
                                                                                                                                       .ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-12/2019 
           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:-  20.11.2019 

दनांक 22.11.2019 रोजी आयोजीत कर यात आलेली मनपाकेची सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प ऽका 
वषय बं. 01 
 मा. आयु  यांचे पऽ दनांक 29.11.18 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीने सफाई 
आःथापनेवर कायरत असले या 06 पु ष मजरु या कमचा-यांचे पदनाम बदलुन ते ःव छता िनर क असे क न या पदाची 
वेतनौणेी दे याबाबतचा ठराव बं. 85 दनांक 12.10.18 समतं केलेला आहे पु षमजरु ह  पदे वग-4 संवगातील असुन ःव छता 
िनर क हे पद वग-3 संवगातील आहे याच ूमाणे दो ह  पदांची वेतनौणेीह  वेगवेगळ  आहे ह  सव वःतु ःथती ल ात घेता 
मनपा ःथायी सिमतीचा ठराव बं. 85 द. 12.10.18 हा संयु क व सनदशीर ठरत नस यामळेु सदरचा ठराव महारा  मनपा 
अिधिनयमातील कलम 451 (3) नुसार अिंतमता वखंड त कर यात येत आहे याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं. 02 

 वषय :- ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) अतंगत कचरा मु  शहरांना तांरां कत मानांकन देणेबाबत 

 संदभ :- 1) शासन िनणय बं. ःवमअ-2015/ू.ब.23/न व-34 दनांक 15 मे 2015 

        2) शासन िनणय बं. ःवमअ-2018/ू.ब.82/न व-34 दनांक 02 जनु 2018 

 ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) ची अमलबजावणी संदभाधीन दनांक 15 मे, 2015 रोजी या शासन िनणया वये 
संपुण रा या ``िमशन मोड`` प दतीने सु  आहे या अिभयानातंगत शहरे ``हगणदार  मु `` करणे व घनकचरा यवःथापना 
अतंगत ``ःव छ`` करणे या दोन ूमुख बाबींचा समावेश आहे 

 ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) ची अमलबजावणी क न रा याचा नागर  भाग दनांक 01 ऑ ट बर 2017 रोजी 
``हगणदार  मु `` घोषीत कर यात आला आहे आता या अिभयानाअतंगत घनकचरा यवःथापनाअतंगत शहरे ःव छ कर याचे 
काम ूतीपथावर आहे तथा प नागर  भागात व सावजिनक ठकाणी कांह  ूमाणात होत असले या अःव छतेमुळे नागर कांकडून 
ूितकुल ूित बया य  होतांना दसुन येतात. 
 उपरो  वःतु ःथती वचारात घेता शहरांना कचरा मु  हो याक रता एकूणच ःव छतेम ये बमाबमाने आणखी सुधारणा 
हो याःतव शहरांना तारां कत मानांकर (Star Rating) दे याबाबतची िनयमावली (A Protocol for Making Cities Garbage Free) 
कि शासनाने तयार केलेली असुन सदरची िनयमावली रा य शासनाने ःवकारली आहे. याच बरोबर रा यातील कचरामु  
शहरांना तारां कत मानांकनाची िनयमावली लागु कर यास मा यता दलेली आहे. 
 शहरांना कचरा मु  हो याक रता तारां कत मानांकन (Star Rating) दे याबाबत कि शासना या मागदशक सुचनांनुसार 
खालीलूमाणे कायप दती िन त कर यात येत आहे. 
* कचरा मु  शहरा या तारां कत मानांकनाबाबत ःवयं घोषणा कर यापुव  शहरातील सव ूभाग सदःयांकडून संबंधीत 

ूभागाचे कचरा मु  तारां कत मानांकनाबाबत घोषणापऽ सादर करणे आवँयक आहे. 
* ूभाग सदःयांकडून ूा  झाले या तारां कत मानांकनापैक  जे िन न तारां कत मानांकन असेल तेच तारां कत मानांकन 

या शहराचे तारां कत मानांकन हणुन पडताळणीसाठ  माहय धर यात येईल. 
* ूभाग सदःयांकडून तारां कत मानांकनाबाबत घोषणापऽ सादर झा यानंतर संबधंीत नागर  ःथािनक ःवरा य संःथांनी 

ठराव पार त क न सावजिनक घोषणा क  शकतील. 
* सदरा घोषणे या अनुषंगाने जनते या हरकती व सुचना 15 दवसां या कालावधी देवुन मागवु शकतील. 
* याअनुषंगाने महापौर/नगरा य /आयु /मु यािधकार  यांनी ूा  हरकती व सुचनाचंी पडताळणी क न ूःता वत 

मानांकना या बाबतीत समाधान झा यास कचरा मु  शहरा या तारां कत मानांकरना बाबत (3, 5 व 7 तारां कत पैक  
कोणतेह  मानांकन) ःवयंघोषणा करावयाची आहे. 

* यानुसार कचरा मु  शहरा या तारां कत मानांकनाबाबत शहराने ःवयंघोषणा क न तसा ूःताव रा य शासनाकडे 
सादर करावा. 

* कचरा मु  तारां कत मानाकनाबाबत शासना या ःतरावर 3, 5 व 7 तारां कत मानांकनाबाबत कि शासनाकडुन 
पडताळणी / ूमाणीकरण कर यासाठ  रा य शासना माफत कि शासनाकडे ूःताव सादर कर यात येईल. 

* कि शासनाने िनयु  सिमतीकडून याची पडताळणी / ूमाणीकरण क न कि शासन या शहरांचे तारां कत मानांकन 
जा हर कर ल. 

* कचरा मु  शहराचे तारां कत मानांकन 01 वषा या मुदतीसाठ  असेल ू येक वष  असा ूकारे पुनमु यांकन व 
पुनूमाणीकरण केले जाईल. 

* कचरा मु  शहराचे कोणतेह  तारां कत मानांकन िमळ व यासाठ  ःवयं घोषणे या ूणालीम ये तसेच ू य  शहर 
कचरा मु  कर या या ू बयेम ये शहरातील नागर कांचा स बय सहभाग असणे आवँयक आहे. 

* कचरा मु  शहराचे तारां कत मानांकन ठर वतांना वचारात घेतली जाणार  10 उपांगे / बाबी पुढ लूमाणे आहेत 

1- घरोघर  जाऊन कचरा गोळा करणे (Door to Door Collection) 



(2) 
2- िनिमती या जागीच कच-याचे वलगीकरण करणे (Segregation at source) 
3- सावजिनक, वा ण य व र हवाशी भागातील साफसफाई करणे तसेच मलिनःसारण व नद ना यांचे पृ भाग ःव छ करणे 

(Sweeping of public, commercial and residential areas (No visible eyesores on streets) and cleaning of 
storm drains and surface of water bodies) 

4- शहरातील कचरा पेटया आ ण पदाथ पुनूा ी सु वधा (Waste storage Bins, Litter Bins and Material recovery 

facility)  
5- मोठया ूमाणात कचरा िनमाण करणारे व र हवाशी क याण संघ यांचेकडून िनयमांचे पालन (Bulk Waste Generators 

and Residential Welfafe Asociations compliance) 
6- कच-यावर शा ो  प दतीने ू बया करणे शा ो  प दतीने ेपणभुमी तयार करणे आ ण बांधकामाचा राडा रोडा 

(Scientific Waste Processing, Scientific Landfilling and C&D Waste) 

7- अःव छते बाबत िश ा दंड व वापरकता शु क आकारणी तसेच लाःट क बंद ची अमलबजावणी (User Fees 

Penaltiesm Spot Fines for littering and enforcement of ban on thin plastic) 
8- नागर कां या समःयांचे िनराकरण व अिभूाय ूणाली (Citizen grievance redressal and feedback system) 
9- कच-या या ढ गांचे िनमलुन करणे (Efadicition of crude dumping of garbage and dump remediation) 
10 शहरांती गटारांची व नैसिगक जलसाठयांची ःव छता (Cleaning of storm water drains and surface of water 

bodies) 
11 कालानु प कचरा िनिमतीचे ूमाण घट वणे (Waste reduction application of 3-R principles in MSW) 
12 शहर स दय करण (City Beatification) 
 उपरो  नमुद कायप दतीनुसार ःवयं मु यांकन व ःवयं पडताळणी क न कचरा मु  शहरा या तारां कत 
मानांकनाबाबत ःवं घोषणा कर याची कायवाह  क न ूःताव रा य अिभयान सचंालक यांचेकडे सादर करणे आवँयक आहे. 
 कचरा मु  शहरांचे तारां कत मानांकन ठर वतांना वचारात घेतली जाणार  जी-10 उपांगे/बाबी आहेत, यापैक  जाःती 
जाःत बाबींची ूभा वपणे अमलबजावणी के यामुळे नांदेड शहर 03 तारां कत मानांकन ूा  हो यास पाऽ आहे.  क रता कचरा 
मु  शहरांचे 3, 5 व 7 पैक  तारां कत मानांकन बाबतचा ूःताव सवसाधारण सभे या समंती व िनणयाःतव सादर. 
वषय बं. 03 

 ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) अतंगत शहरातील या कुटंबांकडे शौचालयाची सु वधा उपल ध नस याने जी कुटंबे ू ू
उघडयावर शौचास जातात अशा कुटंबांना वैय क घरगुती शौचालयू  (IHHL) अथवा सामुदायीक शौचालय (CT) सु वधा उपल ध 
क न दलेली आहे. 
 ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) ची ूभावी अमलबजावणी झा याने कि व रा य सरकारने नांदेड शहर हागणदार  
मु  झा याचे घोषीत केलेले आहे ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) ची अमलबजावणी कर त असतांना शहरात 12 सामुदायीक व 
28 सावजिनक शौचालयाचे नागर कांना उपल ध क न दलेले आहेत.  तसेच 04 मोबाईल टॉयलेट सु दा उपल ध क न दलेली 
आहेत. 
 ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) अतंगत शहरे हागणदार  मु  झा याने हागणदार  मु  शहराचा दजा शा त र या 
(ODF Sustainability) टक वणे आवँयक आहे. 
 ःव छ महारा  अिभयान नागर  अतंगत रा यातील हागणदार  मु  झाले या शहरात ODF + व ODF ++ चा दजा ूा  
कर यासाठ  शासनाचे िनकष खालील ूमाणे आहे. 

 िनकष-1 िनकष-2 िनकष-3 
ODF++ दवसा या कुइ याह  वेळेस 

शहरा या कुइ याच भागात 
एकाह  य ने उ डयावर 
शौचास बस याचे आढळन न ू
येणे तसेच शहरांम ये कुठेह  
उघडयावर मानवी व ेचे पुराने 
न दसणे 

ू येक कुटंबास संःथेस व इतर सव ू
ूकार या मालम ानंा शौचालयांची 
उपल ध असणे, कमान 95% 

कुटंबाकडे ःवतू :ची शौचालये असणे व 
उवर त कुटंबांना सु ःथतीतील गट ू
शौचालय अथवा सावजिनक 
शौचालयाची (कमाल 6 कुटंबाना ू 1 
िसट या ूमाणे) सु वधा उपल ध 
असणे व ती कुटंबे यांचा िनयिमत ू
वापर कर त असणे 

शहरातील सव शौचालये सुर त मलैा 
संकन व व हेवाट ूणालीस जोडलेली 
असणे,  मैलाचे सुर त व िनयिमत 
यवःथापन व ू बये केली जाणे 
(शौचालये से टक टा यांना जोडलेली 
अस यास टा या िनयमीतपणे साफ होणे 
व यातील मलैावर यो यती ू बया 
करणे) शहरात जमा होणा-या 
सांडपा यावर यो यती ू बया करणे 

 
 
 
 



(3) 
 

 ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) अतंगत रा यातील हागणदार  मु  झाले या ODF + व ODF ++ चा दजा ूा  
कर यासाठ  शासनाने िनकषानसुार नांदेड शहर ODF ++ चा दजा ूा  होणेस पाऽ आहे.  तसेच शासन िनणयानुसार नांदेड 
शहराचा समावेश मलिनःसारण ू बया कि (एस.ट .पी) काया वीत असले या शहरां या याद त होत अस यामुळे शहरातील 
मै यावर (Septage) तेथील मलिनःसारण ू बया किात शा े  ू बया क न शहरास ओड एफ++ दजा ूा  करावयाचा आहे. 
 नांदेड शहर हागणदार  मु  झालेले अस याने शासनाने ठरवुन दले या िनकषानुसार ODF ++ चा दजा ूा  क न 
घे यासाठ  शासनास ूःताव सादर करणेक रता सदरचा ूःताव सवसाधारण सभे या िनणयाःतव सादर. 
वषय बं. 04 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत चैत यनगर महादेव मं दर ते परब-ुहाणनगर चौरःता ते 
शा ीनगर पयत या रः यावर दो ह  बाजनेु जड वाहनांना ूवेशबंद  करणे. 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत, चैत यनगर महादेव मं दर ते परबु-हाणनगर चौरःता ते शा ीनगर 
पयत या रः यावर दो ह  बाजुने वाहनांना ूवेशबंद  करणेसाठ  पोलीस िनर क वाहतुक शाखा नांदेड यांनी तसे पऽात 
कळ व यानुसार सदर रः याव न जड वाहनांची वाहतुक होत अस याने या भागात शॉ फक जमॅ हो याचे ूमाण मोठया ूमाणात 
वाढ झालेली असुन यामुळे शाळेची वाहने व णवाह का ब-याच वेळा शा फक जमॅ म ये अडकुन बसतात.  यामुळे व ाथ  व 
णांची कुचंबना होत असुन सदर ठकाणी ूवेशबंद  कर ता लोखंड  पोल बसवुन रॉड बस व यात यावे असे कळ वले आहे. 

 यानुसार सदर ठकाणी जड वाहनांना ूितबंद कर यासाठ  लोखंड  पोल बसवुन रॉड बस व यासाठ या मा यतेक रता 
सदरचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 05 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपाके माफत सालसन 2008 म ये लालवाड या बाजलुा अर वंदनगर येथील ना यावर 
मलनिनःसारण ूक प उभारणी कर याक रता मौजे व जराबाद सव नं. 58 मधील 60 आर. जिमन सौ. ःनेहल वजय िन लावार 
यांचेकडुन पये 44.00 ल  म ये खरेद  क न बांधकाम कर यात आले सदरचे बांधकाम त कालीन कायकार  अिभयंता 
लोलापोड (ूितिनयु ) व उपअिभयंता ौी शलैि जाधव (मनपा) तसेच IL&FS,  (PMC) यांचे अिधप याखाली कर यात आले 
आहे.  सदरचे बांधकाम करतांना उप अिध क भुिम अिभलेख याचें माफत मोजणी कर यात आली होती. 
 तथा प ू य  बाधकाम क न ूक प काया वीत झा यानंतर सौ. अ का राजीव गु हाणे हयांनी ौी जवनाजी नारायण 
हाळदे हयांचेकडून स ह नं. 56(बी) मधन न.भु.बं. 3724 मधील खरेद  केले या जागेत सदर ूक पाचे बांधकाम झा याबाबत 
मनपाकडे तबार क न मा. ज हािधकार  हयांचेकडे िनवेदन सादर केले याव न उप अिध क भुिम अिभलेख हयांचे माफत 
यां या मालक या जमीनीची मोजणी कर यात आली.  ू य ात यां या जागेत ूकलपाचे कती बांधकाम झाले आहे हया 
बाबत वभागाकडून वचारना केली असता उप अिध क भुिम अिभलेख यांनी सौ. अ का राजीव गु हाणे यांचे खरेद  खतावर ल 
चतु:िसमा व यांनी दाखवले या जागेव न यांची मोजणी क न यां या मालक या जागेत 0.29 आर. म ये ूक पाचे बांधकाम 
झा याचे यांचे अहवालात नमुद क न जागेचा नकाशा हया कायालयात सादर केला आहे. 
 सदर ूकरणात हया वभागात उपल ध असले या कागदपऽाव न स ह नं. 56 मधील न.भु. बं. 3724 हा काशीनाथ 
नारायण हाळदे हयां या मालक चे असुन न.भु.बं. 3725 हे ौी जवनाजी नारायण हाळदे हयां या मालक चे आहे.  सौ. अ का 
राजीव गु हाणे हयांनी खरेद  केलेली जमीन ह  स ह नं. 56 मधील न.भु.बं. 3724 म ये ौी जवनाजी नारायण हाळदे 
यांचेकडुन खरेद  केली आहे.  ू य ात न.भु.बं. 3724 ह  जागा ौी जवनाजी नारायण हाळदे यांची नसनु ौी काशीनाथ 
नारायण हाळदे हयांची आहे.  परंतु यां या खरेद  खतातील चत:ुिसमा  पाहता उप अिध क भुिम अिभलेख हयांनी मोजणी 
केले या नकाशाव न सदर जमीन यांची अस याचे िनंप न होत आहे.  या व न पुन  हया वभागाकडुन ज हा अिध क 
भुिम अिभलेख हयांचे माफत शहिनशा कर याबाबत पऽ दे यात आले याव न ज हा अिध क भुिम अिभलेख हयांनी उप 
अिध क भुिम अिभलेख हयांनी केलेली मोजणी बरोबर असुन 0.29 आर. म ये ूक पाचे बांधकाम झाले अस याबाबत अहवाल 
दला आहे. 

 सदर ूकरणात मनपाकेचे उप अिभयंता ौी शलैि जाधव, जिमन मालक सौ. ःनेहल वजय िन लावार, मुळ जमीन 
मालक ौी रमाकांत काशीनाथ हाळदे व ौी ौीकांत जवनाजी हाळदे हयांनी नोट स देऊन खुलासा मागव यात आला संबंधीतांनी 
दले या खुलाँया व न सदर जमीन मालक  ह क व जमीनीची ेऽा बाबत िन त बोध होत नाह . 
 तसेच सौ. अ का राजीव गु हाणे हयांनी उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे यािचका बं. 7881/2011 दाखल केली 
असता स. उ च यायालयाने संबधंीत ूािधकरणाने हया बाबत िनणय यावा असे नमुद क न ूकरण िनकाली काढले आहे. 
 सदर ूकरणात मनपाकेने खरेद  केलेली जमीन स ह नं. 58 मधील 60 आर. जागेची आज रोजी मोजणी क न 
दे याबाबत उप अिध क तालुका भुिम अिभलेख हयांना वनंती केली असता.  स ह नं. 58 या मोजणीवर यायालयाचा मनाई 
हकुम अस याने मोजणी करता येऊ शकत नस याचे कळवले आहेु . 
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 यामुळे मनपा नगररचनाचे आरेखक (शेसर) माफत मनपा ूक पा या जागेची मोजणी केली असता ू य  ूकलप 
उभारलेली जागा ह  60 आर. च भरत अस याने मनपा या ता यात 60 आर. जमीन आहे.  जर सौ. अ का राजीव गु हाणे 
हयांची 0.29 आर. जागा मनपा ूक पात आहे तर मनपाने खरेद  केलेली उवर त जमीनीचा ू य  ठका यावर बोध होत 
नस याने व 60 आर. जागेचा हयापुव च मावेजा दला अस याने पुन  सौ. अ का राजीव गु हाणे हयांना 0.29 आर. जागेचा 
मावेजा ावा लागणार अस याु ूकरण िनणयाक रता सवसाधारण सभेपुढे िनणयाःतव ठेव यात येते.  तसेच जर सौ. अ का 
राजीव गु हाणे हयांना मावेजा द यास यांना दे यात येणा-या मावेजाची र कम सौ. ःनेहल वजय िन लावार हयांचे कडून 
महसुली खचा ूमाणे वसुल करावी लागेल.  तसेच सदर ूक प बांधकामा या वेळेस भुसंपादन केले या जागेची ौी शलैि जाधव 
त कालीन उपअिभयंता (सेवािनवृ ) हयांनी शहिनशा केली नस याने सदर ूकरण उदभवले अस याने ौी शलैि जाधव सेवा 
िनवृ  उपअिभयतंा हयांना जबाबदार ध न यां यावर कायालयीन िशःतभंग वषयक कायवाह  ूःता वत करणे क रता मा. 
आयु  हयांना अिधकार ूदान कर याचे मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 06 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मंजरु सुधार त वकास योजनेम ये से टर – E मधील िस.स.बं. 11823, 
11824, 11825, 11826, 11827, 11828, 11829, 11830, व 11831 वकसली माकट (केळ  माकट) लगतचे आर ीत कॄःतान 
लगत या मालम ांवर व मान K – कॄःतान या सावजिनक वापरासाठ  दश वलेले असुन सदर या मालम ा हया खाजगी 
मालक या आहेत.  सदर मालम ा हया स या र हवास वापरातील असुन यापैक  कांह  मालम ावर त कालीन नांदेड नगरपािलका 
कालावधी म ये जागेवर ल प र ःथतीनुसार बांधकाम परवानगी सु दा दे यात आ याचे दसुन आले आहे.  तर  मंजरु सुधार त 
वकास योजने म ये दश व यात आले या K – कॄःतान सावजिनक वापर वगळन र हवास वापरात समा व  कर यासाठ  वकास ु
योजनेम ये महारा  ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37(1) अ वये करकोळ फरेबदल कर याची आवँय ा 
आहे. 
 सदर ल करकोळ फेरबदला या ूःतावा संदभात महारा  ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37(1) 
मधील तरतुद नसुार या संबधंीची ूा प अिधसुचना ूिस द करणे तसेच हरकती व सुचना घेऊन उ  फेरदबल कर यासाठ  
शासन मा यता घे याक रता शासनाकडे पाठ व यासाठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभे या मा यतेःतव 
सादर. 
वषय बं. 07 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मंजरु सुधार त वकास योजनेम ये से टर-G मधील स.बं. 31 मौजे व जराबाद 
डंक न येथे 05 एकर जागेवर-G-15-बगीचा (Garden) चे व मान आर ण दश वलेले असुन सदर 05 एकर जागेपैक  03 एकर 
जागा Swerage Treatment Plant (STP) ावयाची आहे.  तर  मंजरु सुधार त वकास योजनेम ये दश व यात आलेले     
G-15-बगीचा (Garden) चे 05 एकर जागेपैक  03 एकर जागेचा G – बगीचा वापर वगळन सावजिनक वापर ु (Public Utility) 
म ये समा व  कर यासाठ  वकास योजनेम ये महारा  ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37(1) अ वये 
करकोळ फेरबदल कर याची आवँयकता आहे. 
 सदर ल करकोळ फेरबदला या ूःताव संदभात महारा  ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37(1) 
मधील तरतुद नसुार या संबधीची ूा प अिधसुचना ूिस द करणे तसेच हरकती व सुचना घेऊन उ  फरबदल कर यासाठ  
शासन मा यता घे याक रता शासनाकडे पाठ व यासाठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड या सवसाधारण सभे या 
मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 08 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत महा माफुले माकट PPP त वावर वकसीत करणे बाबत 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत महा माफुले माकट PPP त वावर वकसीत करणेसाठ  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका, सवसाधारण सभेने ठराव बं. 22 दनांक 02.04.2013 व दनाकं 27.02.2017 रोजी ठराव बं. 146 पार त केला 
आहे यानुसार (03) तीन वेळेस ई-िन वदा माग व यात आ या असता अ प ूितसाद िमळा याने फेर आढावा घेवुन याूमाणे   
ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/7471/2019 दनाकं 23.09.19 अ वये िन वदा माग वले असता एकूण (02) दोन 
कंऽाटदारांचे िन वदा ूा  झा या सदर (02) दोन कंऽाटदार पाऽ झा यानुसार िन वदा सिमतीने मा यता द यानुसार दनांक 
18.10.2019 रोजी फायना सीयन बड उघडले असता ूमीयम दर ूा  झाले या िन वदांचा तपशील खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव दलेले ूमीयमचे दर पये 

01 स मान ब डकॉन ूा.िल. (जे. ह ) नांदेड 13,05,00,000/- 

02 शारदा क सश शन अ ड काप  ूा.िल. नांदेड 12,51,00,000/- 
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 उपरो  ूमाणे सवात जाःत ूमीयम (देकार) स मान ब डकॉन ूा.िल. (जे. ह ) नांदेड यांचे असुन . 
13,05,00,000/- इतके भरले होते ूिमयम र कम अस याने संबंधीतांना कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/साबां व/8516/19 
दनांक 25.10.2019 रोजी ूिमयम दर वाढ व यासाठ  वाटाघाट साठ  पाचारण कर यात आले असता.  संबंधीतांनी वाटाघाट  
अतंी . 13,05,00,000/- ूिमयम दरा ऐवजी ूिमयम दराम ये वाढ क न . 13,10,40,000/- र कमेस लेखी सहमती दली 
आहे तसेच वकासाकडून खालील ूमाणे सु वधा महानगरपािलकेस उपल ध होणार आहे. 
1) वाहनतळ सु वधा  :- नगररचना वभागा या ड.सी. ल ूमाणे 

2) दकानाचे ेऽफळु  

अ) लोअर माऊंड लोअर :- 696.00 चौ.िम. 
ब) अ पर माऊंड लोअर :- 140.00 चौ.िम. 
3) भाजीपाला माकट ेऽफळ :- 381.00 चौ.िम. (अ पर माऊड लोअर) 

4) लायॄर  (Amenity) ेऽफळ :- 61.24 चौ.िम. 
 यानुसार ूक प स लागार फोरशेस इ ृाकॉन िल. ठाणे (नांदेड) यांचे अिभूाय माग व यात आले असता स लागार 
यांनी सदर ऑफर ःवकारणे यो य अस याचे पऽा वये कळ वले आहे. 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, महा माफुले माकट PPP त वावर वकसीत करणेसाठ  स मान ब डकॉन 
ूा.िल. (जे. ह ) नांदेड यांचे ूमीयम र कम . 13,10,40,000/- ची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर 
सादर. 
वषय बं. 09      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत गणपती उ सव, दगा महो सव या वसजना यावेळ  भा वंक हे गोदावर  ु
नद त वसजन करतांना नागर कां या जव धो यात असतांना या वेळेस गोदावर  जवर  सेवाभावी संःथा नांदेडचे जवर क हे 
अनेक नागर कां या जव वाच व याचे नेहमी कामे कर त आहेत.  तसेच पावसाळया या वेळ  गोदावर  नद त पुरआ यास 
यावेळेस सु दा अनेक नागर कां या जव वाच व याचे काम नेहमी कर त अस यामुळे यांना पार तोषक ूदान कर यात आलेले 
आहे.  यामुळे गोदावर  जवर  सेवाभावी संःथा नांदेडचे जवर क (1) ौी स. नुर स. एकबाल (2) स. अशफाक स. नुर (3) 
ौी ूभाकर व ठल कोमटवार (4) ौी स. मुःताक स. नुर (5) ौी कालीदास सुदाम ख लारे (6) स. आरेफ स. खादर (7) ौी 
बालाजी गणपत उकडे (8) स. शोऐब स. नुर हे जवर कांचे काम कर त असले या जवर कांना मनपाकेत कंऽाट  प दतीने 
एकऽीत वेतनावर सामावुन घे यात यावे तसेच जवर क हे पद मनपाके या आकृतीबंधात समा व  कर यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक 
कायवाह  करावी. 
सुचक:- स. शेर अली महेबुब अली               अनुमोदक :- अमीतिसंह तेहरा, अ. हफ ज अ. कर म, अ. शमीम अ द लाु ,         

अ. लतीफ अ.मजीद, अ. रशीद अ. गणी, मसुद अहेमद खान, स यद शोएब 
ूशास कय ट पणी 

 वर ल ूःतावा या अनुषंगाने महानगरपािलके या आःथापनेवर जवर क या अिभनामाचे 01 पद मंजरु असुन सदर पद 
र  नाह .  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर ःथायी / कंऽाट  व वध पदांची सरळ सेवेने भरावयाची झा यास 
िनयमानसुार जाह रात देवुन व हत प दतीचा अवलंब क न व वध पदे भर यात येतात.  ूःतावात नमुद जवर क यांना व हत 
कायप दतीचा अवलंब क न कंऽाट  त वावर महानगरपािलकेत िनयु  केलेले नस यामुळे संबंधीतानंा मनपाकेत कंऽाट  प दतीने 
एकऽीत वेतनावर सामावुन घेता येणार नाह .  तसेच जवर क हे पद मनपाके या आकृतीबंधात समा व  करता येणार नाह . 
वषय बं. 10     ूःताव 

 दनांक 26 माच 1997 रोजी नांदेड व वाघाळा या दोन नगरपािलकेचे एकऽीतकरण क न नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका अ ःत वात आली असुन आजपावेतो या महापािलकेत कमचार  आकृतीबंध व सेवाूवेश िनयम मंजरु घे यात 
आलेले नाह . 
 महारा  शासनाने नगरपािलकास वभागने शासन प रपऽक बं. जीईएन-1089/744/िसआर-235/89/न व-14 दनांक 
14 ऑगःट 1990 या शासन प रपऽका दारे नगरपािलका अ ःत वात असतांना नगरपािलकेतील व वध वभागातील कामा या 
या ीवर व गजवर अवलं बत कमचार  वगाची रचना केली असुन याम ये शहर सफाई वभागासाठ  मुकदम या अिभनामाची पदे 
मा य केली आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मलिनःसारण व पाणी पुरवठा वभागात झोन बं. 1,2,3,4 व िसडको एनआरपी 
येथील कायरत मजरुां या दैनं दन कत यावर मागील 20 वषापे ा जाःती कालावधील पासुन ौी जानाजी नारायण देशमुख पु ष 
मजरु, ौी नागोराव चोखोबा हटकर पु ष मजरु, ौी स यद हमीद स यद महेबुब पु ष मजरु, व ौी संजय रामराव जाधव पु ष 
मजरु हे काम पाहत आहेत यांना सदर ल कामाचा ू दघ अनुभव आहे.  
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 महारा  महानरपािलका अिधिनयमातील कलम 51 मधील तरतुद नुसार वर ल संबंधीत धारण कर त असलेले पु ष मजुर 
या पदासाठ  काणतीह  न वन वेतनौणेी अनु ेय न करता या ूकरणी कोणतीह  न वन पद िनिमती नस याने व जे ता याद त 
कोणताह  बदल न करता संबंधीत धारण कर त असले या पु ष मजरु या पदाचे नामािभधान मुकादम असे कर याची ह  मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते समतं करते.  व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले       अनुमोदक :-  आनंद च हाण 

ूशास कय अहवाल 

 मनपाकेत वर ल कमचार  दनांक 01.01.05 पासुन हे पाणी पुरवठा वभागातील मजरु हणुन कायरत आहेत. 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 51 मधील तरतुद नुसार वर ल सबंंधीत धारण कर त असलेले मजरु या 
पदासाठ  कोणतीह  न वन वेतनौणेी अनु ेय न करता कोणतीह  न वन पदिनिमती नसली तर  सबंधीत धारण कर त असले या 
मजरु या पदाचे नामािभधान मुकदम असे के यास संबधंीतांची सेवाजे ता मुकदम या अिभनामा या पदाने होईल असा ूःताव स. 
सदःयांनी सादर केला आहे. 
 महारा  शासनाने नगरपािलका वभागाने शासन प रपऽक बं. जीईएन-1089/744/िसआर-235/89/न व-14 दनांक 
14.08.1990 नसुार सोबत जोडले या प रिश -अ नगरपािलका आःथापनेवर ल व वध वभागाची कमचार  वगरचनेतील कमचार  
वग हा मागदशक ःव पात असुन रचनेूमाणे अनु ेय कमचार  पदांना मंजरु  समज यात येऊ नये असे नगरपािलकां या 
वशेषक न िनदशनात आण यात येत अस याचे प रपऽकात नमुद आहे.  यानुसार मनपा सफाई आःथापनेवर मुकादम या 
अिभनामाचे पद मंजरु नाह  यामुळे संबंधीतांचे मजरु या अिभनामा या पदाचे मकुादम असे नामािभधान करता येणार नाह . 
वषय बं. 11     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड या काय ेऽात येणा-या आप या कायालयाचे 06 ेऽीय कायालया या 
अतंगत येणा-या लाखो पयांची संपती, घर, दकानेु , लॉट, जमीन व कॉ पले स इ याद  वकत घेणा-या खरेद दार आप या 
(खरेद दार) नावाने नाव प रवतन  क न घे यासाठ  नांदेड मनपाके या या या ेऽीय कायालयात कागदपऽांची संिचका दाखल 
के यानंतर संबंधीत ेऽीय कायालया माफत ःथािनक वृ पऽात ते-ते नांव प रवतन  संबधीत जा हर ूगटन ूिस द  क रता 
देऊन या ू येक  नांव प रवतन या जा हरातीचे खरेद  करणा-या मालम ाधारका कडुन या या वृ पऽा या मालकास लमसम 
फ  पये 500/- (अ र  पये पाच शे फ ) अदाई कर यात येते. 
 पण मागील दोन वषापासुनप वृ पपऽाला लागणा-या सवच सामुमी (कागद, शाई, रफ िलंग, िशवाय सगंणक चालकाची 
फस भाडे व इ याद  खचात फारच भरमसाठ वाढ झा यामुळे वृ पऽा या मालकास संपती, घर, दकानेु , लॉट, लॅट, जमीन व 
कॉ पले स इ याद  वकत घेणा-या खरेद दार आप या (खरेद दार) नावाने नांव प रवतन जा हर ूगटनाचे लमसम फ  500/- 
अदाई कर यात येते ते फारच कमी अस याने आज या नांदेड मनपाके या सवसाधारण सभेत हा ूःताव सव मताने पा रत 
झा यानंतर आज पासुन संपती, घर, दकानेु , लॉट, लॅट, जमीन व कॉ ले स इ याद  वकत घेणा-याकडुन खरेद दाराकडून 
ू येक  वृ पऽास नांव प रवतन जा हर ूगटनाचे लमसम पये 500/- ऐवजी वाढ कर यासाठ  हा ूःताव आज या हया 
सवसाधारण सभेत सवमाताने पार त क न याचे इितवृ  याच सभेत कायम कर यात येते. 
सुचक :-  फा ख अली खाँ        अनुमोदक :- मसुद अहेमद खान, स. शेर अली 
वषय बं. 12     ूःताव 

 ौी सुलेमान मनैोि न शेख, हे ज हा प रषद पालघर अतंगत ज.प.ूा.शा नडगेपाडा ता. ज हार ज. पालघर येथे 
िश ण आःथापनेवर ूाथिमक िश क या पदावर दनांक 21.01.2009 पासुन कायरत आहेत संबंधीतां या वैय क अडचणीमुळे 
नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने ये यासाठ  वनंती केलेली 
आहे. 
 क रता संबंधीतां या वनंती अजानुसार संबधंीतांची नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथे िश ण आःथापनेवर 
एकतफ  बदलीने सेवा वग करणेसाठ  ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- दयानंद नामदेवराव वाघमारे                   अनुमोदक :- महि हरामण पंपळे 

ूशास कय अहवाल 

 ौी सुलेमान मैनो ीन शेख हे ज.प. पालघर अतंगत ज.प.ूा.शा. नडगेपाडा ता. ज हार ज. पालघर यांनी िश ण 
वभाग नावाशमनपा नांदेड येथे कायरत आःथापने या ना हरकत ूमाणपऽासह व हत नमु यातील रतसर ूःताव (अनुषंिगक 
कागदपऽासह) दाखल के यानंतर संबंधीतांची सदर आःथापनेवर नावाशमनपा नादेंड येथे एकतफ  आतंर ज हाबदलीने सेवा वग 
कर यासाठ  शासना या अट  व िनयमा या अिधन राहन उपसिमती व माु . आयु  यांची मा यता घेऊन यो यती पुढ ल कायवाह  
कर यात येईल. 
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वषय बं. 13     ूःताव 

 नांदेड मनपा ह ीत गोवधन घाट टेकड  येथील र हवाँयाक रता गोवधन घाट येथे बएसयुपी वसाहत उभी कर यात 
आलेली आहे परंतु हे लाभाथ  घरकुल घे यास तयार नाह त कारण बएसयुपी लाभा याचा 2006 म ये स ह करतांना कुटंबातील ू
सदःयसं या कमी होती.  सुमारे 13 वषानंतर आज सालसन 2019 म ये या कुटंबातील ू मुलाचंी ल न होऊन सदःयस येत वाढ 
झालेली आहे आज रोजी गोवधन घाट टेकड  येथील बएसयुपी  वसाहतीम ये ःथलांतर त करावयाचे हण यास लाभाथ  
कुटंबातील सदःयसं ये या ूमाणात घरकुलांचर  मागणी करत आहेतू . 
 तसेच गोवधन घाट टेकड  भागातील स ह झाले या लाभा यापैक  कांह  लाभा याकडे प.आर. काड आहेत.  ते लाभाथ  
बएसयुपी वसाहतीमधील घरकुल घे यास तयार नाह त यांचा वचार भ वंयातील एखादया योजने अतंगत करता येईल. 
 क रता सालसन 2006 म ये स ह झाले या लाभा याचा पु हा स ह कर यात येऊन जे लाभाथ  वसाहतीम ये राहायला 
जा यास तयार आहेत यांना यां या कुटंबसं ये या ूमाणात घरकुल दे यात यावेतू .  कारण जे प.आर. काड धारक 
घरकुलांम ये जा यास तयार नाह त यांचे घरकुल सु दा इतर लाभा याना ावयासाठ  उपवल ध होतील क  यांचे कुटंब ू
सदःयसं येत वाढ झालेली आहे. 
 ह  संपुण कायवाह  पारदश पणे िनयमानसुार पार पाड यासाठ  उपआयु , कायकार  अिभयंता बएसयुपी, उपअिभयंता 
बएसयुपी याचंी ऽसदःयीय सिमती िनयु  कर यासाठ  मनपा सवसाधारण सभेसमोर ूःताव सादर. 
सुचक:- नवाब स.गुरिमतिसंघ ड प ब-यामिसंघ, ौीमती ूभाबाई यादव      अनुमोदक :- अिमतिसंह तेहरा, सौ. कांताबाई मुथा 
वषय बं. 14     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील चौफाळा येथील मनपा तफ मागील 50 वषापुव  हे जलकंुभ बांध यात 
आलेली असुन सदर ल जलकंुभचा कांह  भाग वाकलेला आहे.  या यात लहान सहान िचिे येऊन पा याची गळती स या चालु 
आहे.  यामुळे सालसन 2015 साली सदर जलकंुभाचे ःश चरल ऑड ट कर यसात आले व यानुसार द ःतीपण कर याचे स ला ु
दे यात आला परंतु अ ाप पयत द ःती कर यात आलेली नस याने सदरचे जलकंुभा मु धुन पा याची जाःतीची गळती होत 
अस यामुळे धोकादायक सु दा झालेली आहे. 

तसेच मुंबई येथे रे वे फुट बज सारखी दघटना या जलकंुभामुळे हो याची श यता नाकारता येत नाहु . यामळेु सदर 
जलकंुभाचे ता काळ ःश चर ऑड ट करणे आवँयक आहे या जलकंुभातुन या या ठकाणी पाणी पुरवठा कर यात येत असुन 
या ठकाण या नागर कांची गरैसोई होवु नये हणुन एक न याने सदर ठकाणी जलकंुभ शासना या कोण याह  िनधीतनु 
बांधकाम कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
सुचक :- शबाना बेगम मो. नासेर                अनुमोदक :- अ. लतीफ अ. मजीद 
वषय बं. 15     ूःताव 

 नावाशमनपाके या ूभाग बं. 18 अतंगत येत असले या डंक न प रसराम ये यापुव  सालसन 2018-19 म ये शासना या 
योजनेतील िनधीतुन वृ ारोपन कर यात आले होते.  याची ूसारमा यमांवर ूिस द  देखील झाली होती.  या ठकाणी 
महापािलकेने वृ ारोपणाक रता कती खच झाला ?  एकूण कती झाडे लाव यात आली ?  आजिमतीस लाव यात आलेलया 
झाडांपैक  कती झाडे जवंत आहेत ?  व कती नाह त ?  तसेच या झाडां या सरु ेक रता श  गाड दे यात आले होते काय ?  
अस यास कती ? व पा याची काय यवःथा कर यात आली होती ? याची स वःतर मा हती सभेपुढे सादा क न यावर चचा 
करणे. 
सुचक :- शोएब अफाक स. मजहर हसेनु             अनुमोदक :- अ. शमीम अ द ला साबु  

ूशास कय ट पणी 
 उ  ठकाणी वृ ारोपणाक रता . 20,17,770/- ऐवढे ूथम देयक अदा क न सदर ठकाणी 2429 झाडे लाव यात 
आली संबंधीत कंऽाटदाराने कामात िनंकाळजीपणा व उ हाळयात िनमाण झालेली पाणी टंचाईमळेु सदर ल ठकाणची झाडे वाळन ु
गेलेली आहे.  कामा या अट  व शतीरनुसा् र कंऽाटदाराने वृ लागवड पासुन 08 म हने देखभाल करणे अपे त आहे वाळन गेलेली ु
झ डे पु हा लाव याक रत संबंधीत कंऽाटदाराला िनदिशत कर यात आले असुन संबधंीतांना ूित दन पये 500/- दंड 
आकार यात येत आहे संबंधीत कंऽाटदाराने सव 2429 झाडे पु हा वृ ारोपण क न दे याची लेखी हमी दलेली आहे. 
वषय बं. 16     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अतंगत शासनाकडुन ूा  िनधीतनु अदंाजपऽक दरापे ा जाःतीची र कम 
अदंाजपऽकातील लांबी व  ं द  कंवा कांह  बाबी कमी न करता मनपा िनधीतुन अदंाजपऽक दरापे ा जाःतीची र कम अदाई 
कर यात यावे.  भारत सरकार व महारा  शासनाकडुन या तारखे पासुन व वध कर लागु कर यात येत आहे.  अदंाजपऽकात 
तो कर समा व  नसते या या कराचे अदंाजपऽकात काम पुण हा यापुव  अतंीम देयकात समा व  क न देयक अदाई कर यात  
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यावे तसेच या अदंाजपऽकात GST व  Insurance समा व  नाह  या या अदंाजपऽकात मनपा िनधीतनु अतंीम देयकापुव  
समा व  क न देयक तयार क न अदाई कर यास ह  सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हयाच सभेत ठराव कायम 
कर यात येतो. 
सुचक :- उमेश च हाण                   अनुमोदक :- राजेश लआमीनारायण य नम 

वषय बं. 17     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीम ये शासना या अमतृ योजनेतुन मलिनःसारण वा हणीची कामे ूःता वत 
कर यासाठ  शासनाने महानगरपािलकेस सुचना / पऽ क हा दले होते ?   शासनाचे पऽ ूा  झा यानंतर यावर काय कायवाह  
झाली ?   व मलिनःसारण वा हनीची कामांसाठ  ड .पी.आर. तयार क न शासना या मा यतेसाठ  पाठ व यात आला आहे का ?   

कंवा या कामांचा ड .पी.आर. शासनाकडे पाठ वला नसेल तर याची कारणे काय आहेत ?     याची सवस वःतर चचा क न 
िनणय घेणे बाबत. 
सुचक :- राज ुगो वंदराव काळे      अनुमोदक :-  सौ. दपाली संतोष मोरे 
वषय बं. 18     ूःताव 

 मनपा सवसाधारण सभा ठराव ब 160 दनांक 27.02.2017 नुसार शहरातील नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी 
मधुन जाणा-या मु य रःते शासनाचे सावजिनक बांधकाम वभागाने महानगरपािलकेस हःतांतर त केले होते. 

तथा प सदर ल मु य रःते हे अितशय खराब झालेले अस याने सदर ल रः यांची पुनबांधणी कर यासाठ  लागणारा 
िनधी शासना माफत अथवा सावजिनक बांधकाम वभागा माफत ूा  क न घे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी 
सुचक :- अ. शमीम अ द ला साबु                                 अनुमोदक :- अ. रशीद अ. गणी 
वषय बं. 19     ूःताव 

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील ूकरण-8 मालम ा संपादन कर या संबंधीचचा महापािलकेचा अिधकार कलम 
76, 77, 78 संबधंी. 
 आय.ट .आय. चौक शास कय तंऽिनकेतन समोर उभार यात आले या महापु ष महा मा योितबा फुले व करार 
ती योती सा वऽीबाई फुले यांचे पुतळया या प रसरातील सव मोकळ  जागा मनपाकेने आर ीत क न सुशोिभकरणासह भा वका ं
क रता कायबमासाठ  मंडप उभारावा व उवर त जागेत उ ान वकसीत करावे व लाखो भा वकांना दलासा ावा.  नांदेड वाघाळा 
शहर महानगरपािलका सवसाधरण सभा दनांक 05.08.03 ठराव बं. 66 नुसार शासक य औ ोिगक ूिश ण संःथा (आयटआय) 
यां याकडून 285 चौ.मी. जागा संपा दत कर याची ू बया सु  केली होती.  जागेचा वाद कांह  खासगी लोकां सोबत यायालयात 
अस या या कारणाने वर ल संःथेने वाद िमट यानंतर जागा हःतांतरणची तयार दश वली होती पण पुतळे ए ूल-18 उभारा याचे 
अस याने मनपाकेने तातड ने खासगी लोकांकडून याच जिमनी मधील सव नं. 74/2 पआर काड बं. 6470 या आधारे 74.50 
चौ.मी. जागा रेड रेकनर दरा ूमाणे संपा दत केली.  2018 म ये व मान आयु  ौी लहराज माळ  मनपाचे आयु  आ ण ु
नांदेडचे ह  ूभार  ज हािधकार  होते यां याकडे दो ह  कायालयाचा पदभार अस यामुळे यांनीच ह  ू बया पूण केली. 
 आज या ठकाणी या उ य दा प यांचे पुतळे उभारले आहेत या ठकाणी 150 चौ.मी. याच जागेत पुव  म. फुले 
यांचा अधकृती पुतळा अनेक वषापासुन मनपाकेने उभारला होता त हा काणीह  मालक हणून वारसाह क, मुख यापऽ, र जःश , 
प आर काड, घेऊन पुढे आले न हते यावेळ  शासक य तंऽिनकेतन ूिश ण सःंथा ह च मालक होती मनपाकेने आता 74.50 
चौ.मी. जागा सपंादन करतांना अनुसूची ेऽा म ये सव चत:ुिसमा िन त करते वेळ  शासक य औ ोिगक ूिश ण संःथा 
(आयटआय) चा कुठे ह  उ लेख केला नाह  यांनी असे उ लेख केले - वकशाप ते िशवाजीनगर, प म मनपाकेची जागा उ र 
भुसंपादन या जागेचे करावयाचे आहे या जागा मालकाची उवर त जागा द ण भुसंपादन या जागेचे करावयाचे आहे या 
जागा मालकाची उवर त जागा असा सारखा उ लेख करणे हणजे पुतळया या आडून सव उवर त जागेवर मालक िस द 
करावयाचा आहे का हेच या यातुन िनंप न होते ह  अिधकृत अनुसूची मनपा आयु ां या आदेशा वये दनांक 17.11.18 रोजी 
काढली आहे.  कोण याह  कायौलया समोरची मोकळ  जागा ह  कशी काय दसु-याची असू शकते हे एक गंभीर कोडे आहे जागेचा 
कोणा सोबत कोणताह  वाद असो, मनपाकेने येथील सव मोकळ  जागा तातड ने आर ीत करावी मनपाकेने या जागे वर जर 
ता पुरते टनचे कंपाऊंड उभार याचे कंवा इतर कांह  ता पुर या परवानगी द या असतील तर या वर त र  कर यात या यात 
पुढे रतसर जे कोणी कायदेशीर मालक  ह का बाबत सव दःत मा. यायालयानचे अिंतम िनकाल घेऊन मनपाकडे येतील त हा 
कायदेशीर भुसंपादन मावेजा बाबत अज क  शकतील महा मा फुले व स वऽीबाई फुले हे लाखो लोकांचे ौ दा आ ण अ ःमतेचे 
ूतीक आहेत यामुळे येथे लाखो भा वक दशनाला येतात,  येथुनच सव महापु षां या जयंतीिनिम  िमरवणुक िनघतात, 
पु यितथी कायबम असोत क  शालेय ूभातफेर , सांःकृितक व शासक य संदेश दे याचा कायबम असे अनेक सोहळे येथे होतात 
मोचा, धरणे आंदालन, अिभनंदन उ सव येथे साजरे केले जातात आय.ट .आय चौक हा नेहमी गद ने गजबजलेला असतो द ण 
ते उ र नांदेडला जोडणारा हा ूमुख माग आहे रहदार मुळे व येथील रः यावर होणा-या कायबमामुळे येथील दळणवळण यवःथा  
 
 



(9) 
ठ प होते यामळेु वाहतुक पोलीसांवर मोठा ताण पडत असतो या बाबीचा वचार करावा लागेल पुतळा परवानगी आदेशातील 01 
ते 11 सचुनांचे पालन कर या या ीने वचार के यास भ वंयात येथे रःता ं द करण, वःतार त मोठा आयटआय चौक, 
पुतळयाचे संर णासाठ  मोकळ  जागा ठेऊन घराबंद , तसेच उभारले या पुतळया या सुशोिभकरण िभंती या िभ न ूकार या 
दसत अस यामळेु या यव ःथत शोभुन दसतील असे आ कटे ट कडून काम कर यात यावे मनपासवसाधारण सभा दनांक 
05.08.03 ठराव बं. 66 व दनांक 31.03.15 ठराव बं. 206 नुसार मा यता दलेली आहे. 
 पुतळया जवळ कायबमासाठ  मोकळ  जागा नस यामुळे, शासक य औ ोिगक ूिश ण संःथा (आयटआय) समोर ल व 
पुतळया या दो ह  बाजु या प रसरातील सव मोकळ  जागा महापािलकेने आर त कर याचा व ितथे उभारले या ठन पऽाचे 
कं पाऊंड मुळे पुतळा िशवाजीनगर व पोलीस कॉलनी कडून येतांना आ ण जातांना दसत नस यामुळे जण भावनेचा वचार क न 
पुतळयाचे होत असलेले विपीकरण थांब व यासाठ  दलेली परवानगी र  कर याचा व ु 07 दवसात टनपऽे ताबडतोब काढन ू
काढ याचा आदेश ावा अ यथा मनपाकेने कारवाई क न टनपऽे काढावी अशी ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व 
हा ूःताव याच सभेत सवानुमते समंत कर यात येतो. 
सुचक :- बापुराव गजभारे                                अनुमोदक :- स यद शेर अली, महि पंपळे 

वषय बं. 20     ूःताव 

 नांदेड शहरातील ूभाग बं. 17 गु दारा अतंगत गोवधन घाट लगत असले या कंुभारग ली भागाम ये या ठकाणी 
राहणारे नागर क हे मागील 70-80 वषापासुन वाःत य करतात या भागाम ये सन 2006 म ये ःमशानभुिमक रता वकास 
आराखडयात आर त कर यात आले आहे परंतु आर ण टाक यानंतरह  तेथील ब-याच लाभा याना घरकुले मंजरु झाली व 
घरकुलांम ये नागर क राहत आहेत व या ूयोजनासाठ  लागा आर ीत केली होती ते वकासकाम अ ाप झालेले नाह  बरेच 
नागर क हे घरकुलापासून वंचीत राह ले अस याने घरकुलांची मागणी होत अस याने सन 2006 म ये कंुभार ग ली येथील मंजरु 
आर ण र  क न सदर जागेवर िश लक राह ले या कुटंबांू ना घरकुल मंजरु कर यास ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता 
देते. 
सुचक :-  सौ. कांताबाई ूकाशचंद मुथा      अनुमोदक :-  ौीमती ूभाबाई इ रभै या यादव 

वषय बं. 21     ूःताव 

 आप या देशाचे सैिनक हा कुटंबाच पासुन क येक वष दर राहन ूाणाची बाू ु ू जी लाव यास सदैव तयार असतात सैिनक 
िसमेवर आप या देशाची र ा करतात हणुन देश सुर त आहे. 
 परंतु सैिनकांचे जवन अितशय खडतर असुन इतर महानगरपािलके या धत वर  नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
तफ शहरातील आम  व बएसएफ चे आजी-माजी सैिनक व यां या वधवा प ी या नावे असणा-या मालम ेचा करात 
िनयमानसुार माफ  अथवा सुट दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- सौ. जयौी िनलेश पावडे      अनुमोदक :- सौ. क वता संतोष मुळे 

वषय बं. 22     ूःताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका वशेष सवसाधारण दनाक 11.09.2019 ठराव बं. 33 दारे आःथापनेवर कायरत 
असलेलया अिधकार /कमचा तसेच सेवािनवृ  कमचा-यांना 7वा वेतन आयोग लागुर कर यासमा यता ूदान केली आहे.  तसेच 
नांदड नगरपािलकेची 1952 ला ःथापना झा या पासुन आज पयत व वध पदे मा यतेचे अिधकार स म ूािधकरणाने मा यता 
दलेली असुन ते आज पयत काया वीत असुन सदर ल पदावर ल अिधकार /कमचार  यांना िनवृ ी वेतनधारकांना िनवृ वेतन 
दे यात येत आहे.  मा. उ च यायालया या िनणयानुसार शासनाने मनपाकेतील व र  िलपीक यापदांना दनांक 13 ऑगःट 
2015 रोजी दले या वेतनौणेीस मा यता िनयमानुसार दलेली असुन सात या वेतन आयोगानुसार सुधार त वेतनौणेी लागु 
कर यास मा यात दे यात येते.  तसेच या महापािलकेतील वधी अिधकार , उ ान अिध क, मालम ा यवःथापक या इतर 
सम  पदांना 7 या वेतन आयागानुसार सधुार त वेतनौणेी लागु कर यास कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- आनंद च हाण             अनुमोदक :- अिमतिसंह तेहरा 
वषय बं. 23     ूःताव 

 मनपा ह ीतील ूभाग बं. 03 सांगवी येथे ौिमक पुतळया या बाजलुा जनुी पोलीस चौक  होती रःत वःतार करणात व 
ौिमक पुतळया या सेशोिभकरणात पोलीस चौक चीच जागा गे यामुळे पुतळया या डा या बाजतुील मनपाके या जागेवर न वन 
पोलीस चौक  उभार याक रता ना हरकत पमाणपऽ देणे क रता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते. 
सुचक :-  सौ. क णा िभमराव कोकाटे           अनुमोदक :-  ौीमती कौश या शकंर पुर  

वषय बं. 24     ूःताव 

ौी गु ूसाद व ठलराव कदम हे ज हा प रषद शाळा खोकर चीवाड  कि गुंडे ता. शहापुर ज. ठाणे येथील िश ण 
आःथापनेवर सहिश क या पदावर कायरत असुन यांची एकूण 10 वषाची सेवा झाली आहे याचंी प ी नायगावं येथील ज हा 
प रषद शाळेवर कायरत आहे यां या य गत अडचणीमुळे व पती-प ी एकऽीकरण अतंगत नांदेड वाघाळा शहर  
 



(10) 
 

महानगरपािलका येथील िश ण आःथापनेवर एकतफ  आतंर ज हा बदलीने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथील 
िश ण आःथापनेवर एकतफ  बदली करणे क रता ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते आ ण िश ण आःथापनेवर 
एकतफ  आतंर ज हा बदलीने यांची सेवा वग कर यास मा यता देते व याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले                      अनुमोदक :-  आनंद च हाण 

वषय बं.  25 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 20(3) नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे ः थायी सिमतीचे 16 
सदः यापैक  खालील (8) सदः य दनांक 01.12.2019 रोजी दपाु र  िनवृ  त होत आहे. 
1) खान फा ख अली इलीयाज खान, भारतीय रा ीय काँमेस प  
2) अ दल शमीम अ द ला साबु ु , भारतीय रा ीय काँमेस प  
3) खान म. मसुद अहेमद खान उःमान खान, भारतीय रा ीय काँमेस प  
4) येवनकर मोह नी वजय, भारतीय रा ीय काँमेस प  
5) अ. लतीफ अ. मजीद, भारतीय रा ीय काँमेस प  
6) रावत भानुिसंह गया दनिसंह, भारतीय रा ीय काँमेस प  
7) नवाब गुरिमतिसघं ब-यामिसंघ, भारतीय रा ीय काँमेस प  
8) वैशाली िमिलंद देशमुख, भारतीय जनता पाट  

कर ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 20(5) अ  वये नांवामनपाके  या ः थायी सिमती  या िनवृ  त होणा-या 
वर ल सदः यां  या र  त (8) जागावर महारा   महानगरपािलका अिधिनयम कलम 31-अ नुसार न वन (8) सदः याचंी 
नामिनदशाना  दारे नेमणूक कर  यासाठ  ूः ताव सादर. 

टपः- शासन प रपऽक ब. सं कण-2010/ू.ब.-85/न व-32 दनांक 06 जलूै 2010 नुसार वरोधी प  नेते, सभागहृ 
नेते, गट ने  यामाफत ः थायी सिमतीवर तौलिनक सं  याबळा  या आधारावर पािलका सदः याची नामिनदशनाने िनयु  तीसाठ  नावें 
पाठ वतांना ती बदं लखोटयात सभे  या वेळ  महापौराकडे दे  यात यावीत. सभे  या दवसापुव  सदर नांवे महापौरांना बंद लखोटयात 
ावयाची असतील तर  या पऽाची एक ूत बंद लखोटयात, आयु  तांना सु  दा दे  यात यावी. 

                                                                                ःवा र त/- 
( स. अजीतपालिसंघ संधु ) 

नगरसिचव 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 


