
                                                                    जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर- 28/20 
           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:-  14.12.2020 

दनांक 16.12.2020 रोजी आयोजीत कर यात आलेली मनपाके या सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प ऽका 
आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 

वषय बं.   01 
 महारा  शासन, नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. नामपा-2019/ू.ब.241/न व-24 दनांक 02.12.2020 अ वये 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मंजरु सुधार त वकास योजने ूमाणे से टर ड  मधील ूःता वत आर ण बं. 
5,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25 या ठकाण या आर णाम ये क ची व प क  बाधंकामे झालेली आहेत यामुळे सदर 
ठकाण या आर णानुसार अमलबजावणी करणे श य नस यामुळे सदरची आर णे ह  सव नं. 158,162 चा भाग व मौजे 
ॄ हपुर  भागात आर ण ठेवणे.  तसेच महानगरपािलका ह ीतील से टर G मधील स ह नं. 32,34,35 व 37 म ये असले या 
आर णाऐवजी स ह नं. 31 व 33 मधील मोकळया जागेत व स ह नं. 32 व 42 मधील िश लक मोकळया जागेत आर ण 
ःथलांतर त कर याचा नावाशमनपा सवसाधारण सभा ठराव 132 दनांक 30.11.18 समंत केला आहे. 
 तथा प यामुळे मनपाके या सवसाधारण सभेने समंत केले या ठराव बं. 132 नुसार मौजे ॄ हपुर  गावात से टर ड  
मधील 16 आर णे ःथलांतर त करणे श य होणार नस याचे तसेच से टर ड  मधील लोकसं येसाठ  आवँयक असणार  आर णे 
वगह यास िनयोजना या ीकोणातुन सावजिनक सु वधांचा अभाव िनमाण होणार अस यामुळे सदर ठराव वखंड त कर याची 
वनंती आयु  मनपा नांदेड यांनी दनांक 22.01.19 या पऽा वये शासनास केली आहे. 
 यानुसार शासन िनणय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगर प◌ालके या सवसाधारण सभेने समंत केलेला ठराव बं. 132 
दनांक 30.11.18 हा महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुद नसुार वसंगत तसेच यापक लोक हता या व द 
अस यामुळे सदर ठराव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 451 (1) नसुार वखंड त कर यासाठ  ूथमत: 
िनलंबीत कर यात येत आहे  सदर ठराव िनलंबनाूकरणी संबंधीतांनी अिभवेदन करावयाचे अस यास यांना िनलंबन आदेशा या 
दनांकापासुन 30 दवसा या आत शासनास अिभवेदन करणे आवँयक आहे याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं. 02 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मंजरु सुधार त वकास योजनेम ये से टर – F मधील स.बं. 23 मोजे नांदेड 
येथे अदंाजे 1.776 हे. ( वकास योजना नकाशावर ल मोजमापानुसार) जागेवर F-36/EP-25 – Municipal Corporation Office 

and Shopping Centre चे आर ण दश वलेले असुन जागेचे समुचीत ूािधकरण नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आहे.  
सदर जागेवर तहसील कायालय ूशास कय इमारत बांधकाम झालेले असुन (1) सह ज हा िनबंधक वग-1, नांदेड (2) One Stop 

Centre (3) रा ीय सां यक  उप वभागीय कायालय हे ित ह  शासक य कायालय अस याने व या ित ह  कायायाकडून मा. 
ज हािधकार  नांदेड यांना ूा  झाले या जागा मागणी या ूःतावा या अनुषगंाने सदर आर णात फरबदल कर याबाबत मा. 
ज हािधकार  नांदेड यांनी सुचीत केले आहे.  यानुसार मंजरु सुधा रत वकास योजनेम ये दश व यात आलेले F-36/EP-25 – 

Municipal Corporation Office and Shopping Centre चे आर ण वगळन सावजिनक िनम सावजिनक वापरात समा व  ु
कर यासाठ  वकास योजनेम ये महारा  ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37(1) अ वये करकोळ फेरबदल 
कर याची आवँय ा आहे. 
 सदर ल करकोळ फेरबदला या ूःतावा संदभात महारा  ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37(1) 
मधील तरतुद नसुार कायवाह  कर यासाठ  सवसाधारण सभेची ठराव पार त क न या संबंधीतची अिधसुचना ूिस द करणे तसेच 
हरकती व सुचना घेऊन उ  फेरबदल करणेसाठ चा ूःताव सवसाधारण सभे या मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 03 

 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ेऽाची ह वाढ करणे बाबत 

 मुळ नांदेड नगरप रषदे या ह म ये मौ. असद लाबादु , मौ. व जराबाद, मौ. नांदेड, मौ. सांगवी (भागाश:), मौ. 
ॄ हपुर  (भागश:) भाग सामा व  होता तदनंतर दनांक 26 माच 1997 या अिधसुचने दारे शासनाने त कालीन नांदेड 
नगरप रषद व वाघाळा नगर प रषदेचे ेऽ बंद क न नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका या नावाने ओळख यात येणार  
महानगरपािलका अस याचे जाह र केले आहे.  यानुसार मौ. सांगवीचा उवर त भाग, मौ. जगंमवाड चा उवर त भाग, मौ. 
हाळजा, मौ. वसरणी, मौ. रह मपूर, मौ. वाघाळा, मौ. आसदवन, मौ. फ ेजगंपुर, मौ. आसरजन, मौ. कौठा ह  गावे नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलका हदद त समा व  केले आहेत. 
 तदनंतर शासनाने दनांक 01 जलुै 2009 या अिधसुचने दारे मौ. तरोडा (खुद) व मौ. तरोडा (बुदकू) ह  संपूण 
महसुली गांवे तसेच दनांक 20 ऑगःट 2009 या अिधसुचने दारे मौ. ॄ हपुर चा उवर त भाग नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेम ये न याने समा व  केलेले आहेत. 
 
 
 
 
 



(2) 
 सदय ःथतीत नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलके या प रसरात ेऽाम ये झपाटयाने होत असलेली वाढ, वाढती 
लोकसं या व वकास वचारात घेता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची ह वाढ करणे आवँयक आहे.  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका ह वाढ चा ूःताव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम-3 उपकलम (3) अ वये काया वीत 
होऊ शकतो.  यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या प रसरात ेऽातील महसुली गावें न याने महानगरपािलके या 
ह त समा व  करणेसाठ  महानगरपािलके या सवसाधारण सभेम ये सवकख चचा होऊन महानगरपािलके या ह वाढ  बाबत 
िनणय घेणेसाठ चा ूःताव मनपा सवसाधारण सभे या समोर सादर. 
वषय बं. 04 

 वषय :-  ूादेिशक आप ी यवःथापन कि, नांदेड क रता आप ी वषयक साधन साममी खरेद  क रता ूःताव  

                 शासनास सादर करणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हे हंगोली, नांदेड व परभणी ज हयां या नागर  किाक रता ूादेिशक आप ी 
यवःथापन कि हणुन शासनाने दनांक 25.07.2020 या शासन िनणया दारे मा यता दलेली आहे.  सदर ल किामाफत 
आजपयत ित ह  ज हयां या नगरपािलकांम ये आप ी यवःथापन, शोध व सटुका, ूथमोपचार इ याद  व वध ूिश ण 
कायबम हाती घेऊन आप ी वषयक बळकट करण कर याचे काम कर यात आलेले आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा वचार करता शहराम ये वाढते नपागर करण, भ वंयातील महापािलकेची 
ह वाढ, जु या गावठान शहराची दाट वःती इ याद  बाबींचा वचार करता शहरात अ ःत वात असले या ःटे डयम प रसरातील 
अ नशमन किा यित र  जु या शहराम ये सु दा एक कि उभार याची अ यंत आवँय ा आहे.  सदर ल कि काया वीत 
करणेक रता आप ी वषयक खालील ूमाणे साधन साममीची आवँय ा आहे.  वाढ व कि काया वीत झा यास आप ी ूसंगी 
RESPONSE TIME कमी होऊन ज वत व व  हानी कमी कर यास भ वंयात मदत होईल. 
अ.ब. साधन साममीचा ूकार सं या कमंत (कोट  म ये) 
01 Quick response vehicle (QRV) 01 1.40 
02 Fire Tender (4500 Ltr मता) 01 1.20 

03 Fiber Boat (10 Seater) 01 0.10 
04 Rubber Boat (08 Seater) 01 0.05 
 एकूण  2.75 

 उपरो  सा ह य शासनाकडून मागणी कर याक रता ूःताव सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
स. सदःया माफत आलेले ूःताव/सुचना 

वषय बं. 05     ूःताव  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील जु या नांदेड शहरातील ूभाग बमांक 14 येथील नावघाट पुला पासुन ते 
संगतसाहेब गु दारा (मरघाट) पयत हा रःता व घाटाचे सुशोिभकरण कर यासाठ  याचा आराखडा (ड .पी.आर) तयार क न 
वकसीत कर यासाठ  शासनास िशफारस क न िनधी ूा  क न घे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व 
हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
सुचक :-  शबाना बेगम मो. नासेर                                              अनुमोदक :-  अ. लतीफ अ. मजीद 

वषय बं. 06     ूःताव  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या आरो य वभागा म ये ज म व मृ यु न दणी क रता एका उद भाषीक कमचार  ु

/ अिधकार ची नेमणूक करणे तसेच ज म न दणीचे ूकरण लवकरात लवकर हाताळ या क रता अिधक कमचार  वगाची नेमणुक 
करणे बाबत. 

कती ूकरणे आज तारखे पयत ूलंबीत आहे याची मा हती सभेसमोर ठेवणे ज म मृ यु वभागा म ये काम करणारे 
सव कमचा-यांची कायशाळा आयोजीत क न कायदयाचे पुरेपुर ान दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते. 
सुचक:- अ. फईम अ. मुनीर                                                       अनुमोदक:- अ. शमीम अ द लाु  

वषय बं. 07     ूःताव 
 संपूण जगात, देशात, रा यात तसेच नांदेड शहरात स या कोरोना वषाणुचा उिेक मोठया ःतरावर होत आहे यामुळे 
कोरोना वषाणुचा (Covid-19) ची साथ झापाटयाने वाढत अस याने या आजारामळेु शहरातील अनेक नागर कांचे मृ यु पाव यास 
यांचे नातेवाईकांकडून अतंीमसंःकार कर यास िभती वाटत आहे.   

 सदर या साथीमळेु मृ यु पावले या हंद अथवा मुःलीम समाजां या नागर कांचा मृ यु झा यानंतर यांचे रती रवाजा ु
ूमाणे अतंीमसःंकार शहरातील HAPPY CLUB यां याकडून माणुसक या ीकोणातुन कर याचे काम मागील 4-5 
म ह यापासुन चालु आहे.  सदरचे काम HAPPY CLUB यां याकडुन चांगला काम कर त अस याने एका खाजगी मराठ  
बात यात कौतुक कर यात आलेले आहे. 
 
 
 
 



(3) 
 

 क रता कोरोना वषाणुचा (Covid-19) ची साथमळेु मृ यु पावले या नागर कांचे अतंीम संःकार करणारे HAPPY CLUB 
यांचेकडुन कर यात येणारे काम हे कौतुकःपद अस यामुळे यां या टमचे स कार महापािलके या सवसाधारण सभेत 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 :-  अ दल शमीम अ द ला साब         ु ु अनुमोदक:- अ.लतीफ अ.मजीद, अ. रशीद अ. गणी, शबाना बेगम मो. नासेर,  

                                                   अ दल हफ ज अ दल कर मु ु , स यद शोएब स. मजहर हसेनु  

ूशास कय अहवाल 
 संपूण जगात, देशात, रा यात तसेच नांदेड शहरात स ा कोरोना को वड-19 वषाणुचा मोठया ूमाणात ूादभावामुळे ु
वंणुपूर  येथील शासक य णालय व शहरातील व वध हॉःपीटलम ये को वड-19 या महामार या प र ःथतीम ये मृ य ु
पावले या मतृदेहची हताळ याबाबत महारा  शासन प रपऽक बं. संक ण-2020/ू.ब.124/आरो य3अ, दनांक 12 मे 2020 
रे◌ाजी िनगिमत कर यात आले या शासन प रपऽकात नमुद मागदशक हॅ पी लब नांदेड यांना जा.बं. 
नावाशमनपा/ःव व/484/2020 दनांक 04.05.2020 रोजी या पऽा वये कोरोना वषाणुमुळे मृ यु झाले या ूेत शहरातील 
ःमशानभुिम / कॄःतान येथे शासन िनदशानुसार वनामु य यो य ूकारे ूेताची व हेवाट लाव यास परवानगी दे यात आलेला 
आहे. 
 हॅ पी लब यांना मनपाके या वतीने आवँयक सुर ा सा ह य जसे क  PPE KIT फेश िश ड, चंमे, माःक व 
हॅ ड लोज इ याद  मोफत पुर व यात आले आहे संबंधीत संःथेतील सदःय यांनी दवसा, राऽी, बेराऽी कोवीड-19 मुळे मतृ 
पावले या मतृदेहाची धमाचा रती रवाजा ूमाणे शासन प रपऽकात नमुद मागदशक सुचनाचे तंतोतंत पालन क न यो य रतीने 
ूेतचे व हेवाट लाव यात आले आहे.  माणुसक या ीकोणातून सदर संःथेने केले या काम अ यंत मोलाचा आहे यामुळे 
समाजाम ये सव धम समभावाचे संदेश जनमानसात पोहच याचे मौलाचे काम केले आहे. 
 क रता हॅ पी लब, नांदेड या संःथेकडून कर यात येणारे उ  काम हे अ यंत कौतुकाःपद अस यामुहे सदर संःथेतील 
टमचे महापािलके या सवसाधारण सभेत स कार करणे यो य राह ल. 
वषय बं. 08     ूःताव  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ॄ हपुर  भागाम ये मुलभतू सु वधांचे कामे ूगतीपथावर आहेत.  बएसयुपी 
लाभाथ  हःसातनु झाले या कामाचे देयक अदाई कर यासाठ  मा यता आहे.  तथा प वसलुी होईपयत कामास उशीर होत आहे 
काम लवकर करणे आवँयक आहे तसेच यापुव  शहरातील व वध भागात झालेली बएसयुपी अतंगत कामे शासन िनधी मधुन 
कर यात आलेली आहे.  या कामासाठ  बएसयपुी योजने अतंगत ूा  िनधीचा याजे या र कमेतुन ॄ हपुर  भागातील मुलभतु 
सु वधांचे कामे के यास या भागातील नागर कांना मुलभुत सु वधा उपल ध होणार आहे.  तसेच सदर याजाची र कम खच 
क न कामे पुण कर यात यावी लाभाथ  वसलुी नंतर सदरची र कम परत या खा यात जमा क न घे यात यावी. 
 याक रता बएसयुपी योजने अतंगत ूा  िनधी या याजे या र कमेतुन ॄ हपुर  भागातील मुलभतु सु वधाचें कामे 
कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते. 
सुचक :- म. मसुद अहेमद खान म. उःमान खान          अनुमोदक :-  स. शेर अली महेबुब अली 
वषय बं.  09     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचार  कायरत असतांना मृ य ु पावले या कमचा-यां या पा यास 
अनुकंपाचा लाभ दे यासाठ  ूलंबीत असलेले ूकरण िनकाली काढणे बाबत. 
सुचक :- अपण नेरलकर                       अनुमोदक :- पुर  कौश या 
वषय बं. 10     ूःताव  
 नावाशमनपाके या आःथापनेवर पंप ऑपरेटर या अिभनामाची एकुण मजरु पदे 30 आहेत.  सालसन 2014 म ये 
ूमा णत केले या बंदनामावली र जःटरमधील न द नुसार सरळसेवा ु (18) व पदो नतीची (18) दश व यात आलेली आहेत.  
यानुसार पदे◌ा नतीने (09) पदे भर यात आलेली आहेत व (09) पदे र  आहेत सदर ल (09) र  पदे भर यासाठ  महारा  
शासनाचे पऽ बं. नामपा-2018/ू.ब.433/न व-24 नगर वकास वभाग मंऽालय मुंबई दनांक 14 फेॄुवार  2019 पऽाने मनपाला 
कळ वले आहे. यानुसार मनपाचे पऽ जा.बं. नावाशमनपा/आःथा-5/10118/2019 दनांक 13.03.2020 नुसार जर या (09) 
पदो नती या पदावर संबंधीत पंप ऑपरेटर यांना सामावुन यावयाचे अस यास सवसाधारण सभेची मा यता घे यात यावी असे 
मा. उ च यायालय, औरंगाबाद खंड पठ यानंा लेखी पऽ सादर केले आहे यानुसार सदर पदो नतीची (09) र  पदे ह 
सरळसेवेम ये पांतर त क न सदर र  पदावर एकऽीत वेतनावर कायरत पंप ऑपरेटर यांना सेवेत सामावुन घे यास ह 
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता ूदान करते व हा ठराव याच सभेत कायम करते. 
सुचक :- अ दल रशीद अ दल गणीु ु            अनुमोदक :- फा ख हसेन कासीम परानु  
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वषय बं. 11     ूःताव 

 महानगरपािलका आःथापनेवर सन 2009-10 म ये लाड पागे सिमती या िशफारशी अतंगत सेवा िनवृ  व मयत सफाई 
कामगारां या पुढ ल 9 वारसदारांना 1) भगवान गगंाराम ज धळे, 2) राज ूकच  करडे, 3) साहेबराव व ठलराव ज धळे, 4) कशन 
अजनुराव वाघमारे, 5) िनतीन झर बा कांबळे, 6) अचना द ा ज धळे, 7) रेखा पुंडलीक गजभारे, 8) राहल यादवराव कांबळे व ू 9) 
महेश चंिकांत ज धळे यांना सफाई कामगार ऐवजी िलपीक या पदावर िनयु  दलेली आहे. 

तथापी, मनपा आःथापनेवर कायरत कमचार  ौी सुमेध भगवानराव बनसोडे यांनी वर ल कमचाढयांूमाणेच 
पूवल ीूभावाने िलपीक संवगात सुधार त िनयु  कर याची मागणी मनपा ूशासन व शासनाकडे केलेली होती. 

तसेच दर यान या काळात, ौी बनसोडे यांनी याच मागणीसाठ  मा. आयु , मनपा, नांदेड यांचे व  स.औ ोिगक 
यायालयात यएुलपी यािचका दाखल केली, याचा िनणय द.08.02.2019 रोजी पा रत झाला आहे. सदर यािचका मा. 
यायालयाने अशंत: मंजरू (Partly Allowed) केली आहे.   

या ूकरणात शासन ःतराव न दनांक 28 जानेवार  2020 रोजी या या िनयु या अिनयिमतते ूकरणी िशःतभंगाची 
कायवाह  करणेसाठ  3 मु ांचा समावेश आहे. याबाबत मा.उ च यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे मु ा ब.03 नुसार यात 
समा व  9 कमचाढयां या िनयु  ूकरणी यांची सेवा पुढ ल तारखेपयत जसेै थे ठेव याबाबत आदेश पार त केले असुन 
यािशवाय संबंधीतां या सेवे यितर  अ य कोण याह  मु या बाबत स. यायालयाचे िनबध नाह त. सदर ल मा.उ च यायालय 
खंडपीठ औरंगाबाद येथील यािचकेत ौी बनसोडे यांनी हःत ेप यािचका दाखल केलेली आहे.  

तथापी, ूःतुत ूकरणी स.औ ोिगक यायालयीन िनणयाचे अवलोकन केले असता स. यायालयाने ौी बनसोडे यांची 
यािचका अशतं: मा य केली असनु संबंधीत कमचाढयाने वग-4 संवगातील मुळ िनयु  असतांना सु दा िनयु या दनांकापासुन 
वग-3 संवगातील िलपीक या पदाचे कत य बजाव याचे सबळ पुरा या आधारे स. यायालयाने आप या िनर णात ःप पणे नमुद 
केले आहे. या सव बाबी वचारात घेता िलपीक पदासाठ  शासनाने िनधार त केलेली कमान अहता ह  ौी बनसोडे धारण कर त 
अस यामुळे तसेच ते यां या पवू या िनयु या दनांकास िलपीक पदासाठ  पाऽ ठरत होते.  

तसेच ौी बनसाडे यां या औ ोिगक यायालयातील यािचकेत नमुद ईतर 9 कमचाढयांूमाणे सुधार त िनयु  दे या या 
मागणीचा वचार करता ौी बनसोडे व ईतर 9 कमचार  यां या िनयु ची प दत, अहता व ईतर सव बाबी सार याच असनु ौी 
बनसोडे हे ईतर 9 कमचाढयांपे ा सेवाजे  अस याने तसेच त कालीन आयु  महोदयांनी घेतले या त वत: व धोरणा मक 
िनणयानुसार याच प दतीचे धोरण अवलंबून नैसिगक याया या ीकोणातुन यां यावर झालेला अ याय पाहता सदर ल 
िनयु  ू बयेतील अिनयिमतता दर कर या या हेतुने ौी बनसोडे यांना यांनी मागील ु 13 वषातील बजावलेली सचोट ची सेवा, 
िनयु पासुन िलपीक संवगातील कामाचा दघ अनुभव व यांचे उ कृ  व उ लेखनीय असे काय वचारात घेऊन यांना 
आजिमतीस ूःतुत ूकरणात मा.उ च यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे ूलं बत असले या यािचकेतील अिंतम िनणया या 
अिधन राहनु  पवूल ी ूभावाने िलपीक संवगात िनयु  बाबतचे सुधार त आदेश िनगिमत क न यानुसार सेवा जे ता, वेतन 
िन ती व ईतर सव सेवा वषयक लाभ बहाल कर यास ह  सभा सवानुमते संमत करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
सुचक :- दंयंत सोनाळेु     अनुमोदक :- सौ. िगतांजली हाटकर (कापुरे), यो सना राज ुगोडबोले, अ. लतीफ अ. मजीद 
वषय बं. 12     ूःताव 

नादेड वाघाळा शहर महानगरपरािलका ह ीत लोकशाह र अ नाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत कामे मंजरु 
करणे बाबत. 
सुचक :-  स. वरििसंघ गाड वाले        अनुमोदक :-  दंयंत सोनाळेु , आनंद च हाण 

वषय बं.  13     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील देगलुर नाका भागात शेिचगं माऊंड जागेवर असलेला कचरा ूोसेिसंग 
कर यासाठ  शासना माफत िनधी ूा  करणे बाबत. 
सुचक :-  म. मसुद अहेमद खान उःमान खान        अनुमोदक :- स यद शेर अली, सौ. िगताजंली (कापुरे) हटकर 
वषय बं.  14     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील पाणी पुरवठा यवःथा बळकट करण करणे बाबत. 
सुचक :-  स. वरििसंघ गाड वाले              अनुमोदक :-  आनंद च हाण 

वषय बं.  15     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या अधवट असलेले माकट चे काम पुण वास नेणे बाबत. 
सुचक :- अ. शमीम अ द ला साबु               अनुमोदक :- शबाना बेगम मो. नासेर 
वषय बं.  16     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील रः या या चौकातील राहदार स अडथळे येणारे पोल व इतर सा ह य 
िशफट क न रःते सुरळ त कर यासाठ  यो यती कायवाह  करणे बाबत. 
सुचक :-  नागनाथ द ाऽय ग डम                      अनुमोदक :- दंयंत सोनाळेु  
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वषय बं.  17     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील गु दारा चौरःता व देगलुर नाका येथील असलेला फुटओ हर ॄज हे 
रे वे वभागास हःतांतरण कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
सुचक :-  ूकाशकौर सुरजीतिसंघ खालसा                                        अनुमोदक :-  भानुिसंह रावत 

वषय बं. 18     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ततृीयपंथी यां यासाठ  दफनभुमी/ःमशानभिुमसाठ  जागा िन त 
कर यासाठ  चचा क न िनणय घेणे बाबत. 
सुचक :- आनंद च हाण                     अनुमोदक :- तेहरा अिमतिसंह 

वषय बं. 19     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगर प◌ालका ह र तील व वध भागातील वकास कामासाठ  ज हा िनयोजन, रा य शासन 
व कि शासनाचे व वध योजनेमळेु वकास कामासाठ  िनधी मंजरु साठ  ूःताव पाठ वणे बाबत. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले            अनुमोदक :- कशोर ःवामी 
वषय बं. 20     ूःताव 
 नांदेड शहरातील कोरोना या काळात शहरातील नागर कांचा आरो य सु वधेसाठ  पंजाब भवन व NRI िनवासचा वापर 
कर यात आला आहे या इमारतीचे अतंगत सु वधा, नुतनीकरण महानगरपािलके तफ कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- तेहरा अिमतिसंह                  अनुमोदक :- नवाब गुरिमतिसंघ 

वषय बं. 21     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील नगरो थान, अमतृ योजनेचे िश लक कामे पुण करणे बाबत 

सुचक :- आनंद च हाण             अनुमोदक :- कशोर ःवामी 
वषय बं. 22      ूःताव 

शहरातील नालेचा सांडपा याचा पुनरवापर करणे बाबत 

सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले          अनुमोदक :- अ. स ार अ. गफुर 
वषय बं. 23     ूःताव 

कोरानामुळे शहरात 22 माच 20 पासुन लॉकडान लाग यामुळे शहरातील नागर कांनी आपले मालम ा कर व पाणी 
प ट  कर भरललेली नस यामुळे यामुळे महापािलकेस वसलुी झालेली नस याकारणाने नागर कांचे मालम ा कर व पाणी प ट  
करावर लाव यात आलेली शाःती माफ करणे बाबत.  

सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले           अनुमोदक :- अ. स ार अ. गफुर 
                                                                       ःवा र त/- 

(मा. महापौर यां या मा यतेने)                                                              नगरसिचव 
          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


