
                                                                    जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-30/2018 
           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:-   12.02.2019 

दनांक 14.02.2019 रोजी आयोजीत कर यात आलेली मनपा सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प ऽका 
आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 

वषय बं. 01 
 रा ीय कायबम राब व यासासठ  महानगरपािलकेस कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतना वर ल ौी सुहास रघुनाथराव सोनुले 
ूोमाम मॅनेजर यांना पये 18,000/- वर संबंधीतां या सेवेची मदुत दनांक 23.01.18 रोजी संपलेली असुन यां या सेवेत दनाकं 
31.12.18 रोजीचा तांऽीक खंड देवुन द. 01.01.2019 ते 29.06.2019 पयत मुदतवाढ देणे बाबत 

वषय बं. 02 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत िशख धम संःथापक व पह ले िशखगु  ौी गु नानक देवजी यांची 550 वी 
जयंती पुण जगभर नो हबर 2019 म ये साजर  केली जाणार आहे यामुळे संपूण जगात िशख धम यांची द ण काशी हणुन 
ओळख या जाणा-या गु दारा सभोवतालचा पर बमा माग व सभोवतालचे माग न याने करणे अदंाजीत खच पये 10.00 कोट  
लागणार असुन सदर िनधी शासनाकडे मागणी कर या◌ास मा यता देणे 

वषय बं. 03      

 शांतीनगर चौरःता, जनुा गंज, बाबुिमयाँ हॉटेल ते ौी जावेद हॉटेलवाले यां या घरापयत (मुग  माकट) रः याची 
पुनबांधणी करणे ऐवजी Z.P. शाळा ते महमद होटल ते मिनयार ग ली इतवारा मु य रः यापयत डांबर  रःता कर यास मा यता 
देणे बाबत. 
वषय बं. 04      

 इतवारा दगाह नईम भाई भसुार लेन ते भारत मेड कल पयत या रः याची पुनबांधणी करणे ऐवजी Z.P. शाळा ते 
इतवारा हनुमान मं दरा पयत डांबर  रः याचे मजबुतीकरण कर यास मा यता देणे बाबत 

वषय बं. 05      

नांदेड शहरात वाहतुक सुरळ त ठेव या या ीने JNNURM योजने अतंगत बांध यात आले या  रःता ं द या 
वापरम ये बदल क न उपाय योजना करणे बाबत. 

स. सदःया माफत आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं. 06      ूःताव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील बेकायदा जाह राती, होड ग, घोषणा फलक, पोःटस, िभंतीवर ल पे ट ंग 
बाबत िनबध घालून शहराचे स दय अबाधीत राखणे हे आमचे कत य आहे. महापािलके या परवागीने उभार यात आले या लहान-
मोठया जाह राती, होड ग, खाजगी इमारतीवर ल मोबाईल टॉवर यांचे तातड ने ःश चरल ऑ डट कर यात यावे.  धोकादायक 
ठकाणावर ल व झेॄा बॉिसंग जवळ ल होड ग, मोबाईल टावर काढन टाक याची कारवाई कर यात यावीू .  नागर कां या जवीतास 
कोण याह  ूकारची इजा होणार नाह  याची खबरदार  घेवुन महानगरपािलके या वतीने वर ल ूकार या परवानगी कायम करतांना 
करात (टॅ स) मोठ  वाढ कर यात यावी. 
सुचक:- बापुराव गजभारे                         अनुमोदक :- महि पंपळे 

वषय बं. 07     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत खडकपुरा, नागर कां या आरो य या ीने कोणतेह  अ ावत जवळ 
कोणतेह  णालय नस याने तसेच या भागातील नागर क हे अ यंत गर ब व आथ क या दबल घटकातील अस याने यां या ु
आरो यासाठ  टाक  लगत या मोकळया जागेत एक UCSC या योजने अतंगत ूसुती कि चाल ुकर यासाठ  अनुदान ूा  क न 
घे यासाठ  कि व रा य शासना माफत सु  कर यासाठ  मा यता देणे. 
सुचक :- द ा धबाले, स. शोएब अफाख स. मजहर हसेनु                        अनुमोदक :- यो सना गोडबोले. 
वषय बं. 08     ूःताव 

 मनपाके या वतीने िसडको येथील वृ पऽ वतरकांसाठ  अ णाभाऊसाठे पुतळयासमोर ल पा या या टाक लगत टन शेड 
उभा न जागा उपल ध क न देणे बाबत. 
सुचक :- वनय पाट ल                     अनुमोदक :- ौीिनवास जाधव 

वषय बं. 09     ूःताव  

 ौीमती आनंद वै  (आनंद  वकास) यांची ज हा प रषद नांदेड येथून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या 
आःथापनेवर िश ीका पद  समायोजनाने िनयु  क न सेवासात य दे यास ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- सौ. शलैजा कशोर ःवामी, ूशतं व ठल ितडके          अनुमोदक :- सौ.अपणा ऋषीकेश नेरलकर, आनंद च हाण 
 
 
 
 



(2) 
वषय बं. 10     ूःताव 

ौी गौतम पोिचराम कसबे, सह िश क, कि य ूाथिमक शाळा, व जराबाद नांदेड आःथापनेवर सहिश ीका, सौ. सिगता 
गणेश चबवार, सह िश क, ज.प.ूा.शा वारंग टाकळ  कि मंग ळ ता. हमायतनगर ज. नांदेड या दो  ह  सह िश कां या 
वनंती अजानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड येथे िश ण आःथापनेवर एकतफ  बदली क न यांची सेवा 
महापािलकेत वग कर यास ह मनपा सव साधारण सभेसमोर सादर 
सुचक :- उमेशिसंह अशोकिसंह च हाण                       अनुमोदक :- योती सुभाष रायबोले 
वषय बं. 11     ूःताव 

 मनपा ह ीतील महा मा गांधी रोडला जोडणारा रःता कालापुल ते महा मा गांधी रोड हा रःता 50 फुटाचा ं द रःता 
बांधून रः या या दो ह  बाजनेु 15 फुट खोल दकाने हे ु BOT त वावर अथवा रःते अनुदान / 14 या व  आयोग / मनपा िनधी 
/ शासन िनधी मधुन बाधं यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते.  सदर रः या या बांधकाम करतांना बांधीत 
होणा-या र हवाशांना मनपा मालक या घरकुल मधील रकामे घरकुल दे यास तसेच झाले या अितबमण ता काळ काढ यास ह 
मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो. 
सुचक:-  रावत भानुिसंह                        अनुमोदक :- स. शेर अली 
वषय बं. 12     ूःताव 

 शहरातील या मालम ा धारकांनी अनािधकृत बांधकाम Layout पाडून लॉट वलकलेले आहे अथवा बांधकाम क न 
घेतलेले आहे अशांना गुंठेवार  योजने अतंगत िनयमीत क न घे यास शासनास िशफारस कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
सुचक :- अरशीया कौसर मो. हबीब      अनुमोदक :- शमीम बेगम शेख जावीद 

वषय बं. 13     ूःताव 

      नावाशमनपा नांदेड पाणी पुरवठा वभागा अतंगत पाणी प ट  वसुलीचे काम चालु आहे नळ जोडणीचा डाटा बघडला 
(नाद ःतु ) झाला आहे.  यामुळे नागर कांना जाःतीची मागणी जात आहे.  यामुळे पाणी प ट ची मागणीची र कम फुगीर 
दसत आहे.  याक रता नागर कां या या समःया आहेत या बाबत तबार  ूा  झा या आहेत.  अशा ूकार या सवद ःती या ु
बाबी ल ात घेवनु पाणी पुरवठा वभागास द ःतीचे अिधकार ूदान कर यात या यात या चालु आथ क वषात आतापयत पये ु
16,54,257/- एवढया र कमेचे समायोजन कर यात आले असनु यापुढे हा आकडा जाःत ूमाणात वाढ व याची श यता आहे.  
क रता उपरो  ूमाणे सव ूकार या द ः या कर याचे अिधकार पाणी पुरवठा वभागास दे यासाठ  ूशास कय मा यता ह ु
मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते. 
सुचक :- आनंद च हाण, कशोर ःवामी                           अनुमोदक :- मो. साबेर चाऊस  
वषय बं. 14     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील िनवासी व वा ण य पाणी प ट  वसुलीचे काम मागील सालसन 2015-
16, 2016-17, 2017-18 व 2018-19 चे पाणी प ट  वषिनहाय कती होती व वषिनहाय कती वसुली कर यात आली व कती 
थकबाक  आहे याची मा हती ता काळ महासभेसमोर सादर करणे तसेच पाणीपटट  वेळेवर वसुली होत नस यास याची जबाबदार  
िन त करणे. तसेच पाणी प ट ची वसुली ःपटबर-18 पासनु मा हती देईपयतची चालु वषाची व थकबाक  कती वसुली कर यात 
आली याची वेगळयाने मा हती सादर करणे पाणीप ट  वसुली म ये िनंकाळजीपणा करणा-या अिधका-यांवर जबाबदार िन त 
क न यांचे व द िशःतभंग वषयक कायवाह  कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक:- फा ख हसेन बदवेलु , अ. शमीम अ द लाु , स यद शोएब     अनुमोदक :- शहाणे अ का,पुजा पवळे, अ. लतीफ अ. मजीद, अ. रशीद  

वषय बं. 15     ूःताव 
 नावाशमनपाकेसाठ  नगर वकास वभागा या दनांक 23 मे 2018 या अिधसुचने दारे ड वग महापािलकेत समावेश 
असले या मनपाकेतील मु यलेखािधकार  या पदाचा दजा उपसंचालक लेखा व  वभागाकडुन ूितिनयु दारे भर याबाबत सुिचत 
केले आहे.महापािलकेत मु यलेखा प र क हे पद र  आहे. स या सदरपदावर ौीमती शोभा वाघजी मुंडे लेखािधकार  वेतनौणेी 
कायरत आहे.  ौी स. हं. कंदेवार मु यलेखािधकार  हणुन महापािलकेतील ूितिनयु चा कालावधी जवळपास पुण झालेला आहे.  
सदर ल दो ह  पदावर शासना या व  वभागाकड ल उपसंचालक दजाचा अिधका-याची ूितिनयु  िनयु  कर यासाठ  व तो 
पयत या पदाचा अित र  पदभार व  वभागाकड ल समक  सवंगातील अिधका-यांकडे सोप व यासाठ  शासना या नगर वकास 
वभाग व व  वभागास ता काळ िशफारस कर यात यावी.  तसेच वर ल दो ह  अिधका-यास महापािलके या ूितिनयु या 
सेवेतुन ता काळ कायमु  कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते समतं करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता 
येतो.  
सुचक :-    नागेश गो वंद कोकुलवार, स. शेर अली महेबुब अली, द ा क पल धबाले, अ. शमीम अ द लाु  

अनुमोदक :- मसुद अहेमद खान, फा ख हसेन बदवेलु , अ. लतीफ अ. मजीद, स यद शोऐब हसेनु , सौ. िगतांजली हाटकर, साबेर चाऊस नासेर  

           चाऊस, राजेश य नम. 
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वषय बं. 16     ूःताव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कायरत असलेले व र  िलपीक ौी दयानंद लोकाजी ज धळे हे दनांक 
31.03.2019 रोजी िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ  होत आहेत यांचा कायालयीन कामकाजाचा दघ अनुभव व काम कर याची 
इ छा पाहता संबधंीतास व र  िलपीक यांना मानधनावर मनपा सेवेत सामावनु घेणे क रता ह  सवसाधारण सभा सवानमुते 
मा यता देते. 
सुचक :-     राजेश लआमीनारायण य नम, उमेश च हाण, शबाना बेगम मो.नासेर, अ. रशीद अ. गणी, अ  दलु फह म,  

           योती कशन क याणकर, स यद शोऐब, नागनाथ ग डम.  

अनुमोदक:-  अ. शमीम अ द लाु , मो. साबेर चाऊस, अ. हफ ज अ. कर म, अ. लतीफ अ. मजीद, आयेशा बेगम शे.असलम  

           (बाबुभाई खोकेवाले) 
वषय बं. 17     ूःताव 

 सालसन 2016 म ये ूशासना तफ कमचार  आकृतीबंध व सेवाूवेश िनयमा या ूःतावा बाबत शासन िनदशानुसार 
केलेली स वःतर कायवाह  सवसाधारण सभेसमोर सादर कर यात आली होती.  सवसाधारण सभेने याूःतावात अ पश: द ःती ु
क न ूःताव वर त शासनास पाठ व याबाबत मा. महापौर व आयु  यांना अिधकार ूदान केले होते. 
 क  अिधकार  यानंी महापािलकेस दनांक 04.12.18 रोजी शासनाकडे सादर केलेला एकऽीत पदाचा आकृतीबंध व 
सेवाूवेश िनयमाचा ूःताव हा वभागवार क न सादर कर यास कळ वले आहे.  यानुसार आदश आचारसं हता लाग यापुव  
सदरचा ूःताव ता काळ मंजरु हो यासाठ  तातड ने वभागवार ूःताव शासनास पाठ वणे बाबत 

सुचक :- आनंद च हाण, अ. हफ ज अ. कर म                     अनुमोदक :- उमेश च हाण 

वषय बं. 18     ूःताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर ल मा. आयु , मा. अित र  आयु  हे पद मंजरु असुन सदर ल 
पदावर शासना माफत ूितिनयु  भर यास मा यता दे यात येते. महापािलके या आःथापनेवर ूितिनयु वर पाठ व यासाठ  
रा य शासनाने अिधसुचना ूिस द केलेली नाह .  तसेच अशा अिधसुचनेस रा य वधान सभेचा कंवा वधान प रषदेची मंजरु  
घेतलेली नाह  हणुन नांदेड वाघाळा शहर महापािलके या आःथापनेवर मु यलेखािधकार , लेखािधकार , उपआयु , सहा यक 
आयु ,  नगररचनाकार, सहा यक संचालक नगररचनाकार, िश णािधकार  या पदावर ूितिनयु ने पाठ वलेले अिधकार  रा य 
शासना या यां या खा यात पाठ व यात मा यता दे यात येते सदर ल पदे पदो नतीने अथवा सरळसेवेने भर यासाठ  ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :-   स. शेर अली महेबुब अली, अ. शमीम अ द लाु , रेहाना बेगम चाँद पाशा कुरेशी, अ. लतीफ अ. मजीद,  

          स यद शोऐब हसेनु , दंयंत सोनाळेु  

अनुमोदक:- अ. हफ ज अ. कर म, साबेर चाऊस नासेर चाऊस, शबाना बेगम मो. नासेर, गंगाबाई म हार ,  

          राजेश लआमीनारायण य नम 

वषय बं. 19     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत करबला व बारा इमाम म यार ग ली कॄःतान व शमशानभुिम या संिचका 
गे या पाच सहा म ह यापासनु ूाथिमक मा यता क रता, मा. आयु  यां याकडे अनेक वेळा मंजरु साठ  आली असता सदर या 
संिचका अनेक अिधका-यां या अिभूायासाठ  वारंवार पाठ व यात येते यामुळे नागर कां या भावनाशी खेळ यात येते क   काय ?  
याव न असे दसते संिचका आज पयत झाली नाह  तर  ता काळा संिचका मा य करावी अ यथा र  करावी. 
सुचक :- अ. शमीम अ द ला साबु           अनुमोदक :- अ. लतीफ अ. मजीद, शबाना बेगम मो. नासेर 
वषय बं. 20     ूःताव  

 महारा  जवन ूािधकरण मंडळ नांदेड यांनी पाणी पुरवठयां या कामासाठ  दले या अहवाल व िनणयावर 
अमलबजावणी कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- गाड वाले सं दपिसघं, अ. रशीद अ. गणी                          अनुमोदक :- राजेश य नम, उमेशिसंह च हाण 

वषय बं. 21     ूःताव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत स या पा याची ितो टंचाई ये याची श यता नाकारता येत नाह . तसेच 
गोदावर  न द या शकंर जलाशया म ये पा याची पातळ  दवसां दवस कमी होत आहे.  या अनुषंगाने महानगरपािलका ह ीत 
दंकाळ पाणी टंचाई योजना राब व यासाु ठ  रा य शासनाकडे टंचाई उपाय योजना अतंगत िनधी रा य शासनाकडुन उपल ध 
क न घे यासाठ  िशफारस करावे.  तसेच ज हा िनयोजन सिमती नांदेड माफत िशफारस कर यासाठ  मा यता दे यात येते.   

सुचक :- गाड वाले सं दपिसघं, अ. रशीद अ. गणी                          अनुमोदक :- राजेश य नम, उमेशिसंह च हाण 
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वषय बं. 22     ूःताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ णबाणी वभाग मु य अ नशमन वभाग अ ःत वात असुन जु या नांदेड 
शहरात उप अ नशमन कि सु  करणे आवँयक आहे.  यामुळे मु य अ नशमन वभाग व जनुा नादेंड शहरात उप 
अ नशमन किासाठ  आवँयक असणारे पदे जसे फायरमन, साय हर ऑपरेटर, इतर पदे सरळसेवाने अथवा कंऽाट  प दतीने 
व हत ू बया अवलंबुन ता काळ भर यास मा यता देते. 
सुचक :- रावत भानुिसंह गया दनिसंह अनुमोदक :- स. शेर अली, म. मसुद अहेमद खान, राजेश य नम, अ. लतीफ अ. मजीद,  

                                          फा ख हसेन बदवेलु , आयेशा बेगम शे. असलम 

वषय बं. 23     ूःताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरकपािलका सवसाधारण सभेने ठराव बमांक 74 दनांक 19.07.2018 अ वये मनपाके या 
जागेवर जा हराती बाबत परवानगीचे िनयम व अट  िन ती चा ूःताव महासभे समोर सादर क न सभेने दले या िनणयानुसार 
कायवाह  कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते 

सुचक :-  स. वरििसंघ गाड वाले              अनुमोदक :-  आनंद च हाण 

वषय बं.  24     ूःताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरकपािलका मालक या संकुलातील गाळे भाडेक न व पोटभाडेक  यां या नावावर कर यास 
ितन म ह यासाठ  अभय योजना सु  कर यासाठ  ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
सुचक :-  अ. हफ ज अ. कर म         अनुमोदक :-  शोएब हसेन सु . मजहर हसेनु  

वषय बं. 25     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत रलाय स कंपनी माफत व वध ूभागात रःते खोदन केबल टाक याचे ु
काम कर याचे आदेश संबंधीत एज सीला ूशासना माफत दे यात आले आहेत.  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 79 (क) व 
(ड) चे उ लंघन करणारे आहे हणुन रलाय स कंपनीस दलेली परवानगी आहे या ःथतीत र  कर यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- आनंद च हाण           अनुमोदक :- अ. स ार अ. गफुर 
वषय बं 26     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठै नागर  वःती सुधारणा योजने 
अतंगत मा. ज हा ूशासन अिधकार  ज हािधकार  कायालय नांदेड यांचे पऽ बं. 2018/नपाू/टे-6/लोअसानावसु/2018-19/ 
िसआर-46 दनांक 18.12.2018 व ज हा ूशासन अिधकार , ज हािधकार  कायालय नांदेड यांचे पऽ जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/ 
लोअससानावस/ु2018-19/िसआर-46 दनांक 16.01.2019 अ वये सालसन 2018-19 साठ  पये 15.66 कोट ची िनधी ूा  झाले 
असुन सदर ल ूा  िनधी अतंगत मनपा ह ीत सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठै नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत 
कामांची िन ती कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- आनंद च हाण, स. वरििसंघ गाड वाले                   अनुमोदक :- तेहरा अिमतिसंह  
(मा. महापौर यां या मा यतेने) 
 

                                                                                 ःवा र त/- 
                                                                                     (स. अजीतपालिसंघ संधु)  

  नगरसिचव 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 
 
 


