
                                                                                                    जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/CR- / ०५/२०१६ 
                   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                                    दनांक:- ०८.०८.२०१६ 

दनांक १०.०८.२०१६ रोजी या आयोजीत कर यात आले या सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प ऽका 
वषय बं.०१ 
 दनांक ०५.०१.२०१६, २९.०२.२०१६, १९.०३.२०१६ रोजीची अदंाजपऽ कय वशेष सभा ३१.०५.२०१६, ०२.०७.२०१६ रोजीची अदंाजपऽ कय 
वशेष सभा दपार  ु ३.०० वाजता, ४.३० वाजता व ५.३० वाजता मागील झाले या सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत 
वषय बं.०२ 

महारा  शासन नगर वकास वभाग, मऽंालय मुबंई यांनी शासन िनणय बं. महारा  शासन नगर वकास वभाग, शासन प रपऽक बं. 
ठामपा2002/821/ूब.86/न व-23/ द.2 जलुै, 2008 नुसार शासनाने महापािलकेतील अिधकार /कमचार  मॉडेल सेवा ूवेश िनयम तयार 
कर या या ने कालब द कृती कायबम आखुन दला यानसुार महापािलकेतील अिधकार /कमचार  यांचे सेवा ूवेश िनयम तयार कर यात 
आले यात सरळ सेवेने भरावयाचे व वध संवगातील पदाबाबत वयाची अट ह  महारा  शासनाचे धोरण आ ण महारा  लोकसेवा आयोग यांनी 
व हत केलेली व वध पदांची वयोमयादा िन ीत कर यात आली तसेच पदो नतीसाठ  आवँयक अनुभवाची मयादा शासना या सामा य ूशासन 
वभागाचे दनांक 25.02.2005 या शासन िनणयातील िनदशानुसार कमचार /अिधकार  यां या हरकती व सुचनांवर रतसर सनुावणी घेऊन 
नमुना सेवा ूवेश िनयम तयार क न दनांक 20.09.2008 रोजी सव साधारण सभे समोर मा यतेसाठ  सादर केले होते सवसाधारणसभेने 
दनांक 08.08.2011 रोजी या सभेत ठराव बमाकं 94 ारे महापािलके या ूःतावीत मॉडेल सेवा ूवेश िनयमास मा यता ूदान के यानंतर 
महानगरपािलकेने दनांक 09 जुलै 2012 रोजी तयार केलेले मॉडेल सेवा ूवेश िनयम शासन असाधारण राजपऽात ूिस द कर यासाठ  शासक य 
मुिानालय औरंगाबाद येथे ूिस द साठ  पाठ वलेले आहेत.  

महारा  शासन नगर वकास वभागाचे शासन िनणय दनांक 4 मे 2006 अ वये रा यातील अ ते ड वग महानगरपािलकेत 38 पदांचा 
आकृतीबंध िन ीत केला असून उवर त पदासाठ चा आकृतीबंध िन ीत कर यात बाबत आवँयकते िनदश दलेले आहेत. यानुसार 
महानगरपािलकेचे वाढ व ेऽफळ, लोकसं या व आःथापना खच 35 %  ची मयादा याम ये वेतन,िनवृ ी वेतन, कायालयीन खच, वहान, इंधन, 
ःटेशनर  व बैठकावर ल खच या सव बाबी वचारात घेवनू आकृतीबंध िन ीत कर याबाबत िनदश दे यात आले आहेत यानुसार 
महानगरपािलका सवसाधारण सभेने 31.08.2013 रोजी ठराव बमांक 126 ारे महापािलका आयु ांनी लवकरात लवकर महापािलकेतील कमचार  
आकृतीबंधाचा ूःताव तयार क न शासनास सादर करावा अशी मा यता दलेली आहे यानुसार महापािलका कमचार  आकृतीबंधाचा ूःताव 
तयार कर यापुव  कायालयीन पऽ बमांक 22939/2013 दनांक 16.12.2013 या प रपऽका ारे सव वभाग ूमुखानंा आवँयकती मा हती सादर 
कर यास सुचना दे यात आ यानंतर सव वभाग ूमुखांची आकृतीबंध अतंीम कर यासाठ  दनांक 30.05.2014 रोजी बठैक आयोजीत कर यात 
आली आ ण वभाग ूमुखां या सुचनांनसुार या कायालयाचे पऽ दनांक 16.03.2015 अ वये आकृतीबंधाची कायवाह  अतंीम ट यात अस याचे 
शासनास कळ व यात आले. 

शासनाचे पऽ दनांक 17.08.2015 चे पऽास अनुस न शहराची वाढती लोकसं या, नागर  भागाचा वकास, शासना या व वध योजना 
व यानु प वाढलेले कामकाज या बाबीचा वचार क न महानगरपािलके या वभाग ूमुखा माफत आवँयक असणा-या पदांचा आढावा घेवून 
भ वंयातील 25 वषा या ने उपयोगी पडणारा कमचार  आकृतीबंधचा ूःताव, उपसिचव, नगर वकास वभाग मंऽालय मुंबई यां या 
सुचनेनुसार वसई वरार महानगरपािलकेचे कमचार  आकृतीबंध व सेवा ूवेश िनयमास महानगरपािलका सवसाधारण सभे या मजंरु या अिधन 
राहन शासनाने मंजरु  दलेली आहे याच धत वर कमचार  मॉडेल सेवा ूवेश िनयमासह त कमचार  आकृतीबंधाचा ूःताव दनाकं ु 05.09.2015 
या पऽा ारे शासन मा यतेसाठ  शासनाकडे सादर कर यात आलेला आहे.  

महारा  शासन नगर वकास वभाग (नवी-24) चे क  अिधकार  यांनी यांचे पऽ द.28.01.2016 अ वये कळ वले क , मा.महापौर 
यांनी सेवा ूवेश िनयम व कमचार  आकृतीबंधाचे अनुषंगाने उप ःथत केले या मु ांनुसार अहवाल सादर करावा यास अनुस न या कायालयाचे 
पऽ बमांक 14450/2016 दनांक 05.02.2016 अ वये महापािलकेचा ठराव बमांक 94 दनांक 08.08.2011 आ ण ठराव बमांक 126 दनांक 
31.08.2013 नसुार मॉडेल सेवा ूवेश िनयम आ ण कमचार  आकृतीबंधाचा सयंु  ूःतावाचा अहवाल शासन मा यतेसाठ  सादर कर यात 
आलेला आहे. सदरचा मॉडेल सेवा ूवेश िनयम आ ण कमचार  आकृतीबंधाचा संयु  ूःताव महारा  शासन नगर वकास वभागाचे शासन 
प रपऽक दनांक 02 जलुै 2008 मिधल िनदशांनसुार मा यतेःतव महापािलका सवसाधारणसभे समोर सादर कर यात येत आहे. 
वषय बं.०३ 
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/५८८१/२०१६ दनांक ०५.०८.२०१६ अ वये ौी वजय िनलंगेकर अ य  एकिन  ूित ान 
नांदेड यांचे िनवेदना दारे दरवष ूमाणे बु द जयंती िनिम ाने दनांक २१ मे २०१६ रोजी बु द ूभात या सांःकृितक कायबमाचे आयोजन 
कर यात आले अस याचे कळ वले असून सदर कायबमासाठ  महानगरपािलके तफ गतवष  ूमाणे आथ क मदत दे यात यावी अशी वनंती केली 
होती. याअ वये सदर िनवेदनानुसार मा. महापौर, मा.सभापती ःथायी सिमती, मा. सभागहृनेता, मा. वरोधीप नेता मनपा नांदेड यांचेकडे 
सदर ल ूकरणी अिभूाय दे यासाठ  मा यतेःतव सादर कर यात आले होते यानुसार मा. महापौर मनपा नांदेड यांनी संबंधीतांची िनयमानुसार 
कागदपऽे तपासून व पुतता क न यावी अशी सुचना द या असुन, मनपाची आथ क ःथीती पहाता पये ५०,०००/- (अ र  पये प नास 
हजार) अनुदान दे यास मा. महापौर मनपा नांदेड यांचा अिभूाय दनांक १८.०५.२९०१६ अ वये मा यता दली आहे 
 यानुसार संबंधीतांनी बु द ूभात या कायबमास अनुदान िमळ यासाठ  खालील ूमाणे कागदपऽ सादर केलेले आहेत. 
 



(२) 
१) एकिन  ूित ान नांदेड या संःथचा ठराव दनांक १४.०४.२०१६ 
२) संःथेचे न दणी ूमाणपऽ (सहाययक संःथा िनबधंक नांदेड वभाग) 
३) संःथेचे न दणी ूमाणपऽ (सहा यक धमादाय आयु  नांदेड वभाग) 
४) संःथेचे प रिश  व ापन (मेमोरंडम ऑफ असोिसएशन) 
५) संःथे या वाष क लेखाप र ण अहवाल 
६) चाटड अकंाऊंटंट यां या माफत झाले या लेखाप र णाचा अहवाल 
 मनपा सवसाधारण सभेची मा यता अपे ीत गृ हत ध न वर ल कायबमासाठ  . ५०,०००/- (अ र  पये प नास हजार फ ) चे 
अनुदान दे याची काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  दे यात आली यास मा यतेसतव सादर.  सदर र कमेचा धनादेश एकिन  ूित ान 
नांदेड यां या नावें दे यात यावा यावर होणारा खच सालसन २०१६-१७ या सबंंधीत िशषकाखालील तरतुद तुन कर यात यावा यास काय र 
ूशास कय आथ क मंजरु  दे यासाठ  मनपा सव साधारण सभेसमोर सादर. 
वषय ब.०४ 
      महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय ब. सं कण/2015/ू.ब.90/न व-16 मंऽालय मुंबई-32 द. 16 जानेवार  2016 चे 
कृपया अवलोकन हावे.रा यातील नागर  ःथािनक ःवरा य संःथा यां या ह तील रः यांची देखरेख - द ःतीु , रःता बांधणी, रः यांचे 
डांबर करण, मोठया ूमाणात नादु ःत झाले या रः यांची पुनबांधणी, रःता-पुल व रे वे-पुल बांधणी, पदपथ बांधणी, भुयार  रःता इ याद  रःता 
व त अनुषंिगक बाबींचा वकास करणेसाठ  ''सवसाधारण रःता अनुदान '' व '' वशेष रःता अनुदान'' अशा दोन ूकारे रःता अनुदान हणुन 
मंजरु कर यास सदर शासन िनणया ारे मा यता दे यात आलेली आहे.  
       1. सवसाधारण रःता अनुदान - रा यातील अ ःत वातील सव महानगरपािलका/नगर प रषद/नगर पंचायत हया सव साधारण रःता 
अनुदान िमळ यास पाऽ राहतील. 'ड' वग महानगरपािलकेसाठ  दरवष  . 75.00 ल  मंजरु कर यात आलेले असनू काया वयन  
यंऽणा संबंधीत महानगरपािलका/नगर प रषद/नगर पंचायत राह ल. संबंधीत नागर  ःथािनक ःवरा य संःथेची सवसाधारण सभा कामे िन त 
करेल. िन त कर यात आले या कामांना स म ूािधका-यांची तां ऽक मा यता ूा  झा यानंतर सदर कामांना ूशासक य मा यता दे याचे 
अिधकार संबंधीत नागर  ःथािनक ःवरा य संःथाचे आयु /मु यािधकार  हे स म राहतील. 
       2. वशेष रःता अनुदान - नागर  ःथािनक ःवरा य संःथांना िनयमीत िमळणाढया सवसाधारण रःता अनुदान यितर  वशेष रःता 
अनुदान िमळ यास अ ःत वातील सव महानगरपािलका/नगर प रषद/नगर पंचायत पाऽ राहतील. तथापी सवसाधारण रःता अनुदान  
मंजरु क न िश लक अथसंक पीय तरतुद व मागणीचे ूःताव वचारात घेवुन आवँयकते नूसार महानगरपािलका/नगर प रषद/नगर पंचायत 
यांना वशेष रःता अनुदान मंजरु कर याची कायवाह  कर यात येईल. सदरचे अनुदान मंजरु करतेवळ  खालील बाबींचा वचार कर यात येईल. 
1. नागर  ःथािनक ःवरा य संःथेची व ीय प र ःथती 2. ःथािनक गरज व ूाथिमकता 3. पूरक वकास ूक पाक रता 4. भौगोिलक 
प र ःथती 5. नैसिगक आप ी 6. नागर करणाचा दर 7. पूरक दळणवळण साधानांचा वकास 8. हागणदार  मु  व ःव छ शहराची िनिमती. 
इ याद  '' वशेष रःता अनुदान'' अतंगत हाती घे यात येणाढया कामां या अमंलबजावणी क रता काया वयन यंऽणा आवँयकतेनूसार शासन 
ःतराव न िन त कर यात येईल. या ूकरणी शासन ःतराव न काया वयन यंऽणा िन त कर यात येणार नाह  अशा ूकरणी काया वयन 
यंऽणा संबंधीत महानगरपािलका/नगर प रषद/नगर पंचायत राह ल. '' वशेष रःता अनुदान'' अतंगत हाती यावयाची कामे शासन ःतराव न 
िन त कर यात येतील. या ूकरणी शासन ःतराव न कामे िन त कर यात येणार नाह त. अशा ूकरणी सवसाधारण सभा कामे िन त 
करेल. '' वशेष रःता अनुदान'' अतंगत मंजरु िनधी या मयादेत संबंधीत नागर  ःवरा य संःथा या आयु /मु यािधकार  यांनी कामांना 
सावजिनक बांधकाम वभाग/महारा  जवन ूािधकरण/स म ूािधकाढयाची तां ऽक मा यता घेवुन मा. वभागीय आयु , यां या अ य ते 
खाली ग ठत केले या सिमती समोर ूशासक य मा यतेसाठ  ूःताव सादर करावेत.  
1. वभागीय आयु     - अ य  
2. संबंधीत ज हािधकार     - सदःय 
3. काया वयन यंऽणेचा स म अिधकार   - सदःय 
4. संबंधीत महानगरपािलकेचे आयु    - सदःय सिचव 
       '' वशेष रःता अनुदान'' अतंगत नागर  ःवरा य संःथा या ह त हाती घे यात येणाढया कामाक रता आवँयक असणाढया नाहरकत 
परवान या दे याबाबत आवँयकती कायवाह  संबंधीत आयु /मु यािधकार  यांनी करावे. ''रःता अनुदान'' अतंगत या कामानंा ूशासक य 
मा यता देतांना खालील बाबींचा वचार कर यात यावा. 
अ. सदरची कामे ह  सावजिनक मालक या ठकाणीच करावीत. कामाचे ःव प सावजिनक असावे तसेच यामळेु सव समावेशक नागर कां या 
ूाथमीक सोयी सु वधांम ये भर पडणार आहे. याची खातर जमा करणे व कुठ याह  खाजगी ःव पा या कामांना मा यता दे यात येवु नये.  
ब. सदरची कामे संबंधीत शहरा या वकास िनयऽंण िनयमावली व वकास आराखडयाशी सुसंगत अस याची खातर जमा करणे. 
क. सदरची कामे सु  कर यापवु या ःथतीचे व काम झा यानंतर या कामाचे िचऽ (PHOTOGRAPH) काढन ठेवणे व मागणीनूसार सादर ु
करणे तसेच कामाचे ऽयःथ प ाकडुन लेखा प र ण क न घेणे काया वयन यंऽणेस बंधनकारक आहे. ड. नागर  ःथािनक ःवरा य संःथा या 
ह तील रः याची देखरेख-द ःतीु , डांबर करण, मोठया ूमाणात नाद ःत झाले या रः यांची पनुबांधणीु , रःता-पुल व रे वे पुल  
 
 



(३) 
बांधणी, पदपथ बांधणी, भुयार  रःता इ याद  रःता व त अनुषंिगक बाबींचा वकासाची कामे ''रःता अनुदान'' अतंगत हाती घे यात यावीत. 
रःता वकासा यितर  अ य कोण याह  ूकारची कामे हाती घे यात येवु नयेत. 
इ. सदर कामांसाठ  ''ई-िन वदा'' कायूणालीचा अवलंब करणे बधंनकारक राह ल. ''ई-िन वदा''  अतंीचा खच हा तां ऽक व ूशासक य मा यता 
दे यात आले या ूक प खचापे ा जाःतीचा अस यास, अशा जाःती या खचासाठ  कुठ याह  ःव पात अित र  अनुदान शासनाकडुन उपल ध 
क न दले जाणार नाह . महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय ब. जीईएन-2015/ू.ब.82/ न व-16 मंऽालय मुंबई-32 द. 8 
माच 2016 नूसार रा यातील महानगरपािलका/नगरप रषद/ नगरपंचायत यानंा ''रःता अनुदान'' चा िनधी वतर त कर यात आलेला आहे. 
यानूसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस खालील ूमाणे िनधी मंजरु झाला आहे. 

(1) मंजरु ''सवसाधारण रःता अनुदान'' . 75.00 ल     (2) मंजरु '' वशेष रःता अनुदान'' . 194.00 ल  
       क रता ''सवसाधारण रःता अनुदान'' अंतगत . 75.00 ल ाची व '' वशेष रःता अनुदान'' अतंगत . 194.00 ल ाची कामे महारा  
शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय ब. सं कण/2015/ू.ब.90/न व-16 मंऽालय मुंबई-32 द. 16 जानेवार  2016 मधील 2 (ड) व 3 
(ड) अनुबमे अ वये िनवड व िन ती क न देणेबाबत ूःताव सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
वषय बं.०५      ूःताव 
     महानगरपािलका संिचत देणे असले या रकमांचा भार महारा  शासनाने उचलावा यावर सभामहात चचा क ण िनणय घेणे बाबत.  

सुचक :- अनुजा तेहरा                               अनुमोदक :- हिसना बेगम साबेर चाऊस, अ.लितफ अ.म जद, इशरत फातेमा अ.शमीम 

वषय बं.०६      ूःताव 

अमरावती महापािलकेतील सहा यक आयु  त ौी आर. बी. ओगले यांनी अमरावती येथील ौी िशवाजी िश ण संः थे  या मालम  तानंा 
िश ण कर व रोजगार हमी करात आयु  तांची परवानगी न घेता ः वतः  या अिधकारात िनयमबाहय सवलत द  यामुळे तसेच  यांना दलेली 
पदो  नती देखील िनयमबाहय अस  याची बाब समोर आली अस  याने आयु  त, अमरावती महानगरपािलका यां  या ूः तावानूसार संबंिधतासं 
स  तीने सेवािनवृ  त कर  याबाबत केलेली िशफारस सभेने ठरावा  दारे अमा  य के  यामुळे नगर वकास वभागाचे शासन िनणय बं. अमरावती-
२००६/ू.ब.६२/न व-२६ द. १३ जलुै २०१६ महासभेचा ठराव िनलं बत केला आहे. (सोबत शासन िनणयाची ूत जोडली आहे.) 
याचूमाणे नांदेड महानगरपािलकेतील ौी ूकाश माधवराव येवले, िनयमबाहय सहा यक आयु  त यांनी खालीलूमाणे गैरूकार केला आहे. 
०१.  महानगरपािलके  या मालक ची व जराबाद भागातील मटन माकट जवळ ल स  ह न.ं ४८ मधील ७२.१६ एवढ  जागा शासनाची मा  यता 

न घेता, ः वतः  या वड ल भावास वब  कर  यास िनयमबाहय मदत केली आहे. 
०२. महानगरपािलके  या मालक ची व जराबाद स  ह नं. ७७ (जनता माकट) येथील जागा मा.उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद व ज  हा 

सऽ  यायालय, नांदेड येथे महापािलकेने जागा ता  यात  यावी, असा िनणय दला होता. या ूकरणांत आयु  त महानगरपािलका, नांदेड 
यांनी सदर जागेवर कोण  याह  नांव प रवतन क  नये, असे लेखी आदेश काढले होते.  

 ौी ूकाश माधवराव येवले, िनयमबाहय सहा यक आयु  त यानंी वर ल सव बाब नजर अदंाज क न आयु  ताचंी मा  यता न घेता, 
ः वतः  या अिधकारात सदर जागेवर अितबमण केले  या नागर कां  या नावे नांव प रवतन क न दले. 
 महारां श महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५९ (१) मधील तरतूद नूसार वर ल ूकार  या गैर  यवहारात महापािलकेचे कमचार  / 
अिधकार  / स.सदः य सहभागी अस  याचे िस  द झा  यास  याला ता  काळ बडतफ कर  याची तरतूद आहे. 
 ौी ूकाश माधवराव येवले, िनयमबाहय सहा यक आयु  त यांनी महानगरपािलके  या अनािधकृत बांधकाम कायवाह  कर त असतांना 
अडथळा के  याब ल  यांचे व  द व जराबाद पोलीस ः टेशन येथे तबार झाली होती. ती अदयापी  यायू वं ट आहे.  याच कायवाह त केले  या 
वभागीय चौकशीम  ये संबंिधत हे बाधीत मालम  ता पाडतांना वरोध के  याचे, सरकार  कामात अडथळा िनमाण के  याचे िस  द झाले आहेत. 
 यामुळे त  कालीन आयु  त यांनी  यांना पदावनत कर  याची गंभीर िश ा ूः ता वत केली होती. परंतू महासभेने ती िश ा माफ केली आहे. असे 
असतांना  यां  या वतनात कोणतीह  सुधारणा झालेली नाह . 
 ौी ूकाश माधवराव येवले, िनयमबाहय सहा यक आयु  त यां  या सहा यक आयु  त पदापुव चे पदो  नतीचे ूकरण मागील १७ 
वषापासून मा.उ  च  यायालय खडंपीठ औरंगाबाद येथे  यायू वं ट असून ते सहा यक आयु  त पदाची शै णक अहता धारण कर त नस  यामुळे 
शासनाने महारां श महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५ (४) नसूार  यां  या सहा यक आयु  त पदा  या पदो  नतीस मा  यता दलेली 
नाह .  यामुळे ते आता सहा यक आयु  त आहेत, असे कायदयातील तरतदू नूसार माहय धरता येत नाह . ौी ूकाश माधवराव येवले, 
िनयमबाहय सहा यक आयु  त यांचे वर ल सव ूकरणांतील वतन पदाचा द पयोग क न ूशासक य िशः तीु  या व  द झाले अस  यामुळे 
महापािलकेतील अ  य कमचार  / अिधका-या  या मनोधैयावर वपर त प रणाम हो  याची श  यता िनमाण झाली आहे.    

 वर ल सव बाब वचारात घेता ौी ूकाश माधवराव येवले, िनयमबाहय सहा यक आयु  त यांनी ूशासक य िशः ती  या व  द वतन 
के  याचे िस  द होत अस  यामुळे महारां श महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५९ (१) व महारां श महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 
५६ मधील (क) व (ड) मधील तरतूद नूसार िश ा लाद  याची ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा  यता देते.    

सुचक:- ूमोद (बंडु) खेडकर              अनुमोदक :- क याणकर बालाजी द राव, गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल, संिगता पृ वीराज राओऽे 

वषय बं.०७      ूःताव 

     कु. र माला रामदास अ लमवाड, रा. नांदेड यांची जा.बं. ९१८/२०१०, नगरप रषद कायालय रसोड दनांक २८.०९.२०१० रोजी सह िश ीका 
(िश ण सेवक) या पदावर अनु. जमाती या संवगामधून िनयु  झालेली असनू दनांक २७.०९.२०१३ रोजी िश णसेवक कालावधी संप यानंतर 
जा.बं. नप र/िनयिमत सेवा/ूाथ/िश ण/कावी-४६०/२०१४ दनांक १२.०५.२०१४ अ वये कायम वेतनौणेीत सामावून घे यात  



(४) 
आलेले आहे तसेच संबधंीत हे मुळ नांदेडचे र हवासी असून पती प ी एकऽीकरण अतंगत आतंर ज हा बदलीने नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका नांदेड येथे एकतफ  बदली कर यासाठ  रतसर अज सादर केलेला आहे.  तसेच मु यािधकार  नगरप रषद, रसोड ज. वािशम 
यांचे कायालयीन पऽ बं. नप र/८६०/२०१६ दनांक २४.०६.२०१६ अ वये उकत सहिशकेस नगरप रषद रसोड येथील आःथापनेव न नावाशमनपा 
नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर आतंर ज हा बदलीस सदर ल कायालयाची कांह  हरकत नाह  असे कळ वलेले आहे. 
 क रता नावाशमनपाके या िश ण आःथापनेवर र  असले या जागेवर एकतफ  बदलीने सदर सह िश ीकेस सामावून घे यासाठ  
सदर ल ूःताव सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
सुचक:- संजय गंगाधरराव मोरे                                                       अनुमोदक :- उमेश देवराव पवळे 

ूशास कय ट पणी 
 ौीमती र माला रामदास आलमवाड रा. नांदेड यांची जा.बं. ९१८/१० नगरप रषद कायालय रसोड द. २८.०९.१० रोजी सह िश ीका 
(िशआणसेवक) या पदावर अनु. जमाती या संवगातुन िनयु  झालेली असून द. २७.०९.२०१३ रोजी िश णसेवक कालावधी संप यानंतर जा.बं. 
नप र/िनयिमत सेवा/ूाथ.िश ण/का व-४६०/२०१४ द. १२.०५.१४ अ वये वेतनौणेीत सामावून घे यात आले असून संबंधीत हे मुळ नांदेडचे र हवासी 
अस याने यांनी शासन प रपऽक बं. माम वकास व जलसंधारण वभाग, जपब-०७११/ू.ब.११३/११/ आःथा-१४/२०११,  दनांक २९.०९.११ अ वये पती 
प ी एक ऽकरण अंतगत आंतर ज हा बदलीने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथे एकतफ  बदली कर यासाठ  रतसर अज केलेला आहे.  
तसेच मु यािधकार  नगरप रषद रसोड ज. वाशीम यांचे कायालयीन पऽ बं. नप र/८६०/१६ द. २४.०६.१६ अ वये उकत सहिश ीकेस नगरप रषद 
आःथापनेव न नावाशमनपा नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर अंतर ज हा बदलीस सदर ल कायालयाची हरकत नस याचे कळ वले आहे. तथा प, सदर 
शासन िनणयानसुार दोघांपैक  एक ज हा प रषद व दसरा हा ज हा प रषद ु / रा य शासन / कि शासन / ःवायत संःथेचा (महानगरपािलका, 
नगरपािलका) / रा य अथवा कि शासना या सावजिनक उपबमातील कमचार  / खाजगी संःथेतील कमचार  असेल तर पती प ी एकऽीकरणाचा लाभ 
दे यात येतो.  परंतु संबंधीत हया ःवायत संःथे या कमचार  असून यांचे पती हे खाजगी संःथेतील कमचार  आहेत.  क रता उपरो  शासन िनणय 
संबंधीतांना लागू होत नस यामुळे संबंधीतांना नावाशमनपा िश ण आःथापनेवर सामावनू घेता येणार नाह . 
वषय बं.०८     ूःताव 
 मनपा ह ीतील ूभातनगर, ौीनगर पोलीस कॉलनी, वकशाप, हषनगर भागातील पाणी वाहत जाऊन शाहनगर भागात येथून येणाु -या 
ना याचे नालीत पांतर झाले आहे.  यामुळे प रसरातील नागर कांना ऽा◌ास सहन करावा लागत आहे यामुळे शाह नगर भागात ना याचे व ु
सेनेजचे पाणी रः यावर वाहत अस यामुळे सदर ठकाणची नाली व सेनेज लाईन सुरळ त ूवाह त कर याची यवःथा ूशासनाने कर यासाठ  ह  
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक:-  आनंद च हाण                                     अनुमोदक :-  कशोर भवरे 
वषय बं.०९     ूःताव 
 नावाशमनपा ह ीतील िसडको येथील र हवाशी कु. दपा ूकाश गवळे ह  माशल आट खेळाडू असून ित या आजपयत या माशल 
आट या ूवासात ितला २२ पे ा जाःत रा ीय ःतरावर ल सुवण पदक िमळालेले आहेत. 
 तसेच हएतनाम येथे होणा-या एिशयन बच गे ससासठ  ितची िनवड झाली असून या सपधत भाग घे यासाठ  ितला आथ क 
मदतीची गरज आहे सदर खेळाडू ह  अनुसूिचत जातीतील मागासवग य आहे व ितची आथ क प र ःथती अ यंत हलाखीची आहे ितचे वड ल ौी 
ूकाश गवळे हे ऑटो र ा चालक असून यावरच यां या कूटंबाचा ूू पंच चालता. कु. दपा ूकाश गवळे या मुलीस मनपा तफ रा ीय खेळाडू 
हणुन आथ क मदत केली तर ितचे भावी आयुंय उ वल होवून देशपातळ वर ितचे नावलौक क होईल. क रता आथ क या कमकुवत 
असले या मागास वगातील कु. दपा ूकाश गवळे या खेळाडूस सहानुभुतीपुवक वचार क न ितला ूवास खचासाठ  लागणारे . ५०,०००/- ची 
आथ क मदत देवुन सहकाय करणेसाठ  ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक:-  डॉ. लिलता मुकंूब बोकारे (िशदें)                  अनुमोदक :- वैजयंती िभमराव गायकवाड 
वषय बं.१०     ूःताव 
   रा यातील जनतेचे ूितिनधी व करणा-या आमदार यांचे दोनदा वेतनवाढ झाली आहे.  तसेच ःथािनक जनतेचे ूितिनधी व करणा-या 
नगरसेवकांचे मानधन अ य प आहे.  यामुळे नगरसेवकांचे मानधनात वाढ करणे क रता ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- स. शेर अली                अनुमोदक :- िसंधुताई काकडे, अ. स ार अ. गफुर, स.सरजीतिसंघ िगल, गु खुदे सुंदरलाल 
वषय बं.११     ूःताव 
 ूधानमंऽी आवास योजने अतंगत स वःतर मा हती देणे स. सदःयांना शकंा अस यास या शकेंचे िनरसन करणे 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले                                                            अनुमोदक :- उमेश पवळे 
वषय बं.१२     ूःताव 
 मनपा ह ीतील मालम ाधारकांना बांधकाम परवानगी बाबत या संिचका ूलंबीत अस यामुळे उ प नावर प रणाम होत अस याने 
यावर चचा क न िनणय घे यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मंजरु करते. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले                                                             अनुमोदक :- पवळे उमेश 
                         ःवा र त/-                                     ःवा र त/- 
   नगरसिचव     महापौर 
                     नावाशमनपा नांदेड                                नावाशमनपा नांदेड 
 


