
 
                                                 जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-34/2021 
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:-  21.01.2021 

 
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) चे ूकरण-2 मधील िनयम बं 1 अ वये 
ूा  अिधकारानुसार मा. महापौर, सौ. मोह नी वजय येवनकर, यांनी नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेची सव साधारण सभा दनांक 29.01.2021 रोजी दपार  ु 03.00 वाजता ONLINE  दारे 
आयोजीत केली आहे. 
 क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त समयी ONLINE सभेस उप ःथत राहन सहकाय ू
करावे  

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

        नगरसिचव 
                                                  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
ूित  
ौी/ौीमती ------------------------------- 
सदःय /सदःया,   
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड  
 
वषय बं. 01 
 दनांक 01.07.19 ची अंदाजपऽ कय वशेष सभा, 17.07.19 ची अंदाजपऽ कय वशेष सभा, 
08.08.2019, 11.09.2019 वशेष सभा, 22.11.2019, 19.03.20, 13.07.20 अंदाजपऽ कय वशेष सभा व 
17.07.20 ची अंदाजपऽ कय वशेष सभा व दनांक 22.09.2020 ची वशेष सवसाधारण सभे या मागील 
झाले या सवसाधारण सभे या सव इितवृ  कायम करणे बाबत. 
वषय बं. 02      
 महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय बं. नामपा-2019/ू.ब.121/न व-24 दनांक 
28.12.2020 अ वये नांदेड वाघाळाशहर महानगरपािलके या आःथापनेवर सहा यक वै’ कय आरो य 
अिधकार  हे पद अ ःत वात नस यामुळे डॉ. बालाूसाद कुटंरकर यांना या पदावर मा यता देता येणार ू
नस याबाबतची बाब महानगरपािलका ूशासनाने ूशासक य ट णी दारे सवसाधारण सभे या िनदशनास 
आणुन दली असे असुनह  सवसाधारण सभेने ठराव बं. 93 दनांक 14.10.2016 समंत केला आहे. 
 उपरो  ठराव बं. 93 दनांक 14.10.2016 हा ूशास कय ट पणी या व द अस यामहे सदर 
ठराव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 451 अ वये वखंड त कर याबाबतचर  वनंती आयु  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यांनी दनांक 12.04.2019 या पऽा वये शासनास केलेली आहे. 
 
 
 
 



(2) 
 नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलके या आःथापनेवर सहा यक वै कय आरो य अिधकार  हे पद 
अ ःत वात नाह  यामुहे डॉ. बालाूसाद कुटंरकर वै कय अिधकार  यांना सवसाधारण सभेने समतं ू
केले या ठरावानुसार सहा यक वै कय आरो य अिधकार  या पदावर काम कर यास परवानगी दे याचा 
मानगरपािलके या सवसाधारण सभेने समंत केलेला ठराव बं. 93 दनांक 14.10.2016 हा िनयमानुसार 
नाह . 
शासन िनणय :-  
 उपरो  ूःतावनेत नमुद केले या वःतु ःथतीनुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या 
आःथापनेवर सहा यक वै कय आरो य अिधकार  हे पद अ ःत वात नाह  यामुळे डॉ. बालाूसाद 
कुटंरकर वै कय अिधकार  यांना सवसाधारण सभेने समंत केले या ठरावानुसार सहा यक वै कय ू
आरो य अिधकार  या पदावर काम कर यास परवानगी दे याचा महानगरपािलके या सवसाधारण सभेने 
समंत केलेला ठराव बं. 93 दनांक 14.10.2016 हा िनयमानुसार नस यामुळे सदर ठराव महारा  
महनगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 451 (1) नुसार वखंड त कर यासाठ  ूथमत: िनलं बत 
कर यात आलेला असुन याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं. 03 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत अनुशेष भरती अंतगत ौी पुंडलीक गंगाधरराव मोरे यांना 
अनु. जमातीसाठ  राखीव असले या िलपीक या पदावर सहा मह याचे आत जातीचे वधैता ूमाणपऽ 
सादर न के यास दे यातआलेली िनयु  संपु ात आण यात येईल या अट वर कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/साू व/आःथा-1/8777/09 दनांक 19.01.2009 अ वये ूथम सहा म ह यांक रता नेमणुक 
दे यात आली होती. 
 तदनंतर अनु.जमातीचे जातवैधता ूमाणपऽाची पुतता केली नस यामुळे आ ण शासन 
िनणयानुसार सेवेच सरं ण िमळवु शकत नस यामुळे संबधीतास कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपवा/अःथा-1/4359/11 दनांक 01.10.2011 अ वये सेवेतुन कमी कर यात आले आहे. 
 तथा प सामा य ूशासन वभाग शासन िनणय बं. बीसीसी 2018/ू.ब.308/16-ब दनांक 
21.12.2019 नुसार ौी पुडंलीक गंगाधरराव मोरे यांना कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/ 
आःथा-5/2271/20 दनांक 29.06.2020 अ वये िलपीक या पदा या अिधसं य पदावर ता पुर या 
ःव पात 11 म ह यांक रता शासन िनणया या व अिधसं य पदास शासन मा यते या अिधन राहन ु
अिधसं य पदावर नेमणुक दे यात आली आहे. 
 ौी पुंडलीक गंगाधरराव मोरे यांनी दनांक 16.10.2020 रोजी अज सादर क न जुलै 2009 ते 
30.09.2011 म ये कायालयात हजर असतांनाचे वेतन िमळणेक रता वनंतर  केली आहे.  लेखा 
वभागा या अहवालानुसार संबंधीतांना िनयु  दनांकापासुन जुलै 2009 पयतचे 07 म ह यांचे वेतन 
अदाई कर यात आले असुन, ऑगःट 2009 ते 30.09.2011 पयत कायालयात कत यावर हजर 
असतांनाचे वेतन अदा के याचे दसुन येत नाह . 
 मु यलेखा प र क नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांनी दले या अिभूायानुसार 
महारा  नगरप रषद लेखासं हता 2011 चे िनयम 365 नुसार संबंधीतांचे वेतन अदाईस 01 वषापे ा 
अिधकचा कालावधी झालेला अस यामुळे ऑगःट 2009 ते 30.09.2011 पयतचे वेतन अदाई करणेसाठ  
महानगरपािलका सवसाधारण सभे या मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 04      
 मा. उपसिचव उ च व तंऽ िश ण महारा  शासन मंऽालय मुंबई व मथालय संचालक यांनी 
दले या िनदशानुसार ूशास कय वभागातगत व वध कायदा/अिधिनयम/िनयमा दारे ःथा पत केले या 
शासक य/अशासक य मंडळे व सिम यावर न याने सिम या व मंडळे पुनरगठ त कर यासाठ  वभागिनहाय  



(3) 
स. सदःयांची य गत मा हतीसह रा य मंथालय प रषदेवर नांवे सादर कर यास (1) मा. उपसिचव, 
उ च व तंऽ िश ण, महारा  शासन यांचे पऽ बमांक मरामं/2020/ू.ब.13/2020/सािश-5 मंऽालय 
वःतार मुंबई-32 दनांक 06 जानेवार  2020 (2) मा. मंथालय संचालक यांचे पऽ बं. 34/रामंपप/ु 
2020-21/3207-3248 दनांक 03.11.2020 (3) ज हा मथंालय अिधकार  नांदेउ यांचे पऽ बं. 
जमंअना/2020-21/252 दनांक 05.11.2020 पऽा वये कळ वलेले आहे. 

यानुसार  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके िनवडन आले या सदःयांची नांवे व यांची ू
य गत मा हतीसह रा य मंथालय प रषदेवर िनयु  कर यासाठ  एकूण 03 स. सदःयांची नांवे िन ीत 
कर यासाठ चा शासनास सादर कर याचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 05  

 वषय :-  ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत कचरा मु  शहरांना तारां कत नामांकन  

               दे याबाबत 

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

    2) शासन िनणय बं. ःवमअ-2019/ू.ब.82/न व-34 दनांक 24 मे 2019 

 ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) ची अमलबजावणी संदभाधीन दनांक 15 मे 2015 रोजी या 
शासन िनणया वये संपुण रा यात िमशन मोड प दतीने सु  आहे.  या अिभयानांतगत शहरे हागणदार  
म  करणे व घनकचरा यवःथापनांतगत ःव छ करणे या दोन ूमुख बाबींचा समावेश आहे. 
 ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) ची अंमलबजावणी क न रा याचा नागर  भाग दनांक 01 
ऑ ट बर 2017 रोजी हागणदार  म  घो षत कर यात आला आहे आता या अिभयानांतगत घनकचरा 
यवःथापनांतगत शहरे ःव छ कर याचे काम ूगतीपथावर आहे.  तथा प नागर  भागात व सावजिनक 
ठकाणी कांह  ूमाणात होत असले या अःव छतेमुह नाग रकांकडन ूितकुल ूित बया यू  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 मानांकन (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 लागू 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  शहरां या तारां कत मानांकनाबाबत ःवयं-घोषणा कर यापुव , शहरातील सव ूभाग 

सदःयांकडन संबंधीत ूभागाचे कचरा मु  तारां कत मानांकनाबाबत घोषणापऽ सादर करणे ू
आवँयक आहे. 

* ूभाग सदःयांकडन ूा  झाले या तारां कत मानांकनापैक  जे िन न तारां कत मानांकर असेल ू
तेच तारां कत मानांकन या शहराचे तारां कत मानांकन हणून पडताळणीसाठ  माहय धर यात 
येईल. 

* ूभाग सदःयांकडन तारां कत मानांकरनाबाबत घोषणापऽ सादर झा याू नंतर संबंधीत नागर  
ःथािनक ःवरा य सःथांनी ठराव पा रत क न सावजिनक घोषणा क  शकतील. 

* सदर घोषणे या अनुषंगाने जनते या हरकती व सूचना 03 दवसांचा कालावधी देवुन मागवू 
शकतील. 

 
 
 



(4) 
* या अनुषंगाने महापौर/नगरा य /आयु /मु यािधकार  यांनी ूा  हरकती व सचूनांची 

पडताळणी क न, ूःता वत मानांकना या बाबतीत समाधान झा यास, कचरा मु  शहरा या 
तारां कत मानांकनाबाबत (1, 3, 5 व 7 तारां कत पैक  कोणतेह  मानांकन) ःवयं-षोघणा 
करावयाची आहे. 

* यानुसार कचरा मु  शहरा या तारां कत मानांकरनाबाबत शहरांने ःवयं-घोषणा क न तसा 
ूःताव रा य शासनाकडे सादर करावा. 

* कचरा मु  तारां कत मानांकनाबाबत शासना या ःतरावर 1, 3, 5 व 7 तारां कत मानांकरनाबाबत 
कि शासनाकडन पडताळणीू /ूमाणीकरण कर यासाठ  रा य शासनामाफत कि शासनाकडे ूःताव 
सादर कर यात येईल. 

* कचरा मु  शहराचे तारां कत मानांकर 1 वषा या मुदतीसाठ  असेल, ू येक वष  असा ूकारे 
पुनमु यांकन व पुनरूमाणीकरण 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 नाग रकांचा स बया सहभाग 
असणे आवँयक आहे. 

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

1- घरोघर  जाऊन कचरा गोळा करणे (Door to Door Collection) 
2- िनिमती या जागीच कच-याचे वलगीकरण करणे (Segregation at source) 
3- सावजिनक, वा ण य व र हवाशी भागातील साफसफाई करणे तसेच मलिनःससारण 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 यांचेकडन िनयमांचे पालन ू

(Bulk waste Generators and Residential Welfase Associations compliance). 
6- कच-यावर शा ो  प दतीने ू बया करणे, शा ो  प दतीने ेपणाभूमी तयार करणे आणी 

बांधकामाचा राडा-रोडा (Scientific Waste Proceesing, Scientific Landfill and C&D Waste). 
7- अःव छतेबाबत िश ा, दंड व वापरकता शु क आकारणी तसेच लॉःट क बंद ची अमलबजावणी 

(User Fees, Penalties, Spot Fines for littering and enforcement of ban on thin plastic) 
8- नाग रकां या समःयांचे िनराकरण व अिभूाय ूणाली (Citizen grievance redressal and 

feedback system) 
9- कच-या या ढ गांचे िनमुलन करणे (Eradication of crude dumping of garbage and dump 

remediation) 
10 शहरांतील 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 of 

MSW) 
12 शहर स दय करण (City Beatification) 
 
 
 



(5) 
 

 उपरो  नमुद कायप दतीनुसार ःवयं-मु यांकन व ःवयं पडताळणी क न कचरा मु  शहरां या 
तारां कत मानांकनाबाबत ःवयं घोषणा कर याची कायवाह  क न ूःताव रा य अिभयान संचालक 
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 ूभावीपणे अमलबजावणी के यामुळे नांदेड शहर 3 तारां कन 
मानांकन ूा  हो यास पाऽ आहे.  क रता कचरा मु  शहराचे 1, 3, 5 व 7 पैक  तारां कत मानांकन 
बाबतचा ूःताव सवसाधारण सभे या समंती व िनणयाःतव सादर 
 

(मा. महापौर यां या मा येतेने)                                     ःवा र त/- 
   ( स. अजीतपालिसंघ सधंू ) 
         नगरसिचव 

                                                  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


