
                                                                    जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर- 18/2018 
           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:- 07/09/2018 

दनांक 11.09.2018 रोजी आयोजीत कर यात आलेली मनपा सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प ऽका 
आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 

वषय बं.  01      
 शासन िनणय दनांक 04.06.2018 अ वये उजा बचतीसाठ  एल.ई.ड . पथ दवे बस व या क रता ई.ई.एस.एल. कंपनी 
सोबत करारनामा कर या बाबत व इतर कोण याह  योजने अतंगत इल.ई.ड . पथ दवे बस व या या ूयोजनासाठ  कोणताह  खच 
कर यात येऊ नये हणुन िनदिशत केले अस याने मनपाकेने ई.ई.एस.एल. कंपनी सोबत करारनामा करणेसाठ  कळ वले असता 
सदर कंपनी कडून अ ाप पयत ूितसादर िमळाले नाह . 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीत व वध ूभागात न वन सावजिनक पथ दवे बस वणेसाठ  सामा य 
नागर क व स. नगरसेवकांकडून ूचंढ ूमाणे मागणी होत अस याने न वन पथ दवे बस वणे बाबत मागणीची ितवृ ा ल ात 
घेऊन मनपा िनधीतुन व वध ूभागात एल.ई.ड . पथ दवे पुरवठा क न बस वणेसाठ  ई. िन वदा माग व यात आले आहे 
यानुसार मनपा ह ीत न वन एल.ई.ड . पथ दवे मनपा िनधीतुन बस व यात येणार आहे यास मा यतेःतव सादर. 
वषय बं.  02     
 मा. सभापती ःथायी सिमती मनपा नांदेड यां या क ातील दनाकं 27.08.2018 या बैठक तील चचनुसार नावाशमनपा 
ह ी म ये मालम ा धारकांनी अनािधकृत नळ जोडणी मोठया ूमाणाम ये केलेली िनदशनास येत आहे.  नळ जोडणी धारकाकडून 
एक वषा या पाणी कर पये 2600/- व जोडणी शु क पये 500/- असे एकूण पये 3100/- पाणी कर जमा क न घे यासाठ  
व संबंधीतांना वर ल र कम भरणा नाह  के यास नळ जोडणी खंड त करणे व इतर कायवाह  कर यास मा यता देणे बाबत 
वषय बं.  03     
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मालक चे (1) बंजारा हॉःटेल यापार  सकुंल (2) काबरानगर शॉ पंग सटर (3) 
साई बं. 34 तेहरानगर यापार  संकुल यापारांना भाडेप ट वर ावयाची आहेत तसेच सदर ल ित ह  यापार  संकुलातील गाळना 
कायकार  अिभयंता, सावजिनक बांधकाम वभाग मनपा नांदेड व सहा यक संचालक नगररचना, नगररचना वभाग मनपा नांदेड 
यांनी यापार  सकुंलातील ूती गाळा खच, अनामत र कम आ ण ूती म हना गाळा भाडेप ट  चालु बाजारभाव ूमाणे मु यांकन 
क न दकानांची भाडे िन ती कर यात आलीु . 
 तसेच सदर दकाने एकूण ु 30 वषासाठ  भाडेप ट वर द यास ूमीयम ची र कम जाःत व नाममाऽ भाडे ठेव यास 
मनपाकडे िनधी ूा  होईल व अधवट असलेले बाधंकाम पुण वास नेता येतील.  तसेच सदर ल दकानांना ूित पये ु 1/- ः वेअर 
फुट याूमाणे देणेसाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 79(क) ूमाणे मा यतेःतवचा ूःताव मनपा 
सवसाधारण सभेसमोर सादर. 

स. सदःया माफत आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं.04      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल किन  अिभयंता व उपअिभयंता 
(ःथाप य/यांऽीक / वधुत) कायरत असले या अिभयं यांची कायरत असले या वभागाचे नांव, एकऽीत मानधन, ूथम नेमणुक 
दनांक, मुदत संप याची तार ख, तांऽीक खंडाची तार ख, महासभेने तारखासह त दलेली मुदतवाढ, कायालयीन आदेश 
बमांकासह त दलेली मुदतवाढ इ याद  बाबीची मा हती सादर कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :-  अ. स ार अ. गफुर                    अनुमोदक :- स यद शेर अली 
वषय बं.05     

 मनपा ह ीत तातड चे कामे कर यासाठ  AMRC  ची िनयु  झोन िनहाय कर यात आली आहे परंतु AMRC ची कामे 
तातड ने ना होता मना ूमाणे होत आहे. क येक वषाम ये AMRC  ची कामे (तातड ची कामे) न झा यामुळे अनेक अपघात होत 
आहे तर  AMRC ची कामे कर यासाठ  िन वदा झोन िनहाय न करता ूभाग िनहाय कर यास ह  सवसाधारण सभा सवानुमते 
मंजरु  देते. 
सुचक:-  शबाना बेगम मो. नासेर, साबेर चाऊस नासेर चाऊस, अ. रशीद अ. गणी                   
अनुमोदक :- स. शेर अली, मो. मसुद अहेमद खान, अ. लतीफ अ. मजीद, फा ख अली खान 
वषय बं.06      

 मनपा ह ीत ूभाग बं. 12 म ये BSUP योजने अतंगत उमर कॉलनी, हलालनगर, पाक जानगर, मोसंबी म ला, 
एकबालनगर, महेबु बया कॉलनी या भागात रःते, नाली, सेनेज लाईन, पथ दवे असे वकाससाचे कामे कर यात आलेले होते पण 
हे कामे आजिमतीस पुण झालेली नाह  व सदर कामांवर आज पयत कती खच झालेला आहे या बाबतची लेखी मा हती 
सभे यापुव  दे यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक:-  अ दल रशीद अ दल गणी                                      ु ु अनुमोदक :- शमीम बेगम शेख जावेद चाऊस 



(2) 
वषय बं.07      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूशासनाने कायालयीन पऽ बमांक नावाशमनपा/ःव व/2857/18 दनांक 
02.06.2018 अ वये मानसनुपुव/पावसाळया पुव  संबंधीत ःव छता िनर कां माफत नाले साफ झा याची याद  सादर कर यात 
आली आहे.  जे याद  नाले/नाली साफ कर यात आ याची याद  दे यात आली यात ूभाग बं. 12 व 14 मधील 90 ट के 
नाले/ना याचंी साफसफाई कर यात आलेले नाह  जे क  फ  कागदोपऽीच कर यात आली सदरची याद  जे दशाभुल कर याची 
ूिस द कर यात आली या अिधकार /कमचा-यां व द िशःतभंग वषयक कायवाह  कर यास मा यता देणे. 
सुचक :-  शबाना बेगम मो. नासेर                           अनुमोदक :- अ. रशीद अ. गणी, अ दल लतीफ अु . मजीद 

वषय बं. 08      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यायाम शाळेत एकऽीत मानधनावर कायरत असले या पहेलवानांना सवसाधारण 
सभा ठराव बं. 87 दनांक 22.08.12 अ वये पार त केले या ठरावानुसार सव संबंधीत पहेलवानास दनांक 22.08.12 ते 
19.06.15 पयत . 5,000/- ऐवजी मानधन पये 12,000/- तािसक वेतन दनांक 20.06.15 ते 28.02.16 पयत . 7,000/- 
ऐवजी . 12,000/- ूितमहा मािसक वेतन दे याची व फरकाची र कम दे यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता 
देते. 
सुचक :- ितडके ूशांत व ठल                  अनुमोदक :- अ. स ार अ. गफुर 
वषय बं. 09     

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर ौी जाधव मोहन जनकराम, ौी मौजम खान मु तार खान, कु. 
एकबाल फातेमा अ. रह म, कु. जवैर या तजीन मो. इलीयास हे कंऽाट  ूाथिमक िश क यांना एकऽीत वेतन पये 12,000/- 
ऐवजी 20,000/- मानधन दे यास मा यता देणे बाबत 

सुचक :- यो सना राज ुगोडबोले             अनुमोदक :- िगतांजली कापुरे (हाटकर) 
वषय बं. 10      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड या हैदरबाग णालयासाठ  सोनोमाफ  तपासणी कर ता X-RAY काढ या 
क रता कलर डॉ लर सोनोमाफ  मशीन व डजीटल X-RAY मशीन खरेद साठ  ू येक  अदंाजे पये 12 ते 15 ल  पये खच 
अपे ीत आहे.  क रता कलर डॉ लर सोनोमाफ  मशीन व डजीटल X-RAY मशीन खरेद  कर यासाठ चा खच मनपा िनधीतुन 
सालसन 2018-19 या आथ क वषा या िशषकातुन कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देणे. 
सुचक :- स. शेर अली महेबुब अली                  अनुमोदक :- अ. रशीद अ. गणी  

वषय बं. 11      

 नांदेड येथील सुू िस द समाजसेवक शारदा काप रेशन संचालक उ ोजक कै. गणपतराव बळवंतअ पा मोरगे याचें माच 
म ह याम ये िनधन झाले.  यानंी नांदेड शहरातील व ज हयातील मोठमोठया ूक पाचे कंऽाटदार हणुन अनेक कामे केली.  
ूितकुल प र ःथतीतुन हणजेच शु यातुन व  िनमाण केले.  यांनी हयातभर अनेक समाजउपयोगी उपबमानंा मदत केली.  
अगद  शेवट या घटकापयत ते गरजुनंा मदत क रता राह ले एक दानशरु य  हणुन सवाना प रिचत होते.  सव समाजाला ते 
आपलेसे वाटायचे ख-या अथाने समाभुषण होते हणुन अशा समाजसेवकांचे नावं नेहमी ःमरणात रहावे हणुन नांदेड शहरात 
उिचत ठकाणी रः याला, चौकाला, उ डाणपुलाला कंवा कमानीला याचें नांव देणे बाबत. 
सुचक :- बापुराव गजभारे                                                                                                अनुमोदक :- दयानंद वाघमारे, महि पंपळे 

वषय बं. 12    

 महारा  शासन, नगर वकास वभागाचे शासन िनणय बं. एन ह सी-30-2-2002/1350/ू.ब.157/03/न व-22 दनांक 
17 ऑगःट 2004 या शासन िनणया वये व हत काय प दतीचा अवलंब क न ूितमहा एकऽीत वेतनावर िनयु  केले या 
संगणकचालक (1) किन  अिभयंता (10) वाहन चालक (11) या ूमाणे सालसन 2000 पासुन कायरत कमचा-यांना सेवेत 
सामावुन घे यासाठ  शाससनाने मा यता ूदान केली आहे.  सदर शासन िनणया या अनषंगाने महापािलका ूशासनाने दनांक 17 
ऑगःट 2004 पासून सेवेत सामावुन घे याबाबतचे आदेश िनगिमत न करता दनांक 01.01.2005 पासुन सेवेत सामावनु 
घे याबाबत आदेश िनगमीत केले.  यामुळे या पदावर ल कायरत कमचा-यांना केवळ ूशासना या वलंबामुळे सेवा िनयमीत 
हो यास वलंब झाला. तसेच महारा  शासन, शासन िनणय द. 29.05.07 या शासन िनणयातील तरतुद नुसार संबंधीत  
कमचा-यांना सामा जक सुर ा उपाय योजनेचे फायदे िमळ यासाठ  यां या एकऽीत वेतनावर ल हणजे साल सन 2000 ते 
31.12.2004 या कालावधीची कोणतेह  वेतनाची थकबाक  अनु ेय न करता सेवा िनवृ ीसाठ  यांची सेवा गहृ त धर याची व मा. 
आयु  साहेबांनी या ूकरणी शासनाची मा यता घे या बाबत पुढ ल वैधािनक कायवाह  कर यासाठ  ह  सवसाधारण सभा 
सवानुमते समतं करते. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले, अ. स ार अ. गफुर, बापुराव गजभारे 
अनुमोदक :- अ. शमीम अ द लाु , उमेश च हाण, सौ. योती सभुाष रायबोले. 
 
 



(3) 
वषय बं. 13      

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील कलम 132 व 133 नुसार मालम ा करातील सामा य करा ऐवजी 
शासनाने महानगरपािलकेत ावयाची र कम यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील शै णक संःथाची इमारती व 
जमीन यांना 132(1) (क) नुसार सामा य करा सुट बाबत यायालयातील िनणय व 133(1) अ वये सदर ल सुट ऐवजी शासनाने 
मनपाकेस ावयाची ूतीपुत ची र कमा बाबत चचा क न िनणय घेणे बाबत 

सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले, बापुराव गजभारे                                 अनुमोदक:- अ. शमीम अ द ला साबु  

वषय बं.14      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका या संःथेची या ी वाढत असून नांदेड शहराची लोकसं या वाढत आहे जनतेला 
सेवा सु वधा पुर वणे हे महानगरपािलकेचे कत य आहे.  नांदेड या महानगरपािलकेत कमचा-यांची सं या दस दवस कमी होत 
आहे यामुळे काम करणे अश य होत आहे.  जसे आरो य व ःव छता, अ नशमन, वधतु, पाणी पुरवठा व मलिनःससारण हे 
वभाग आवँयक व मह वाचे असुन या वभागातील कमचा-यांची सं या कमी होत आहे यामुळे जनतेस सेवा सु वधा पुर वणे 
कठ ण जात आहे. सदर ल वभागातील सेवा िनवृ  झाले या कमचा-यांना पु हा मानधनावर ( . 25,000/- ते 30,000/-) 
सेवेम ये घे यात यावे ज हा न वन कमचा-यांची भरती होईल या वेळेस मानधनावर ल कमचा-यांना कमी कर यायस ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- तेहरा अिमतिसंह                अनुमोदक :- उमेश च हाण 

वषय बं.15      

 भारतीय सं वधान बन व याम ये भारतर  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ूमुख भुिमका आहे.  यामुळे भारतीय 
सं वधानाचे जनक असलेले भारतीय सं वधानाचे ूतीक हणून डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या रे वे ःटेशन जवळ ल 
पुतळयाजवळ सं वधानाचे ूाःता वक कोर व ःव पात लावणे क रता ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- िगतांजली हाटकर  अनुमोदक :- उमेश च हाण, योती रायबोले, दयानंद वाघमारे, द ा धबाले, मुळे क वता 
                           ःवा र त/- 
(मा. महापौर यां या मा यतेने)               नगरसिचव 

             नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
 


