
                                                                    जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर- 28/20 
           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:-  08.12.2020 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

सवसाधारण  सभेची सूचना 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनसूची ``ड`` चे ूकरण-2 मधील िनयम बं. 1 अ वये  
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची (ड) ऱ ूकरण-2 मधील िनयम बं 1 अ वये ूा  
अिधकारानुसार मा. महापौर, सौ. मोह नी वजय येवनकर, यानंी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा 
दनांक 16.12.2020 रोजी दपार  ु 01.00 वाजता ONLINE  दारे आयोजीत केली आहे. 
 क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त समयी ONLINE सभेस उप ःथत राहन सहकाय करावेू  

                                                                    ःवा र त/- 
 (मा. महापौर यां या मा यतेने)                                             (स. अजीतपालिसंघ सधंु)  

  नगरसिचव 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

ूित  
ौी/ौीमती ------------------------------- 
सदःय /सदःया,   
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड  
  

नगरसिचव कायालयाचा ूःताव 
वषय बं.  01 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 20(3) नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे ः थायी सिमतीचे 16 
सदः यापैक  खालील (8) सदः य दनांक 01.12.2020 रोजी दपार  िनवृ  तु  झालेले आहे. 
1) कोकाटे क णा भीमराव, भारतीय रा ीय काँमेस प  
2) वाघमारे दयानंद नामदेव, भारतीय रा ीय काँमेस प  
3) य नम राजेश लआमीनारायण, भारतीय रा ीय काँमेस प  
4) क याणकर योती कशन, भारतीय रा ीय काँमेस प  
5) पवळे पुजा बालाजी, भारतीय रा ीय काँमेस प  
6) अ. रशीद अ. गणी, भारतीय रा ीय काँमेस प  
7) फा ख हसेन कासीम परानु , भारतीय रा ीय काँमेस प  
8) जाधव ौीिनवास नारायण, भारतीय रा ीय काँमेस प  

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. 

आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 
वषय बं. 02      

 मनपा अशोकनगर येथील पशवुै कय दवाखा यात नागर क आपली पाळ व ाने उपचारासाठ  घेवून येतात यांना इतर 
कोण याह  ूकाराचे आजार होऊ नये याकर ता 8 in 1 लस पये 350/- म ये दे यात येत होती.  पण स ा बाजार 
मु यांकनानुसार 8 in 1 लस या कमंतीत वाढ झाली अस यामुळे या यात पये 100/- चे वाढकरणे गरजेचे आहे. 
 क रता बाजार मु यांकनानुसार पशवुै कय दवाखा यात दे यात येणा-या व वध सेवांचे शु क कमी जाःत कर याचे 
अिधकार मा. आयु  यांना दे यास मा यता दे यात येते.  
 
 
 
 



(2) 
वषय बं. 03 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर चौक ते वसंतराव नाईक कॉलेज ते  

                 रमामाता आबेंडकर चौक रः यावर ल वसंतराव नाईक कॉलेज प रसराची जागा संपाद त करणे बाबत 

 सालसन 2005-06 म ये िसडको-हाडको हा भाग मनपा म ये समा व  झाला आहे.  िसडको मधील डॉ. बाबासाहेब 
आबेंडकर चौक ते वसंतराव नाईक कॉलेज ते रमामाता आबेंडकर चौक हा ूमुख रःता आहे. 
 िसडको ूिधकरणा या वकास योजनेनुसार वसतंराव नाईक कॉलेज ते रमामाता आबेंडकर चौक हा रःता 15.00 मी. 
ं द चा आहे तसेच डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर चौक ते वसंतराव नाईक कॉलेज हा रःता ूा प वाढ व वकास योजने नुसार 30.00 
मी.  ं द चा आहे. वसंतराव नाईक कॉलेज येथे रः याची ं द  15.00 मी. ने कमी झा याने सदर ठकाण अपघात ःथळ बनले 
असुन सदर ठकाणी वाहतुक ची क ड  होत आहे. 
 वसंतराव नाईक कॉलेज ते रमामाता आबेंडकर चौक ूा प वाढ व वकास योजने नसुार सदर रःता 18.00 मी. ं द आहे 

 वसंतराव नाईक कॉलेज ते रमामाता आबेंडकर चौका पयत 18.00 िम. ं द रःता कर याक रता वसंतराव नाईक 
कॉलेज या प रसरातील जागा संपा दत करणे आवँयक आहे वसंतराव नपाईक कॉलेज या प म बाज ूरःता संगमवार 30 मी. 
ूमाणे व पुव बाज ुजोड रः यावर DP जवळ 18 मी. ूमाणे रःता ं द करावा लागेल जेणे क न अडथ◌ं्ळयाचा (Bottelneck) 
भाग कमी होवुन रःता वाहतुक स यो य ं द त करता येणे श य आहे.  यासाठ  वसंतराव नाईक कॉलेजची मोकळ  जागा अदंाजे 
1500 चौ.मी. सपंाद त करावी लागेल सदर जागे या मोबदला ऐवजी संबंधीत मालम ा धारकांना TDR / FSI अनु ेय करता येईल. 
 क रता वसंतराव नाईक कॉलेजची जागा संपाद त कर या या ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 04 

 ौी बालाजी बाबु च हाण कंऽाट  लसीकरण ेऽ सिनयंऽण व ौी ू वण ह रदासराव अलकटवार कंऽाट  कायबम 
सहा यक यांनी को वड-19 या काळाम ये सु वाती पासुन आज पयत आरो य सेवा देत आहेत याम ये रा ी आरो य अिभयान 
योजने अतंगत रा ीय कायबम लसीकरण, कुटंब क याणू , पोलीओ ई. कायबमा म ये आरो य सेवा देत आहेत. 
 को वड-19 या सु वातीस जनताकफु व लॉकडाऊन या काळात णवा हकेतुन पूण नांदेड शहरात जनजागतृी तसेच 
इतर शहरामधुन नांदेड शहरात येणा-या ू येक य ची थमलगणने तपासणी चे काय यांनी केले आहे. 
 को वड-19 या संसगस य वषाणु या काळात माच-2020 पासुन सात याने आज पयत नांदेड वमानतळ येथील 
आले या ूवाशांची तपासणी करणे, रे वेःटेशन येथील ूवाशांची तपासणी, गु दारा नांदेड येथे बाहे न आले या भा वकांची 
आरो य तपासणी तसेच पॉझीट ह आले या णांचा मागोवा घेणे ई. काय करत आहेत. 
अ.ब. पदनाम पदसं या शासना माफत स या घेत असलेले वेतन मनपा माफत अपे ीत वेतनवाढ 

01 कंऽाट  लसीकरण ेऽ सिनयंऽक 01 15,750/- 8,550/- 
02 कंऽाट  कायबम सहा यक 01 12,000/- 8,300/- 
 वर ल ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 05 
 नांदेड वाघाळा शहर महानबरपािलका ह ीम ये रहदार  / वाहतुक जाःत असले या ठकाणी चौकाम ये खुप मोठया 
ूमाणात फुटपाथवर, िस नल पोलवर, िस.िस.ट . ह , कॅमेरा पोलवर मोठ मोठया आकाराचे वनापरवानगी खालील नमुद केले या 
ठकाणी जाःत ूमाणात जा हरात फलक / बॅनर लावले जात आहे.  यामुळे वाद िनमाण होत आहेत तसेच वाहतुक स व पथ 
चालकास मोठया ूमाणात अडथळा िनमाण होवून शहराचे विपीकरण होत आहेु .  अनािधकृत जा हराती घोषण फलक, होड ंग, 
पोःटस या संदभात जन हत यािचका बं. 155/2011 मधील मा. उ च यायालय मुंबई यां या आदेशाची अमलबजावणी करणे व 
अनािधकृत जा हरात पवफलकांमुळे शहराचे होणारे विपीकरण थांब वणे आवँयु क आहे. 
 याअनुषंगाने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीम ये (1) राज कॉनर (2) वकशॉप कॉनर (3) आय.ट .आय 
कॉनर (महा मा फुले पुतळा) (4) िशवाजीनगर (5) व जराबाद चौक (मुथा चौक) (6) देगलुर नाका, (7) अ णाभाऊ साठे चौक 
इ याद  ठकाणी (खाजगी जागेवर ल जा हरात फलक वगळनू ) नो बॅनरल झोन घोषीत करणेसाठ  मनपा सवसाधारण सभेपुढे 
मा यतेःतव सादर. 
वषय बं.  06 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका काय ेऽाअतंगत ौी गु  गो वंदिसंघजी ःटेड यम प रसरात ौी शकंरराव च हाण 
ूे ागहृाची इमारत असून सदर ूे ागहृा या मा यमातून नागर कांसाठ  व वध मनोरंजना मक कायबम होत असतात सदर 
ूे ागहृाची असान मता 900 असून इत या आसन मतेचे शहराम ये एकमेव ूे ागहृ आहे. 
 ूे ागहृा या कामासाठ  लागणारा िनधी ज हा िनयोजन व वकास योजने अतंगत उपल ध क न घे यासाठ  मा. 
ज हािधकार  कायालय नांदेड यांना िशफारस कर यासाठ  मनपा सवसाधारण सभेने ठराव बं. 78 दनांक 22.11.2019 वये 
मा यता ूदान के यानुसार कायालयीन ूःताव बं. साबां व/15112/2020 व ूःताव बं. नावाशमनपा/साबां व/15113/2020 
दनांक 26.03.2020 नुसार ज हा िनयोजन व वकास योजने अतंगत िनधी उपल ध क न दे यासाठ  ूःताव सादर कर यात  

 
 



(3) 
आला असता मा. ज हािधकार  तथा सदःय सिचव ज हा िनयोजन सिमती नादेंड यांचे आदेश बं. िनयोजन/ जवायो/िनधी/   
का-1/2019-20/868 दनांक 26.03.2020 अ वये पये 39.28 ल ाची िनधी सदर कामासाठ  वतर त केला असुन उवर त 
िनधी ूा ीसाठ  कायालयीन पऽ बं. नावाशमतनपा/साबां व/1318/2020 दनांक 04.06.2020 अ वये मागणी कर यात आली 
आहे. 
 तसेच ूे ागहृाचे आधुिन ककरण व मतावाढ कर या बाबत शहरातील नाटयूेमाची आमह  मागणी अस याने सदर 
ूे ागहृाचे आधुिन ककरण व मतावाढ तां ऽक स लागार ःपेक डझाईनस ूा.िल. नागपुर यांनी िस ह ल कामासाठ  पये 
599.26 ल  व इले श क स कामासाठ  पये 396.26 ल  असे एकूण 995.47 ल  अपे त कमंतीचे अदंाजपऽक सादर केले 
यानुसार सदर अदंाजपऽकास तां ऽक मा यता ूदान कर यात आली आहे. 

 सदर ूे ागहृाचे आधुिन ककरण व मतावाढ कर याबाबत नाटय ूेमीची आमह  मागणी ल ात घेऊन फेर सधुार त 
र कमेचा हणजे पये 995.47 ल चा ूःताव मा. ज हािधकार  तथा सदःय सिचव, ज हा िनयोजन सिमती नांदेड यांचेकडून 
पाठ वणे व उवर त िनधी ज हा िनयोजन व वकास योजने अतंगत उप धते या अिधन राहन सदर कामासाठ  ूशास कय व ु
आथ क मंजरु  ूदान क न संपणू कामासाठ  एकच िन वदा मागणेसाठ  ूःताव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे 
कलम 73 अ वये मा यतेःतवचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर 
वषय बं. 07 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील रः यांवर मोकाट फरणा-या जनावरांना पकडून बं दःत के यानंतर 
जनावरां या संबंधीत मालकांनी 10 दवसात अशा जनावरांचा मालक हणून मुंबई महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील 
तरतुद नुसार जनावरांची मागणी केली नाह  कंवा क डवाडा फस, खादय खच व अनामत र कम दे यास नकार कर ल कंवा 
दे यात कसुर कर ल अशा जनावरांना गोर ण संःथेकडे दे यासाठ  ःथायी सिमतीने ठराव बं. 158 दनांक 27.11.2006 अ वये 
ठराव पार त केलेला आहे. 
 सदर ल ठरावा या अनुषंगाने महानगरपािलकेने क डवाडयातील व वध ूकारची जनावरे यो य ूकारे पालन पोषण 
कर यात येईल, अशा ूकारचे लेखी हमीपऽ घेऊन गोर ण संःथेत िन:शु क दलेली आहेत. 
 स या नांदेड शहरात मोकाट जनावरांची सं या मोठया ूमाणात वाढलेली आहे यसामुळे वाहतुक साठ  अडचण िनमाण 
होऊन अपघात हो याची श यता नाकारता येत नाह  यामुळे महापािलके तफ मोकाट जनावरे पकड याची मो हम हाती घेवनु 
जनावरे क डवाडयात दाखल कर त आहे.  परंतु क डवाडयाची मता, अपुरा कॆचार  वग व जनावरांची उ म देखभार होणे क रता 
जनावरांचा बं दःत कालावधी 10 दवसां ऐवजी 07 दवस िन त करणे सोईचे होईल सदर कालावधी पुण झा यानंतर बं दःत 
जनावरे गोर ण संःथेस पाठवणे यो य राह ल. 
 क रता शसहरातील मोकाट जनावरांची सं या, महापािलका क डावाडयाची मता व अपुरा कमचार  वग याबाबींचा वचार 
करता महापािलका क डवाडयात दाखल होणा-या जनावरांचा कालावधी 10 दवसांऐवजी 07 दवस िन त क न यांना गोर ण 
संःथेस नेवून दे यासाठ चा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर.  
वषय बं.  08 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अमतृ योजने अतंगत नांदेड शहर पाणी पुरवठा योजनेचे काम ौी ड . एम. 
मुरकुटे कंऽाटदार परभणी यांना कायारंभ आदेश बं. 6802/2017 दनांक 11.08.2017 अ वये दे यात आलेले आहेत.  कामाची 
िन वदा कमंत पये 23,46,53,422/- असून 17.79% कमी दराने िन वदा ःवकृती कमंत पये 19,29,08,578/- आहे यास 
मा. ःथायी सिमती सभेची मंजरु  ूा  आहे.  या कामावर आता पयत पये 13,22,56,527/- एवढा खच झालेला आहे सदर ल 
योजनेचे कामे अिंतम ट यात असून अिंतम देयक देणे बाक  आहे. 
 कायकार  अिभयंता महारा  जीवन ूािधकरण यांचे पऽ बं. मजीूा वनांदेड/लेखा/2031/2020 दनांक 04.11.2020 
अ वये मु य अिभयंता महारा  जीवन ूािधकरण कायालय औरंगाबाद यांची मंजरु  घेवुन पये 20,07,217/- +  12% GST पये 
193946/- =  पये 22,01,0160/- एवढा र कमेचा िन वदा खडं-38 चा ूःताव या कायालयास सादर केला आहे. िन वदा खडं-
38 ूमाणे ूःतावात कामा या मुळ वावाम ये वाढ झा यामुळे जसे बाब बं. 1, 2, Sluice Valve पुरवठा करणे, बस वणे, बाबत 
बं. 3  HDPE Specials पुरवठा करणे तसेच बाब बं. 4 बॉस कने शन करणे व बाब बं. 5 DI Specials पुरवठा करणे या 
बाबीम ये वाढ झा याने खंड-38 ूःताव उदभवला आहे तो खालील ूमाणे आहे. 
Clause 38 Amount  
A) Amount of Excess Quantity of 25% of Tender Quantity =  390999.00 
B) Amount of Excess Quantity under Clause 38 = 1616215.00 
C) Add 12% GST on cl 38 Amount = 193946.00 
D) Total Amount of Excess Quantity under Clause 38 = (B+C) 1810161.00 
E) Total Amount of Clause 38 (A+D) 2201160.00 
 सदर ल िन वदा खंड-38 चा वाढ व खच हा िन वदा मंजरु  र कमे या आतच होणार आहे वर ल ूमाणे िन वदा खंड-38 
पये 22,01,160/- (अ र  पये बावीस ल  एक हजार एकशे साठ फ ) चा ूःताव GST सह मा यता ूदान कर यासाठ  
सवसाधारण सभे समोर मा यतेःतव सादर. 
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वषय बं.   09 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ेऽातील जागा हःतांतरणा बाबत 

 नांदेड ज हयात ी णालय ःथापन कर या या अनुषंगाने ज हा श य िच क सक नांदेड यांनी शामनगर नांदेड 
भागातील मातसेृवा कि णालयाची जागा/इमारत महानगरपािलका नांदेड यानंी सावजिनक आरो य वभागाकडे हःतांतर त 
करावी अशी मागणी केली आहे. 
 यानुसार नांदेड ज हयासाठ  ी णालय ःथापन कर यासाठ  औपचार क मंजरु  देणारा शासन िनणय दनांक 
03.12.2010 रोजी पार त झा याचे त कालीन मा. ज हािधकार  नांदेड यांनी यांचे अधशासक य पऽा दारे कळवुन नांदेड येथे ी 
णालय ःथापन कर या या ूःतावातील मह वाचा ट पा हणुन महानगरपािलकेची उ  मालम ा शासनास हःतांर त 

कर या या ू बयेस ता काळ गती दयावी अशी सुचना केली होती. 
 याअनुषंगाने नादेंड वाघाळा शहरम हानगरपािलका सवसाधारण सभेने ठराव बं. 166 दनांक 30.12.2010 हा पार त 
क न अट  व शत सह कःतुरबा मातसेृवा किाची न वन व जनुी इमारत व जागेची मालक  महानगरपािलकेची राह ल या अट वर 
मातसेृवा किाची जनुी व न व इमारत ेऽफळ अनुबमे (G+1) 1099.66 चौ.मी. व 814.69 चौ.मी. प रसरासह िनवासःथापन 
सोउ◌ुन ज हा श यलय िच क सक ज हा णालय नांदेड यानंा वना मोबदला हःतांतर त केली आहे. 
 कसतुरबा मातसेृवा कि, शामनगर येथील महानगरपािलके या मालक ची एगुण 6374.07 चौ.मी. ेऽफळाची जागा 
असुन यावर इमारत बांधकामाचे एकूण ेऽफळ 4800.96 चौ.मी. आहे.  सदर जागा मालक  ह कासह ज हा णालयास 
देऊन याऐवजी शासना या सावजिनक बांधकाम वभागाची अयु  यांचे िनवासःथानाची 1638.76 चौ.मी. ेऽफळाची जागा 
हःतांतर त क न घेत यास ेऽफळ प रमाणानुसार 4735.31 चौ.मी. ेऽफळाची जागा अित र  ःव पात ज हा णालयास 
द या जात आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची राम मनोहर लोह या वाचनालयाची इमारत यापुव  अ ःत वात होती.  तथा प 
महापािलके या ूशासक य इमारती या बांधकामामळेु सदरची इमारत पाड यात आली.  शहरातील नागर कांची मागणी ल ात घेता 
अ याधुिनक वाचनालयाची इमारत बांधणे आवँयक आहे तसेच आयु  यांचेसाठ  िनवासःथान बाधंणे आवँयक आहे. 
 महापािलका देत असले या एकुण 6374.07 चौ.मी. ेऽफळा या जागे या मोबद यात वर नमुद के यानुसार सावजिनक 
बांधकाम वभाग, नांदेड यांची वौामगहृासमोर ल िनिशगंध इमारत आयु  िनवासःथानाची 1638.76 चौ.मी. ेऽफळाची जागा 
तसेच अित र  ःव पात दे यात येत असले या 4735.31 चौ.मी. ेऽफळा या आरो य वभागास दे यात आले या जागेस पयायी 
जागा महापािलकेस उपल ध होठल व महानगरपािलकेस लोकोपयोगी कायायासाठ  वाचनालय इमारत व आयु  िनवासःथापनासह 
ःवत: या मालक ची जागा उपल ध होईल. 
 क रता यानुसार महानगरपािलकेची जागा हःतांतरणासाठ  व या मोबद यात शासनाची जिमन हसतांतर त क न 
घे यासाठ  ूःताव शासनास पाठ वणे इ याद  वैधािनक कायवाह ःतव ूःताव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे 
कलम 79 अ वये मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 10 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत नादेंड शहरातील मलिनःसारण वाह या कांह  भागात नाद ःत आहेतु .  
तसेच कांह  भागात मलिनःसारण वाह या टाक याचे काम िश लक राह लेले असुन कांह  भागात मलिनःसारण जोडणी व 
घरगुती जोडणीचे काम िश लक राह लेले अस याने कांह  ूमाणात मलूवाह ना या या मागाने वाहन गोदावर  नद पाऽात जात ु
असुन नद  ूद षत होत आहेु .  यावर उपाय योजना हणुन ब-याच कालावधीपासून ूय  चालू आहेत.  तसेच सदर द षत पाणी ु
ूितबंध करणे कर ता शासन ःतरावर पाठपुरावा चालू असुन ूद षत पाणी शु द करण करणे क रता ु मनपा माफत स वःतर 
ूक प अहवाल तयार करणे क रता तां ऽक स लागार हणून ौी चंिशेखर कु-हे, नांदेड यांची नेमणुक कर यात आलेली असुन 
संबंधीत तां ऽक स लागाराने शहरातील ूभाग िनहाय अथंरले या मलवाह या, नाद ःत असले या मलवाह याु , िश लक 
राह ले या मलवाह या व िश लक राह लेले जोडणी यांचे सव ण क न सदर मलवाह यां पुववत करणे, संल नीकरण करणे व 
कांह  भागात न वन मलवाह या टाकणे, घरगुती जोडणी व यासाठ  लागणारे मिशनर ज याचा समावेश क न नांदेड शहरात 
एकूण 375 क.मी. मलवाह या ंटाक याचा समावेश क न ूाथिमक ूक प अहवाल तयार केलेले असुन यावर अपे त खच 
पये 220 कोट  अपे त आहे. 

 सदर लागणारा िनधी साठ  शासनाकडे मागणी करणे आवँयक आहे.  महारा  सुवणजयंती नगरो थान महाअिभयान 
अतंगत सदर कामासाठ  िनधी उपल ध हो यासाठ  तरतुद आहे.  महारा  शासन, नगर वकास वभाग शाससन िनणय बं. 
एनयुआर-2008/ू.ब.203/न व-33 मंऽालय मुबंई दनांक 20 फेॄुवार  2010 मधील अ.बं. 6 मधील III क मधील ड वग 
महानगरपािलकेसाठ  50%  अनुदान (ूक पा या मंजरु कमंतीपकै ) व 50% MUIDCL/MMRDA माफत कमाल कज मयादा 
(ूक पा या मंजरु कमंतीपैक ) अशी तरतुद आहे.  अथवा महानगरपािलकेला 15 या व  आयोग मधून कंवा इतर व ीय 
संःथांकडून कज ःव पात 50% ःव हःसा उभा करावा लागेल. 
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 वर ल तरतुद  ूमाणे महारा  सुवणजयंती नगरो थान महाअिभयान अतंगत सदर कामासाठ या पये 220 कोट चा 
स वःतर ूक प अहवाल तयार क न ूःताव शासनाकडे मा यतेसाठ  पाठ वणे क रता मनपा सवसाधारण सभे या मा यतेःतव 
सादर. 
वषय बं. 11 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ीत अ ावत फश माकटची सु वधा उपल ध नसुन स या या मासळ  
बाजार ईतवारा, तरोडा नाका आ ण कांह  वबेते अःव छ ःथतीत रः या या कडेला यापार कर त आहेत.  सदर वबेते 
ता पुरते छ पर बनवुन व ःव छतेची देखभाल न करता अितशय वाईट ःथतीत माशाची सेसीगं करतात यामुळे आरो या या 
ीने अ ावत आरो यदायी फश माकटची शहरात सु वधा उपल ध क न देणे आवँयक आहे. 

 ूधानमंऽी म ःयसंपदा योजना ज हाःतर य सिमती सभेतील सचुनेनसुार महानगरपािलके या मालक या CTS No. 

10931 (जनुा लॉय स बल दवाखाना) नवा म ढा दांतीवाला पेशोलपंपा जवळ ल जागेम ये अ ावत आरो यदायी फस माकट 
बांधकामाचा आराखडा व अदंाजपऽक अनुभवी त  स लागार याचेंकडून तयार क न घे यात आला आहे.  अदंाजपऽकास तां ऽक 
मा यता घे यात आलेली आहे.  दनांक 02.11.2020 रोजी सदर ल ूःताव िनधी िमळणेबाबत मा. ज हािधकार  नांदेड यानंा 
ूधानमंऽी म सयसंपदा योना व ना व यपुण योजनेतुन पये 4,71,90,451/- सादर केलेला आहे. 

ूःता वत फश माकटची ठळक वैिश य खालील ूमाणे आहेत. 
01 ूःता वत बांधकामाची ईमारत तळमजला व प हला मजला ूकारम ये असून याम ये एकूण 30 दकाने ु (तळ मजला 

22 दकाने व प हला मजलाु  - 18 दकानेु ) तसेच पु ष व म हलासंाठ  ःवतंऽ ूसाधनगहृाची सु वधा ूःता वत कर यात 
आली आहे. 

02 सदर दकानाम ये ूदशन टेब सु , ओटे, पाणी पुरवठा यवःथा इ याद  सु वधा ूःता वत कर यात आ या आहेत. 
03 ओले मासे व सकेु माशांसाठ  दोन मज यावर ःवतंऽ यवःथा ूःता वत कर यात आलेली आहे. 
04 ठोक पुरवठा (होलसेलस) करणा-यांसाठ  िललाव हॉल ूःता वत कर यात आला आहे. 
05 शु द बफा या पुरवठयासाठ  दोन आईस लॅक मशी स ूःता वत आहेत 

06 मुबल द ूमाणात साठवण व पकॅ ंगची जागा उपल ध असनू भ वंयात को ड ःटोरेज कंवा िशतकरण स वधा श य 
होणार नाह . 

07 महारा  ूदषण महामंडळा या िनकषानुसार सांडपा यावर ू बया कर यासाठ  ु 2 केएलड  मतेचा श टमट लँट 
ूःता वत आहे. 

 सदर फश माकटचे बांधकाम करणे बाबत ूधानमंऽी म ःयसंवधन योजना व ज हा िनयोजन व वकास सिमती 
यांचंकडून िनधी मागणे या मा यतेक रता ूःताव महानगरपािलकेपुढे सादर. 
वषय बं. 12      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 11 ॄ हपरु  भागातील बएसयुपी योजने अतंगत सेनेज व पाणी 
पुरवठा कामास अित र  खच झा यामुळे िनधी अपूरा पडत अस यामुळे कामाचे अदंाजपऽक पये 31,83,342/- (अ र  पये 
एकतीस ल  ऽयांशी हजार तीनशे बेचाळ स फ ) हे द ता पथक व कायकार  अिभयंता मलिनःसारण यांनी सयंु  ःथळ पाहणी 
क न सादर केले आहे सदर भागात बएसयुपी योजनेत िसमट रःते मंजरु आहेत सदर िसमट रःते कर यापुव  सेनेज लाईनचे 
काम करणे आवँयक अस यामुळे सदर ल सेनेज लाईन टाकणे आवँयक आहे.  सदर ल कामासाठ  मा. महापौर यांचे पऽ दनांक 
12.06.2019 अ वये मनपा िनधीतून घे यासाठ  सुच वले आहे. 
 क रता सदर ल कामासाठ  लागणारा खच सालसन 2020-21 या मलिनःसारण मुळ काम या लेखा िशषकातून खच 
कर यास ूशास कय व आथ क मंजरु  ूा  करणेसाठ चा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 13 

 िनसगाशी असलेली क टब दता िन त कर यासाठ  िनसगाशी संबंधीत पृ वी वायू, जल, अ नी आ ण आकाश या 
पंचत वावर पयावरण व वाहावरणीय बदल वभाग काय कर त असुन या अनुषंगाने शासन िनणय दनांक 14 ऑ ट बर 2020 
अनवये माझी वसुधरा अिभयान हे रा यातील ःथािनक ःवरा य संःथांम ये दनांक 02 ऑ ट बर 2020 ते 31 माच 2021 या 
सहा म ह या या कालावधीत राब व यास शासन मा यता दलेले आहे.  सदर योजने अतंगत अ नी त वाशी संबंधीत ऊजचा 
प रणामकारक वापर, उजा बचत तसेच ऊजचा अप यय टाळणे या बाबींना ूो साहन देणेसाठ  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या व वध इमारतीवर सोलार पॉवर लॉ ट आःथा पत करणे गरजेचे आहे.  तसेच या कामासाठ  लागणारा िनधी 
ज हा िनयोजन सिमतीकडुन ूा  क न घेणेसाठ  मंजरु  क रता ूःताव महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
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वषय बं. 14  

 वषय :-  व वध योजनेची अपणु कामे पूण कर याक रता पये 150.00 कोट या घेतले या कजाची पुनरचना करणे  

                 बाबत 

 संदभ :-  1) नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक 14.10.2016 ठराव बं. 94 

          2) नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. संक ण-2017/ू.ब.122/न व-33 मंऽालय मुंबई दनांक 24 माच  

                    2017 अ वये कज घे यास शासनाची परवानगी 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने मनपाकड ल पुव चे कज परतपवफेड करणे तथा JNNURM-I, JNNURM-II, 
BSUP व नगरो थान योजनेतील िश लक वकास कामे पुण करणे क रता संदभा कत ठराव तसेच शासना या ूा  परवानगी 
अ वये HUDCO कडून सन 2017 म ये पये 150.00 कोट चे कज घेतले आहे.  सदर ल कजाची पह ला ह ा पये 51.65 कोट  
( दनांक 30.02.2017), दसरा ह ा पये ु 50.00 कोट  ( दनांक 01.03.2018), ितसरा ह ा पये 10.00 कोट  ( दनांक 
26.11.2118) तर चौथा ह ा पये 38.35 कोट  ( दनांक 02.01.2019) असे एकूण पये 150.00 कोट  चार ह या म ये मनपास 
ूा  झाले आहेत. 
 सदर ल पये 150.00 कोट ं या कजाची परतफेड साठ  एकूण 15 वषाचा कालावधी िन त केला असुन सदर ल 
कजा या परतफेड साठ  ऽेमािसक ह े असुन मे 2017 ते फेॄुवार -2032 पयत असे एकूण 60 ह े परतफेड चा कालावधसी िन त 
केलेला आहे.  िन त केले या कालावधी ूमाणे स  कज परतफेड साठ  ःथतीम ये ऽेमािसक ह ा पये 6.13 कोट  (मु ल 
पये 3.50 कोट  + याज पये 2.63 कोट ) या ूमाणे वाष  पये 24.50 कोट  एवढा र कम लागत आहे तसेच कजा या 
परतफेड चा ह ा माहे ऑगःट-2021 म ये कमी होऊन मु ल र कम पये 3.50 कोट  ऐवजी पये 2.15 कोट  तसेच 
िनयमाूमाणे ूा  होणारे याज अशी परतफेड करावयाची आहे. 
 सदर ल कज हे मनपाचे ःवउ प ना मधुन वकास शु क तथा व  आयोगा या ूा  होणा-या र कमेतुन कज परतफेड 
कर यात येत आहे.  शासनाकडुन सन 2019-20 पयत व  आयोगाकडुन 14 या व  आयोगा अतंगत ूा  होणारे अनुदान हे 
कज परतफेड करणे तथा इतर अनुषंगीक कामासाठ  ूमाणात ूा  झाले आहे.  परतु व  आयोगाकडुन 15 या व  
आयोगाअतंगत ूा  होणारा िनधी हा अ य प ूमाणात ूा  होत आहे.  या अनुषंगाने मनपाकड ल HUDCO कड ल कज हे 
मनपा या ःवउ प ना या वकास शु क व हाडिशप तथा इतर करा या र कमेतुन भरणा कर याची वेळ उदभवत आहे.  यामुहे 
कजा या परतफेड साठ  ऽेमािसक असले या ह याची र कम कमी करणे तथा कज परतफेड चा कालावधी वाढ करणे आवँयक 
आहे.  जेणे क न मनपा या अ यावँयक कामांवर पर णाम होणार नाह  व कजाचा ह ा परतफेड करणे सोईचे होईल. 
 क रता हडको कड ल कजाची मुदत वाढ घेणेक रता सदर ल ूःतावास मा यु ता देवुन HUDCO व ीय संःथेस पऽ 
यवहार व अनुषंगीक बाबी या क रता आयु  यांना ूािधकृत कर यास मा यता दे याचा ूःताव सवसाधारण सभे या 
मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 15 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपिलका ह ीतील JNNURM रःता बं. 32 या बाजसु वमानतळ सुर ा  

                 िभंती लागत या जागेत जॉिगंग शॅक, प रसराचे लॅ डःके पंग व मीन जम तयार करणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ेऽातील JNNURM रःता बं. 32 या रः यावर दररोज मोठया सं येने नागर क 
मॉिनग वॉकसाठ  येत अस यामुहे सकाळ  या रः यावर पादचा-यांची मोठ  गद  होत आहे.  सदर रःता हा शहराबाहेर 
जा यासाठ चा एक मु य रःता असुन मोठया व अवजड वाहनां या रहदार चा आहे.  मॉिनग वॉकसाठ येणा-या नागर कांची सं या 
ल ात घेता JNNURM रःता बं. 32 चा पदपाथ मॉिनग वॉकसाठ  अपुरा पडत आहे प रणामी नागर क रः यावर मॉिनग वॉक 
करत आहेत सदर बाब नाग रकां या सुर तते या कोनातुन मह वाची असुन पदपाथा शेजार ल मोकळया जागेत जॉिगंग शॅक 
क न दे याची नागर कांची ब-याच वषापासुन मागणी आहे. 
 सदर रःता व वमानतळाची सुर ा िभंत याम ये साधारणत: 18 मी चे अतंर असुन याम ये जॉिगंग शॅक, प रसराचे 
लॅ डःके पंग व मीन जम चे साह य नागर कांसाठ  उपल ध क न द यास प रसराचे सुशोिभकरण होवुन नागर कांना नैसिगक 
वातावरणात सुर तपणे मॉिनग वॉकचा लाभ घेणे श य होईल. 
 यानुसार सदर रः या या बाजसु जॉिगंग शॅक, प रसराचे लॅ डःके पंग व मीन जम वकिसत कर यासाठ  ज हा 
िनयोजन व वकास सिमतीकडे ूःताव सादर क न िनधीची मागणी करणे व उपल ध िनधीतुन काम हाती घे यासाठ चा ूःताव 
मनपा सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 16 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत द.अ.यो. रा ीय नागर  उपजी वका अिभयान (DAY-NULM) अतंगत नागर  
बेघरासाठ  िनवारागहृ उभारने या घटका अतंगत बेघर य साठ  िनवारागहृ न याने बांध यासाठ  या चाल ूआथ क वषात भौितक 
व आथ क ीये िनगिमत कर यात आलेले असनु यानसुार 01 िनवारागहृाचा (DPR) स वःतर ूक प अहवाल सादर केलेला 
आहे याम ये गोकुळनगर पोलीस चौक  व ह रहरराव सोनुले कॉ पले स या दो ह  मधील जागा असुन याचे स वःतर ूक प 
अहवालानुसार एकूण ेऽफळ 30 िम. X 16 िम. एकूण 480 चौ.िम. म ये बाधंकाम जे क  G+1 असून एकूण 06 हॉल आहेत.   



(7) 
1 हॉल 6.34 X 8.36 असे 53 चौ.िमटर या म ये एकूण 11 बेडची यवःथा आहे असे 04 हॉल पु षां क रता तळ मज यावर व 
प ह या मज यावर 02 हॉल 22 म हलांसाठ  व गाड म, कचन, ःटोर, केस इ याद चा समावेश कर यात आलेला आहे. 
 सदर िनवारागहृ बांधकामा या ूःता वत र कमेस यापुव  मनपा सवसाधारण सभा दनांक 27.02.2017 रोजी ठराव बं. 
133, मनपा सवसाधारण सभा दनांक 10.05.2018 रोजी ठराव बं. 49 अ वये मा यता घे यात आलेली होती परंतु मा. सह 
संचालक अ.शा. पऽ बं. NULM/SUH/का-11/2020-21/2106 दनांक 08.10.2020 अ वये नगरप रषद ूशासन संचालनपालय 
वरळ  मुंबई यानंी िनदिशत के याूमाणे रा य दरसुिचत 2020-21 नुसार तयार कर यात आले या DPR Estimate नुसार येणा-
या खचास मनपा सवसाधारण सभेची मा यता आवँयक आहे. 
 क रता उपरो  िनवारागहृ बांधकामासाठ  द.अ.यो. रा ीय नागर  उपजी वका अिभयान अतंगत िनधी ूा  होणार असुन 
सदर काम कर याक रता व स वःतर ूक प अहवाल नगरप रषद ूशासन संचालनालय यांची मा यता घेऊन पुढ ल कायवाह  
िनयमानसुार कर यासाठ  मनपा सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 17 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  

ू य ात ःव छता वभागांतगत काम करणा-या कमचा-यांना सावजिनक/शासक य सु टयात केले या कामाचे आिथक मोबदला 
देणेसाठ चा उप वधी  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ःव छता आःथापनेवर कायम कायरत कमचायांना सावजिनक व शासक य 
सु ट या दवशी केले या कामाचा आिथक मोबदला संबंिधत म हना या वेतनासोबत देणेसाठ  ूा प उप वधी. 

या अथ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 458 अ वये ूकरण 12, ूकरण 18, ूकरण 19 व अनुसूिच 
मधील ूकरण–14 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःव छते या आःथापनेवर ल कायम (ःथायी) ी/ पु ष सफाई 
कामगार जे ू य ात ःव छता ूभागात सावजिनक व शासक य सु ट  तसेच मा. ज हािधकार , नांदेड यांनी ःथािनक 
ूािधकारणातील कायालयांना जा हर केले या ःथािनक सुट यात काम करणा-या सफाई कमचा-यांना केले या कामाचा आिथक 
मोबदला देणेसाठ  महानगरपािलकेने खालील ूमाणे उप वधी तयार कर याचे योजीले आहे.   

1. सं  नांव  

या उप वधीस “ नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका  ःव छते या आःथापनेवर ल कायम (ःथायी) व ू य  
ःव छता ूभागात काम करणा-या कमचा-यांना सु ट या दवशी केले या कामाचा आिथक मोबदला देणे ”  

2. या या  

संदभा नुसार दसरा अथ अपे त नसेल तर ु  

1) कायदा हणजे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम असा समज यात यावा.  

2) महानगरपािलका हणजे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका.  

3) आयु  हणजे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 69(1) अ वये  आयु ांना ूदान केलेले अिधकार, 
कत य आ ण काय कर याकर ता नेमले या कोणताह  शासक य अिधकार .  

4)  या श दाची या या या उप वधीत समा व  नसेल, तर या श दाचा काय ा वये महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील तरतुद  अथ  अथ लाव यात येतील. 

 महारा  शासन, नगर वकास वभागाचे शासन प रपऽक बमांक:सफाई-2016/ू.ब.370/ न व-20, द.27 स टबर, 
2016 अ वये शासन प रपऽक द.09 ऑ टोबर 1989 अ वये रा यातील महानगरपािलका/नगरपािलकेतील कमचा-यांूमाणे 
सफाई कमचा-यांना शासक य सु टया दे यात या या. तसेच सु ट या दवशी सफाई कमचा-यांना काम करणे अप रहाय 
अस यास यांना आिथक मोबदला महानगरपािलका/नगरपािलकांनी ावा. याूमाणे यांनी उप वधी तयार करावेत व संबंिधत 
अिधका-यांकडून मंजरू क न यावेत असे नमुद आहे.  

तसेच द. 12 ऑग , 1975 रोजी या शासन प रपऽकानुसार सफाई कामगारांना दरवष  येणा-या सु टया जसे क , 26 
जानेवार , 15 ऑग , वा मक  जयंती, आ ण वर गुगादेव जयंती या चार दवसांची रा ीय सु ट  अनु ेय अस याने सदर चार 
दवसा या सु टयात केले या कामाचा आिथक मोबदला सफाई कामगारांना अनु ेय राह ल असे आहे.  

द. 27.09.2016 रोजी या शासन प रपऽकानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःव छते या आःथापनेवर 
कायरत ःथायी (कायम) सफाई ी / पु ष सफाई कामगार / कमचार  जे मुळ पदावर ःव छता ूभागात ू य  ःव छतेचे / 
साफसफाईचे काम करत असतील अशा सफाई कामगारांना सावजिनक सु यां या दवशी केले या कामाचा आिथक मोबदला 
देणेबाबत नमुद आहे.   

सव ूथम सफाई कामगारांना सा ाह क सु ट  दे यात येते का याची शहािनशा कर यात आली. यात संबंिधत े ऽय 
अिधकार /ःव छता िन र क हे िनयमातील तरतदु वये एक दवसाची सा ाह क सु ट  दे यात येत आहे.  

महारा  शासनाचे प रपऽक/शासन िनणय द. 31.08.1988 व 24.02.2020 अ वये यांची सेवा अ यावँयक 
समज या जातात अँयांना 05 दवसाचा आठवडा लागू राहणार नाह . असे ःप  नमुद अस यामुळे ू य ात ःव छता ूभागात 
काम करत अस याने 05 दवसाचा आठवडा सफाई कामगारांना लागू होणार नाह . 



(8) 
 

महारा  शासनाने रा यात ू येक सालसनासाठ  शासन अिधसुचने ारे जा हर केले या सावजिनक/शासक य सु ट  [ जसे 
क , 1) ूजास ाक दन, 2) छऽपती िशवाजी महाराज जयंती, 3) महािशवराऽी, 4) होळ  (दसरा दवसु ), 5) गुढ पाडवा, 6) 
रामनवमी, 7) महावीर जयंती, 8) गुड ृायडे, 9) डॉ.बाबसाहेब आबेंडकर जयतंी, 10) महारा  दन, 11) बु द पौ णमा, 12) 
रमझान ईद (ईद-उल- फतर) (श वल-१) 13) बक र ईद (ईद-उल-झुआ), 14) ःवातंऽय दन, 14) पारशी नववष दन 
(शहेनशाह ), 16) गणेश चतुथ , 17) मोहरम, 18) महा मा गांधी जयंती, 19) दसरा  20) ईद-ए-िमलाद, 21) दवाळ  अमावःया 
(लआमीपूजन), 22) दवाळ  (बिलूाितपदा), 23) गु नानक जयतंी, 24) भसमस ] या दवशी व मा. ज हािधकार , नांदेड यांनी 
ःथािनक ूािधकारणातील कायालयांना जा हर केले या ःथािनक सुट या ू य ात ःव छता ूभागात काम करणा-या संबंिधत 
सफाई कामगारांनाच आिथक मोबदला अनु ेय राह ल.  

तथापी, उ  सावजिन क/शासक य सु ट  कंवा ज हािधकार  यांनी ःथािनक ूािधकारणातील कायालयांना जा हर 
केले या ःथािनक सु ट  ह  उ  सव कमचा-यां या सा ाह क सु ट या दवशी येत असेल तर, याचा आिथक मोबदला अनु ेय 
राहणार नाह .   

कर ता सावजिनक/शासक य सु ट या दवशी तसेच मा. ज हािधकार , नांदेड यांनी ःथािनक ूािधकारणातील 
कायालयांना जा हर केले या ःथािनक सु ट या दवशी ू य  ःव छता ूभागात काम करणा-या सफाई कामगारांनाच आिथक 
मोबदला संबंिधत सफाई कामगारांचे या म ह याचे मािसक वेतन असेल, याच म ह या या मािसक वेतनात समा व  क न 
आिथक मोबदला देणे अनु ेय राह ल. 

महानगरपािलका सवसाधारण सभेत उप वधी मंजरू झा यावर याचे ःवतंऽ र या आदेश िनगिमत झाले या 
तारखेपासूनच सावजिनक/शासक य सु टया तसेच मा. ज हािधकार , नांदेड यांनी ःथािनक ूािधकारणातील कायालयांना जा हर 
केले या ःथािनक सु ट या दवशी केले या कामाचा आिथक मोबदला देय राह ल.  

तथापी, यापुव चे सावजिनक/शासक य सु टया तसेच मा. ज हािधकार , नांदेड यांनी ःथािनक ूािधकारणातील 
कायालयांना जा हर केले या ःथािनक सु ट म ये केले या कामाचा आिथक मोबदला अनु ेय राहणार नाह .  

तसेच उ  ूमाणे ःव छता ूभागांतगत सफाई कमचा-यांवर देखरेख कर यासाठ  सव ःव छता िन र क व यां या 
अिधनःतव ूभागातील िशपाई यांना पण उ  ूमाणे आिथक मोबदला देणे यो य राह ल.  

क रता महारा  शासन, नगर वकास वभागाचे शासन प रपऽक बमांक:सफाई-2016/ ू.ब.370/न व-20, द.27 
स टबर 2016 अ वये सदरची उप वधी तयार कर यात आली असनू, महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर.  
 
 

                                                                    ःवा र त/- 
                                                                           (स. अजीतपालिसंघ संधु)  

  नगरसिचव 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


