जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/CR- 48/2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
दनांक:- 15.02.2018
दनांक 17.02.2018 रोजी आयोजीत कर यात आलेली मनपा सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प ऽका
आयु

यां याकडू न ूा

कायालयीन ूःताव

वषय बं.01:- महारांश सुवणजयंती नगरो थान महािभयान अंतगत मुळ मंजरु िन वदा र कमेपे ा जादा होणा-या खचास
सुधार त ूशासक य व आथ क मंजरु िमळणेबाबत.
वषय बं.02:- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत वृ ूािधकरण सिमती ःथापन क न सदर ल सिमतीत कमीत कमी पाच
आ ण जाःतीत जाःत पंधरा घ टत करणे व वृ

अिधकार यांची नेमणुक करणे बाबत.

वषय बं.03:- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर सह िश कां या र
आंतर

ज हा बदली पदःथानेने ये यास रा यातील अ य नगरप रषद, मनपा आ ण

जागेवर एकतफ

ज हा प रषदे तील कायरत िश कांचे

वेळोवेळ ूःताव दाखल होत आहे . शासना या िनयमा या अिधन राहन
ु बदलीने पदःथापना दे यासाठ व मनपा सेवेत
घे यासाठ

कंवा बदलीने ज हा प रषद, नगर प रषद कंवा मनपा म ये जा यास कायमु

कर यासाठ आयु

जु क न

नावाशमनपा

नांदेड यांना महानगरपािलके या वतीने ूािधकृ त करणे बाबत.
वषय बं.04:- नावाशमनपा ह ीत ौी शांताराम सगणे जलतरणीका येथील डे क टाई स व जलतरणीकेतील टाई स न याने
बस व यासाठ लागणारा खच

. 76,67,200/- ला ूशास कय व आथ क मा यता दे णे बाबत.

वषय बं.05:- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीतील ूभाग बं. 11 मधील रःता ब. 24 व 09 मधील अ पसं यांक
मुलीम बहल
ु भागात

. 350.00 ल ाचे कामे कर यासाठ सदरची िनधी ूा

कर यासाठ रा य शासनाकडे ूःताव पाठ वणे.

स. सदःयांचे ूःताव/सुचना

वषय बं.06:- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका तफ वधापना दनाचा कायबम दर वष माच या शेवटचा आठवडा अथवा
ए ूलचा प ह या आठवडयात आयोजन क न उ कृ

सामाजीक काय करणा-या एका नागर कांस नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपािलका जीवन गौरव पुरःकार दे वुन स माननीत करणे बाबत.
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले

अनुमोदक:- आनंद च हाण

वषय बं.07:- मनपा ह ीत गावठाण

ेऽात आकृ षक कर लागु नसतांना सु दा महापािलका मालम ा करा या मागणी बलात

आकृ षक कर लाव यात आलेला आहे . तर सदर बाबतची तपशीलवार स वःतर मा हती मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर
कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचक :- शबाना बेगम मो.नासेर, मो.साबेर चाऊस नासेर चाउस अनुमोदक :- अ.लतीफ अ.मजीद, कुरे शी रहाना बेगम चाँद पाशा
अ दल
ु हफ ज अ दल
ु कर म

वषय बं.08:- मनपा ह ीत जु या नांदेड शहरात कालापुल ते महा मा गांधी रोड पयत असले या ना यावर 50 फुटाचा रःता
बांधून रः या या दो ह बाजुने 15 फुट खोल दकाने
बांधणे बाबत.
ु

सुचक :- खालसा ूकाशकौर सुर जतिसंघ, स यद शेर अली

अनुमोदक :- रावत भानुिसंह

वषय बं.09:- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील दे गलुर नाका चौरःता व टायर बोड चौरःता व खुदवाईनगर चौरःता
हे

ित ह चौकांची जागा ह अ यंत अ ं द आहे , चौकांची एकूण

करणेसाठ

ं द 200 फट (पर घ) एवढ वाढ व याक रता िनधी ूा

ज हा िनयोजन सिमतीकडे मंजरु ःतव पाठ व यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजरु दे ते.

सुचक :- अ दल
ु स ार अ दल
ु गफुर

अनुमोदक :- अ. रशीद अ. गणी

वषय बं.10:- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 06 व 07 भागात नागर मुलभूत सु वधा अंतगत सुवण

जयंती नगरो थान योजना (नागर दली े र) या शासन योजने अंतगत सदर भागात मलिनःसारण लाईन अ ःत वात नस याचे
नागर कांना अनेक समःये त ड

ावे लागत आहे . स या कि सरकार व रा य सरकार यांचे माफत ःव छ शहर राब वणे क रता

िनधी उपल ध क न ःव छते क रता यु द पातळ वर योजना राब व यात येत आहे
म ये कर यात आले या तरतुद तुन नांदेड महापािलकेस िनधी उपल ध क न
कोट ची िनधी ूा

यासाठ लागणा-या खचा

पये 01.00

क न घे यात मा यता दे ते.

सुचक:- च हाण उमेशिसंघ, रायबोले

योती सुभाष

अनुमोदक:- पाट ल संगीता व ठल, अ.अलीम खान जलील खान

वषय बं.11:- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत गु

दारा ते मोह मद अली रोड पयत समांतर दोन रःते आहे .

बक चौक ते दे गलुर नाका पयत जा यास एकच रःता आहे
यामुळे मु य गु

ावा

यानुसार या ूभागात सालसन 2017-18

दारा ते चौफाळा येथील संगत साहे ब गु

परं तु

यामुळे नेहमी शा फक जाम ची समःया िनमाण होत आहे .

दारा पयत जा यास भा वकांना शॉ फकमुळे ऽास होत आहे . तर

बाबासाहे ब आंबेडकर चौक ते केळ माकट ते मॅ को ते पशु वै कय दवाखाना ते बंजारा हॉःटे ल शॉ पंग कॉ पले स या बाजुने ते
बलालनगर पयतचा रःता हा महानगरपािलकेचा असुन सदर ल रः यावर अितबमण कर यात आलेला असुन सदर ल अितबमण

ू ते संगत साहे ब गु
काढन

दारा पयतचा रःता बांधणे.

सुचक:- आयेशा बेगम शे. असलम (बाबुभाई खोकेवाला)

अनुमोदक:- अ. स ार अ.गफुर, स. वरििसंघ गाड वाले, आनंद च हाण
फा ख हसे
ु न बदवेल, स. शेर अली.

(2)
वषय बं.12:- त कालीन नगरपािलका कालावधीत सालसन 1994-95 पुनरकर आकारणीत केले या कामाचा अितकालीक भ याची
दे य र कम न वद ट के कमचा-यांना अदा कर यात आली आहे . तर
जवळपास सेवािनवृ

सदर ल भ याची दे य असलेले दहा ट के कमचार

झाले आहे त तसेच वेळोवेळ सदर र कम िमळणे बाबत वनंती कर त आहे त.

गंभीर रोगाने आजार अस याचे िनदशनास आलेले आहे

यामुळे

यांना ता काळ

तर यातील बरे च कमचार

यांची दे य असलेली र कम संबध
ं ीत िशषकातुन

(OVER & ABOVE) दे यात यावी असे ह सवसाधारण सभा सवानुमते समंत करते.
सुचक:- रावत भानुिसंह गया दनिसंह

अनुमोदक :-

च हाण आनंदराव शंकरराव, स.संद पिसंग शंकरिसंग गाड वाले

वषय बं.13:- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 06 म ये

Y पाई ट कने ट ंग रोड ते रे ःटहाऊस पयत या

रः याचे काम वशेष रःते अनुदान मधुन कर यासाठ लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवसाधारण
सभा सवानुमते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक :- महे श कनकदं डे

वषय बं.14:- ऐजाज अ. रऊफ नदाफ रा. पाड ता. अधापुर याला

पुरःकार भारताचे महामह म रा पती यांचे हःते
व ा यास हा पुरःकार िमळणे

अनुमोदक:- दंयं
ु त सोनाळे

यांने केले या शोया बदल भारतातील अित. ूित त रा पती

द ली येथे दे यात आला आहे . आप या

ज हयातील सामा य कुटंू बातील

हणजे आप या क रता अिभमानाची बाब आहे . त हा ऐजाज अ. रऊफ नदाफ यांना नांदेड

वाघाळा शहर महानगरपािलके या येणा-या वधापना

दना िनिम

होणा-या कायबमास स मानाने िनमंऽीत क न बोलावन

यथो चत स कार करणे बाबत.
सुचक:- सौ. जयौी िनलेश पावडे , अ. स ार अ. गफुर

अनुमोदक:- सौ. क वता संतोष मुळे, अ. शमीम अ द ु ला साब

वषय बं.15:- सौ. सुनंदा सुभाष पाट ल, नगरसे वका ूभाग बं. 1-ब तरोडा (खु) यांचे पऽ दनांक 20.12.2017 अ वये ूा

दनांक 12.02.2018 अ वये संबंधीत नगरसे वका यांनी आप या पऽात मला कांह अ यंत आवँयक खाजगी कामा िनिम
अमेर का येथे ःथत मा या मुलाकडे जाणे आवँयक आहे .
तर

यामुळे मला पुढ ल 03 ते 04 म हणे नांदेड येथे राहणे श य नाह .

संबंधीत नगरसे वका यांना महानगरपािलका सवसाधारण सभे या मा यतेने अमेर का येथे जा यासाठ

महानगरपािलकेत पुढ ल 03 ते 04 म हणे अनुप ःथत राह याची परवानगी दे यात यावी ह

व

वनंती असे पऽ मा. महापौरांना

दलेले आहे त सदर ल पऽावर मा. महापौर यांनी सदर पऽाची न द घेणे असे पृ ांकण केलेले आहे .

क रता मनपा सवसाधारण

सभेचे सदर ल पऽाची न द घेणे बाबत.
ःवा र त/(मा. महापौर यां या मा यतेने)

नगरसिचव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड

