
 
                                                     जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-06/2021 
          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                               दनांक:- 21.06.2021 

दनांक 23.06.2021 रोजी आयोजीत कर यात आलेली मनपा सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प ऽका 
स. सदःया माफत आलेले ूःताव/सुचना 

 
वषय बं. 01     ूःताव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील नागर कांना दररोज िनयमीतपणे पाणीपरुवठा 
कर या या ीकोणातुन उपाययोजना करणे बाबत. 
सुचक :- वरििसंघ गाड वाले                      अनुमोदक :- नवाब गुरिमतिसघं 

वषय बं. 02     ूःताव  

 नांदेड शहरात िभ ेकर  लोकांची सं या वरचेवर वाढत आहे.  येथील प वऽ गु दारा सा हब म ये 
लोकांसाठ  लगंर महाूसाद िमळते यावर अशा शेकडो लोकांचा भोजनाचा ू  सुटत असतो व इतर 
लोकांकडन ू िमळणारे दान यावर यांची गजराण होते. 
 पण राऽीला िनवा-याची सोय नस यामुळे हे लोक िमळेल या ठकाणी रे वे ःथानक, बस 
ःथानक, रः या या कडेला, उ डाण पलुा खाली व शटर बंद दकानापुढे राऽीचा िनवास कर त असतातु .  
पावसाळयात या िभ ेकर  ी-पु षांना ूचंड ऽास सहन करावा लागतो.  मानवते या ीकोणातुन 
मनपा यावतीने िभ ेकर  लोकांसाठ  तसेच बाहेर गावाहन राऽीू -बेराऽी येणा-या गर ब ूवाशांसाठ  राऽीचा 
िनवारा  ह  संक पना राबवून गरजुंना मदत करावी.  मनपाकडे मनुंयबळ कमी अस यामुळे हा ूक प 
सामा जक संःथा कंवा बीओट  वर दयावा या कामी कि व रा य सरकार यांचेकडे िनधीची मागणी करणे 
क रता ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात  येतो. 
सुचक :- बापुराव गजभारे            अनुमोदक :-  दयानंद वाघमारे 
वषय बं. 03     ूःताव  
 कि शासना या धोरणानुसार शहर  भागातील ःलम भागात लोकसं ये या ूमाणात दर हजार  
एक अंगणवाड  असणे आवँयक आहे परंतु अ ाप पयत सदर धोरणाची पुतता कर यात आलेली नाह .  
यामळे 06 वषाखालील मलुांचे शै णक व सवागीण नुकसान होत आहे. 

 क रता मनपा ह ीत शासना या धोरणानसुार ःलम भागात लोकसं ये या ूमाणात अंगणवाड  सु  
करणे क रता ज हा बाल क याण वभागा माफत ूःताव तयारा कर यासाठ  CDP 1,2,3 कडे 
पाठ व यास ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येते. 
सुचक :- म. मसुद अहेमद खान उःमान खान         अनुमोदक :- स. शेर अली महेबुब अली 
वषय बं. 04     ूःताव 
 मनपा ह ीतील मुःलीम दफनभुमी (कॄःतान) अंतगत व वध मुलभूत सु वधा पुर वणेसाठ  
िनधीची मागणी क रता रा य शासनाकडे ूःताव पाठ वणे क रता ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता 
देते.  पुढ ल वैधािनक कायवाह  मा आयु  यांनी करावी. 
सुचक :- शबाना बेगम मो. नासेर        अनुमोदक :- अ. लतीफ अ. मजीद 

वषय बं. 05     ूःताव  
 नांदेड शहरात अ पसं याक बहल भागात कि शासनाकडन ूधानमंऽी जन वकास कायबम ु ू
(PMJVK) अंतगत िश ण, बडा, शै णक व आरो य संबंधी सु वधा पुर व यात येते. 
 
 
 
 



 
(2) 

 क रता मनपा ह ीतील ूभाग बं. 11, 12, 13 व 18 मधील अ पसं यांक भागाम ये स दावना 
मंडप, अ पसं यांक व ा यासाठ  हॉःटेल व इतर मलुभूत सु वधा पुर वणे क रता कि शासनाकडे ूःताव 
पाठ वणे क रता ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते पुढ ल वैधािनक कायवाह  मा. आयु  यांनी 
करावी. 
सुचक :-  स. शेर अली महेबुब अली               अनुमोदक :- स यद शोएब 

वषय बं. 06     ूःताव  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. 18 मधील शेत सव नं. 33 व जराबाद 
येथील व फ मालम ा या यावर व फ कायालयाचा ताबा आहे.  सदरची जागा मुःलीम समाजा या 
उ नतीक रता वापर कर याक रता मोकळा भुखंड आहे. 
 सदर या भुखंडवर गे या 15-20 वषा पासुन ईद या नमाज पढ यासाठ  सदरचा वषात दोन 
वेळेस भुखंडाचा उपयोग कर यात येत आहे.  सदर भुखंडा म ये धाम क कायबम याअगोदर झालेले आहे.  
तर  सदर भखुंडाम ये शासना या अ पसं याक वभागाकडन खालील कामाक रता िनधी ूा  क न ू
घे यासाठ  ूःताव शासना या अ पसं यांक वभागाकडे पाठ व 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. 
01 वर ल मोकळया भुखंडावर न वन ईदगाह तयार करणे. 
02 ूधानमंऽी आवास योजने अंतगत अ पसं यांक समाजा या नागर कांना लॉट/घर नाह  अशा गोर 

गर ब अ पसं यांक नागर कांना सदर या ठकाणी घरे बांधुन देणे 

03 अ पसं यांक मुले व मुलीसाठ  वःतीगहृाचे बांधून देणे. 
04 सदर ल भागातील नागर कांसाठ  खेळाचे मैदान वकसीत करणे. 
सुचक:-  अ दल फह म अ दल मुनीरु ु           अनुमोदक :-  शोऐब अफाख स. मजहर हसेनु  

वषय बं. 07     ूःताव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. 07 म ये पापड ग ली, दिधची नगर व 
सादतनगर भाग मुलभुत सु वधा पासून वंिचत आहे.  स या पावसाळा सु  झा यामुळे िचखलामळेु 
लोकांना पायी चालणे अितशय अवघड झालेले आहे.  दोन चाक , चारचाक  वाहन धारकांना सु दा वाहन 
चालवतांना कसरत करावी लागत आहे.  यानुसार खालील कामांचा ूःताव मा. ज हािधकार  नांदेड 
यां याकडे नागर  दिल ो र योजनेतुन कर यासाठ  मा यता घे यास ह मनपा सवसाधारण सभा  
सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  आयु ांनी िनयमानुसार पढु ल 
वैधािनक कायवाह  करावी. 
1) ूभाग बं. 07 म ये दिधचीनगर भागात िसमट राःते करणे र म पये 60.00 ल  

2) ूभाग बं. 07 म ये पापड ग ली भागात िसमट रःते करणे र कम पये 30.00 ल  

3) ूभाग बं. 07 म ये सादतनगर भागात िसमट रःते करणे र कम पये 60.00 ल  

सुचक :- च हाण उमेश अशोकिसंह             अनुमोदक :- रायबोले योती सुभाष 

वषय बं. 08     ूःताव 

 मनपा ह ीत वकासाचे कामे कर यासाठ  नागर  दिल ो र योजनेतुन कर यासाठ  मा. 
ज हािधकार  कायालय नांदेड येथे खालील कामे िशफारस कर यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते 
मा यता देते. 
1- ू.बं. 13 म ये म दनानगर ते पशवुै कय दवाखाना ◌ागतचा रःता ख यु म लॉट पयत िस.िस. 
रःता करणे अंदाजे र कम पये 01.00 कोट . 
 



(03) 
2- ू.बं. 14 म ये दरबार मसजीद ते होळ  नावघार पयत व चौफाळा िशवाजी पुतळा ते त या 
पयतचा रःता िस.िस. करणे अंदाजे र कम पये 01.00 कोट . 
3- ू.बं. 13 म ये पहेलवान ट  हाऊस ते चौफाळा पयतचा रःता िस.िस. करणे अंदाजे र कम पये 
80.00 ल . 
4- ू.बं. 14 म ये करबला दवाखाना ते हातजोड  मं दर ते हसनैन मःजीद पयतचा िस.िस. रःता 
करणे अंदाजे र कम पये 01.00 कोट . 
5- ू. बं. 16 म ये जामा मःजीद ते काला पुल व गौतमनगर ला जोडणारा मोठ  सेनेज लाईन 
टाकणे व गौतमनगर येथील संर ण िभंत बांधणे.  व आर.सी.सी. नाली व िस.िस. रःता व हॉमॅ स 
बस वणे अंदाजे र कम पये 01.00 कोट . 
6- ू.बं. 17 म ये गोवधनघाट टेकळ  येथील आर.सी.सी. नाली व सेनेज लाईन व पा या या पाईप 
लाईन टाक याचे कामे करणे अंदाज र कम पये 01.00 कोट . 
7- ू. बं. 11 म ये िम लतनगर भागातील हसन मःजीद, नमक कारखाना पयत रःता करणे व 
ग ली नं. 01 ते 08 म ये आर.सी.सी. नाली, िस.िस. रःता व पेवर बस वणे. कोट .  तसेच फेमस 
पकफंकशन हॉल समोर रःता नं. 09 ते ौी अतहर यांचे घरा पयत आर.सी.सी. नाली व पे हर बस वणे. 
अंदाजे र कम . 01.00 कोट  

8- ू. बं. 12 एकबालनगर येथे ौी िसराज यांचे घर ते मलिनःसार श टमट लॉ ट पयत व अंतगत 
रःते िस.िस. कारणे व आर.सी.सी. नाली करणे अंदाजे र कम पये 01.00 कोट  

9- ू.बं. 11 म ये बरकतपुरा येथे ौी नईम ते कुरेशी व ौी कलीम ते मं दना मःजीद पयत व 
अंतगत रःते िस.िस. करणे व आर.सी.सी. नाली करणे अंदाजे र कम पये 01.00 कोट . 
10- ू.बं. 11 म ये िम तनगर रोड ते ौी आसीफ भाई िगरणी पयत यालगत अंतगत 04 ग या 
म ये आरसीसी नाली व िसमट रःता करणे अंदाजे र कम पये 50.00 ल . 
11 ू.बं. 11 म ये िम तनगर भागात ग ली बं. 01 ते 16 म ये आरसीसी नालीचे काम करणे 
अंदाजे र म पये 50.00 ल . 
सुचक :- अ. शमीम अ द लाु         अनुमोदक :- शबाना बेगम मो.नासेर 
वषय बं. 09     ूःताव  

 महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 56(4) ूमाणे ूमोद व ासराव गाडगे व द रा य 
सरकार 1997 (4) ऑल. एम. आर. 169 1997 (3) महारा  लॉ जनरल 643 या केस म ये झाले या 
िनणयानुसार याचाआधार घेवुन महमंद अ तर पता शेख महेबुब पु ष मजुर ूभार  वसुलीकार बडतफ 
कमचार  यांना यां याकडन येणे असलेली र कम ू पये 10,69,395/- ह  समान ह यात वभागवून 
यांचा कुटंबाचा उदरिनवाह व यां यावर अवलंबवनू असले या वृ द आई वड लू , प ी व मुलगा मलुी 
यां या दैनं दन उदिनवाह व िश णाचा भाग व यासाठ  यांचा दनांक 01.09.17 ते यांना कामावर जु 
क न घे यात येईल या दनांका पयतचा कालावधी असाधारण रजा हणून मा य क न मानवती या 
ीकोणातुन शेवटची संधी हणून यांना सेवेत क न घे यास ह  सभा सवानुमते समंत करते. 

सुचक :-  अ दल शमीम अ द लाु ु      अनुमोदक :- अ. हफ ज अ. कर म, शबाना बेगम मो. नासेर 
वषय बं. 10     ूःताव 

 महारा  शासन, व  वभागाचे शासन िनणय बमांक वेतन/1119/ू.ब.03/2019/सेवा-03 
दनांक 02 माच 2019 या शासन िनणयानुसार शासनाने 7 या वेतन आयोगाम ये तीन लाभाचा 
सुधार त सेवाअंतगत आ ाशीत ूगती योजने या अनु ेयते बाबत िनणय दला आहे.  यानुसार 7 या 
वेतन आयोगा या कायकाळा म ये 10-20-30 वषा या िनयमीत सेवेनंतरची ितन लाभाची सुधार त 
सेवाअंतगत आ ाशीत ूगत योजना लागु कर या बाबत कळ वले आहे.  



(04) 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर वग-3 साठ  िनयु  ूािधकार  मा. आयु  हे 
अिधिनयमातील तरतुद नुसार आहेत.  यामुळे यापुव  त कालीन आयु  यांनी यांचे आदेश बमांक 
नावाशमनपा/आःथा-1/6051/12 दनांक 18.10.2012 या आदेशा दारे शासन िनणयातील तरतुद  व 
संबंधीत कमचा-यांची सेवापडताळणी क न व र  वेतनौणेी लाग ुकर यापुव  मु यलेखा प र क मनपा 
नांदेड यांचे माफत व र  वेतनौणेी लाग ुकर यात यावी असे आदेश िनगमीत केले आहे.   
 याच धत वर उपरो  शासन िनणयातील तरतुद नसुार प हला, दसरा व ितसरा लाभ दे यासाठ  ु
ूकरणी मु यलेखा प र क व मु यलेखािधकार  यांचे कडून पडताळणी क न लाग ुकर यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते समंत करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार 
आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवह  करावी. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले       अनुमोदक :- तेहरा अिमतिसंह 
वषय बं. 11     ूःताव  

क  अिधकार  नगर वकास वभाग मंऽालय, मुंबई-32 यांनी यांचे पऽ बं नामपा-2019/ू.ब348 
/न व24 दं 23.12.2020 या पऽा दारे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कायरत/सेवािनवृ  
अिधकार  कमचा-यांना दं 01 जानेवार  2016 पासुन सातवा वेतन आयोग लागु कर यास व ू य  वेतन 
दे यास दं 01 डसबर 2020 पासुन दे यास मा यता दली आहे. 

सदर मा यता ूा  झा यानंतर कायालयीन आदेश बं साू व/आःथा-1/12657/2021 दं 
15.03.2021 या आदेशा दारे शासना या व  वभागाकड ल महापािलकेत ूती िनयु वर ल असलेले 
मु य लेखा प र क यां या अ य तेखाली वेतन िन ीतीसाठ  सिमती गठ त कर यात आली याम ये 
शासना या व  वभागाकड ल या महानगरपािलकेत ूित िनयु वर असलेले मु य लेखािधकार , 
लेखािधकार  यांचा समावेश कर यात आला आहे. 

सवूथम नांदेड वाघाळा महानगरपािलकेत शासनमा य मंजुर पदाचे वग करण केले नस याने 
उप.आयु  पासुन िलपीक पदापयत सव पदे तां ऽक व अतां ऽक संवगात वग 3 म येच अंतभुत 
अस याची बाब सिमतीने वचारात घेतलेली नाह . 

सदर सिमतीने दं 07.04.2021 रोजी सादर केलेला अहवाल मोघम ःव पाचा असुन यामुळे 
वै क य अध ि◌कार , व र  िलपीक व अ नशमन अःथापनेवर ल कायरत व सेवािनवृ  कमचा-यांना 
वेतिन ीती या लाभापासुन वंचीत ठेवले आहे. 

अःथापनेवर शासनमा य असलेली पदे महारा  नगरपािलका अिधिनयम 1965 चे कलम 76 (2) 
व महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 या कलम 51 (4) नुसार अहता पदसं या व वेतनौणेी 
सह शासनाने मा यता दली आहे या पद मा यते या आदेशात शासनाने ज वेतनेौणेी शासनमा य केली 
आहे या वेतनौणेी समक  वेळोवेळ  सुधा रत चौथा वेतन आयोग, पाचवा वेतन आयोग व सहावा वेतन 
आयोग याम ये समक  सुधा रत वेतनौणेी शासनाने मा य केली असुन या नुसार वेळोवेळ  वेतनाची 
अदाई झालेली आहे याबाबत वेळोवेळ  महालेखाकार, नागपुर व ःथािनक लेखा प र ण यांचे कडन ु
झाले या लेखा प र णा या वेळ  कोणताह  आ ेप न द व यात आलेला नाह  हया बाबत सिमतीने 
वचारात घेतलेली नाह . 

व र  िलपीकां या बाबतीत व र  िलपीक पदास वेतनौणेी  5000-8000 लागु कर या संदभात 
सन 2013 म ये िनयु  ग ठत केले या सिमतीने दले या अहवालाव न शासनाने व र  िलपीक या 
अिभनामा या पदास वेतनौणेी  5000-8000 दं 13.08.2015 या शासन िनणया दारे दलेली शासन 
मा यता व या मा यतेनुसार सन 2015 पासुन झालेली वेतन अदाई या बाबत वेळोवेळ  झाले या लेखा 
प र णात कोणताह  आ ेप नस याची बाबत सिमतीने वचारात घेतलेली नाह .  
 
 



(05) 
िशवाय याूमाणे कालब द पदो नतीस प ह या लाभासाठ  िनयमानुसार पाऽ ठरले या िलपीकांना 

वेतनौणेी 9300-34800 मेड पे 4200 लागु क न वेतन अदाई होत अस याची बाबत सिमतीने वचारात 
घेतलेली नाह . 

रा य शासनाने सात या वेतन आयोगम ये सामा य ूशासन वभाग व व  वभाग तसेच 
नािशक महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत या ठकाणी व र  िलपीक या पदास 
वेतनौणेी  9300-34800 मेड पे - 4300 या वेतनौणेी समक  सुधा रत वेतनौणेी मा य केली आहे 
ह  बाब सिमतीने वचारात घेतलेली नाह . 

सामा य ूशासन वभगा या 08 जुन 1995 व व  वभागा या दं 01 एूील 2010 या शासन 
िनणयानुसार िलपीक संवगात कालब द पदो नतीस पाऽ ठरले या िलपीकांन अहतकार  12 वषाची सेवा 
झा यानंतर प हल लाभ वेतनौणेी 4000-6000 व 24 वषाची अहतकार  सेवा झा यानंतर वेतनौणेी 
9300-34800 मेड पे - 4300 िनयमानुसार लाग ुकेलेली असताना व या वेतनौणेीत वेतन अदाई होत 
असताना या कमचा-यां या सात या वेतन आयोगम ये समक  वेतनौणेी म ये वेतनिन ीती 
कर याबाबत कोणतेह  ठोस मत न द यामुळे या कमचा-यांना जाणीवपुवक वेतन िन ीती या लाभापासुन 
वंचीत ठेव यात आले यासाठ  सिमतीने कोणतेह  मत य  केलेले नस यामुळे यासाठ  सिमती जबाबदार 
ठरत आहे. 

वर ल सव बाबीची फेर तपासणी क न सुधा रत अहवाल दे यास सिमतीस िनदश देवुन संबंधीतांना 
ता काळ वेतनिन ीतीचा लाभ दे यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- अ. शमीम अ द लाु  साब           अनुमोदक :-  बापुराव गजभारे 
वषय बं. 12     ूःताव  

 नांदेड वाघाळाशहर महानगरपािलका आःथापनेवर ल अिधकार  तसेच ूितिनयु  शासक य 
अिधकार  यांचे मुळ पद, यांना दे यात आलेले पद व महापािलका आःथापनेवर कती पदे रकत आहे 
याबाबतची स वःतर तपशीवालर मा हती देणे बाबत. 
सुचक :- म. मसुद अहेमद खान   

अनुमोदक :- अ. स ार अ. गफुर, अ. शमीम अ द लाु , अ. रशीद अ. गणी, शोऐब अफाक मजहर हसेनु , 
शबाना बेगम मो. नोसर, अ. फह म अ. मुनीर, अ. गफार अ. स ार, शमीम बेगम शेख जावीद. 
वषय बं. 13     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची व जराबाद येथील ूाथिमक व मा यिमक शाळेम ये इय ा 
01ली ते 08वी पयतचे वग काया वीत असून हया शाळेम ये िश ण घेणा-या व ा याचे सं या मोठ  
आहे येथे िश ण घेणारे बहतांश व ाथ  हे गोरगर ब कुटंबातील अस याने इय ाु ू  8वी नंतर पुढ ल िश ण 
घे याक रता येथील व ा यानामोठ  अडचण िनमाण होत आहे.  यामुळे मनपा शाळा व जराबाद येथे 
इय ा 8वी पढु ल इय ा 9वी व 10वी चे वग सु  कर यास ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- सौ. कांताबाई ूकाशचंद मुथा       अनुमोदक :- ौीमती ूभाबाई यादव 
 

                                                             ःवा र त/- 
( स. अजीतपालिसंघ संधू ) 

नगरसिचव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 
 


