
                                                     जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-37/2021 
          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                              दनांक:- 10.03.2021 
द. 12.03.2021 रोजी आयोजीत कर यात आलेली मनपाकेची ONLINE दारे घे यात येणार  सवसाधारण 

सभेची पुरवणी वषय प ऽका 
आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 

वषय बं. 01 
 वषय :-   नांदेड शहरात वाहतकु सुरळ त ठेव या या ीने JNNURM योजने अंतगत बांध यात  

                आले या रःता ं द या वापरम ये बदल क न उपाय योजना करणे बाबत 

 संदभ :-  1) मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 271 दनांक 14.02.2019 

    2) मा. पालकमंऽी नांदेड ज हा यांचे दनांक 23.01.2021 या बठैक तील आदेश 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव बं. 271 दनांक 14.02.2019 अ वये 
JNNURM योजने अंतगत बांध यात आले या रः यामधील MUZ (Parking चा भाग) मु य रः यास 
जोड यास रः याची ं द  वाढन वाहतु कस होणारा अडथळा दर होवून वाहतकु क ड  होणार नस यामुळे ु ू MUZ 

काढण रः याची राफंद  वाढ व यास मा यता ूा  झालेली आहेू . 
 मा. पालकमंऽी नांदेउ ज हा यांनी वाहतु कची क ड  कमी हो या या ीने तरोडा नाका ते व जराबाद 
चौक या रः यावर ल MUZ काढ रः याची ं द  वाढ व याचे आदेशीत केले आहेू . 
 तरोडा नाका ते म. फुले चौक आय.ट .आय. पयतचा रःता सावजिनक बांधकाम वभागाकडे हःतांत रत 
झा यामुळे रः या या भागाचे काम हे सावजिनक बांधकाम वभागाकडून होणे अपे ीत आहे. 
 आय.ट .आय. ते व जराबाद चौकापयत या रः याची ं द  वाढ व याचे िनयोजन कर यात येत आहे.  
आय.ट .आय. ते िशवाजीनगर पूलापयत दो ह  बाज ू व कलामं दर ते व जराबाद चौक डावी बाज ू पयत या 
भागात खालील ूमाणे करावया या कामातील समा व  बाबी आहेत. 
अ) MUZ मधील पे हर लॉक काढन सीू .सी. करणे 

ब) Curb Stone काढन सीू .सी. करणे. 
क) झाड व झाडासाठ चा भाग काडून सी.सी. करणे. 
ड) रः सयावर ल Singes काढणे व न याने लावणे. 
इ) वधतु पोल काढणे व आवँयक ठकाणी लावणे. 
ई) झाडे लावणे. 
उ) ड हायडरची रंगरंगोट  करणे 

ऊ) Thermoplastic Paint चे प टे मारणे 

 उपरो  बाबीचा समावेश क न रा यदरसुची SSR 2020-21 ूमाणे अंदाजपऽक तयार कर यात आले 
असून यांची अंदाजपऽक य कमंत पये 3.25 कोट  इतक  होत आहे. 
 आय.ट .आय. ते िशवाजीनगर पूला पयत दोनह  बाजू व कलामं दर ते व जराबाद चौक डावीबाजू 
पयत या भागात वाहतकू सुरळ त ठेव या या ीने JNNURM योजने अंतगत बांध यात आले या रःता 
ं द या वापरम ये बदल क न उपाय योजना करणेसाठ या कामास लागणारा खच पये 3.25 कोट  यास 
ूशास कय व आथ क मा यता िमळ यासाठ  ूःताव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर. 

स. सदःया माफत आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं. 02     ूःताव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत असलेले कमचार  ौी पेश व ठलरान सरोदे, पु ष मजुर 
(ूभार  ःव छता िनर क) या पदावर कायरत असुन यांचे वृ द आईची त ये वारंवार बघडत असुन 
उपचारासाठ  संबंधीतास वारंवार पुणे येथे जावे लागत असुन संबंधीतांचे संपूण कुटंब हे पुणे येथे वाःत यास ू
अस यामुळे सबंधीतांनी पुणे महापािलका येथे सेवा वग कर याची वनंती केली असून महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील सेवा (सेवा भरती व सेवांचे वग करण िनयम – 2008 मधील 06 अ वये एका महापािलकेतनु  



(2) 
बदलीने िनयु साठ  अज के यास अिधिनयमातील तरतदु नुसार व दो ह  महा प◌ालकांतील िनयु  ूािधका-
यां या परःपर समंती मा य होतील अशा अट  व शत वर खालील बाबीं या अधीन राहन बदलीची िनयु  देता ु
येईल. 
अ) पदो नतीचे भर यात येणा-या पदावर बदलीने िनयु  कर यात येणार नाह .  फ  नामिनदशनने 
िनयु  क रता राखून ठेव यात आलेलया र  पदावर बदलीने िनयु  कर यात यावी. 
ब) अशी िनयु  झा यानंतर या पद धारकांची जे ता िनयु या दनांकास या पदा या संवगात सवात 
किन  राह ल. 
 या दनांकास संबंधीत हे पणेु महापािलकेत जु होईल तो दनांक या पदा या संवगात सवात किन  
राह ल व संबधंीताचे वेतन संर त क न सेवा समायो जत क न यांचे कुटंब िनवृ ी वेतनासाठ  पे शन ू
कायवाह  ह  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यां या जु दनांकापासनू माहय धर यात येईल या अट वर 
यांची पदःथापना कर यास हरकत नाह . 

 उपरो  अट  व शत  अधीन राहन ौी पेश व ठल सरोदेू , ूभार  ःव छता िनर क यांना पूणे 
महापािलकेत सामावनु घे यासाठ  पऽ यवहार क न पुढ ल वैधािनक कायवाह  मनपा ूशासनाने करावी सदरचा 
ठराव या सभेम ये ठेवुन कायम कर यात यावा. 
सुचक:- अ दल स ार अ दल गफुरु ु             अनुमोदक :- वरििसंघ गाड वाले 

वषय बं. 03     ूःताव  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत मंजूर वकास आराखडयातील झोन मधील आर ण बमांक 
02 व 03 संपादन करणे बाबत. 
सुचक :-  अ दल अलीम खानु        अनुमोदक :- योती सभुाष रायबोले, संद प सोनकांबळे 

वषय बं. 04     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका न वन वकास िनयंऽक िनयमावली लाग ू करणे व यामुळे 
मनपाकेचा उ प नात होणारे प रणाम बाबत चचा क न िनणय घेणे. 
सुचक :-  वरििसंघ गाड वाले          अनुमोदक :- योती सुभाष रायबोले 
वषय बं. 05     ूःताव 

 महारा  शासना तफ नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस पये 50.00 कोट  मजंुर अनुदािनत होणा-
या कामाबाबत. 
सुचक :-  वरििसंघ गाड वाले               अनुमोदक :- बापरुाव गजभारे 
वषय बं. 06     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत गुंठेवार  अंतगत दनांक 31.12.2020 पयतची बांधकाम 
िनयमीत करणे बाबत. 
सुचक :-  वरििसंघ गाड वाले               अनुमोदक :- बापुराव गजभारे 
वषय बं. 07      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत शासना या योजने अतंगत आयुंय दवाखाना न वन 
इमारत बांधनू चालु करणे बाबत. 
सुचक:- अिमिसंह तेहरा              अनुमोदक :- वरििसंघ गाड वाले 

वषय बं. 08     ूःताव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभा ठराव बं. 208 द. 23.02.2007 अ वये 
ौी सघंर  गणपतराव सोनसळे यांची िनयु  उप अिभयंता या पदावर पद उपल ध होणे, र  होणे कंवा 
पदिनिमती होणे या पकै  पद र  झा यास कायम ःव पी पदावर िनयु  दे याचे ठरले होते.  यानुसार ते 
महापािलकेत कंऽाट  त वावर एकऽीत वेतनावर जु झाले याचे सोबतचे इतर कंऽाट  अिभयंते पद र  होताच 
यांना कायम ःव पी नेमणकुा दे यात आ या. 

 
 



(3) 
 ौी संघर  गणपतराव सोनसळे यांची वर ल अिभयं या सोबत िनयु  झाली.  तथापी आजपावेतो 
यांना पद र  झा यानंतर सु दा सेवेत कायमःव पी नेमणकु दलेली नाह .  यामुळे यां यावर कठोर 
अ याय झालेला आहे.  आजिमतीस अिभयंता आःथापनेवर एकूण 06 पदेमुळे असुन यापैक  एकुण 04 उप 
अिभयंता या अिभनामाची पदे र  आहेत.  न वन सेवा ूवेश िनयमास आज पयत शासनाची मा यता ूा  
झालेली नाह .  जोपयत शासनाची मा यता िमळत नाह  तोपयत जु या सेवाूवेश िनयमाूमाणे पदे भर याची 
कायवाह  करावी असा िनयम आहे.  जु या सेवा ूवेश िनयमाूमाणे 50% पदे पदो नतीने व 50% पदे 
सरळसेवा भरतीने भर याची तरतदु आहे.  दोन पदे सरळसेवा भरती नुसार भरता येतील परंत ुआःथापना 
वभागाकडून चु कची मा हती दशवुन सव पदे पदो नतीचे आहेत हे वधान चकु चे व दशाभलु करणारे आहे.  
ौी सोनसळे यांनी मनपाकेस वारंवार कायम कर यासाठ  वनंती अज केले परंत ुमनपा आःथपपनाने यांना 
दोन ओळ चे उ र सु दा दले नाह  यामळेु ते कायम होतील या आशेवर आज पयत नौकर त राह ले.  आज 
ते वयोमयादेनसुार इतर ठकाणी नोकर स अपाऽ झाले आहेत. 
 नांदेड वाघाळाशहर महानगरपािलका ःथायी सिमती ठराव बं. 118 दनांक 03.03.2021 अ वये ौी 
संघर  गणपतराव सोनसळे यांना आःथापनेवर र  जागेवर कायमःव पी उपअिभयंता या पदावर सेवेत 
सामावनू घे याचा ठराव एक मताने समंती दली आहे. 
 ौी संघर  गणपतराव सोनसळे यांचेवर झालेला अ याय दर हावा यांची ू दघ सेवेचाु , अनुभवाचा व 
उ च िश णाचा वचार क न ह सवसाधारण सभा यांना सेवेत कायमःव पी कर यासाठ  सवानमुते मा यता 
ूदान करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येते. 
सुचक :- बापरूाव गजभारे               अनुमोदक :-  दयानंद वाघमारे 
वषय बं. 09     ूःताव  
 महारा  शासना तफ महा मा फुले आरो यदायी योजना सव शासक य णालय, िनमशासक य 
णालय व खाजगी दवाखा यात राब व यात येत आहे. 

 मनपाके या हैदरबाग दवाखा यात सु दा महा मा फुले आरो यदायी योजना लागू करणे क रता ह 
मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व मा. आयु  यांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
सुचक :- म. मसुद अहेमद खान उःमान खान           अनुमोदक :- स. शेर अली महेबुब अली 
वषय बं. 10     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील व वध ूभागात स. सदःयां या मागणीनुसार शासना या 
व वध योजने अंतगत िनधी ूा  क न वकासाचे कामे कर यासाठ  शासनास िशफारस कर यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- आनदं च हाण              अनुमोदक :- तेहरा अिमतिसंह 
वषय बं. 11     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील व वध ूभागाचे सव ण क न आवँय े  नुसार 
अंगणवाड  सु  कर यासाठ  िशफारस कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- तेहरा अिमतिसंह                अनुमोदक :- आनंद च हाण 
वषय बं. 12     ूःताव  
 नांदेड शहरातील पाटबंधारे वभाग नांदेड यांनी वंणपुूर  बंधारा ते आमदरा बंधारा पयत गांदावर  ु
नद या दो ह  ितरावर ल िनळा व लाल पुररेषा पुरपातळ  बाबत दनांक 23.11.2020 रोजी कळ वलेले आहे.  
याअनुषंगाने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड शहरात बांधकाम वषयक व इतर वकासाची कामे 
कर यात येतात याक रता उ  पऽात नमुद के याूमाणे महापािलका ह  अंतगत येणा-या ेऽासाठ  ूमा णत 
नकाशाची आवँय ा आहे असे कळ वले होते परंत ुआज पयत सदरा मा हती अूा  आहे. 
 या कायालया तफ मनपा ह ीतील भुखडंधारक / इमारतधारक यांना बांधकाम परवानगी दे यात येते 
व सदर रेषाम ये होणा-या नागर कांचा याबाबत तबार  येत असुन याअनुषंगाने शासक य कामा क रता उ   



(4) 
पुरपातळ  रेषा बाबत ूमा णत नकाशाची ूत पुर व यात यावी.  जेणे क न पडताळणी क न वकास कामा 
बाबत िनणय घेता येईल.  सुधार त नांदेडशहर वकास योजना नसुार युनतम पुररेषा पातळ  354.00 व 
उ चतम पुररेषा पातळ  356.70 दश व यात आली आहे.  पाटबअंधारे यां या पऽा वये अनुबमे िनळ  व लाल 
पुररेषा 358.90 व 361.00 ह  पातळ  पुव  पे ा 4.90 व 4.30 जाःत दश व यात आली आहे.  तसेच 
यानुसार अ ःत वातील घरे सु दा पुररेषे खाली जा याची श यता आहे.  नांदेड शहरातील गजवलेले बरेच भाग 
उ चतम पुररेषा पातळ त येतात.  परंत ु ःथािनक जे  नागर कां या हण यानसुार उ चतम पुररेषा पातळ  
दश वले या भागात आज पयत कधीच पुराचे पाणी आ याचे आढळन येत नाहु .  यामुळे सदर पुररेषा 
पातळ चे महानगरपािलके माफत पुनर स ह ण क न व तसेच ःथािनक जे नागर कां या मदतीने पुररेषा 
पातळ  ठर व यात यावी.  या कामाक रता मनपाके या स हअर इं जनीयरची िनयु  व स ह ण कर याक रता 
ह  सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- शोऐब आफाख स. मजहर हसेनु                 अनुमोदक :- अ. हफ ज अ. कर म 
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दनांक 30.09.2020 या सवसाधारण सभेत पुढ ल ूमाणे वषय ठेव यात आला होता तथा प 
सदरची सभा दनांक 26.10.2020 रोजी पार पाड यात आलेली असनु यानुसार ठराव बं. 117 अ वये पार त 
कर यात आलेला आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ेऽीय कायालय बं. 04 अंतगत आथ क वष 2018-19 
व 2019-20 म ये व जराबाद भागातील पाणी पुरवठाचे AMRC अंतगत िन वदा ू बया पुण झाले या कामाची 
मा. आयु ांनी दले या मा यतेसह कामाची याद  नावासह त या याद  मधील कती कामे पुण झाली व कोण 
कोणते कामे कारणमुळे िश लक आहे झाले या कामाचे खच याची स वःतर मा हती सवसाधारण सभेपुढे सादर 
क ण यावर चचा क न िनणय घे यास सादर कर यात आला होता. 
 यानुसार मनपा सवसाधारण सभा दनांक 26.10.2020 रोजी ठराव बं 117 अ वये खालील ूमाणे 
पार त कर यात आलेला आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ेऽीय कायालय बं. 04 अंतगत आथ क वष 2018-19 
व 2019-20 म ये व जराबाद भागातील पाणी पुरवठाचे AMRC अंतगत िन वदा ू बया पुण झाले या कामाची 
मा. आयु ांनी दले या मा यतेसह कामाची याद  नावासह त या याद  मधील कती कामे पुण झाली व कोण 
कोणते कामे कारणमुळे िश लक आहे झाले या कामाचे खच याची स वःतर मा हती सवसाधारण सभेपुढे सादर 
कर याचा ूःताव सादर केला होता.  तथा प संबंधीत वभागाने सभा होई पयत मा हती सादर केलेली नाह  
यामुळे संबंधीत वभाग ूमखुांनी सदरची लेखी मा हती 07 दवसात तयार क न सव स. सदःयांना दे 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. 
 उ  ठरावा या अनुषंगाने सदरची मा हती 07 दवसाचे आत सव स. सदःयांना दे याचे पार त 
के यानुसार सदरचा ठराव नगरसिचव वभागा माफत दनांक 05.01.2021 रोजी पाणी पुरवठा वभागास 
पाठ व यात आले होते. 
 तथा प कायकार  अिभयंता पाणी पुरवठा यांनी दनांक 09.02.2021 पयत उ  मा हती दलेली 
नस यामुळे संबंधीत अिधकार  हे महासभे या िनणयाची अमलबजावणी न के यामुळे यां यावर िशःतभंग 
वषयक कायवाह  ता काळ कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- शोऐब हसेन सु . मजहर हसेनु                  अनुमोदक :- अ. शमीम अ द लाु  
 
                                                             ःवा र त/- 
(मा. महापौर यां या मा यतेने)                                      ( स. अजीतपालिसंघ संध ू) 
                                                            नगरसिचव,  
                                               नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 


