नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
( दनांक २९.०२.२०१६ सवानुमते तहकुब कर यात आलेली सव साधारण सभा)
शिनवार,

द. ०२.७.२०१६ रोजी सायंकाळ ५.३० वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची अंदाजपऽक य

वशेष

सभा

महानगरपािलके या शंकररावजी च हाण सभागृहात भर व यात आली होती.
उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र क न सदर सभेस खालील स.सदःय उप ःथत होते.
मा.सौ.शैलजा कशोर ःवामी,महापौर
सवौी ौीमती/
कुरे शी शफ अहे मद

सातेलीकर ौीिनवास आश ना

क याणकर बालाजी द राव

पवळे उमेश दे वराव

कंठे वाड स वता मारोतराव

पांढरे ःनेहा सुधाकर

च हाण आनंद शंकरराव

फा ख अली खाँ इलीयास खाँ

आनेवार गंगासागर संद प

क याणकर बालाजी दे वदासराव

भवरे कशोर दामोधर

कदम िशला सुिनल

ूमोद मुरलीधराव खेडकर

कनकदं डे मो हनी महे शराव

वाजेदा तबःसुम अथर अली खाँ

स.जानी म.कासीम

मोकले सोनाबाई रामचंि

पोकणा नवलकुमार ओमूकाश

जाधव जयौी आनंद

गुरम वनयकुमार जग दश

च हाण ौ दा सुिशल

गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ

जंदम पावती यंकटे श

उमरे कर अशोक रावण

मु दराज कमलबाई रामःवामी

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

र जया बेगम अयुब खान

गाडगे शंकर जयवंतराव

दे शमूख वैशाली िमिलंद

गायकवाड अंजली सुरेशराव

दे शमूख बालासाहे ब गंगाधराव

गफारखान गुलाम महमंद खान

धबाळे गणपतराव िभवाजी

अनुजा अिमतिसंह तेहरा

यादव तुलजाराम गणेशलाल

खेडकर

राओऽे संिगता पृ वीराज

िगल सरजीतिसंघ पंजाबिसंघ

योती महि

अ.हबीब अ.र हम बागवान

अ. फसीया फरदोस

अ. स ार अ.गफुर

आसीया बेगम अ. हबीब बागवान

स. शेर अली स. महे बुब अली

कुरे शी चाँद पाशा खाजा

फा ख हसे
ु न कासीम साब

राखेवार सितष शेष पा

चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस

ज कया बेगम स.मुखतार

गु खुद सुंदरलाल कशनलाल

बावजीर शेख हबीब शेख अ दल
ु

लतीफा बेगम बु-हाण खान

कशोर कशनलाल यादव

गायकवाड वैजयंती िभमराव

मोरे संजय गंगाधरराव

अिभषेक रमेशराव सौदे

काकडे िसंधू पांडूरं ग

िचखलीकर सं दप सुभाषराव
वनय वँवांभरराव पाट ल
घोगरे इं दबाई
िशवाजीराव
ू

अङ बन शाम वामनराव

सौ.लिलता मुंकुंदरा बोकारे
जमदाडे क णा िभमराव
कदम व ास बालाजी
अल केसर हसन बन उमेद

काबरा रामनारायण रामदे व
सभे या अ य ःथानी मा.सौ.शैलजा कशोर ःवामी अ,महापौर हे होते तसेच ौी समीर उ हाळे आयु त, ौी र ाकर वाघमारे ,
उपआयु त ( वकास), ौी कोलगणे, मु य लेखाप र क, डॉ. ःमीता ठाकरे , मु य वै कय अिधकार , ौी वजय मुंढे, ू.उपायु

(महसुल),

ौी िगर ष कदम, कायकार अिभयता(साबां व). ौी सुगीव अंधारे कायकार अिभयंता पापुजिन, व महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु त,
व सव वभाग ूमुख उप ःथत होते.
महापौर.

द. २९.०२.२०१६ रोजीची सवानुमते तहकुब कर यात मनपा सव साधारण सभेचे उवर त कामकाजास सुरवात कर यात येते.
पुरवणी वषय प ऽका

वषय ब.१

द.२४.३.२०१५ रोजी सकाळ
सकाळ

११.०० वा. (अंदाजपऽक य

११.०० वा.व साय.४.०० वा. (अंदाजपऽक य

वशेष सभा) दपार
ु

वशेष सभा),

३.०० वा.. द.२७.३.२०१५,

द.३१.३.२०१५ रोजी

द.२८.४.२०१५ .(महापौर उपमहापौर िनवडणूक

वशेष सभा)

द.४.६.२०१५, द.७.७.२०१५ ( वशेष सभा) द.२७.८.२०१५ द.३१.१०.२०१५ व द.३०.११.२०१५ रोजी झाले या मागील सभे या इितवृ ास
कायम करणे बाबत
महापौर

इितवृ

कायम कर यास मा यता दे यात येते.
ठराव

ठराव बं. २८

द.२४.३.२०१५ रोजी सकाळ ११.०० वा. (अंदाजपऽक य वशेष सभा) दपार
३.०० वा.. द.२७.३.२०१५, द.३१.३.२०१५ रोजी सकाळ
ु

११.०० वा.व साय.४.०० वा. (अंदाजपऽक य

वशेष सभा),

द.२८.४.२०१५. (महापौर उपमहापौर िनवडणूक

वशेष सभा)

द.४.६.२०१५,

द.७.७.२०१५ ( वशेष सभा) द.२७.८.२०१५ द.३१.१०.२०१५ व द.३०.११.२०१५ रोजी झाले या मागील सभे या इितवृ ास कायम कर यास
ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
वषय ब.२

महारा

शासन,

महानगरपािलकां या

नगर वकास

वभाग

ब.

सं कण-१११६/ू.ब.२२/न व-२०

द.१३

अिधिनयमां या कलम ४५१ मधील तरतूद नुसार करावया या कायवाह

जानेवार चे

२०१६

चे

प रपऽकानूसार

बाबत चे प रपऽकाची न द घेणे बाबत.

.(सोबत शासन प रपऽक जोडले आहे .)
महापौर

न द घे यात येते.
(२)

ठराव बं. २९

ठराव

महारा

शासन,

महानगरपािलकां या

नगर वकास

वभाग

ब.

सं कण-१११६/ू.ब.२२/न व-२०

द.१३

जानेवार चे

२०१६

चे

प रपऽकानूसार

अिधिनयमां या कलम ४५१ मधील तरतूद नुसार करावया या कायवाह बाबत चे प रपऽकाची न द ह नावाशमनपा

सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.
वषय ब.३
महारा

शासन,

नगर वकास

वभाग

ब.

सं कण-१११६/ू.ब.२२/न व-२०

द.२३

फेॄूवार

२०१६

चे

प रपऽकानूसार

महानगरपािलकां या अिधिनयमां या कलम ४५१ मधील तरतूद नुसार करावया या कायवाह बाबत चे प रपऽकाची न द घेणे बाबत.(सोबत
शाससन प रपऽक जोडले आहे .)
महापौर

न द घे यात येते.

ठराव बं. ३०
महारा

ठराव
शासन,

नगर वकास

वभाग

ब.

सं कण-१११६/ू.ब.२२/न व-२०

द.२३

फेॄूवार

२०१६

चे

प रपऽकानूसार

महानगरपािलकां या अिधिनयमां या कलम ४५१ मधील तरतूद नुसार करावया या कायवाह बाबत चे प रपऽकाची न द ह नावाशमनपा
सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.
वषय ब.४
महारा

शासन िनणय नगर वकास वभाग ब. नावाशमनपा-२०१५/ू.ब.२०/न व-२४ द.२३ फेॄूवार २०१६ अ वये नांदेड वाघाळा

शहर महानगरपािलका ह द त

आयात होणा-या मालावर ःथािनक संःथा कर र द कर याची तसेच यावर पयाय

मु यावध त कर आकार यात येवू नये अशी िशफारस कर यात आलेला नांवामनपाकेचा
ूथमत: एका म ह या या कालावधीसाठ
महापौर

हणून जकात कर व

ठराव ब.५२ द.१९.७.२०१४ हा ४५१(१) नुसार

वखंड त कर यात आलेला आहे . (सोबत शासन िनणय जोडला आहे .)

न द घे यात येते.

ठराव बं. ३१
महारा

ठराव
शासन िनणय नगर वकास वभाग ब. नावाशमनपा-२०१५/ू.ब.२०/न व-२४ द.२३ फेॄूवार २०१६ अ वये नांदेड वाघाळा

शहर महानगरपािलका ह द त

आयात होणा-या मालावर ःथािनक संःथा कर र द कर याची तसेच यावर पयाय

मु यावध त कर आकार यात येवू नये अशी िशफारस कर यात आलेला नांवामनपाकेचा
ूथमत: एका म ह या या कालावधीसाठ

वखंड त कर यात आलेला असुन

हणून जकात कर व

ठराव ब.५२ द.१९.७.२०१४ हा ४५१(१) नुसार

याची न द ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.

वषय ब.५
२०१६ नुसार नांवामनपाकेतील पाऽ कमचा-यांना द.१ फेॄूवार

शासन िनणय ब. मभवा-१११५/ू.ब.४२/सेवा-९ द.५ फेॄूवार
२०१६ पासून वेतनौेणीतील मूळ वेतनावर ल अिधक मेड पे ११९ या दराने
नांवामनपा आदे श प.ब.नांवाशमनपा/ले व/१३७१५/२०१६ द.२० फेबूवार
महापौर
ठराव बं. ३२

न द घे यात येते.
ठराव

महागाई भ ा लागू करणेची ूशासक य व

२०१६ अ वये दे यात

आली

आिथक मा यता

यास काय र मा यता दे णे बाबत.

शासन िनणय ब. मभवा-१११५/ू.ब.४२/सेवा-९ द.५ फेॄूवार
२०१६ पासून वेतनौेणीतील मूळ वेतनावर ल अिधक मेड पे ११९ या दराने
नांवामनपा आदे श प.ब.नांवाशमनपा/ले व/१३७१५/२०१६ द.२० फेबूवार
आली

२०१६ नुसार नांवामनपाकेतील पाऽ कमचा-यांना द.१ फेॄूवार
महागाई भ ा लागू करणेची ूशासक य व
२०१६ अ वये दे यात

आली

आिथक मा यता

यास काय र मा यता दे यात

याची न द ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.

वषय ब.६
महारा् शासन सावजनीक आरो य वभाग शासन िनणय बमांकः उंमाघात 2015/ू.ब.223/अ-5 तार ख: 19 ऑ ट बर, 2015 चे
प रपऽकानुसार रा यातील नागपूर, चंिपूर, ग द या, अकोला, नांदेड व जळगाव या

िज

ात/ महानगरपािलका

ेऽाकर ता उंमाघात कृ ती

अराखडा (Heat Action Plan) अमलबजावणी करणेबाबत
(सोबत शाससन प रपऽक जोडले आहे .)
महापौर

न द घे यात येते.

ठराव बं. ३३

ठराव

महारा् शासन सावजनीक आरो य वभाग शासन िनणय बमांकः उंमाघात 2015/ू.ब.223/अ-5 तार ख: 19 ऑ ट बर, 2015 चे

प रपऽकानुसार रा यातील नागपूर, चंिपूर, ग द या, अकोला, नांदेड व जळगाव या
अराखडा (Heat Action Plan) अमलबजावणी कर यात आली

िज

ात/ महानगरपािलका

ेऽाकर ता उंमाघात कृ ती

याची न द ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.

वषय ब. ७
महारा

शासन, नगर वकास वभाग,शासन िनणय बमांक- संक ण -2015/ ू.ब. 80/ न व-16 तंऽालय, मुंबई-32 दनांक 17 नो हबर

2015 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील महानगरपािलका ेऽात मुलभुत सोई सु वधांचा वकास योजने अंतगत ``ूभाग ब. 5 म ये
मुलभुत सु वधा वकास कामे कर यासाठ `` महानगरपािलकेस .2.10 कोट वतर त कर यात आले असुन महापािलकेचा तेवढाच सहभाग . 2.10
कोट असे एकुण .4.20 कोट र कमेतुन मुलभुत सोई सु वधा पुर वणे अंतगतची कामे ूःता वत कर यात येत असुन शासन िनणय
ब. जीईएन-2008/ ू.ब.08/ न व-16 मुंबई 32 दनांक 29 ऑग

2008 नुसार ज हाःतर य सिमतीकडे ूःताव मा यतेसाठ सादर करावयाचा

आहे .
मुलभूत सं वधा या वकासाठ

.4.20 कोट या ूःता वत कामा या ूःतावास मा. ज हािधकार माफत ज हाःतर य सिमतीकडे

मा यतेसाठ पाठ व यास व शासन िनणय नुसार महानगरपािलके या 50 % हँयाची र कम

.2.10 कोट महानगरपािलकेत िनधी उपल धते

नुसार वग क न ूाधा याने कामे हाती घे यासाठ ूःताव मंजरु ःतव सव साधारण सभे या मा यतेःतव सादर.
महापौर

सदर ल वषयवर दनांक २९.०२.२०१६ रोजी िनणय घे यात आलेला असुन सदरचा वषय वगळ यात येतो

वषय ब.८
सवासाठ घरे संक पनेवर आधा रत ूधानमंऽी आवास योजना कि शासनाने द. 25.06.2015 रोजी व

याअनुषंगाने रा यशासनाने

महारा ातील 51 शहरांम ये सदर योजना राब व यासाठ शासन िनणय ब.ूआयो.2015/ू.ब.110/गृिनधो-2(सेल) द. 09.12.2015 अ वये
मंजरु ूदान केली आहे . सदर योजनेम ये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा समावेश कर यात आला आहे .
महानगरपािलका

यानुसार सदर योजना

ेऽाम ये राब वणे आवँयक आहे . सदर योजनेची खालील ूमाणे मा हती सादर कर यात येत आहे .
(३)

किशासनाचा अंमलबजावणी वभाग:- गृहिनमाण व नागर ग रबी िनमुलन मंऽालय, नवी द ली.
रा य शासनाचा अंमलबजावणी वभाग:Ð गृहिनमाण वभाग, मंऽालय, मुंबई.
रा यःतर य सम वय सिमती:Ð
1.

हाडा, मुंबई.

सवासाठ घरे अिभयान हे वष 2015 ते 2022 दर यान राब व यात येणार आहे .

2.

सदर अिभयाना अंतगत 30 चौ.मी. (323 चौ.फुट)

3.

पुनवसन ूक पाम ये मुलभुत नागर सु वधांसाठ िनधी िमळे ल.

4.
5.
6.

ेऽफळ असलेले घरकुल बांधकाम कर याचे ूःता वत आहे .

सदर योजनेम ये बांध यात येणारे घरकुल म हला कुटंू ब ूमुख यां या नावे कर याचे ूःता वत आहे .
सवासाठ घरे

कृ ती आराखडा तयार करणे व वा षक अंमलबजावणीसाठ िनयोजन करणे आवँयक आहे .

सदर योजनेचा 5 ट के िनधी योजनेचे स मीकरण, मा हती, ूिश ण आ ण दळणवळण (IEC) व ूशासक य व इतर खचासाठ

(A & OE) वापरता येईल.
अंमलबजावणी व कायप दती:
सदर योजना खालील चार घटकांत राब वली जाणार आहे .

घटक ब.1 Ð झोपडप ट वािसयांचे आहे

याच ठकाणी पुनवसन करणे.

1.

खाजगी व शासक य जिमनीवर ल झोप यांचे आहे

2.

किशासनाचे अनुदान

3.

रा य शासनाचे अनुदान

. 1 ल
. 1 ल

याच ठकाणी पुनवसन करणे.

ूित घरकुल राह ल.
ूित घरकुल राह ल.

4.

सवासाठ

घरे

कृ ती

आराखडा

व

वा षक

अंमलबजावणी

आराखडा

महानगरपािलकेने

तयार

क न

मु य

सिचवां या

अ य तेखालील रा यःतर य मा यता व सिनयंऽण सिमती समोर मा यतेसाठ सादर करणे आवँयक आहे .
5.

सदर योजनेअत
ं गत िनवड यात आले या झोपडप टयामधील ूक पांसाठ आवँयकता अस यास वकास िनयंऽण िनयमावलीम ये

बदल क न मंजरु घे याची जबाबदार महानगरपािलकेची राह ल.
6.

रा यःतर य मा यता व सिनयंऽण सिमतीस ूित घरकुल रा या या अनुदानाम ये 25 ट के बदल कर याचे अिधकार राहतील.

घटक ब.2 Ð कज सल न

याज अनुदाना या मा यमातुन आिथक

या कमकुवत घटकांसाठ

(EWS) व अ प उ प न गटातील

घटकांसाठ (LIG) घरांची िनम ती करणे.
1.

ह योजना रा यातील सव

2.

सदर घटकांअत
ं गत 15 वषाक रता घे यात आले या

कर यात येईल व
3.

ेऽात राब वली जाईल.
. 6 ल

पयत या कजावर 6.5 %

याजाची आकारणी बँकामाफत

. 6 ल पे ा जाःती या कजावर बँके या िनयमानुसार याजदर आकारणी केली जाईल.

सदर योजना बँकामाफत राब व यात येणार असुन ज हा ःतरावर ज हािधकार यां या अ य तेखालील ज हाःतर य बँकस

सिमती माफत संिनयंऽण होईल.
घटक ब.3 Ð भागीदार त वावर परवडणा-या घरांची िनिमती करणे.
1.

सदर योजनेअत
ं गत आिथक

2.

सदर घटकाअंतगत कि शासनाचे

या कमकुवत घटकांतील (EWS) य

3.

30 चौ.मी.

4.

या ूक पाम ये कमान 250 घरकुलांचा समावेश असणे आवँयक आहे .

.1.50 ल

व रा य शासनाचे

क रता घरकुल बांध याचे उ
.1 ल

आहे .

अनुदान राह ल.

हणजेच 323 चौ. फुट चटई ेऽ असलेले घरकुल बांधणे ूःता वत आहे .
यामधील कमान 35 % घरे आिथक

या कमकुवत

घटकांसाठ (EWS) असणे आवँयक आहे .
घटक ब.4 Ð आिथक
1.

या कमकुवत घटकांतील (EWS) लाभाथ ना वैय

क घरकुल बांध यास अनुदान:

EWS लाभा यासाठ न वन घरकुल बांधणे अथवा अधवट घरकुल पुण कर यासाठ कि शासनाकडु न

शासनाकडु न

. 01 ल

.1.50 ल

व रा य

ूित घरकुल अनुदान राह ल.

2.

झोपडप ट बाहे र ल लाभाथ ना लाभ दे णे श य आहे .

3.

जागे या मालक बाबत सव कागदपऽांची पुतता करणे आवँयक आहे .

लाभा या या िनवड ब ल अट :
1.
2.
(LIG)

घटक ब.1 मधील लाभा याची पाऽता महारा
उ प नाची मयादा आिथक

झोपडप ट अिधिनयम 1971 मधील तरतुद नुसार राह ल.

या कमकुवत घटकांसाठ (EWS)

.3,00,000/- पयत राह ल व अ प उ प न गटातील घटकांसाठ

.6,00,000/- पयत राह ल.

3.

लाभा या या कुटंू बाचे भारतात कोठे ह प के घर नसावे.

4.

झोपडप ट चे िनवड करत असताना कमान 300 लोकसं या कंवा 60 ते 70 झोप यांचे एक ऽत

5.

लाभाथ वर ल ूमाणे योजनेमधील एकाच घटकाचा लाभ घेवू शकतो.

ेऽ असणे आवँयक आहे .

सदर योजनेची कि शासनाची मागदशक त वे http://mhupa.gov.in या संकेत ःथळावर उपल ध आहे त व रा यशासनाचा शासन िनणय

www.maharashtra.gov.in या संकेत ःथळावर उपल ध आहे .

क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त “सवासाठ घरे ” ूधानमंऽी आवास योजनेची कि शासन व रा य शासना या
मागदशक त वानुसार अंमलबावणी कर यासाठ धोरणा मक िनणय घे याक रता ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव
महापौर

ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. ३४
सवासाठ

ठराव
घरे संक पनेवर आधा रत ूधानमंऽी आवास योजना कि शासनाने

रा यशासनाने महारा ातील 51 शहरांम ये सदर योजना राब व यासाठ

द. 25.06.2015 रोजी व

याअनुषंगाने

शासन िनणय ब.ूआयो.2015/ू.ब.110/गृिनधो-2(सेल)

द.

09.12.2015 अ वये मंजरु ूदान केली आहे . सदर योजनेम ये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा समावेश कर यात आला आहे .
यानुसार सदर योजना महानगरपािलका

ेऽाम ये राब वणे आवँयक आहे . सदर योजनेची खालील ूमाणे मा हती सादर कर यात येत

आहे .

(४)
किशासनाचा अंमलबजावणी वभाग:- गृहिनमाण व नागर ग रबी िनमुलन मंऽालय, नवी द ली.
रा य शासनाचा अंमलबजावणी वभाग:Ð गृहिनमाण वभाग, मंऽालय, मुंबई.

रा यःतर य सम वय सिमती:Ð

हाडा, मुंबई.

1.

सवासाठ घरे अिभयान हे वष 2015 ते 2022 दर यान राब व यात येणार आहे .

2.

सदर अिभयाना अंतगत 30 चौ.मी. (323 चौ.फुट)

3.

पुनवसन ूक पाम ये मुलभुत नागर सु वधांसाठ िनधी िमळे ल.

4.
5.
6.

ेऽफळ असलेले घरकुल बांधकाम कर याचे ूःता वत आहे .

सदर योजनेम ये बांध यात येणारे घरकुल म हला कुटंू ब ूमुख यां या नावे कर याचे ूःता वत आहे .
कृ ती आराखडा तयार करणे व वा षक अंमलबजावणीसाठ िनयोजन करणे आवँयक आहे .

सवासाठ घरे

सदर योजनेचा 5 ट के िनधी योजनेचे स मीकरण, मा हती, ूिश ण आ ण दळणवळण (IEC) व ूशासक य व इतर
खचासाठ (A & OE) वापरता येईल.

अंमलबजावणी व कायप दती:
सदर योजना खालील चार घटकांत राब वली जाणार आहे .
याच ठकाणी पुनवसन करणे.

घटक ब.1 Ð झोपडप ट वािसयांचे आहे
1.

खाजगी व शासक य जिमनीवर ल झोप यांचे आहे

2.

किशासनाचे अनुदान

3.

रा य शासनाचे अनुदान

4.

सवासाठ

घरे

. 1 ल

याच ठकाणी पुनवसन करणे.

ूित घरकुल राह ल.

. 1 ल

ूित घरकुल राह ल.

कृ ती आराखडा व वा षक अंमलबजावणी आराखडा महानगरपािलकेने तयार क न मु य सिचवां या

अ य तेखालील रा यःतर य मा यता व सिनयंऽण सिमती समोर मा यतेसाठ सादर करणे आवँयक आहे .
5.

सदर

योजनेअत
ं गत

िनवड यात

आले या

झोपडप टयामधील

ूक पांसाठ

आवँयकता

अस यास

वकास

िनयंऽण

6.

रा यःतर य मा यता व सिनयंऽण सिमतीस ूित घरकुल रा या या अनुदानाम ये 25 ट के बदल कर याचे अिधकार

िनयमावलीम ये बदल क न मंजरु घे याची जबाबदार महानगरपािलकेची राह ल.
राहतील.
घटक ब.2 Ð कज सल न

याज अनुदाना या मा यमातुन आिथक

घटकांसाठ (LIG) घरांची िनम ती करणे.

या कमकुवत घटकांसाठ

(EWS) व अ प उ प न गटातील

1.

ह योजना रा यातील सव

2.

सदर घटकांअत
ं गत 15 वषाक रता घे यात आले या

3.

सदर योजना बँकामाफत राब व यात येणार असुन ज हा ःतरावर ज हािधकार यां या अ य तेखालील ज हाःतर य बँकस

कर यात येईल व

ेऽात राब वली जाईल.
. 6 ल

पयत या कजावर 6.5 %

याजाची आकारणी बँकामाफत

. 6 ल पे ा जाःती या कजावर बँके या िनयमानुसार याजदर आकारणी केली जाईल.

सिमती माफत संिनयंऽण होईल.
घटक ब.3 Ð भागीदार त वावर परवडणा-या घरांची िनिमती करणे.
1.

सदर योजनेअत
ं गत आिथक

या कमकुवत घटकांतील (EWS) य

2.

सदर घटकाअंतगत कि शासनाचे

3.

30 चौ.मी.

4.

या ूक पाम ये

.1.50 ल

व रा य शासनाचे

क रता घरकुल बांध याचे उ
.1 ल

1.

अनुदान राह ल.

हणजेच 323 चौ. फुट चटई ेऽ असलेले घरकुल बांधणे ूःता वत आहे .
कमान 250 घरकुलांचा समावेश असणे आवँयक आहे .

कमकुवत घटकांसाठ (EWS) असणे आवँयक आहे .
घटक ब.4 Ð आिथक

आहे .

या कमकुवत घटकांतील (EWS) लाभाथ ना वैय

यामधील

कमान 35 % घरे आिथक

क घरकुल बांध यास अनुदान:

EWS लाभा यासाठ न वन घरकुल बांधणे अथवा अधवट घरकुल पुण कर यासाठ कि शासनाकडु न
शासनाकडु न

. 01 ल

या

.1.50 ल

व रा य

ूित घरकुल अनुदान राह ल.

2.

झोपडप ट बाहे र ल लाभाथ ना लाभ दे णे श य आहे .

3.

जागे या मालक बाबत सव कागदपऽांची पुतता करणे आवँयक आहे .

लाभा या या िनवड ब ल अट :
1.

घटक ब.1 मधील लाभा याची पाऽता महारा

2.

उ प नाची मयादा आिथक
घटकांसाठ (LIG)

झोपडप ट अिधिनयम 1971 मधील तरतुद नुसार राह ल.

या कमकुवत घटकांसाठ (EWS)

.3,00,000/- पयत राह ल व अ प उ प न गटातील

.6,00,000/- पयत राह ल.

3.

लाभा या या कुटंू बाचे भारतात कोठे ह प के घर नसावे.

4.

झोपडप ट चे िनवड करत असताना कमान 300 लोकसं या कंवा 60 ते 70 झोप यांचे एक ऽत

5.

लाभाथ वर ल ूमाणे योजनेमधील एकाच घटकाचा लाभ घेवू शकतो.

ेऽ असणे आवँयक आहे .

सदर योजनेची कि शासनाची मागदशक त वे http://mhupa.gov.in या संकेत ःथळावर उपल ध आहे त व रा यशासनाचा शासन िनणय

www.maharashtra.gov.in या संकेत ःथळावर उपल ध आहे .
क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त “सवासाठ घरे ” ूधानमंऽी आवास योजनेची कि शासन व रा य शासना या
मागदशक त वानुसार अंमलबावणी कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम
कर यात येतो.
वषय ब.९
वषय:- घनकचरा यवःथापना अंतगत ओ या कच-यापासून सि य खत िनमाण कर याचा

ूक प भागीदार त वावर

राब वणे बाबत.
संदभ:- 1. या कायालयाचे पऽ ब.नांवाशमनपा/ःवमअ/9448/2015 द.20 ऑ टो,2015
2. म.न.पा. सवसाधारण सभेने समंत केलेला ठराव ब.106 द.05.01.2016
(५)
महानगरपािलका ह तील ओला कचरा, भाजीपाला माके् रट येथील वेःट, हॉटे लचे वेःट या सवावर ूब या क न सि य खत

िनमाण कर याचा पयाय उपल ध असून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतफ ूायोगीक त वावर भागीदार त वावर यासाठ एक
उभार याचा मानस आहे .

यासाठ िनवीदा माग वणे सवात कमी दरा या

लांट

िन वदा धारकासोबत वाटाघाट क न ूक प उभार यासाठ व

सि य खत िनमाण करणे िनमाण झाले या सि य खताची वब करणे यासाठ ूशासक य कायवाह कर यात येत असून सदर ल कायवाह
कर यासाठ लागणा-या खचास 14

या व

आयोगा या ूा

िनधीतून खच कर याची व सव ूशासक य कायवाह कर यासाठ ूःताव

संदभ ब.1 अ वये दाखल केला होता.
सदं भ ब.2 अ वये सवसाधारण सभा ठराव ब.106 द.05.01.2016 अ वये या ूक पा या स वःतर ूक प अहवाल (ड पीआर)
खचाचे अंदाजपऽकासह तयार क न
सवानुमते संमत करते व

यास मा यता दे याचा ूःताव सवसाधारण सभेत ठे व यात यावा. असे ह

नावामनपाने सभा

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो असा ठराव पार त केलेला आहे .

सदर ल ूःताव हा ूायोगीक त वावर भागीदार ूक पातून उभारावयाचा असून या

ेऽात काम करणा-या संःथेसोबत हा ूक प

उभारावयाचा अस यामुळे या ूक पाचा ूक प अहवाल (ड पीआर) करणे श य नस यामुळे संदभ ब.1 अ वये सादर के याूमाणे
मा यतेसाठ हा वषय सवसाधारण सभेसमोर तातड ने ठे व यात यावा.
महापौर

ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो

ठराव बं. ३५

ठराव

वषय:- घनकचरा यवःथापना अंतगत ओ या कच-यापासून सि य खत िनमाण कर याचा

ूक प भागीदार त वावर

राब वणे बाबत.
संदभ:- 1. या कायालयाचे पऽ ब.नांवाशमनपा/ःवमअ/9448/2015 द.20 ऑ टो,2015
2. म.न.पा. सवसाधारण सभेने समंत केलेला ठराव ब.106 द.05.01.2016
महानगरपािलका ह तील ओला कचरा, भाजीपाला माके् रट येथील वेःट, हॉटे लचे वेःट या सवावर ूब या क न सि य खत

िनमाण कर याचा पयाय उपल ध असून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतफ ूायोगीक त वावर भागीदार त वावर यासाठ एक
उभार याचा मानस आहे .

यासाठ िनवीदा माग वणे सवात कमी दरा या

लांट

िन वदा धारकासोबत वाटाघाट क न ूक प उभार यासाठ व

सि य खत िनमाण करणे िनमाण झाले या सि य खताची वब करणे यासाठ ूशासक य कायवाह कर यात येत असून सदर ल कायवाह
कर यासाठ लागणा-या खचास 14

या व

संदभ ब.1 अ वये दाखल केला होता.

आयोगा या ूा

िनधीतून खच कर याची व सव ूशासक य कायवाह कर यासाठ ूःताव

सदं भ ब.2 अ वये सवसाधारण सभा ठराव ब.106 द.05.01.2016 अ वये या ूक पा या स वःतर ूक प अहवाल (ड पीआर)
खचाचे अंदाजपऽकासह तयार क न
सवानुमते संमत करते व

यास मा यता दे याचा ूःताव सवसाधारण सभेत ठे व यात यावा. असे ह

नावामनपाने सभा

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो असा ठराव पार त केलेला आहे .

सदर ल ूःताव हा ूायोगीक त वावर भागीदार ूक पातून उभारावयाचा असून या
उभारावयाचा अस यामुळे या ूक पाचा ूक प अहवाल (ड पीआर) करणे
ःवमअ/9448/2015 द.20 ऑ टो,2015 अ वये सादर के याूमाणे

ेऽात काम करणा-या संःथेसोबत हा ूक प

श य नस यामुळे कायालयाचे

पऽ ब.नांवाशमनपा/

यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव

याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.१०
वषय:- ओ या वघटनिशल कच-यापासून बायोगॅस वज ूक प उभारणे व घनकच-यातील सव ूकारचे लाःट क
वेगवेगळे क न
संदभ:-

यावर ू बया करणे बाबत.

1. या कायालयाचे पऽ ब.नांवाशमनपा/ःवमअ/10995/2015 द.27 नो ह,2015
2. म.न.पा. सवसाधारण सभेने समंत केलेला ठराव ब.90 द.30.11.2015

नांदेड शहरातील घनकचरा
यवःथापना या

ीणे

यवःथापना या

ीणे

लाःट क ूोसेसींग युिनट ःथापन करणे व नांदेड शहरातील घनकचरा

कचन वेःट ःपेशल बायोगॅस ूक प उभारणे या कामासाठ

ज हा वा षक योजने मधील ना व यपुण योजने

अंतगत या कामांना ूशासक य व आिथक मा यता ू येक 150 ल
झालेली आहे . या दोन ूक पाची अंमलबजावणी करणेसाठ ूा

ूती काम असे एकुण

.300 चे ल

िनधीतील िनधी कमी पड यास 14 या व

या िनधीस मा यता ूा

आयोगातील ूा

िनधीतून या

योजनेतील कामावर खच कर या या मा यतेसाठ ूःताव संदभ ब.1 अ वये सवसाधारण सभेसमोर सादर केला होता.
सदं भ ब.2 अ वये सवसाधारण सभा ठराव ब.90 द.30.11.2015 अ वये या दो ह ूक पाची अंमलबजावणी ूक पाचा स वःतर
ूक प अहवाल (ड पीआर) तयार क न
करते व

यासह हा ूःताव सवसाधारण सभेत ठे व यात यावा. असे ह नावामनपाने सभा सवानुमते संमत

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो असा ठराव पार त केलेला आहे .
या सोबत दो ह कामाचे स वःतर ूक प अहवाल सोबत सादर कर यात

येत असून संदभ ब.1 अ वये सादर के याूमाणे

मा यतेसाठ हा वषय सवसाधारण सभेसमोर तातड ने ठे व यात यावा.
ू. उपआयु

त (ःवमअ)

कायालयीन पऽ बं. ःवमअ/१००७/१६

दनांक २६.०४.२०१६ अ वये

मा यता आदे शात अट व शत मधील अट बं. १९ अ वये ूा
श य नस यामुळे ूा

ज हा िनयोजन सिमतीने ूशास कय

झालेला िनधी द. ३१.०३.१६ पयत खच होणे

झालेला िनधी दनांक २३.०३.१६ रोजी िनये◌ाजन सिमतीस परत केलेला आहे

यामुळे

सदरचा ूःताव ूशासना माफत परत घे यात येत असुन सदरचा वषय, वषय प ऽकेव न वगळ यात यावा

अशी वनंती आहे .
महापौर

ूशासनाने आपला ूःताव मागे घेत यामुळे सदरचा ूःताव वषयप ऽकेव न वगळ यात येतो.

वषय ब.११
बएसयुपी योजनेअत
ं गत साईट ब.34 ौावःतीनगर येथे
करणेसाठ एकुण 877 घरकुलाचे बांधकाम कर यात आले असुन

वकास कामात बाधीत व अितबिमत मालम ा धारकांचे पूनवसन
यापैक आतापयत 480 घरकुलांचे वाटप वकास कामात बाधीतांना व

अितबिमतांना कर यात आले आहे त. तसेच आठ युिनटम ये मनपा माफत दवाखाना कायरत आहे . स ःथतीत सदर ठकाणी 397 एवढ
घरकुल वाटपा अभावी रकामी आहे त व ती घरकुले जस जसे लाभाथ उपल ध होतील तशी तशी वाटप कर याचे ूायोजन आहे परं तु असे
िनदशनास आले आहे क सदर ल बांधून पूण कर यात आले या घरकुलांची नासधूस मोठया ूमाणात होत आहे .
/

कचन ओटे / िसंक / लाईट

फ टं ग / पा या या टाक

इ याद बाबींचा समावेश आहे .

याम ये खडक / दरवाजे

यामुळे नासधूस द ु ःती खचाचा बोजा

महानगरपािलकेवर पडत आहे . या बाबीचा वचार करता महानगरपािलकेम ये कायरत असलेले जे कमचार

यांना ःवत:चे घर नस याने

ईतरऽ ठकाणी करायाने राहत आहे त ते कमचार साईट ब.34 येथे रकामी असलेली घरकुले वाटप होईपयत भाडे त वावर िनवासासाठ
दे याची मागणी कर त आहे त.
(६)

यानुसार एक धोरणा मक बाब
रोख यास मदत होईल व घरे सुर

ू
हणुन सदर ल घरकुले ई छक
कमचा-यांना भाडे त वावर द यास घरकुला या नासधूसीचे ूकार

त/ सु ःथतीत राहतील व आिथक नुकसान होणार नाह . याउलट

यापासुन आिथक उ प न िमळे ल.

ू
क रता साईट ब.34 येिथल िश लक असलेली घरकुल महानगरपािलका ई छक
कमचा-यांना िनयमानुसार, वेळोवेळ होणा-या

बदलाूमाणे व घरा या ूकारानुसार ूचिलत दराूमाणे भाडे आका न दे यासाठ धोरणा मक िनणय घे याक रता ूःताव मा. सवसाधारण
सभेसमोर मा यतेःतव ठे व यात यावा.
महापौर

ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. ३६

ठराव

बएसयुपी योजनेअत
ं गत साईट ब.34 ौावःतीनगर येथे

करणेसाठ एकुण 877 घरकुलाचे बांधकाम कर यात आले असुन

वकास कामात बाधीत व अितबिमत मालम ा धारकांचे पूनवसन

यापैक आतापयत 480 घरकुलांचे वाटप वकास कामात बाधीतांना व

अितबिमतांना कर यात आले आहे त. तसेच आठ युिनटम ये मनपा माफत दवाखाना कायरत आहे . स ःथतीत सदर ठकाणी 397 एवढ
घरकुल वाटपा अभावी रकामी आहे त व ती घरकुले जस जसे लाभाथ उपल ध होतील तशी तशी वाटप कर याचे ूायोजन आहे परं तु असे
िनदशनास आले आहे क सदर ल बांधून पूण कर यात आले या घरकुलांची नासधूस मोठया ूमाणात होत आहे .
/

कचन ओटे / िसंक / लाईट

फ टं ग / पा या या टाक

इ याद बाबींचा समावेश आहे .

याम ये खडक / दरवाजे

यामुळे नासधूस द ु ःती खचाचा बोजा

महानगरपािलकेवर पडत आहे . या बाबीचा वचार करता महानगरपािलकेम ये कायरत असलेले जे कमचार

यांना ःवत:चे घर नस याने

ईतरऽ ठकाणी करायाने राहत आहे त ते कमचार साईट ब.34 येथे रकामी असलेली घरकुले वाटप होईपयत भाडे त वावर िनवासासाठ
दे याची मागणी कर त आहे त.
यानुसार एक धोरणा मक बाब
रोख यास मदत होईल व घरे सुर

ू
हणुन सदर ल घरकुले ई छक
कमचा-यांना भाडे त वावर द यास घरकुला या नासधूसीचे ूकार

त/ सु ःथतीत राहतील व आिथक नुकसान होणार नाह . याउलट

यापासुन आिथक उ प न िमळे ल.

ू
क रता साईट ब.34 येिथल िश लक असलेली घरकुल महानगरपािलका ई छक
कमचा-यांना िनयमानुसार, वेळोवेळ होणा-या

बदलाूमाणे व घरा या ूकारानुसार ूचिलत दराूमाणे भाडे आकार यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.१२

दे ते व हा

नांवामनपा ह द तील रा ीय नद कृ ती योजने अंतगत दे गलूर नाका (जूना पुल) ( N.R.A.P.) येथे ूक प असून
300 HP पंपसेट

०३, १५० HP

या ठकाणी

पंपसेट Ð ०२, ३८० Kva Diesel generator Set-2, 630 Kva transformer- 2 तसेच Air blower ,600 mm dia

sluice valve , non retirn valve व 450 mm dia चे sluice valve, non retirn valve wash out valve, Air valve, activetor valve

ई.मिशनर

आहे त,
सदर ल N.R.A.P. ूक प हा महारा

जीवन ूािधकरण

वभागामाफत बांधकाम कर यात आला असून सदर ल ूक प

वभागाकडू न सन २०१०-२०११ म ये एकतफ हःतांतरण कर यात आला होता
एक १५० HP पंपसेट चालू क न तो ूक प चालू कर याचा ूय

केला होता,

यानंतर मनपा कडू न जून २०११ म ये ३०० HP

या

पंपसेट ,

पण कालांतराने ूक प बंद पडला तसेच तो द.६ फेबूवार

२०१६ रोजी एक पंपसेट चालू कर यात आला असून व हर त येणा-या अ य प पा याअभावी पंप चालू कर यास अडथळा िनमाण होत आहे .
या ूक पा या व हर म ये गाळ अस याने ७०० mm ,९०० mm

१२00 mm मु य मलवा हणी लाईनम ये गाळ साच याने

व हर मधे अ य प ूमाणात येत आहे तसेच या ूक पाला शहरातील सांडपा याचे एकूण १९ नाले जोड यात आले अस याने
ना यामधून वाहन
ू आलेल
िनमाण झाली आहे .

या

लॉःट क वःतू,कपडे गाळ कचरा ई. ूक पातील व हर त तसेच मु य मलवा हनीम ये पाणी ये यास अडचण

यामूळे ूक प बंद आहे . यापुव सदर ल ूक पा या व हर तील गाळ काढ यासाठ

अनेकदा िन वदा माग व यात

आ या हो या परतु कऽाटदाराकडू न िन वदा खरे द बाबत ूितसाद िमळाला नस याने गाळ काढणे तसेच रा हले आहे .
मनपा ह द तील

SPS

व

STP

हे ूक प

दे खभाल व द ु ःतीसाठ मे.ूगती क ःश.चाकूर यांना द. १२ जानेवार २०१५ पासून

( N.R.A.P िशवाय) दे खभाल द ु ःतीसाठ दे यात आलेले आहे त. परं तू N.R.A.P ूक प हा बंद अवःथेत अस याने

यां याकडे

हःतांतर त

व हर तील गाळ काढणे ूक पातील उपल द मिशनर द ु ःत करणे गोदावर

पाऽातील

केला न हता तथापी तो द. १.१०.२०१५ रोजी बंद अवःथेत दे खभालीसाठ
सदर ल

ूक प चालू कर यासाठ

यां याकडे दे यात आला आहे .

मु य मलवा हनी वर ल एकूण ५९ चबरची उं ची १ ते १.५ मी.वाढ व यो व चबरची द ु ःती करणे,काह

चेबर न वन

बांधकाम

करणे,चंबरसवर न वन, ृेम क हर टाकणे,अंदाजे २.५ क.मी.मु य मलवा हनी मधील गाळ साफ करणे व ूक पातील अ ःत वात असलेली
संपूण ना द ु ःत मिशनर चालू करणे या कामासाठ अंदाजे १.२९ कोट

करणेसाठ व हे ूक प चालू कर यासाठ १४ या व
कर ता सदर ूःताव ूशासक य मा

ता

पयाचा खच अपे

त आहे . सदर ल खच गोदावर शु द करण

आयोगातून द ु ःतीचे काम हाती घेणे आवँयक आहे .

दे णेकर ता सालसन २०१५-२०१६

या १४

या व

आयोगा या अथसंक पीय तरतूद मधून

खच कर यासाठ मा यता दे णे बाबत.
महापौर

ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. ३७

ठराव

नांवामनपा ह द तील रा ीय नद कृ ती योजने अंतगत दे गलूर नाका (जूना पुल) ( N.R.A.P.) येथे ूक प असून
300 HP पंपसेट

०३, १५० HP

या ठकाणी

पंपसेट Ð ०२, ३८० Kva Diesel generator Set-2, 630 Kva transformer- 2 तसेच Air blower ,600 mm dia

sluice valve , non retirn valve व 450 mm dia चे sluice valve, non retirn valve wash out valve, Air valve, activetor valve

ई.मिशनर

आहे त,
सदर ल N.R.A.P. ूक प हा महारा

जीवन ूािधकरण

वभागामाफत बांधकाम कर यात आला असून सदर ल ूक प

वभागाकडू न सन २०१०-२०११ म ये एकतफ हःतांतरण कर यात आला होता
एक १५० HP पंपसेट चालू क न तो ूक प चालू कर याचा ूय

केला होता,

यानंतर मनपा कडू न जून २०११ म ये ३०० HP

या

पंपसेट ,

पण कालांतराने ूक प बंद पडला तसेच तो द.६ फेबूवार

२०१६ रोजी एक पंपसेट चालू कर यात आला असून व हर त येणा-या अ य प पा याअभावी पंप चालू कर यास अडथळा िनमाण होत आहे .
या ूक पा या व हर म ये गाळ अस याने ७०० mm ,९०० mm

१२00 mm मु य मलवा हणी लाईनम ये गाळ साच याने

व हर मधे अ य प ूमाणात येत आहे तसेच या ूक पाला शहरातील सांडपा याचे एकूण १९ नाले जोड यात आले अस याने

या

ना यामधून वाहन
ू आलेल लॉःट क वःतू,कपडे गाळ कचरा ई. ूक पातील व हर त तसेच मु य मलवा हनीम ये पाणी ये यास अडचण
(७)

िनमाण झाली आहे .

यामूळे ूक प बंद आहे . यापुव सदर ल ूक पा या व हर तील गाळ काढ यासाठ

अनेकदा िन वदा माग व यात

आ या हो या परतु कऽाटदाराकडू न िन वदा खरे द बाबत ूितसाद िमळाला नस याने गाळ काढणे तसेच रा हले आहे .
मनपा ह द तील

SPS

व

STP

हे ूक प

दे खभाल व द ु ःतीसाठ मे.ूगती क ःश.चाकूर यांना द. १२ जानेवार २०१५ पासून

( N.R.A.P िशवाय) दे खभाल द ु ःतीसाठ दे यात आलेले आहे त. परं तू N.R.A.P ूक प हा बंद अवःथेत अस याने

यां याकडे

हःतांतर त

व हर तील गाळ काढणे ूक पातील उपल द मिशनर द ु ःत करणे गोदावर

पाऽातील

केला न हता तथापी तो द. १.१०.२०१५ रोजी बंद अवःथेत दे खभालीसाठ
सदर ल

ूक प चालू कर यासाठ

यां याकडे दे यात आला आहे .

मु य मलवा हनी वर ल एकूण ५९ चबरची उं ची १ ते १.५ मी.वाढ व यो व चबरची द ु ःती करणे,काह

चेबर न वन

बांधकाम

करणे,चंबरसवर न वन, ृेम क हर टाकणे,अंदाजे २.५ क.मी.मु य मलवा हनी मधील गाळ साफ करणे व ूक पातील अ ःत वात असलेली
संपूण ना द ु ःत मिशनर चालू करणे या कामासाठ अंदाजे १.२९ कोट

करणेसाठ व हे ूक प चालू कर यासाठ १४ या व

पयाचा खच अपे

त आहे . सदर ल खच गोदावर शु द करण

आयोगातून द ु ःतीचे काम हाती घेणे आवँयक आहे .

कर ता सदर ूःताव ूशासक य मा
तरतूद मधून

ता

दे णेकर ता सालसन २०१५-२०१६

या १४

या

व

आयोगा या अथसंक पीय

खच कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

वषय ब.१३
नांदेड शहर पाणी पुरवठयासाठ पयायी उदभव योजना ह सांगवी को हापुर बंधारा येथे बांधुन पुण झालेली आहे . सदर योजना
शासनाकडु न द.12.08.2014 या वष मंजरु झालेली असुन योजनेची मुळ कंमत
एकुण

.1292.16 ल

इतक र कम ूा

झालेली आहे . उव रत र कम

.1487.11 ल

.194.95 ल

इतक असुन शासनाकडु न आतापयत

मनपास खच करावयाचा आहे . योजना

द.

10.12.2015 या दवशी काया वत कर यात आलेली असुन ये या माच म ह यात पैनगंगा ूक पातुन नांदेड शहरास पाणी सोड यासाठ
मा. ज हािधकार यांचे कडे पाठपुरावा कर यात येत आहे .
सांगवी येथील को हापुर बंधा-याची
होतील. बंधा-याची पाणी साठवण

मता 0.54 दलघमी असुन बंधा-यात पाणी साठवण झा यास शहरासाठ फ

मता कमी अस यामुळे पैनगंगा ूक पातुन िमळणारे पाणी टं चाई काळात जाःत

15 पा या
दवस

टकुन

राह यासाठ बंधा-याची द ु ःती तसेच बंधा-यातील वषानुवष साचलेला गाळ काढणे अ यंत आवँयक आहे . आसना नद वर ल बंधारा हा दोन

न ां या

हणजेच आसना व मढला नाला या या संगमावर बांधलेला आहे . बंधा-यात पाणी हे मढला ना या ारे येते व ते पाणी आसना

नद या पाऽात साठवुन राहाते. आसना नद चे पाऽ पुणपणे गाळाने भरलेले अस यामुळे

यातील गाळ जवळपास पाच ते सहा

क.मी.इत या अंतरा पयत साचलेला आहे . सदर ल गाळ काढ यास सांगवी येथील नद वर ल बंधारा हा द ु पट
हणजेच बंधा-याची

मतेने भरणार आहे .

मता 1 दलघमी होणार आहे . याक रता नद तील गाळ काढ यासाठ नद या पाऽाचे स ह ण क न नद तील गाळ

काढ या या कामासाठ लागणा-या खचाचे अंदाजपऽक तयार कर यात आलेले आहे . अंदाजपऽक य कंमत

. 279.00 ल

इतक होत

आहे .
नांदेड शहर पयायी पाणी पुरवठा योजनेची मंजरु कंमत
279.00 ल

इतका आहे . कामाची मुळ कंमत व ू य

तसेच पयायी उदभव योजनेसाठ ू य
ू य

जागेवर काम करतेवेळ Express feeder घेत यामुळे
. 1803.53 ल

इतक आहे व गाळ काढ यासाठ लागणारा खच
. 1803.53 ल

.37.42 ल

.279.00 ल

एवढा खच वाढला असुन ू य

. 50 ल

तरतुद होती परं तू

कामाची कंमत

व पयायी उदभव पाणी पुरवठा योजनेस झालेला खच

.87.00 ल
.1487.11 असे

इत या र कमे या खचास सुधार त मा यता दे णे बाबत.
ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते.

महापौर

.

होणार आहे .

काम करतांना आलेला खच हा व ुत पुरवठा कामासाठ

इतक झालेली आहे . आसना नद तील गाळ काढणे
एकुण

. 1487.11 ल

कामास आलेला/येणारा खच

तसेच पंपळगांव येथील बंधा-याची उं ची व

ंद

वाढ व यासाठ लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क असी द ु ःतीसह मा यता दे यात येते व हा ठराव

याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव बं. ३८

ठराव

नांदेड शहर पाणी पुरवठयासाठ पयायी उदभव योजना ह सांगवी को हापुर बंधारा येथे बांधुन पुण झालेली आहे . सदर योजना
शासनाकडु न द.12.08.2014 या वष मंजरु झालेली असुन योजनेची मुळ कंमत
एकुण

.1292.16 ल

इतक र कम ूा

झालेली आहे . उव रत र कम

.1487.11 ल

.194.95 ल

इतक असुन शासनाकडु न आतापयत

मनपास खच करावयाचा आहे . योजना

द.

10.12.2015 या दवशी काया वत कर यात आलेली असुन ये या माच म ह यात पैनगंगा ूक पातुन नांदेड शहरास पाणी सोड यासाठ
मा. ज हािधकार यांचे कडे पाठपुरावा कर यात येत आहे .
सांगवी येथील को हापुर बंधा-याची

होतील. बंधा-याची पाणी साठवण

मता 0.54 दलघमी असुन बंधा-यात पाणी साठवण झा यास शहरासाठ फ

मता कमी अस यामुळे पैनगंगा ूक पातुन िमळणारे पाणी टं चाई काळात जाःत

15 पा या

दवस

टकुन

राह यासाठ बंधा-याची द ु ःती तसेच बंधा-यातील वषानुवष साचलेला गाळ काढणे अ यंत आवँयक आहे . आसना नद वर ल बंधारा हा दोन
न ां या

हणजेच आसना व मढला नाला या या संगमावर बांधलेला आहे . बंधा-यात पाणी हे मढला ना या ारे येते व ते पाणी आसना

नद या पाऽात साठवुन राहाते. आसना नद चे पाऽ पुणपणे गाळाने भरलेले अस यामुळे

यातील गाळ जवळपास पाच ते सहा

क.मी.इत या अंतरा पयत साचलेला आहे . सदर ल गाळ काढ यास सांगवी येथील नद वर ल बंधारा हा द ु पट
हणजेच बंधा-याची

मतेने भरणार आहे .

मता 1 दलघमी होणार आहे . याक रता नद तील गाळ काढ यासाठ नद या पाऽाचे स ह ण क न नद तील गाळ

काढ या या कामासाठ लागणा-या खचाचे अंदाजपऽक तयार कर यात आलेले आहे . अंदाजपऽक य कंमत

. 279.00 ल

इतक होत

आहे .
नांदेड शहर पयायी पाणी पुरवठा योजनेची मंजरु कंमत
279.00 ल

इतका आहे . कामाची मुळ कंमत व ू य

तसेच पयायी उदभव योजनेसाठ ू य
ू य
एकुण

. 1803.53 ल

कामास आलेला/येणारा खच

इतक आहे व गाळ काढ यासाठ लागणारा खच
. 1803.53 ल

.37.42 ल

.279.00 ल

एवढा खच वाढला असुन ू य

.

होणार आहे .

काम करतांना आलेला खच हा व ुत पुरवठा कामासाठ

जागेवर काम करतेवेळ Express feeder घेत यामुळे

इतक झालेली आहे . आसना नद तील गाळ काढणे

. 1487.11 ल

. 50 ल

तरतुद होती परं तू

कामाची कंमत

व पयायी उदभव पाणी पुरवठा योजनेस झालेला खच

.87.00 ल
.1487.11 असे

इत या र कमे या सुधार त खचास आयु ाचे ूःतावानुसार मा यता ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते

मा यता दे ते.

तसेच पंपळगांव येथील बंधा-याची उं ची व

ं द वाढ व यासाठ लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता दे यात

येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.१४
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके कडू न आसना नद वर ल बंधा-या या कडे ला पयायी उदभव पाणी पुरवठा योजना काया वत
झालेली आहे . तसेच बंधा-याची द ु ःती व न वन गेट बस व याचे काम ूगतीपथावर आहे . जलसंपदा वभागाकड ल मा हती नूसार बंधा(८)
याची

मता 0.54 दलघमी इतक आहे . परं तू बंधा-यात वषानूवष गाळ साचलेला अस यामुळे बंधारा

या या पूण

मतेने भरत नाह .

यामुळे टं चाई काळात शहरा या पाणी पुरवठा कामासाठ िमळणारे पाणी अ य प साठयामुळे शहरासाठ कमी पडणार आहे .
याची द ु ःती व न वन गेट बस वणे तसेच बंधा-याची
सव ण कर यात आले आहे .

मता वाढ व यासाठ बंधा-या या साठवण

यासाठ बंधा-

ेऽातील गाळ काढ यासाठ स वःतर

या सव णानूसार बंधा-यात एकुण 140930 घ.मी. गाळ साचला आहे . सदर ल गाळ काढ यानंतर बंधा-याची

मता 1 दलघमी इतक होणार आहे . सदर ल गाळ काढ यासाठ अंदाजपऽक तयार कर यात आलेले असून अंदाजपऽकात नद पाऽातील

ू नद या कना-यावर Banking करणे व नद चे खोलीकरण करणे इ. बाबी समा व
गाळ काढन
279.15 ल

आहे त. सदर कामाची अंदाजपऽक य कंमत

.

इतक होत असून सदर खच हा महानगरपािलकेस करणे आिथक अडचण िनमाण होणारे आहे .

महारा

शासना या जलयु

ूगतीपथावर आहे .
यामुळे महारा

िशवार योजनेअत
ं गत स या संपूण महारा ातील नद , नाले व ओढयातील गाळ काढ याचे काम

या अंतगत सदर ल खच महारा

शासना या जलयु

रा य शासनाकडू न ूा

िशवार योजने अंतगत महारा

झा यास कंऽाटदाराचे दे यक अदाई करणे श य होणार आहे .

शासना कडू न िनधी ूा

क न घे यासाठ ूःताव मा. ज हािधकार ,

नांदेड कायालयाकडे पाठ वणे आवँयक आहे . कर ता ूःताव मा यतेःतव
ूशासनाने सादर केले यास ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

महापौर
ठराव बं. ३९

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके कडू न आसना नद वर ल बंधा-या या कडे ला पयायी उदभव पाणी पुरवठा योजना काया वत

झालेली आहे . तसेच बंधा-याची द ु ःती व न वन गेट बस व याचे काम ूगतीपथावर आहे . जलसंपदा वभागाकड ल मा हती नूसार बंधा-

याची

मता 0.54 दलघमी इतक आहे . परं तू बंधा-यात वषानूवष गाळ साचलेला अस यामुळे बंधारा

या या पूण

मतेने भरत नाह .

यामुळे टं चाई काळात शहरा या पाणी पुरवठा कामासाठ िमळणारे पाणी अ य प साठयामुळे शहरासाठ कमी पडणार आहे .
याची द ु ःती व न वन गेट बस वणे तसेच बंधा-याची
सव ण कर यात आले आहे .

मता वाढ व यासाठ बंधा-या या साठवण

यासाठ बंधा-

ेऽातील गाळ काढ यासाठ स वःतर

या सव णानूसार बंधा-यात एकुण 140930 घ.मी. गाळ साचला आहे . सदर ल गाळ काढ यानंतर बंधा-याची

मता 1 दलघमी इतक होणार आहे . सदर ल गाळ काढ यासाठ अंदाजपऽक तयार कर यात आलेले असून अंदाजपऽकात नद पाऽातील

ू नद या कना-यावर Banking करणे व नद चे खोलीकरण करणे इ. बाबी समा व
गाळ काढन
279.15 ल

.

इतक होत असून सदर खच हा महानगरपािलकेस करणे आिथक अडचण िनमाण होणारे आहे .

महारा

शासना या जलयु

ूगतीपथावर आहे .
यामुळे महारा
घे यासाठ

आहे त. सदर कामाची अंदाजपऽक य कंमत

िशवार योजनेअत
ं गत स या संपूण महारा ातील नद , नाले व ओढयातील गाळ काढ याचे काम

या अंतगत सदर ल खच महारा

शासना या जलयु

रा य शासनाकडू न ूा

झा यास कंऽाटदाराचे दे यक अदाई करणे श य होणार आहे .

िशवार योजने अंतगत मा. ज हािधकार , नांदेड या या माफत महारा

शासना कडू न िनधी ूा

क न

ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

वषय ब.१५
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड सवसाधारण सभेत दनांक 04/07/2012 रोजी संमत केलेला ठराव ब.58 अ वये
अल मॅफको ृुजन फु स ूा.िल. नांदेड यांचा ूःताव मा य क न
अ वये ईतवारा भागात पुव या मॅफको या जागी
अट वर मा यता दे यात आली होती. तसेच

यांना कायालयीन पऽ जा.ब.जवमा/794/13, दनांक 20/03/2013

यां या नावाने अस यामुळे

याच ठकाणी तीन म ह यात क तलखाना चालू कर या या

या आदे शाम ये अट ब.18 म ये ःपंट नमुद आहे क , वर ल अट तील कागदपऽां या पुतता

के यानंतरच सदर ल परवानगी माहय धर यात येईल. या तीन म ह या या कालावधीम ये ूक प सु
11/06/2013 अ वये परत तीन म ह याची मुदत दे याची वनंती केली होती. तथापी, सदर ल ूक प सु

न करता
न करता

यांचे पऽ

दनांक

यांनी पुनःँच दनांक

03/10/2013 रोजी अज दे ऊन परत एक म ह याची मुदत दे याची वनंती केली व त ं तर क तलखा याचे काम पूण झा याचे पऽ दले
आहे .

परं तु शहरातील म यवत

भागात क तलखाना होत अस यामुळे

या

वरोधात शहरातील नागर कांनी व काह

संघटनांनी

(पशुह या वरोधी नागर सिमती, महारांश) वरोध क न ज हािधकार कायालयावर मोचा काढ यामुळे मा. ज हािधकार , नांदेड यांनी
सदर ल ूकरणाची चौकशी कर यासाठ

ऽसदःयीय सिमती गठ त कर याचे आदे श दले.

यानुसार महा यवःथापक, ज हा उ ोग कि

नांदेड, उप-आयु त (महसूल), नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड आ ण उप वभागीय अिधकार , नांदेड यांची ऽसदःयीय सिमती
ःथापन केली. सदर ल ूकरण शहरात गाजत अस यामुळे

दनांक 28.11.2013

या सवसाधारण सभेत

यावर चचा कर यात आली.

यानुसार महासभेने ऽसदःयीय सिमतीचा अहवाल सवसाधारण सभे समोर चचसाठ ठे व यात यावे तो पयतê मे.अल मॅफको ृोजन फु स

ूा.िल. नांदेड

या कंऽाटदारास काम थांबव याचे व पुढ ल मुदतवाढ सव साधारण सभे या मा यते िशवाय दे यात येवु नये अशा ठराव

ब.144 पार त झाला आहे .
ऽसदःयीय सिमतीने दनांक 02/02/2014 रोजी चौकशी अहवाल सादर केला आहे .

यांचे िनंकष खालील ूमाणे आहे .

×−ÖÂúÂÖÔ

1) मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील कलम 331 म ये शहरात कंवा शहरा या कोण याह
खाजगी बाजार आ ण क तलखाने उघडणे बाबत तरतूद आहे .

विन दंट भागात नवीन

यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने मे.अल मॅफको ृोजन फु स

ूा.िल. नांदेडला आधुिनक प दतीने क तलखाना उभार याक रता ठराव ब.58, दनांक 04/07/2012 अ वये मा यता दलेली आहे . तसेच
आयु त, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड यांनी दनांक 20/03/2013 रोजी नाहरकत पऽ दले आहे . परं तू मे.अल मॅफको
ृोजन फु स ूा.िल. नांदेड यांनी सदर अहवालात उपरो त नमुद के या ूमाणे जमीन हःतांतरणा वषयक व मुिांक शु क भरणा वषयक
अिनयिमतता के या आहे त. सदर अिनयिमतता

वचारात घेता मे.अल मॅफको ृोजन फु स ूा.िल. नांदेड यांना स ा ःथतीत

क तलखा याची परवानगी दे णे यो य होणार नाह . सदर अिनयिमतते बाबत महानगरपािलकने

रतसर कायदे शीर कायवाह

क नच

परवानगी दे णे बाबतचा िनणय घेणे यो य राह ल.
सदर ल ×−ÖÂúÂÖÔ ब.1 नुसार संबिधतानी
09.02.2012

दनांक 27.08.2015

या अजासोबत सह

ज हा िनबंधक वग-1, नांदेड यां या

दनांक

या पऽानुसार बाजार मु यावर कमी पडले या मुिांक शु काची वसुली पुण झाली आहे . असे पऽ अजासोबत दले आहे .

यामुळे सदर ल िनंकषाची पुतता झाली आहे .
2) मे.अल मॅफको ृोजन फु स ूा.िल. नांदेड यांनी महारांश ूदषण
िनयंऽण मंडळाचे नाहरकत ूमाणपऽ, क तलखाना उभारणी संदभात
ु

परवानगी तसेच नाहरकत पऽात नमुद उवर त परवान या अ ापपयत घेतले या नाह त.

यामुळे स ा ःथतीत

यांना क तलखा याची

परवानगी दे णे यो य होणार नाह .
सदर ल

×−ÖÂúÂÖÔ ब.2 या नुसार संबिधतानी
(९)

अ) दनांक 27.8.2015

या अजासोबत महारा

ूदषन
िनयंऽण मंडळाचे दनांक 13.2.2015 चे नाहरकत ूमाणपऽ दाखल केले आहे .
ु

ब) अल-मॅझको ६ोज़न फु स ूा.िल.नांदेड यांनी एपीडा (Agriculture and processed food products export development authority) यांचे
ूमाणपऽ दाखल केले आहे .
क) वै कय आरो य अिधकार , मनपा यांनी दनांक 22/03/2013 ते 31/03/2014 पयत दे यात आलेले
संप यामुळे वह त मुदतीत

यां या वनंती अजानुसार सहा यक आयु

यवसाय परवा याची मुदत

ेऽीय कायालय बमांक-'क' यांना ूा

01/4/2014 ते 31/03/2015, दनांक 01/04/2015 ते 31/03/2016 पयत केवळ शेळ , बकर ,
परवा याचे नुतनीकरण क न दे यात आले.

अिधकारानुसार दनांक

है स व हे जटे बल फुडस ् चा यवसाय

ड) ज हा पशु संवधन उप-आयु , नांदेड यांनी मे.अल मॅझको ६ोज़न फु स ूा.िल. या क लखा यासाठ पशु वै कय सेवा पुर व यासाठ
पशुधन वकास अिधकार , पशुवधगृह, नांदेड यांना दनांक 8.7.2015

या पऽा वये आदे शीत केले आहे .

3) मे.अल मॅझको ६ोज़न फु स ूा.िल. नांदेड यां या क तलखा या या उभारणी संदभात महानगरपािलकेकडे नागर कां या व लोक
ूितिनधीं या वेळोवेळ ूापत झाले या आ ेपांचे िनराकरण कर यात आलेली नाह .

यांचे रतसर िनराकरण क नच महानरगपािलकेने

पुढ ल िनणय घेणे यो य राह ल.
िनंकष ब.3 साठ मा. ज हािधकार , नांदेड यांना मनपा ूशासनाने दनांक 14/09/2015 रोजी पऽ पाठवून िनंकश ब.3 अ वये
नागर कांचे व लोकूितिनिध या आ ेपांचे िनराकरण िनंप
सुनावणी घे यासाठ जाह र ूगटन ूिस द क न

प दतीने हो यासाठ आप या कायालयामाफत नागर कांचे तबार आ ेप यांची

यानंतर सुनावणी ूब या

यां या कायालयाकडू न हो यासाठ आदे िशत करणे यो य

राह ल. अशी मनपा कायालयाची धारणा अस याबाबत कळवून वनंती केली होती.
या संदभात मा. ज हािधकार , नांदेड यांचे पऽ जा.ब./नपाू/टे -6/2015, दनांक 11/12/2015 अ वये मनपा अिधिनयम 1949 मधील

कलम 331 अ वये मे.अल मॅफको ृुजन फु स ूा.िल.नांदेड यांनी क तलखाना संदभात ूा त आ ेपाचे िनराकारण करणे व
घे याचे अिधकार महानगरपािलकेस आहे त असे कळवून
तसेच महारा

शासनाने दनांक 04 माच 2015

या प रपऽका वये महारा

याअनुषंगाने मे.अल मॅफको ृुजन फु स ूा.िल.नांदेड यांना मनपा
जनावरां या क तलीसाठ क तलखाना सु

यावर िनणय

यावर उिचत कायवाह कर यास कळ वले आहे .
रा यात गोवंश ह याबंद कायदा लागु केलेला आहे .

ेऽात गोवंश, ( गाय, बैल व वळू ) या जनावरा

कर यासाठ वर ल ूमाणे कायवाह सु

यित र त इतर

क न दे णे बाबत िनणयाःतव सवसाधारण सभेसमोर

ठे व यात येते.
महापौर

ूशासनाने सादर केले या ूःतावास िशवसेना नगरसेवकांचा वरोध न दवुन बहमताने
ूःताव मंजरु कर यात
ु

येते.
ठराव बं. ४०

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड सवसाधारण सभेत दनांक 04/07/2012 रोजी संमत केलेला ठराव ब.58 अ वये
अल मॅफको ृुजन फु स ूा.िल. नांदेड यांचा ूःताव मा य क न

यांना कायालयीन पऽ जा.ब.जवमा/794/13, दनांक 20/03/2013

अ वये ईतवारा भागात पुव या मॅफको या जागी
अट वर मा यता दे यात आली होती. तसेच

यां या नावाने अस यामुळे

याच ठकाणी तीन म ह यात क तलखाना चालू कर या या

या आदे शाम ये अट ब.18 म ये ःपंट नमुद आहे क , वर ल अट तील कागदपऽां या पुतता

के यानंतरच सदर ल परवानगी माहय धर यात येईल. या तीन म ह या या कालावधीम ये ूक प सु
11/06/2013 अ वये परत तीन म ह याची मुदत दे याची वनंती केली होती. तथापी, सदर ल ूक प सु

न करता
न करता

यांचे पऽ

दनांक

यांनी पुनःँच दनांक

03/10/2013 रोजी अज दे ऊन परत एक म ह याची मुदत दे याची वनंती केली व त ं तर क तलखा याचे काम पूण झा याचे पऽ दले
आहे .
परं तु शहरातील म यवत

भागात क तलखाना होत अस यामुळे

या

वरोधात शहरातील नागर कांनी व काह

संघटनांनी

(पशुह या वरोधी नागर सिमती, महारांश) वरोध क न ज हािधकार कायालयावर मोचा काढ यामुळे मा. ज हािधकार , नांदेड यांनी
सदर ल ूकरणाची चौकशी कर यासाठ

ऽसदःयीय सिमती गठ त कर याचे आदे श दले.

यानुसार महा यवःथापक, ज हा उ ोग कि

नांदेड, उप-आयु त (महसूल), नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड आ ण उप वभागीय अिधकार , नांदेड यांची ऽसदःयीय सिमती
ःथापन केली. सदर ल ूकरण शहरात गाजत अस यामुळे

दनांक 28.11.2013

या सवसाधारण सभेत

यावर चचा कर यात आली.

यानुसार महासभेने ऽसदःयीय सिमतीचा अहवाल सवसाधारण सभे समोर चचसाठ ठे व यात यावे तो पयतê मे.अल मॅफको ृोजन फु स

ूा.िल. नांदेड

या कंऽाटदारास काम थांबव याचे व पुढ ल मुदतवाढ सव साधारण सभे या मा यते िशवाय दे यात येवु नये अशा ठराव

ब.144 पार त झाला आहे .
ऽसदःयीय सिमतीने दनांक 02/02/2014 रोजी चौकशी अहवाल सादर केला आहे .

यांचे िनंकष खालील ूमाणे आहे .

×−ÖÂúÂÖÔ 1) मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील कलम 331 म ये शहरात कंवा शहरा या कोण याह
नवीन खाजगी बाजार आ ण क तलखाने उघडणे बाबत तरतूद आहे .

विन दंट भागात

यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने मे.अल मॅफको ृोजन

फु स ूा.िल. नांदेडला आधुिनक प दतीने क तलखाना उभार याक रता ठराव ब.58, दनांक 04/07/2012 अ वये मा यता दलेली आहे .
तसेच आयु त, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड यांनी दनांक 20/03/2013 रोजी नाहरकत पऽ दले आहे . परं तू मे.अल
मॅफको ृोजन फु स ूा.िल. नांदेड यांनी सदर अहवालात उपरो त नमुद के या ूमाणे जमीन हःतांतरणा वषयक व मुिांक शु क भरणा
वषयक अिनयिमतता के या आहे त. सदर अिनयिमतता

वचारात घेता मे.अल मॅफको ृोजन फु स ूा.िल. नांदेड यांना स ा ःथतीत

क तलखा याची परवानगी दे णे यो य होणार नाह . सदर अिनयिमतते बाबत महानगरपािलकने

रतसर कायदे शीर कायवाह

क नच

परवानगी दे णे बाबतचा िनणय घेणे यो य राह ल.
सदर ल ×−ÖÂúÂÖÔ ब.1 नुसार संबिधतानी
09.02.2012

दनांक 27.08.2015

या अजासोबत सह

ज हा िनबंधक वग-1, नांदेड यां या

दनांक

या पऽानुसार बाजार मु यावर कमी पडले या मुिांक शु काची वसुली पुण झाली आहे . असे पऽ अजासोबत दले आहे .

यामुळे सदर ल िनंकषाची पुतता झाली आहे .
2) मे.अल मॅफको ृोजन फु स ूा.िल. नांदेड यांनी महारांश ूदषण
िनयंऽण मंडळाचे नाहरकत ूमाणपऽ, क तलखाना उभारणी संदभात
ु

परवानगी तसेच नाहरकत पऽात नमुद उवर त परवान या अ ापपयत घेतले या नाह त.

यामुळे स ा ःथतीत

यांना क तलखा याची

परवानगी दे णे यो य होणार नाह .
सदर ल
अ) दनांक 27.8.2015

×−ÖÂúÂÖÔ ब.2 या नुसार संबिधतानी

या अजासोबत महारा

ूदषन
िनयंऽण मंडळाचे दनांक 13.2.2015 चे नाहरकत ूमाणपऽ दाखल केले आहे .
ु

ब) अल-मॅझको ६ोज़न फु स ूा.िल.नांदेड यांनी एपीडा (Agriculture and processed food products export development authority) यांचे
ूमाणपऽ दाखल केले आहे .
(१०)
क) वै कय आरो य अिधकार , मनपा यांनी दनांक 22/03/2013 ते 31/03/2014 पयत दे यात आलेले
संप यामुळे वह त मुदतीत

यां या वनंती अजानुसार सहा यक आयु

यवसाय परवा याची मुदत

ेऽीय कायालय बमांक-'क' यांना ूा

01/4/2014 ते 31/03/2015, दनांक 01/04/2015 ते 31/03/2016 पयत केवळ शेळ , बकर ,
परवा याचे नुतनीकरण क न दे यात आले.

अिधकारानुसार दनांक

है स व हे जटे बल फुडस ् चा यवसाय

ड) ज हा पशु संवधन उप-आयु , नांदेड यांनी मे.अल मॅझको ६ोज़न फु स ूा.िल. या क लखा यासाठ पशु वै कय सेवा पुर व यासाठ
पशुधन वकास अिधकार , पशुवधगृह, नांदेड यांना दनांक 8.7.2015

या पऽा वये आदे शीत केले आहे .

3) मे.अल मॅझको ६ोज़न फु स ूा.िल. नांदेड यां या क तलखा या या उभारणी संदभात महानगरपािलकेकडे नागर कां या व लोक
ूितिनधीं या वेळोवेळ ूापत झाले या आ ेपांचे िनराकरण कर यात आलेली नाह .

यांचे रतसर िनराकरण क नच महानरगपािलकेने

पुढ ल िनणय घेणे यो य राह ल.
िनंकष ब.3 साठ मा. ज हािधकार , नांदेड यांना मनपा ूशासनाने दनांक 14/09/2015 रोजी पऽ पाठवून िनंकश ब.3 अ वये
नागर कांचे व लोकूितिनिध या आ ेपांचे िनराकरण िनंप
सुनावणी घे यासाठ जाह र ूगटन ूिस द क न

प दतीने हो यासाठ आप या कायालयामाफत नागर कांचे तबार आ ेप यांची

यानंतर सुनावणी ूब या

राह ल. अशी मनपा कायालयाची धारणा अस याबाबत कळवून वनंती केली होती.

यां या कायालयाकडू न हो यासाठ आदे िशत करणे यो य

या संदभात मा. ज हािधकार , नांदेड यांचे पऽ जा.ब./नपाू/टे -6/2015, दनांक 11/12/2015 अ वये मनपा अिधिनयम 1949 मधील
कलम 331 अ वये मे.अल मॅफको ृुजन फु स ूा.िल.नांदेड यांनी क तलखाना संदभात ूा त आ ेपाचे िनराकारण करणे व
घे याचे अिधकार महानगरपािलकेस आहे त असे कळवून
तसेच महारा

यावर उिचत कायवाह कर यास कळ वले आहे .

शासनाने दनांक 04 माच 2015

या प रपऽका वये महारा

यानुसार गोवंश ह याबंद वर अमलबजावणी करणे आवँयक आहे .

रा यात गोवंश ह याबंद कायदा लागु केलेला असुन

ूशासना माफत वर ल सव अट व शत या अिधन राहन
ु शपथपऽ /

ेऽात गोवंश, ( गाय, बैल व वळू ) या

करारनामा इ याद बाबींची पुतता क न मे. अल मॅफको ृुजन फु स ूा. िल. नांदेड यांना मनपा
जनावरा यित र त इतर जनावरां या क तलीसाठ क तलखाना सु

कर यासाठ

व िशवसेना नगरसेवकांचा वरोध न द व यात येतो.
वषय ब.१६

ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते
ु

ूःताव

नांवामनपा ह ीतील ूभाग ब.३९ इं द रा गांधी शाळे या बाजूस असले या पंचिशल
अस यामूळे

आहे .

यावर िनणय

वाहतुक स अडथळा िनमाण होत आहे . आ ण

या ठकाणी कि य व मा यिमक

वहार समोर ल चौक हा अ यंत अ ं द
शाळा अस यामूळे

वारं वार अपघात होत

यामूळे या चौकाचे वःतार करणे आवँयक झालेले आहे . या चौकाचे बाजूस महानगरपािलकेची मोकळ जागा अस यामूळे चौकाचे

वःतार करणासाठ खच लागणार नाह तर या चौकाचे

वःतार करण कर यास मा यता दे णे बाबत.

सुचक:- डॉ.सौ.लिलता बोकारे (िशंदे )

अनुमोदक:- डॉ.क णा जमदाडे
ूशास कय ट पणी

ूभाग बं. ३९ इं दरा गांधी शाळे या बाजुस पंचिशल वहार आहे .
केले या Septictank आहे .

या ठकाणी असले या मोकळया जागेत िसडको वभागाने

सदर ल रःता हा हडको िसडकोकडे जाणारा मु य रःता आहे .

सदर ल मोकळ

जागा िसडकोन

महानगरपािलकेस हःतांतर त केली अस यास िनयमानुसार चौकाचे वःतार करण कर याची कायवाह कर यात येईल.
महापौर

स. सदःयां या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो आयु ांनी
िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.

ठराव बं. ४१

ठराव

नांवामनपा ह ीतील ूभाग ब.३९ इं द रा गांधी शाळे या बाजूस असले या पंचिशल
अस यामूळे वाहतुक स अडथळा िनमाण होत आहे . आ ण
आहे .

या ठकाणी कि य व मा यिमक

वहार समोर ल चौक हा अ यंत अ ं द

शाळा अस यामूळे वारं वार अपघात होत

यामूळे या चौकाचे वःतार करणे आवँयक झालेले आहे . या चौकाचे बाजूस महानगरपािलकेची मोकळ जागा अस यामूळे चौकाचे

वःतार करणासाठ खच लागणार नाह तर या चौकाचे
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

वःतार करण कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता

दे ते

आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.

वषय ब.१७

ूःताव

नांवामनपा ह ीतील ूभाग ब.३९ मधील वा स यनगर हौ.सोसायट त महानगरपािलकेतफ बांध यात आले या अ यािसका व
वाचनालयास त कािलन नांदेड नगरपािलकेचे प हले लोकिनयु

अ य

तथा महारा

रा याचे माजी मु यमंऽी, कि य गृहमंऽी

मराठवाडयाचे िश पकार डॉ.शंकरराव च हाण यांचे नांव दे णे बाबत.
सुचक:- वनय व ांभरराव पाट ल
महापौर

अनुमोदक:- सौ.वैजयंती गायकवाड

स. सदःयां या ूःतावास कोणाचे नाह दे यात आलेले नस यास या अट वर मा यता दे यात येतो व हा
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. ४२

आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.

ठराव

नांवामनपा ह ीतील ूभाग ब. ३९ मधील वा स यनगर हौ. सोसायट त महानगरपािलकेतफ बांध यात आले या अ यािसका व
वाचनालयास त कािलन नांदेड नगरपािलकेचे प हले लोकिनयु

अ य

तथा महारा

रा याचे माजी मु यमंऽी, कि य गृहमंऽी

मराठवाडयाचे िश पकार डॉ.शंकरराव च हाण यांचे नांव दे यापुव कोणतेह नाह दे यात आलेले नस यास या अट वर दे यास सदरचे नांव
दे यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते बाबत.
वषय ब.१८
ौी गु

ूःताव
गो वंदिसंघजी शासक य

इमारतीत ःथलांतर त झाले आहे .

णालय (२०० खाटांचे बाहय

यामूळे सदर

णालयाची जूनी इमारत

महानगरपािलकेस पडे ल तसेच महानगरपािलकेस इतरऽ असलेले
होईल.

णालय) तसेच महा व ालयाचे ःथलांतर वंणुपुर येथील न वन
रकामी आहे . भ वंयात सदर इमारतीची आवँयकता

वभाग सदर इमारतीत ःथलांतर त के यास महानगरपािलकस सोईचे

याकर ता सदर इमारत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ता यात घेणेसाठ

शासनास ूःताव पाठ व याकर ता

ह

सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचक:- आनंद च हाण
आनंद च हाण

अनुमोदक:- शफ अहे मद कुरे शी
सदरचा वषय दनांक २९.०२.२०१६ रोजी झाले या सभेत मी मागे घेत जाह र क न सदरचा वषय प ऽकेतुन
वगळ यात यावा अशी वनंती केलेली आहे .

महापौर

सुचक ौी आनंद च हाण यांनी आपला वषय मागे घेत याचे जाह र के यामुळे सदरचा वषय प ऽकेव न
वगळ यात येतो.
(११)

वषय ब.१९

ूःताव

मनपा ह द तील खयुम

लॉट म दनानगर भागातील पशुवै कय दवाखा या या संर ण िभंतीचे काम चालू आहे . सदर िभंत

रः यालगत अस यामूळे सदर िभंत रः यावर बांध यास नागर कांना ये जा कर यास अडचणीचे ठरे ल

यामूळे सदर रःता १० िम. ं द

करणे आवँयक आहे .
कर ता सदर दवाखा यालगत

असलेला रःता १० मी. ं द करणेकर ता ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.

सुचक:- इशरत फातेमा, अ.लितफ अ.मजीद
महापौर

अनुमोदक:- शफ अहे मद कुरे शी,चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस

सदरचा वषय दनांक ११.०५.२०१६

या सभेत आलेला असुन

यावर िनणय घे यात आलेला आहे

यामुळे

सदरचा वषय वषय प ऽकेव न वगळ यात येतो.

वषय ब.२०

ूःताव

ूभाग ब.३८ िसडको येथे जे

नागर कासाठ नांदेड शहरात असले या नाना नानी पाक या धत वर िसडको हडको प रसरात

वरं गूळा कि उभारणीसाठ आ ह ठराव दाखल कर त आहे .

कर ता ूभाग ब. ३८ म ये महानगरपािलके या जागेत मोडकळ स आलेले

सभागृह आहे .सदर सभागृहाची दं ु ःती क न सभागृहा या प रसरात जे

नागर कांसाठ

वरं गुळा कि उभारणे बाबत.

सुचक :- संद प सुभाषराव िचखलीकर

अनुमोदक:- सौ.मंगलाताई दे शमूख

ूशास कय ट पणी
ूभाग बं. ३८ म ये िसडको या

ठकाणी सभागृह बांधकाम झालेले आहे .

सदर ल सभागृह ब-याच वषापुव खासदार िनधी

अंतगत झाले अस यामुळे सदर ल इमारतीची द ु ःती करणे आवँयक आहे िनधी उपल धतेनुसार सदर ल काम हाती घे यात येईल.
स. सदःयां या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

महापौर

आयु ांनी

िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.
ठराव बं. ४३

ठराव

ूभाग ब. ३८ िसडको येथे जे

नागर कासाठ नांदेड शहरात असले या नाना नानी पाक या धत वर िसडको हडको प रसरात

वरं गूळा कि उभारणीसाठ आ ह ठराव दाखल कर त आहे .

कर ता ूभाग ब. ३८ म ये महानगरपािलके या जागेत मोडकळ स आलेले

सभागृह आहे सदर सभागृहाची दं ु ःती क न सभागृहा या प रसरात जे

नागर कांसाठ

सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

वरं गुळा कि उभार यास

ह नावाशमनपा

आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह

करावी.
वषय ब.२१

ूःताव

नांवामनपा ह द तील ूभाग ब. ३८ म ये
खासदार िनधीतून जे

िसडको एन. ङ.४१ या भागातील मोकळया जागेवर मागील १५ वषापुव त कािलन

नागर कासाठ एक छोटया ःव पाचे वरं गुळा कि बांध यात आले होते .आजिमतीस
िसडको हडको भागातील जे

अ यंत खराब झालेली आहे . या ठकाणी मागील १५ ते २० वषापासून
ठकाणी सव जे

नागर कांची बैठक ॅरते

ते २० वषापासुन अ ःतवात आहे पंरतु

नागर क म पान क न जे
मागील १५ वषापासुन

वृ पऽे ई.वाचन करणेसाठ

नागर क हे एकऽ जमतात

या

यांचेम ये चचा वचार विनमय कर याचे हे ठकाण मागील १५

स य ःथतीत या वरं गुळा किाची

नागर कांना िशवीगाळ कर त आहे त

या वरं गुळा किाची अवःथा

अवःथा अ यंत खराब झालेली असून या ठकाणी काह

यांचा नाहक ऽास या भागातील सव नागर कांना होत आहे

यामूळे

अः ी वात असले या वरं गुळा किाची महानगरपािलकेतफ द ु ःती क न तेथे एक संर क िभंत बांध यासाठ ह

सवसाधारण सभा सवानुमते मा यत दे ते.
सुचक :- संजय गंगाधर मोरे

अनुमोदक:- सौ.मंगलाताई गजानन दे शमूख
ूशास कय ट पणी

ूभाग बं. ३८ म ये िसडको या ठकाणी सभागृह बांधकाम झालेले आहे सदर ल सभागृह ब-याच वषापुव खासदार िनधी अंतगत
णाले अस यामुळे सदर ल इमारतीची द ु ःती करणे आवँयक आहे िनधी उपल धतेनुसार सदर ल काम हाती घे यात येईल.
महापौर

स. सदःयांचया ूःतावास मानयता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

आयु ांनी

िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.
ठराव बं. ४४

ठराव

नांवामनपा ह द तील ूभाग ब. ३८ म ये
खासदार िनधीतून जे

िसडको एन. ङ.४१ या भागातील मोकळया जागेवर मागील १५ वषापुव त कािलन

नागर कासाठ एक छोटया ःव पाचे वरं गुळा कि बांध यात आले होते .आजिमतीस

अ यंत खराब झालेली आहे . या ठकाणी मागील १५ ते २० वषापासून
ठकाणी सव जे

नागर कांची बैठक ॅरते

ते २० वषापासुन अ ःतवात आहे पंरतु

वृ पऽे ई.वाचन करणेसाठ

िसडको हडको भागातील जे

या वरं गुळा किाची अवःथा

नागर क हे एकऽ जमतात

या

यांचेम ये चचा वचार विनमय कर याचे हे ठकाण मागील १५

स य ःथतीत या वरं गुळा किाची

अवःथा अ यंत खराब झालेली असून या ठकाणी काह

नागर क म पान क न जे
मागील १५ वषापासुन

नागर कांना िशवीगाळ कर त आहे त

यांचा नाहक ऽास या भागातील सव नागर कांना होत आहे

यामूळे

अः ी वात असले या वरं गुळा किाची महानगरपािलकेतफ द ु ःती क न तेथे एक संर क िभंत बांध यास ह

नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यत दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल

वै ािनक कायवाह करावी.
वषय ब.२२

ूःताव

िसडको लातूर फाटा येथे डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकरचौक असून

मागील २७ वषापासुन हा चौक व प रसर डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर चौक

हणून संबंध मराठवाडाभर लोकांना मा हत आहे .आज पयत महानगरपािलकेकडू न कस याह ूकारचे सुशोिभकरण कर यात आलेले नाह .
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर चौकाचे सुशोिभकरण कर यासाठ लागणा-या अंदाजे १ कोट ची मी सवसाधारण सभेसमोर वारं वार मागणी
केलेली आहे . तसेच यासंबंधी द.२८ जून २०१३ रोजी त कािलन आयु

मा.ौी जी ौीकांत व त कािलन महापौर मा.ौी अ.स ार साहे ब

यांना िनवेदन दे वून कायवाह कर याची वनंती केली होती व तदनंतर ह याबाबतीत िनवेदन दलेले आहे त परतु आज पयत चोका या
सुशोिभकरणाची काह च कायवाह झालेली नाह .

या वष डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर यांची १२५ वी शतको र जयती महो सव दे शभर शासक य व सामा जक ःतरावर साजर होणर

आहे

हणून याच सवसाधारण सभेत डॉ,.बाबासाहे ब आंबेडकर

यां या कायाचा वचार क न लातूर फाटा िसडको ःथीत चौकाचे सुशोिभकरण

क न दे यासाठ ह सवसाधारण सभा ूशासक य व आिथक मा यता दे यात दे ते.
सुचक :- डॉ.क णा िभमराव जमदाडे

अनुमोदक:- र जया बेगम अयुब खॉ
(१२)
ूशास कय ट पणी

िसडको लातुर फाटा येथे डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर चौक असून सदर चौक हा रा ीय महामाग (NH) या रः याम ये आहे .
रःता महानगरपािलकेकडे हःतांतर त झालेला नाह .

तसेच शासन िनणय व मा. सव च

सदर

यायालय यांचे िनणय तपासुन िनयमानुसार डॉ.

बाबासाहे ब आंबेडकर चौकाचे सुशोिभकरण कर यात येईल.
महापौर

स. सदःयां या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो

ठराव बं. ४५

ठराव

िसडको लातूर फाटा येथे डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकरचौक असून

मागील २७ वषापासुन हा चौक व प रसर डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर चौक

हणून संबंध मराठवाडाभर लोकांना मा हत आहे .आज पयत महानगरपािलकेकडू न कस याह ूकारचे सुशोिभकरण कर यात आलेले नाह .
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर चौकाचे सुशोिभकरण कर यासाठ लागणा-या अंदाजे १ कोट ची मी सवसाधारण सभेसमोर वारं वार मागणी
केलेली आहे . तसेच यासंबंधी द.२८ जून २०१३ रोजी त कािलन आयु

मा.ौी जी ौीकांत व त कािलन महापौर मा.ौी अ.स ार साहे ब

यांना िनवेदन दे वून कायवाह कर याची वनंती केली होती व तदनंतर ह याबाबतीत िनवेदन दलेले आहे त परतु आज पयत चोका या
सुशोिभकरणाची काह च कायवाह झालेली नाह .
या वष डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर यांची १२५ वी शतको र जयती महो सव दे शभर शासक य व सामा जक ःतरावर साजर होणार
आहे

हणून याच सवसाधारण सभेत डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर

सुशोिभकरण कर यास ूशास कय व आथ क मंजरु

यां या कायाचा

वचार क न लातूर फाटा िसडको ःथीत चौकाचे

ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम

कर यात येतो.
वषय ब.२३

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील रः यांना च कांना नाव दे यासाठ ग ठत कर यात आले या उपसिमती या सभेचे कायवृ
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा

ठराव ब.४५

द.२४.५.२०१२ अ वये महानगरपािलके या मालक या

रः यांना चौकांना इमारतींना नांव दे यासाठ आले या ूःतावाची छाननी क न नांव दे यासासाठ िशफारस कर याकर ता
अ य तेखाली उपमहापौर, सभापती, ःथायी सिमती, सभागृह नेते व वरोधी प
आहे ,

यानूसार

महापौरां या

नेते या पदिसं द पदािधका-यांची उपसिमती ग ठत केलेली

स.सदःयांनी सादर केले या नामकरणा या ूःतावाची छाननी क न

सवसाधारण सभेस िशफारस कर यासाठ

सभा द.१६.२.२०१६ रोजी दपार
३.०० वा.सौ.शैलजा कशोर ःवामी, महापौर, नांवामनपा नांदेड
ु

उपसिमती

यां या अ य तेखाली महापौर क ात

घे यात आली या उपसिमती या बैठक स उपसिमतीचे खालील सदःय उप ःथत होते.
१)

ौी श फ अहे मद कुरे शी, उपमहापौर

२)

सौ.अनुजा अिमतिसंह तेहरा,सभापती,ःथायी सिमती

३)

ौी वरििसंघ गाड वाले, सभागृह नेता

४)

ौी बालाजी क याणकर, वरोधी प

महानगरपािलका ह द तील रः यांना चौकांना व

नेता
इमारतीना नाव दे यासाठ स. सदःयांनी सादर केलेले ूःताव उपसिमती समोर मांड यात

आले असता उपसिमतीस खालील बाबी िनदशनास आ या.

स.सदःय नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील रः यांना चौकांना नांव दे यासाठ नगरसिचव कायालयात ूःताव
परं तु ूःतावात

या रः यांना चौकांना

काय, सामा जक-राज कय
सभागृहात स.सदःयांनी

काय,

शै

यांचे नाव

ावयाचे आहे त

या

य तींचा ूःतावात

अ प प रचय,

सादर करतात

याचे व वध

ेऽात केलेले

णक काय, दे शासाठ शहरासाठ रा हलेले योगदान ई. कायाचा उ लेख कर यात येत नाह .

यामूळे

वचारले या ूँनाचे ःपंट करण दे ता येत नाह . तसेच स.सदःय ूभागातील मु य रः याचे नांवे ूःता वत न

करता ूभागातील सवच अंतगत ग लीतील छोटया अ ं द व कमी लांबीं या रः यांना नावे दे याचे ूःता वत कर त आहे त. अशा अ ं द
रः यावर लाव यात आले या

नामफलकामूळे वाहतुक स अडथळा येत असून

या ठकाणी नावाचा

नामफलक लावावयाचा आहे

ठकाणी असलेले मालम ाधारक व दकानदार
घरासमोर दकानासमोर
नामफलक लाव यास वरोध कर त आहे तर काह
ु
ु

लाव यात आले या नामफलकाचा जा हरात फलक, पॉ

या

ठकाणी यापुव

लेट िचटक व याकर ता वापर होत आहे .

तसेच स.सदःय लोकवःतीला वसाहतीला नांव दे याचे ूःताव दे त आहे . िनयमानुसार महानगरपािलके या मालक या रः यांना,
चौकांना व इमारतीना नांव दे याचे अिधकार महानगरपािलकेस आहे त पंरंतु वसाहतीला कंवा लोकवःतीला काय नाव
अिधकार

यामूळे लोकवःतीला नाव दे ता येत नाह .

या भागातील नागर कांना आहे

यामूळे उपसिमतीने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील रः यांना, च कांना, इमारतींना

सभेने मागदशक त वे िन

त क न

नाव दे यासाठ सवसाधारण

ावी जेणे क न उपसिमतीस आले या ूःतावाची छाननी क न ूःताव सवसाधारण सभेस सादर

करता येतील अशी िशफारस केलेली आहे
महापौर

ावयाचे हे ठर व याचे

यावर चचा क न िनणय घेणे बाबत.

मनपा ह ीतील रः यांना, चौकांना इमारतींना नाव दे यासाठ एक उपसिमती तयार कर यात येत असुन
सदर ल उपसिमतीत ौी स. वरििसंघ गाड वाले सभागृहनेता तथा सिमती अ य , ौी शफ अहे मद कुरै शी
उपमहापौर तथा सिमती सदःय, ौी अ. स ार अ. गफुर, व ौी च हाण आनंदराव, ौी संजय मोरे , ौी कशोर
भवरे , ौी बंडु खेडकर वरोधीप
यांचे नाव
राज कय

ावयाचे आहे त
काय,

शै

नांवाची छाननी क न

नेता, सौ. जमदाडे क णा िभमराव सिमतीचे सदःय या सिमतीने ूःतावात

या

य तींचा

अ प प रचय,

याचे व वध

ेऽात केलेले काय, सामा जक-

णक काय, दे शासाठ शहरासाठ रा हलेले योगदान ई. कायाचा उ लेख

नमुद क न

याबाबत आपला अंतीम िनणय मनपासवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव ठे व यास

मा यता दे यात येते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव बं. ४६

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील रः यांना चौकांना व इमारतींना नांव दे यासाठ स. सदःयांनी दले या ूःतावात
यांचे नाव
शै

ावयाचे आहे त

या

य तींचा ूःतावात

अ प प रचय,

याचे

व वध

ेऽात केलेले काय, सामा जक-राज कय काय,

णक काय, दे शासाठ शहरासाठ रा हलेले योगदान ई. कायाचा उ लेख करणे आवँयक राह ल

अहवाल मागवुन व यापुव कोणाचे नांव दे यात आलेले नसेल तरच

यानंतर संबंधीत

ेऽीय अिधका-यांचा

या बाबत िनणय घे यासाठ एक उपसिमती गठ त कर यात येत

असुन सदर ल सिमतीत ौी स. वरििसंघ गाड वाले सभागृहनेता तथा सिमती अ य , सिमतीचे सदःय पुढ ल ूमाणे राह ल. ौी शफ
अहे मद कुरै शी उपमहापौर, ौी अ. स ार अ. गफुर, व ौी च हाण आनंदराव, ौी संजय मोरे , ौी कशोर भवरे , ौी बंडु खेडकर वरोधीप
नेता, सौ. जमदाडे क णा िभमराव या सदःयांनी आपण दलेला िनणय मनपा सवसाधारण सभेस मा यतेःतव ठे व यास ह नावाशमनपा
सवसाधारण सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
(१३)
वशेष बाब

हणुन आय या वेळ घे यात आलेले वषय

वषय ब.१
का.आ.बं. नावाशमनपा/साू व/४०३/१६ द. ०७.०४.२०१६ अ वये मराठ नववष गुढ पाडवा हा महारा भर सवऽ साजरा कर यात
येतो,

यािनिम ाने सांःकृ ितक कायबम, िमरवणुका इ याद चे आयोजन कर यात येते,

याच धत वर नांदेड शहरातील सांःकृ ितक परं परा व

सांःकृ ितक भुक भाग वणारा पाडवा पहाट हा सांःकृ ितक कायबम नांदेड महानगरपािलकेतफ आयो जत क न, सदर कायबमासाठ
महारा ातील द गज कलावंतांना आमं ऽत कर यासाठ महापािलकेतफ आिथक सहा य करावे असे संदभ ब. 01
जोशी, पऽकार ज हा ूितिनधी दै िनक सामना, नांदेड यांनी नमुद केलेले आहे . तसेच मा. वरोधीप

या िनवेदनात ौी वजय

नेता, मनपा नांदेड यांनी संदभ ब.02

पऽानुसार मराठ नव वष गुढ पाड या या पा भूमीवर मराठमोळा, सांःकृ ितक कायबम मनपा या वतीने आयो जत क न मानधन उपल ध
क न दे णे वषयी कळ वणे आहे . तथा प मुब
ं ई ूांितक महानगरपािलका, अिधिनयम 1949 चे कलम 66 (21), (22), (25), (26) व (41)
अ वये सांःकृ तीक कायबम/ बडा/म हला बालक याण व संःथाना दे यात येणा-या अनुदानाची िनयमावली मनपाने तयार असुन

कलम 3 मधील मु ा ब.3 अ वये जाःतीत जाःत

याम ये

.1,00,000/- पयतचे अनुदान दे याचे अिधकार नांवाशमनपा सव साधारण सभेस

असतील.
या वये सदर कायबमासाठ वेळ कमी अस यामुळे व सव साधारण सभेचे आयोजन कायबमानंतर अस यामुळे, सदर कायबमास
दरवष ूमाणे याह वष कायबमाचे आयोजन कर यात यावे, तसेच मनपाची आिथक प र ःथती ल ात घेता

.1,00,000/- (अ र

पये

एक ल

फ ) चे आिथक अनुदान दे या वषयी मा.महापौर यांचे संदभ ब.03

स य ःथती कायबमा या आयोजनासाठ वेळ कमी अस यामुळे संदभ ब.04

या अिभूायानुसार मा यता ूदान केली आहे . तथा प

या िनवेदनानुसार एकुण मानधना पैक

- 50,000/- ची

अिमम र कम ता काळ कायबमापुव दे या वषयी वनंती केलेली आहे . यानुसार कायबमाचे आयोजक ौी वजय जोशी, ज हा ूितिनधी,
दै िनक सामना, नांदेड यांना एकुण अनुदाना पैक

पये 50,000/- (अ र प नास हजार

ूशासक य व आिथक मंजरु दे यात येते. तसेच उरवर त
मा यतेनंतर दे यात येईल.

क रता उ

50,000/- (अ र प नास हजार
यांचे नावे दे यात येते

पये 50,000/- ह र कम महानगरपािलका सवसाधारण सभे या काय र

नमुद ूमाणे पाडवा पहाट - भूपाळ ते भैरवी या सांःकृ ितक कायबमासाठ वर ल ूमाणे

पये-

पये फ ) अिमम र कमेचा धनादे श ौी वजय जोशी, पऽकार, ज हा ूितिनधी, दै िनक सामना, नांदेड

याची न द घेणे बाबत.

महापौर

ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते.

ठराव बं. ४७
येतो,

पये फ ) ची अिमम र कम दे यासाठ

ठराव

का.आ.बं. नावाशमनपा/साू व/४०३/१६ द. ०७.०४.२०१६ अ वये मराठ नववष गुढ पाडवा हा महारा भर सवऽ साजरा कर यात

यािनिम ाने सांःकृ ितक कायबम, िमरवणुका इ याद चे आयोजन कर यात येते,

याच धत वर नांदेड शहरातील सांःकृ ितक परं परा व

सांःकृ ितक भुक भाग वणारा पाडवा पहाट हा सांःकृ ितक कायबम नांदेड महानगरपािलकेतफ आयो जत क न, सदर कायबमासाठ
महारा ातील द गज कलावंतांना आमं ऽत कर यासाठ महापािलकेतफ आिथक सहा य करावे असे संदभ ब. 01
जोशी, पऽकार ज हा ूितिनधी दै िनक सामना, नांदेड यांनी नमुद केलेले आहे . तसेच मा. वरोधीप

या िनवेदनात ौी वजय

नेता, मनपा नांदेड यांनी संदभ ब.02

पऽानुसार मराठ नव वष गुढ पाड या या पा भूमीवर मराठमोळा, सांःकृ ितक कायबम मनपा या वतीने आयो जत क न मानधन उपल ध
क न दे णे वषयी कळ वणे आहे . तथा प मुब
ं ई ूांितक महानगरपािलका, अिधिनयम 1949 चे कलम 66 (21), (22), (25), (26) व (41)
अ वये सांःकृ तीक कायबम/ बडा/म हला बालक याण व संःथाना दे यात येणा-या अनुदानाची िनयमावली मनपाने तयार असुन
कलम 3 मधील मु ा ब.3 अ वये जाःतीत जाःत

याम ये

.1,00,000/- पयतचे अनुदान दे याचे अिधकार नांवाशमनपा सव साधारण सभेस

असतील.
या वये सदर कायबमासाठ वेळ कमी अस यामुळे व सव साधारण सभेचे आयोजन कायबमानंतर अस यामुळे, सदर कायबमास
दरवष ूमाणे याह वष कायबमाचे आयोजन कर यात यावे, तसेच मनपाची आिथक प र ःथती ल ात घेता
एक ल

फ ) चे आिथक अनुदान दे या वषयी मा.महापौर यांचे संदभ ब.03

स य ःथती कायबमा या आयोजनासाठ वेळ कमी अस यामुळे संदभ ब.04

.1,00,000/- (अ र

पये

या अिभूायानुसार मा यता ूदान केली आहे . तथा प

या िनवेदनानुसार एकुण मानधना पैक

- 50,000/- ची

अिमम र कम ता काळ कायबमापुव दे या वषयी वनंती केलेली आहे . यानुसार कायबमाचे आयोजक ौी वजय जोशी, ज हा ूितिनधी,
दै िनक सामना, नांदेड यांना एकुण अनुदाना पैक

पये 50,000/- (अ र प नास हजार

ूशासक य व आिथक मंजरु दे यात येते. तसेच उरवर त
मा यता दे यात येते.

क रता उ

पये 50,000/- ह र कम संबंधीतास दे यासाठ काय र ूशास कय व आथ क

नमुद ूमाणे पाडवा पहाट - भूपाळ ते भैरवी या सांःकृ ितक कायबमासाठ वर ल ूमाणे एकूण र कम

पये- १.००,०००/- (अ र एक लाख
महापौर

पये फ ) ची अिमम र कम दे यासाठ

पये फ ) दे यास ह ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.

सभेचे कामकाज संप यामुळे शेवट रा िगत
शेवट रा गीत

हण यात येईल.

हण यात आले.

ःवा र त/नगरसिचव,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

ःवा र त/महापौर,
.नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.

