
                                                 जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-37/2021 
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:- 04.03.2021 

 
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 12.03.2021 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  
 

नगरसिचव कायालयाचा ूःताव 
वषय बं. 01 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व 
बालक याण सिमती या खालील (11) सदःयांची मुदत दनांक 18.03.2021 रोजी संपत अस यामुळे 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील सुधार त कलम 31(अ) मधील तरतदु नुसार व महानगरपािलका 
व ःथायी सिमतीचे कामकाज िनयम 4-ब नुसार पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण व मा हला व 
बालकलयाण सिमतीवर न वन नामिनदशना दारे 11 (अकरा) सदःयांची िनयु  (ःथायी सिमतीवर 
नामिनदशना दारे िनयु  केले या सदःयांूमाणे) पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण िश ण व म हला व 
बालक याण सिमतीवर िनयु  करणे बाबत. 
01) मुळे क वता संतोष, भारतीय रा ीय काँमेस प  
02) बरकले स रता बालाजीराव, भारतीय रा ीय काँमेस प  
03) नेरलकर अपणा ऋषीकेश, भारतीय रा ीय काँमेस प  
04) पाट ल संिगता व ठल, भारतीय रा ीय काँमेस प  
05) कापुरे िगतांजली रामदास, भारतीय रा ीय काँमेस प  
06) आयेशा बेगम शेख असलम, भारतीय रा ीय काँमेस प  
07) यादव ूभा ई रलाल, भारतीय रा ीय काँमेस प  
08) गोडबोले यो सना राजू, भारतीय रा ीय काँमेस प  
09) अरशीन कौसर मोह मद हबीब, भारतीय रा ीय काँमेस प  



(2) 
10) खालसा ूकाशकौर सुर जतिसंघ, भारतीय रा ीय काँमेस प  
11) गु पले बेबीताई जनाधन, भारतीय जनता पाट  

आयु  यां याकडन ूा  कायालयीन ूःतावू  
वषय बं. 02 
 वषय :-  वधुत दा हनी संच देणगी ःव पात ःवकारणे व नामकरण करणे 

 नांदेड शहरात मतृ शर रास पारंपा रक प दतीने हणजे लाकडाचा इंधन हणुन वापर क न दहन 
केले जाते.  यासाठ  पयायाने वृ तोड होते तसेच हवेचे ूदषणह  होतेु , हे पडादायक आहे.  यापे ा 
पयाय हणुन वधुत दा हणीचा / गॅस दा हणीचा वापर होणे गरजेचे आहे. 
 डॉ. उमेश मोहन भालेराव यांनी ःव. डॉ. मोहन भालेराव यां या ःमतृी ू यथ यां या नावाने 
वधुत दा हणी ूक प उभा हावा.  यासाठ  `` वधुत दा हणी संच `` देणगी ःव पात दे याचा मानस 
अस याचे कळ वले आहे.  `` वधुत दा हणी संच `` देणगी द यानंतर यास `` ःव. डॉ. मोहन भालेराव 
दहनभुमी `` असे नामकरण कर याबाबत सुच वले आहे. 
 देणगीदारा या सहकायाने देणगी घेवुन यास लागणार  आवँयक तेवढ  जागा व बांधकाम, 
शासक य परवाना, देखरेख, अमंलबजावणी, िनगा व काळजी मनपा ूशासनास करावी लागणार आहे. 
 तसेच गोवधन घाट येथील ःमशानभुमी शांतीधाम या नावाने ूचलीत असुन ते सवाना ात आहे.  
वधुत दा हणी संच / गॅस दा हनी संच देणगी ःव पात ःवका न वधुत दा हनी संचास / गॅस दा हनी 
संचास `` ःव. डॉ. मोहन भालेराव `` वधुत/गॅस दा हनी संच असे नामकरण कर याचा ूःताव मनपा 
सवसाधारण सभे समोर सादर. 
वषय बं. 03     (ूा  द. 02.03.2021) 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. 11 मधील मंजुर वकास  

               आराखडयातील रःता बं. 09 ते रःता बं. 24 पयतचा रःता तयार करणे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 11 मधील मंजुर वकास आराखडयातील 
रःता बमांक 09 ते रःता बमांक 24 पयतचा रःता तयार करणे बाबत मा. उपमहापौर यांनी पऽा दारे 
कळ वले आहे.  याअनुषंगाने सदर ठकाणी पाहणी केली असता सदर ल जागा ह कापुस संशोधन किाची 
जागा आहे.  सदर ूःता वत रःता 600.00 मी. लांबीचा असुन मंजुर सुधार त वकास आराखडयानुसार 
12.00 मी. ं द चा आहे.  सदर रः याचा वकास करतांना मनपाकेची शाळा बाधीत होणार असनु सदर 
शाळेची पयायी यवःथसा करावी लागणार आहे. 
 सदर ल रःता के यास देगलुर नाका भागात दररोज होणार  वाहतुक ची क ड  िनमाणर होणार नाह  
तसेच सदर रः याचा पयायी पळण रःता हणुन वापर होऊ शकतो. 
 क रता मंजुर सुधार त वकास योजना आराखडयातील ूःता वत रः यांची जागा संपाद त करणे व 
यासाठ  लागणा-या खचास ूशासक य व आथ क मा यतेःतव ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर 
सादर. 

स. सदःया माफत आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं. 04     ूःताव  

अमतृ योजने अंतगत नावाशमनपा ह ीत पाणी पुरवठा कामाचे िन वदा मागवनु कंऽाटदारास कामे 
दे यात आली होती सदर या कंऽाटदारास कामे कर याचे आदेश देवुन आजपावेता 2-3 वष होत आहे 
तर ह  अ ाप पयत कांह  ूभागात कामे सु  कर यात आलेली नाह   तसेच कांह  ूभागात अधवट कामे 
क न दलेली असुन जे अ ाप पयत पणु केलेली नाह . 
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 तर  सदर या कंऽाटदारस दे यात आलेले काम र  क न िश लक असले या िनधीतुन उवर त 
कामे कर यासाठ  ूभाग िनहाय िन वदा मागवुन कामे क न घे यास ह  सवसाधारण सभा सवानुमते 
मंजुर  देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :-  शबाना बेगम मो. नासेर    अनुमोदक :-  स. शेर अली महेबुब अली 
वषय बं. 05     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत व वध भागा म ये ूधानमंऽी आवास योजने अंतगत 
व रमाई आवास योजने अंतगत ःवत: घरकुल बांधकाम करणेसाठ  नागर क महापािलके म ये अज दाखल 
कर त आहेत.  परंतु या ठकाणी वेगवेगळे आर ण व पुररेषा अस यामुळे घरकुल बांधकाम कर यास 
परवानगी िमळत नाह .  नांदेड शहरातील गर ब व गरजू नाग रक वषानुवष यांनी ःवक ाने लॉट वकत 
घेऊन असून क या घराम ये राहत आहेत.  तसेच नागर क या ठकाणी राहत आहेत या आर त 
जागेवर पाणीपुरवठा लाईन, रसते, नाली, दवाब ी इ याद  सु वधा मनपाकडन पुर व यात येतात तसेच ू
सदर ल लोक मनपा कराची ह भरणा करतात. 
 तसेच मनपाकेची आथ क ःथती बरोबर नस यामुळे आर णाची जागा मनपा वकसीत क  शकत 
नाह . प रणामी नाग रकांना मुलभुत सु वधापैक  प के घरकुलापासून वंिचत रहावे लागत आहे.  क रता 
या दारे नागर कां या ःवमालक या लॉटवर आर ण तथा पुररेषा म ये (आवँयक उंचीवर) र हवास 
क रता घरकुल बांधकाम कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मजुंर करते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
सुचक :- अ. शमीम अ द ला साबु , अ. लतीफ अ. मजीद  

अनुमोदक :- शबाना बेगम मो. नासेर, स यद शोएब 

वषय बं. 06     ूःताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने ठराव बं. 130 दनांक 21.12.2020 
अ वये  शहरात कोरानामळेु 22 माच 2020 पासुन लॉकडॉन लाग यामुळे नागर कांनी आपले मालम ा 
कर व पाणी प ट  कर भरलेली नस यामुळे महापािलकेची वसुली झालेली नस याकारणाने नागर कांचे 
मालम ा कर व पाणी प ट  करारवर थकबाक  वर ल लाव यात आलेली शाःती 15 फेॄुवार -2021 पयत 
100%  माफ कर यास मा यता दलेली आहे. 
 यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मालम ा कर व पाणी प ट  करावर 
थकबाक  वर ल लाव यात आलेली शाःतीची मुदत 31 माच 2021 पयत 100%  माफ कर यासाठ  ह 
मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- सौ. योती कशन क याणकर             अनुमोदक :- दयानंद वाघमारे 
वषय बं. 07     ूःताव 

मनपा ह ीत गाड पुरा भागातील गणपती मं दर कमान ते जामा मःजीद पयत अ ःत वात 
असलेला रःता 18 िम. ं द के  यास एम.जी. रोड वर ल वाहतुक क ड  कमी होऊन वाहतुक सरुळ त होईल.  
क रता सदर रःता 18 मी. ं द कर यासाठ  भुसंपादन कायवाह  कर या क रता ह मनपा सवसाधारण 
सभा सवानुमते मा यता देते.  व पुढ ल वैधािनक कायवाह  मा. आयु  यांनी करावी. 
सुचक :- भानुिसंह रावत                        अनुमोदक :- ूकाशकौर खालसा 
वषय बं. 08     ूःताव 

 नावाशमनपा ह ीतील चतै यनगर प रसरातील ौी महादेव मदं र ते परबु-हाण चौक माग 
शा ीनगरकडे जाणारा रःता हा अ यंत मह वाचा पयायी माग असून या मागावर कायम लहान मोठया 
वाहनांची वदळ असते.  या मागावर मदं र व मःजीद असून या ठकाणी जाणा-या भा वकांची सं या मोठ   
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आहे व या मागाव न नेहमी अवजड वाहने सु दा ये जा कर त असतात, परंतु अवजड वाहनांमुळे या 
वदळ या रः यावर अपघात घडत आहेत व वंयातह  एखादा अपघात घडन अनुिचत घटना घड याची ू
श यता नाकारता येत नाह .  यामुळे चतै यनगर प रसरातील ौी महादेव मं दर ते परब-ुहाण चौक माग 
शा ीनगरकडे जाणा-या रः यावर अवजड वाहनांना ूवेशबंद  करणेसाठ  ह  सवसाधारण सभा सवानुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- कशोर ःवामी, दयानंद वाघमारे    अनुमोदक :- फा ख अली खान इलीयाज खान 

वषय बं. 09     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेसाठ  सोलार बड बस वणे. 
सुचक :- आनंद च हाण         अनुमोदक :- स. वरििसंघ गाड वाले 
वषय बं. 10     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका तफ ःटेड यम प रसरात असले या अ यासीके या 
सु वधेसाठ  िनयम व अट  अ ावत करणे बाबत. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले              अनुमोदक:- नागनाथ ग डम 

वषय बं. 11     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मंजुर वकास आराखडयातील A झोन मधील आर ण बं. 
26, 27 ला लागुन असलेला 15 मी. ं द चा DP रःता संपादन करणे बाबत 

सुचक :- महेश कनकदंडे            अनुमोदक:- वरििसंघ गाड वाले 
वषय बं. 12     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मजुंर वकास आराखडयातील झोन E मधील आर ण बं. 6 
ते उद घर पयत रःताकडे येणारा ु 15 मी. ं द  रःता संपाद त करणे बाबत. 
सुचक :- अ. शमीम अ द ला साबु           अनुमोदक :- वरििसंघ गाड वाले 
वषय बं. 13     ूःताव 
 इं दरागांधी मैदान वकसीत करणे बाबत 

सुचक:-  वरििसंघ गाड वाले        अनुमोदक :- ग डम नागनाथ  
 
                                                            ःवा र त/- 

( स. अजीतपालिसंघ संधू ) 
नगरसिचव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 
 
 


