद यां या मतानी कोण याह  वेळ  काढून टाकता येईल, अशी तरतुद आहे. 
 यानुसार ी माधव शंकरराव बाशे ट , शहर अिभयंता (िनलं बत) हे महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 45 अ वये 
िनयु  अिधकार  असुन यांना सदर पदावर िनयु  कर याचे व कामाव न काढून टाक याचे अिधकार महानगरपािलका सवसाधारण सभेस 
अस याने महारा  शासन, सामा य शासन वभागाचे शासन िनणय ं .अिभयो-1312/ . ं .30/पुनबांधीत-1/11-अ, मं ालय, मुंबई दनांक. 
12.02.2013 या शासन िनणयातील तरतुद ं या अनुषंगाने पोिलस टेशन व जराबाद, नांदेड येथे दाखल गु हा र.नं.54/2014 कलम 7, 13 
(1)(ड) सह 13(2) लाचलुचपत ितबंधक कायदा 1988 अ वये दाखल झाले  या गु ात ी माधव शंकरराव बाशे ट , शहर अिभयंता 
(िनलं बत) यांचे व द मा. यायालयात अिभयोग दाखल कर यासाठ  महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर मा यते तव सादर.  



वषय .2 
       नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका हद म  ये न  याने होणा-या बांधकाम परवानगी मनपा  या नगररचना वभागाकडन बांधकाम ू
परवानगीम  य ेपरवाना देतांना आरो  या  या  ट ने  ना हरकत माणप  ावयाचे आहे. 
       सदर ल ना हरकत माणप  हे  व  छता िन र क यां  याकडन झाले  याू  बांधकामाची तपासणी क न वै कय आरो  य अिधकार  
यां  या  वा र ने ावयाचे आहे. सदर ल माणप  बांधकाम तपासणी क न दे  यासाठ  .1000/- शु  क आकारावयाचे आहे. कर ता सदर 
आरो  य वभागाचा ना हरकत माणप ासाठ   .1000/-फ स आकारणीचा  ताव मा  यते तव . 
वषय .3 
    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेडचा समावेश Smart City म ये हो यासाठ  शहराच संपुण मा हती स ह , े े टशन सादर 
करणे,स लागार नेमणे व डपीआर तयार करणेकर ता व वध े ातील कांह  त  य ंची आव यकता आहे.  यातून  City Transformation 

Resource Team  ची थापना करता येईल. 
  याकर ता कांह  अनुभवी त  व स लागार यांची िनयु  कर याचे सवािधकार आयु ानंा दान कर यासाठ  ताव सादर. व 
सदरचा ठराव याच सभेत कायम कर यासाठ  िशफारस कर यात येते.  
वषय .४        

सन 2011-2012  थािनक िनधी लेखा प र ा औरंगाबाद तफ कर  यात आले  या लेखा प र ण अहवालास मा  यता देणे बाबत. 
वषय .५ 

सन 2013-2014 या आिथक वषात एलबीट  पासुन िमळणारे  उ  प  न व 2014-2015  चालू वषात िमळत असलेल ेउ  पनात खुप 
मोठया मणात घट झा  याच े दसून येत अस यामूळे एलबीट  या उ  प  नात होत असले  या घट ची चौकशी कर  याकर ता मु  य लेखाप र क 
याचे अ  य तेखाली अंतगत लेखाप र क ी  वलास भोसीकर,स.आयु  त एलबीट  ी गुलाम सादेक यांची उपसिमती कायम कर यास 
नांवामनपा वशेष सभेन े ठराव .७० द.१४.८.२०१४ अ वय े मा यता दली होती, यानुसार  सदर ल उपसिमतीन े सादर केले या चौकशी 
अहवालावर िनणय घेणे बाबत  
वषय .६ 
 ज हा डा अिधकार  , नांदेड यांनी िसडको न वन नांदेड येथील जू या िस हरेज टमट लॉटची जागा जलतरण तलाव बांध यासाठ  
सदर ल जागेचा संयु  करारनामा िसडको, तालुका डा संकुल सिमतीस क न द यास अ ावत जलतरण क◌ेच ेकाम कर यास सोई कर होइल 
अस ेप  दल ेआहे. 
 सदर ल जूना िस हरेज टमट लॉ टची जागा िसडको शासनाने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस ह तांतर त केलेली असून 
महानगरपािलके या ता यात आहे. 
  तर  सदर ल जागेवर तालुका डा संकुल सिमती यांनी जलतर णका तयार के यानंतर वापर व देखभाल हो याकर ता नावामनपाके या 
ता यात ावी लागेल या अट वर तालुका डा सिमती व नावाशमनपा यांनी संयु  करारनामा क न देवून तालूका डा सिमती  अ ावत 
जलतर णकेच ेकाम पुण कर याची परवानगी देणे यो य राह ल.व जलतर णकेच ेकाम पुण झा यावर ता काळ महानगरपािलके या ता यात सदर 
जलतर णका वापरासाठ  ह तांतरण कर यात  येईल  या अट वर मा यता देणे यो य राह ल. 
 ताव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभ ेसमोर सादर. 
वषय .७ 
  नावांमनपा ह द तील  सव न.ं७० मौजे नांदेड न.भू. .४७९६ या  मंजुर  अिभ यासातील आर त जागा शाळेसाठ  १०६० 
चो.मी.व मुलांचे खेळाचे मैदानासाठ  ३८२२ चो.मी.रेखाकंनातील मंजुर असलेली जागा अ य ,डॉ.बी.आर.आंबेडकर फाऊडेशन यांनी ई –लिनग 
शाळेसाठ  जागा दे याची वनंती केली आहे.  
        सदर जागा देणे बाबत िश णािधकार  ,महानगरपािलका नांदेड व स.ंसचंालक नगररचना यांनी सु दा ई लिनग शाळेसाठ  सदर ल 
जागा दे याबाबत हरकत नस याचा अहवाल दलेला आहे. 
   सदर ल सं था ह  मुंबई व थ  अिधिनयम १९५०  व सं था न दणी अिधिनयम १८६० अंतगत न दणीकृत सं था आहे.  
    तर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७९(ग) माणे पुढ ल कायवाह  क न ितवष भाडे व अनामत र कम 
स.सचांलक, नगररचना ठरवतील या माणे सदर ल सं थेस िनयम व अट वर मा यता दे यासाठ  ताव सादर. 
                 स. सद याचे ताव  
वषय .८      ताव  
      नांदेड शहरात संचखंड गु दारा येथे देश वदेशातील अनेक धाम क बांधव दशनासाठ  दररोज येतात या ेक ना नांदेड येथे 
राह यासाठ  गु दारातफ मोफत या ी िनवास (धमशाळा) येथे राह याची यव था कर यात येते.या ेक  कडन कोणतेह  शु क आकार यात ू
येत नाह . हणून या ी िनवास व गु दारा लंगर सा हब इमारतीला महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १२९ २१ आ ण १३२ मधील 
तरतूद नूसार चचा क न ितवष  नाममा  .१००/-या माणे मालम ा कर आकार यासाठ  चचा क न िनणय घे यासाठ  ह  सभा 
सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- स.सर जतिसंघ िगल,                        अनुमोदक:- स. वरे िसंघ गाड वाल,े आनंद च हाण, वनय पाट ल, स. शेर अली 
 
 
 
 



 
वषय .९      ताव 
        जयिभमनगर येथील खालील नांवे दश वलेले नागर क जयिभमनगर येथील र हवाशी आहेत. यांचे नावाने तेथे घर न हते,आ ण ते 
या मोकळयाजागेवर वा त य कर त होते ती यां या ता यातील जागा बएसयुपी योजने अंतगत घर बांध यासाठ  आव यक लागेल तेवढ  

नस याने बएसयुपी अंतगत योजनेचा लाभ िमळाला नाह . िशवाय आता ते बेघर झालेले अस याकारणाने यांना साईट न.ं३४ येथील  गाळे 
देवून याचे पुनवसन करावे असा ठराव नांवाशमनपा संमत कर त आहे. 
 अ. .   नांव े     अ. .    नांवे  
  १.  मधुकर दनाजी गोटमुखे     २.  राधाबाई हलाजी सोनसाळेु  
  ३.  मनोहर द ाजी महागडे   ४.  ीवंता वजय कदम 
 ५.  मगल सोपानराव थोरात    ६. उषा शेकोजी ढवळे 
 ७.  सुनंदा गंगाधर तरटे    ८.  देवानंद पुंडलीक गजभारे 
 ९ रे मा उ म हटकर    १०. महे  माधवराव थोरात 
११. चं मुनी कािशनाथराव कांबळे   १२      वषा माधव िच  े
१३ उमेश रमेश िशंदे    १४      िस दाथ सोनाजी सोनकांबळे 
१५ अ ण भगवान कांबळे 
  ३४ साईट येथील गाळे नांवे वाटप क न याचे पुनवसन करावे असा ठराव करणे बाबत मा यता 
सुचक :- बाळासाहेब गंगाधरराव देशमुख              अनुमोदक:- अंजली सुरेशराव गायकवाड 
वषय .१०       ताव 
  मनपा ह द तील बएसयुपी योजने अंतगत रकामे असले या घरकुलाम ये मायनॉ रट  मी डया असोिसएशन ,नांदेड या न दणीकृत 
अ पसं याक उद प काराची संघटनेचे प कारांना याचे नावावर घर नाहू , यांचे िनवासासाठ  घरकुल मंजुर क न दे याबाबत ह  
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते.  

सुचकः- चाऊस हिसना बेगम साबेर चाऊस                                       अनुमोदकः- इशरत फातेमा अ.शमीम 
वषय .११      ताव 
  नांवाशमनाकेतील कमचा-यां या संबंधी व व वध वषयावर सालसन २०१३.२०१४ व २०१४.२०१५ या मागील दोन वषाम ये 
कोणकोण या वषयावर व कोण कोण या अिधका-यावर ल  वेधी सुचना /तारां कत  (LAQ) लागली आहे यासंदभात आज पयतची 
व तार त  मा हती सभागृहात लेखी व पात देवून चचा कर यात यावी. 
सुचकः- रावत दपकिसंह कािशनाथिसंग         अनुमोदकः- व ास बालाजीराव कदम  
वषय .१२        ताव 
  नांदेड शहरात खेळाचे वातावरण िनिमती कर यासाठ  व आ मसंर णासाठ  कराटे सार या माशल आट चे लासेस शहरात सु  
आहेत.या खेळा या पधा औरंगाबाद म ये महापौर चषक नावाने होत असतात अशाच कार या रा ीय पातळ या पधा नांदेड म ये 
आयो जत कर यात या यात. सदर ल पधा यश वी कर यासाठ  मागील दोन वषापासनु सतत नांदेड शहरात या मुलींना मोफत िश ण 
देणार  सं था इं डयन ईटरनॅशनल शावलीन टे पल व जराबाद,नांदेड यांनी तयार  दश वली असून महारा , आं देश ,पंजाब, ह रयाना, 
हमाचल देश, उ राखंड, तेलंगना, ओर सा, कनाटक, तािमलनाडू, द ली ई.१२ रा य सहभागी होणार आहेत, व या पधसाठ  एकूण 
२४,००,०००/- (अ र  चौ वस ल  ) खच अपे त आहेत व ह  पधा ऑग ट २०१५ या म ह यात आयोजन के यास या पधचे िनयोजन 
यव थत कारे लागेल,या पधमूळे नांदेड शहराचे नांव रा ीय पातळ वर खेळा या ीने लौक क होईल. हणून सदर ल ठराव एक मताने 
मंजुर कर यास मा यते तव सादर.  
सुचकः- सौ. दा सुिशलकुमार च हाण                       अनुमोदकः- सं दप िचखलीकर 
वषय .१३      ताव 
  मनपा ह द म ये खाजगी सं था, धाम क व सामा जक सं थांनी अथवा य नी व वध कारणासाठ  मनपा मालक चे भुखंड घेतले 
होते ते भुखंड या कारणासासाठ  धेतलेले आहे या कारणासाठ  याचा वापर होत नस याचे दसुन येत आहे. यमूळे सदरचे भुखंड 
ता काळ मनपाने ह तगत करावे.  

  तसेच यामनपा भुखंडा बाबत मा. यायालयात वाद चालू असतील अथवा या भखुंडाचा िनणय महानगरपािलके या बाजुने िनणय 
लागला असेल तर असे भुखंड महानगपािलकेत ता काळ समा व  करणे आ ण सदर भुखंडा बाबत एखा ा य , धाम क कंवा सामा जक 
सं थाना दे यासाठ  पर परवाटाघाट  क न िनणय घेवू नये अथवा असे िनणय झाले असतील तर ते ता काळ सभेसमोर सादर करणे सदर 
भुखंडाची मा हती महासभेसमोर आणून यानंरत महासभेची मा यता घेवून या बाबतचा िनणय घे याकर ता ह  सवसाधारण सभा सवानुमते 
मा यता देते.  
सुचकः- स यद शेर अली महेबुब अली                       अनुमोदकः- अ.हबीब अ .र हम बागवान 
वषय .१४      ताव 
  नांवामनपा हद त भाग .१२ मधील तानाजीनगर, गोपाळनगर. िम नगर, याभागात दिलत समाजाची लोकसं या मोठया 
माणात असून हा भाग न वन वसलेला आहे येथील नागर क मुलभूत सु वधापासुन  वंिचत आहे.  



  यामूळे सदर ल भाग दिलत व ती सुधार यासाठ  असले या िनधीतून वकास कर यास व दिलत व ती हणून घो षत कर यास 
ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते.  
सुचकः- सौ.जय ी आनंद जाधव                        अनुमोदकः- सौ.संिगता पु वीराज राओ  े
वषय .१५      ताव 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अ थापनेवर कायम व पी कायरत असले या सौ.शीला हनुमंतराव हवरे, मु य िल पक 
तथा अिभलेखे पयवे क मनपा नांदेड व सौ.िललावती डावरे, िलपीक यांना सेवो म या िश ण काय मासाठ  शासनामाफत कायालयीन 
आदेश .नांवाशमनपा/सा व/२०४७७/१५ द.१३.२.२०१५ या आदेशानुसार यशवंतराव च हाण वकास शासन बोिधनी यशदा पुणे यैथे  
उप थत राह यासाठ  आदेिशत केले होते. 
  वर ल संबंिधत कमचार  नांदेडयेथून द.२५.२.२०१५ रोजी अमुल ह स ने पुणे येथे जात असतांना ददवाने दु .२६.२.२०१५ रोजी 
िश र जवळ ल ग हाणवाड  येथे अमुल हल चा अपघात झाला व सदर अपघाताम ये दो ह  म हला कमचार   गंिभर जखमी झा या 
अस यामूळे यांना ए बुल सने पुणे येथील हाड कर हॉ पीटल येथे आयसीयु म ये दाखल कर यात आल,े तेथे सौ.िशला हवरे यां या 
पाठ माग या मण यावर श ा या कर यात आली यासाठ   व औषधोपचारासाठ  . ६.०० ल  एवढा खच झालेला आहे. तसेच 
संबंिधतांना यापुढे ह कमानप एक वषभर औषधोपचार करावा लागणार आहे. 
     सौ.िशला हवरे व सौ.िनलावती डावरे या म हला कमचार  ऑन डयुट  अपघातात गंिभर जखमी होवून यां यावर श या  कर यात 
आली अस यामूळे यांना वशेष बाब हणून औषधोपचार व श येसाठ  झालेला खच दे यास ह  सवसाधारण सभा सवानमुते शासक य 
व आिथक मंजुर  देते व सदरचा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   
सुचकः- कशोर यादव                           अनुमोदकः- चाऊस हिसना बेगम साबेर चाऊस 
वषय .१६           ताव 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचार  शेख इ माईल शेख हसेन िलपीक पाणी पुरवठा वभागात कायरत ु असून याच 
प ीचे कमरेतून दो ह  पाय चाल यासाठ  काम कर त नस यामूळे यांचा उपचार जसलोक हॉ पीटल रसच सटर मुंबई येथे उपचार चालू 
असून यांच े

उपचारावर अंदाजे .३.०० ल  खच झालेला आहे, कर ता संबंिधताचे उपचारावर झालेला खच .३.०० ल  मनपा फंडातून अनुदान देणेसाठ  
शासक य व आिथक मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   

सुचकः- स.जानी मोहमद कािसम                      अनुमोदकः- गफार खान गुलाम महमंद खान 
वषय .१७           ताव 
  मनपाकेतील कायरत कमचार  एम.एम. चंदेल िलपीक यांची आई प घाता आजाराने बेशु द अव थेत गे यामुळे याचंया वै कय 
उपचारासाठ  मोठा खच णालेला असून डॉ टर या स यानुसार पुढ ल उपचार है बाद या ठकाणी करणे आव यक अस याने यां या 
इलाजासाठ  . २.०० ल  खच अपे ीत आहे.  संबंधीत कमचा-यांची आथ क प र थती अ यंत बकट झालेली अस यामुळे संबंधीत हे 
येवढा खच क  शकत नस याने यांना मनपा तफ आथ क मदत हणुन . २.०० ल  दे यास ह  मनपा सव साधारण सभा सवानुमते 
मंजुर  देते..   

सुचकः- गणपत गुणाजी धबाले, अ नापुण ज मुिसंह ठाकूर               अनुमोदकः- गफार खान गुलाम महमंद खान 
वषय .१८           ताव 
मनपा आ थापनेवर ल र  पदावर िनयमानुसार ता काळ मनपाकेतील कमचा-यांना सेवाजे तेनुसार पदो नती देवुन भरणे बाबात कायवाह  
करणे   

सुचकः- वर िसंघ गाड वाले, मोद खेडकर              अनुमोदकः- च हाण आनंद शंकरराव, वनय 
पाट ल 
वषय .१९           ताव 
  मनपा मालम ा कर आकारणी व वसुली वभागातील ी द ा य जनाधन जाधव पाट ल िलपीक हे सन १९८६-८७ पासुन कर 
आकारणी वभागात कायरत असुन सन २००५-०६ ची कर आकारणी व सन २०१३-१४ ची भांडवली मु याधार त कर आकारणी कर यात 
यांनी उ कृ  िनयोजन क न कर आकारणी िनयम तयार क न भारांक िन ीतीवदारे यश वीपणे लागु कर यात सहभाग न दवली आहे 
यामुळे मनपाकेने घेतले या िनणयानुसार भांडावली मु याधार त प दतीने कर आकारणी लागु करणा-या मोज याच मनपा पैक  एक 

महानगरपािलका ठरली आहे व याक रता रा य शासनाने मनपाकेस उ ेजनाथ अनुदान . ३.५० कोट  + १२ कोट  २२ लाख असे एकूण . 
१६ कोट  ७२ लाख सन २०१३-१४ व २०१४-१५ म ये दान केले आहे सन २००५-०६ ची कर आकारणी व जा हरात कर वसुलीचे उ प नात 
भर व वाढ झा यामुळे त कालीन आयु ांनी जा हरात िनर खक पदावर यांना बढती दे याक रता शासना माफत ताव सादर केला होता 
तथापी ठराव ं . ३७ द. २४ मे २००६ ठरावाम ये इतर १७ कमचा-यांचे नावे समा व  झा यामुळे या ठरावाची अमलबजावणी कर यात 
आली नाह  व तो शासनाकडेह  मंजुर  क रता पाठ व यात आला नाह  मनपाकेत असे अनेकाना बढती देऊन काम करणारांना संधी दली 
आहे. 
  संबंधीताने आतापयत केलेले काया दारे मनपाकेस सन २००५-०६ म ये सामा य करात . ३.६० कोट  व सन २०१३-१४ या कर 
आकारणीवदारे सामा य करात . ७.२७ कोट  उ प नात भर पडली 
  ी द ा य जनाधन पाट ल यांनी मालम ा कर आकारणी बाबत व इतर कायालयीन िश ण वेळोवेळ  यशदा पुणे व ऑल इंड या 
लोकल से फ ग हनमट घेऊन ऑल इंड या लोकल से फ ग हनमट या सं थेकडन एलएसजीड  पद वका ा  केली आहेू . 



 
  खालील माणे िश ण सं था व िश ण कालावधीत ा  केले आहे. 
  १) अ खल भारतीय थािनक वरा य  सं था पुणे तफ Property Tax administration A major Source of Revenue for Local  

                      Bodies दनांक २२ ते २४ नो हबर २००६ 

  २) यशदा पुणे तफ Review on JNNURM Reforms दनांक १६ ते १८ जुन २००९ 

  ३) यशदा पुणे तफ मतावृ द  िश ण द. २९ जुन ते ३ जुलै २००९ 

  ४) अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था पुणे तफ भांडवली मु याधार त प दतीने कर आकारणी व वसुली सुधार त प दती  
            िश ण काय म द. ३० ते ३१ ऑ टोबर २०१० 

  ५) यशदा पुणे तफ ेिनंग ऑन म ट पाय युवर क स वथ ए सेल द. १२ ते १४ जुलै २०११ 
  ६) यशदा पुणे तफ भांडवली मु याधार त मालम ा कर आकारणी द. २६ ते २८ नो हबर २०१२ 

  ७) यशदा पुणे तफ  Advance Automation using word and Excel द. १ ते ४ जुलै २०१३ 

  सां कृतीक काय वभाग महारा  शासन आयोजीत लोको सव २००४ नांदेड उ कृ  आयोजनात सहकायाबदल माणप  देऊन 
गौरवीले आहे तसेच गु  ता ग ी शता द  सोहळा २००८ कॅ प यव थापनात योगदाना बदल माणप  देऊन गौर व यात आले आहे. 
 संबंधीताची काम कर याची सचोट  माणीकपणा व या दारे मनपाकेस ा  झालेला महसुल याम ये याचा मह वपुण सहभग सह ला आहे 
तसेच यां या वर ल िश णामुळे व मनपा कर वभागाचे संगणक करणात व ऑनलाईन कर णाली लागु कर यात यांचे मह वाचे योगदान 
ल ात घेऊन यांची स या लागु असलेली व र  िलपीक वेतन ेणी . ४०००-६००० आहे यांना याच वेतन ेणीतील र  पदावर बढती देऊन 
सहा यक कर अिध क कंवा व र  िलपीक हणुन पदावर बढती दे यात येते सदर ल ठरावाची अमलबजावणी वर त प रणामाने कर यात 
यावी हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचकः- आनंद शंकरराव च हाण                             अनुमोदकः- स. वर िसंघ गाड वाल े
वषय .२०           ताव 
  मनपा तफ अथवा संयु  व माने व इतर  िमळुन सां कृतीक, डा, आथक वै कय मदत एकूण खच कर या बाबतचे 
धोरणा मक िनणय घे यासाठ  चचा करणे बाबत.   

सुचकः- वर िसंघ गाड वाले                                     अनुमोदकः- कशोर भवरे 
वषय .२१           ताव 
  मनपा आ थापनेवर ल मेड कल ऑ फसर िनवृ  झा यामुळे र  पद ता काळ भरणे बाबत   
सुचकः- च हाण आनंद शंकरराव,                                     अनुमोदकः-, वर िसंघ 
गाड वाले  
वषय .२२           ताव 
  मनपा ह ीत बएसयुपी योजने अंतगत एकूण कती झोपडप ट  भागात एकूण कती घरकुले मंजुर झाली झोपडप ट  िनहाय 
तपशील दे यात यावा तसेच अ ाप पयत शासनाकडन कती िनधी ा  झालीू  व कती मंजुर झाला  झोपडप ट िनहाय मुलभूत सु वधासह त 
तपशील दे यात यावा. 
  नांदेड मनपाकेने कती झोपडप ट  भागात घरकुलाचे व मुलभुत सु वधाचे कामे पुण केली व एकूण कती घरकुलेची कामे पूण 
केली व कती घरकुलाचे कामे गतीपथावर आहे व यावर झालेला व होणारा सभंा य खच झोपडप ट िनहाय सव साधारण सभेसमोर 
दे यात यावा.   

सुचकः- गफार खान गुलाम महमंद खान                            अनुमोदकः- स. शेर अली 
वषय .२३           ताव 
  मनपा ह ीत बीएसयुपी योजने अंतगत अनु मे क  शासन व रा य शासन यांचा मोठया माणात िनधी आला होता पण सदर 
िनधी आता पयत कती खच कर यात आला आहे व हत मुदतीअंती कांह  िनधी क  व रा य शासनास परत करावा लागत आहे काय या 
संदभात स व तर मा हती सभागृहासमोर ठेव यात यावी.   

सुचकः- मोद खेडकर                   अनुमोदकः- सौ.सुदशना महेश बाळु खोमणे, उमेश च हाण 
वषय .२४           ताव 
  मनपा ाथिमक शाळा ं . ४ जंगमवाड , नांदेड येथील पा या या टाक  खाली वकशाप ता पुर या व पात मागील ए ल २०१४ 
म ये िशफट कर यात आली होती.  जुनी इमारत जंगमवाड  दवाखाना येथ ेअसून ती इमारत वर त द त क न जुन ु २०१५ या आत 
परत जु याच इमारतीत पाठ वणे यो य राह ल अ यथा ह  नामवंत शाळा बंद पडेल गर ब होतक न मागास व ा याच अतोनात नुकसान 
होईल क रता हा ताव चचसाठ  सादर.   

सुचकः- कशोर भवरे                                           अनुमोदकः- आनंद च हाण 
वषय .२५           ताव 
  जुना म ढा येथील मनपाकेचे रंजीतिसंघ माकट या जागेत बओट  त वावर होणा-या बांधकाम हा मनपाके या नगररचना 
वभागाचे प  ं . नावाशमनपा/नर व/झोन४/मा.आधी १०७/ द. ०५.०१.२०१५ नुसार स माननीय वकृत सद य ी हसन बीन उबेद 
अलकसर  यांनी मा हती या अिधकारा अंतगत नगररचना वभागाकडन जुना म ढा येथील रं जतिसंघ माकट या जागेवर होत असले या जय ू



केदारनाथ ब डकॉन ा.िल. बांधकामा बाबत मा हती मागीतली होती व या अनुषंगाने वर ल नगररचनाने प ा दारे दले या मा हतीनुसार 
सदर ल जागेवर पुण: वनापरवाना व अनािधकृत बांधकाम चालू अस याचे प  झालेले आहे. 
  तसेच रंजीतिसंघ माकट व कै. माधवराव बंद मंगल कायालयाचया जागेवर बओट  त वावर  यापार  संकुल व इतर कायालये ु
बांध यासाठ  जय केदारनाथ ब डकॉल ा.िल. या नावा या ठेकेदाराला वकसीत कर यासाठ  दे यात आलेले आहे व या जागेवर बांधकाम 
सु  कर यापुव  संबंधीत ठेकेदारास जे अट  व शत  ठेव यात आलेले आहे यानुसार यांनी बांधकाम सु  कर या अगोदर िनयमानुसार 
बांधकाम परवानगी घेणे बंधनकारक होते पण संबंधीत ठेकेदाराने तसे न करता मनपा शासनाला व बांधकाम परवानगी या िनयमाला 
धुडकावून अनािधकृतपणे सदर ल जागेवर बांधकाम जोराने सु  क न छतापयत बांधकाम णालेले असतांना सु दा मनपा शासनाने याची 
दखल घेतलेली नाह  व तसेच सदरचे बांधकाम रोख या बाबत कोणतेह  कारचे य  दसून येत नाह .◌ ़

  हणुन जय केदारनाथ ब डकॉन ा.िल. या ठेकेदाराने बओट  त वावर दे याचया अट  व शत चे उ लंघन के याने व बओट  
करारा या अट नुसार संबंधीतांनी अट  व शत चे उ लंघन के या कारणाने यांना मंजुर कर यात आलेने बओट  चे करार ता काळ र  करावे 
व आजपयत झालेले बांधकाम बाबतची जबाबदार , जबाबदार  अिधका-यांची जबाबदार  िन त क न यां या वरोधी प नेता, सभागृहनंता, 
थायी िस सभापती, मा उपमहापौर व मा. महापौर यांचाह  समावेश कर यात यावा जेणे क न यापुढे कोण याह  बओट  त वावर ल ठेकेदार 
बओट  अट  व शत चे उ लंघन करणार नाह  व आता पयत दले या बओट  त वावर ल सव बांधकामाची या सिमती दारे चौकशी कर यात 
यावी. क रता वर ल ठराव या सव साधारण सभेत सवानुमते समंत कर यात येते व या सभे म ये या ठरावास कामय कर याची मंजुर  
दे यात येते. 
सुचकः- हसन बीन उबेद अलकसेर                     अनुमोदकः- अंजुम बेगम श.े अफरोज 
वषय .२६      ताव 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द त वसंतनगर भागात येक उ हाळयाम ये टेलएंड पॉईटवर राहणा-या  नागर कांना 
ती  पाणी टंचाईस त ड ावे लागत आहे. 
  कर ता मगनपुरा,वसंतनगर भागात जूनी पाईप लाईन काढून न वन पाईप लाईन टाकून पाणी पुरवठा सुरळ त कर याकर ता ह  
सवसाधारण सभा सवानुमते मंजुर देते.   

सुचकः- सौ.सोनाबाई रामचं  मोकले                    अनुमोदकः- ईशरत फातेमा अ.शमीम  
वषय .२७      ताव 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे उ प नाचे ोत वाढ व यासाठ  गंुठवार  तावाचे पुन  दाखल क न घे यासाठ  
गुठेवार स  मुदतवाढ दे यास मा यता देणे बाबत.     

सुचकः- आनंद शंकरराव च हाण                                   अनुमोदकः- शफ  अहेमद कुरेशी  
वषय .२८      ताव 
   जेएनएनयुआरएम योजने अंतगत नादेड शहरातील व वध वकास कामासाठ  तसेच बएसयुपी घरकुल बांधकाम व मुलभूत 
सु वधाचे कामासाठ  के  शासन व महारा  शासनाचे सहायाने सन २००५-२००६ पासून महानगरपािलका, नांदेडला िनधी वतर त कर यात 
आला होता, यानुसार महानगरपािलका नांदेडने कामास सु वात क न मोठया माणात कामे अंितम केलेली आहे. काह  िश लक कामे 
गती पथावर आहेत. ३१ माच २०१५ जी कामे अंितम होणे अपे त आहे अशा सव कामासाठ  िनधी क  शासन  व महारा   शासनाकडे 

मागणी क न िनधी ा  क न यावा जेणे क न  मनपा नांदेडला  बोजा सोसावा लागणार नाह . सदर लागणारा अपे त िनधी क   
शासन व महारा  शासनाकडन मागणी कफन ा  क न घे यासाठ  तसेच जर शासनाकडन  ा  िनधी  शासनाकडे परत करावयाची ू ू
आव यकता भास यास सदर िनधी परत करतांना सवसाधारण सभेची मा यता घेवूनच  िनधी परत कर यात यावा.  
सुचकः- सर जतिसघ िगल                                   अनुमोदकः- उमेश च हाण, चॉदपाशा कुरेशी    
वषय .२९      ताव 
   नांवामनपाके या थायी सिमतीने ठराव . १४९ द. २१.१०.२०११ रोजी संमत केले या ठरावानुसार ह सवसाधारण सभा 
याठरावा माणे कायवाह  कर यासाठ  शासक य व आिथक  मा यता देवून सदर ठराव याच सभेत कामय करते. 

सुचकः- सर जतिसघ िगल                                    अनुमोदकः- उमेश च हाण,चॉदपाशा कुरेशी    
वषय .३०      ताव 
     मनपाके या जागेवर अनािधकृतपणे चालु असले या नालंदा शाळे माणे इतरह  ठकाणी कायवाह  क न जागा ता यात घणेे बाबत. 
सुचकः- स. शेर अली स. महेबुब अली                                                  अनुमोदकः- हसन बन उबेद अलकसेर      
वषय .३१           ताव 
  मनपा ह ीत व वध भागात रलाय स 4G या संबंधीत जिमनी अंतगत केबल टाक यात येत आहे या कामा संदभात खालील 
मा हती सभागृहात दे यात यावी. 
१) Reliance 4G कामा संद ात झाले या िन वदा याची कायारंभ आदेशाची त. 
२) सदर ल एज सीला खोदकामाचे दर Road Charges ठर वतांना कशाचा आधार धे यात आला. 
३) सदर ल कामाची कालमयादा काय 

४) कोण याह  आधारे (सव साधारण सभा/ थायी सिमती) परवानगी दे यात आली 
५) सदर ल कामासाठ  र ता खोदकामास परवानगी दे यात आले आहे काय   

सुचकः- मोद खेडकर                   अनुमोदकः- सौ.सुदशना महेश बाळु खोमणे, उमेश च हाण 



 
वषय .३२           ताव 
  मनपा ह ीत सव धािमक काय मास नाममा  भाडे आकारणे र  सालसर भजन मंडळ नांदेड दारा आयोजीत रामकथा व भजन 
काय मास द. २७ माच ते ५ ए ल (१०) दवस फायर गेड काय थळावर नाममा  कमीत कमी दर आका न उभे करणे. 
सुचकः- कशोर यादव                                           अनुमोदकः- आनंद च हाण 
वषय .३३           ताव 
  भाग . ४० मधील लहजीनगरु , लंबीनीनगर,शाहनगरु , वा मीक नगर, याभागात  ९० ट के दिलत व ती असून तेथील गर ब 
लोकां या मुलांना सं कांर म बन व यासाठ  अंगणवाड  असणे आव यक आहे.  भावीपीढ  िश ण घेउण स मपणे उभार यासाठ  लहान 
मुलांना िश णाचे धडे देणे व यां यावर चांगले सं कार करणे आ यंत आव यक आहे क रता सदर दलीत व ती म ये अंगणवाड  बांधून 
दे यास मंजुर  देणे बाबत. 
सुचकः- डॉ. क णा जमदाडे                                        अनुमोदकः- आनंद च हाण 
 

वा र त/- 
नगरसिचव, 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 


