नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.
( अंदाजपऽक य वशेष सभा )
द. २२.०२.२०१६ रोजी सकाळ

११.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची अंदाजपऽक य

वशेष सभा सभा मनपाके या मु य

कायालयाचे ूशास कय इमारतीतील प हल्या माळयावर ल सिमती सभागृहात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर
म ये ःवा र क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथाई सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.
सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा, सभापती
सवौी
मोरे संजय गंगाधर

अ नेवार गंगासागर सं दप

इं दबाई
िशवाजीराव घोगरे
ू

वनयकुमार गुरम

संिगता पृ वीराज राओऽे

योती महि खेडकर

शमा पुंपाताई राजेश

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह
जक या बेगम स. मुखतार

सभापती

कदम गंगाबाई नारायण

फा ख हसे
ु न कासीम साब

सव ूथम उप ःथत सव स.सदःय, ौी सुिशल खोडवेकर आयु , ौी र ाकर वाघमारे उपआयु , ौी
आर.एस.कोलगणे मु य लेखा प र क, ौी ू.मा.येवले, ू.उपआयु , ौी वजयकुमार मुंडे, ू. उपआयु , ौी
डॉ. मो. आिसफ ू. मु य वै कय अिधकार , ौी म. साद क मु य लेखािधकार , ौी वसपुते, लेखािधकार
जेएनएनयुआरएम व सव

े ऽय अिधकार व वभाग ूमूख यांचे ःवागत क न आज या अंदाजपऽक य वशेष

सभे या कामकाजास सुरवात कर यात येते.
वषय ब. 1
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम ९५

या अिधन राहन
ू

मा.आयु ,नांवामनपा यांनी सादर केलेले

नांवामनपाकेचे सालसन २०१५-२०१६ चे सुधार त व सालसन २०१६-२०१७ चे मूळ अंदाजपऽकास मा यता दे वून ते मा यतेसाठ नांदेड
वाघाळा शहर महानगरपािलकेस िशफारस करणे बाबत.
आयु

सालसन २०१५-२०१६ चे सुधार त व सालसन २०१६-२०१७ चे मुळ अंदाजपऽकास संदभात मी माझे ूाःता वक
वाचून दाख वत आहे .
( आयु ांनी आपले लेखी ूाःता वक सभागृहात वाचुन दाख वले.

याची ूत सव स.सदःय ःथायी सिमती

यांना दे यात आली होती. पुढ ल वष कोणकोण या योजना अमलात आणावया या आहे त

याची

ठळक

तरतूद ची मा हती दली.)
वनय गुरम

मा.आयु

साहे बांनी ःथायी सिमती समोर सालसन सालसन २०१५-२०१६ चे सुधार त व सालसन २०१६-२०१७

चे मुळ अंदाजपऽक अ यंत चांगल्या ूकारे सादर केलेले आहे . याब दल

यांना ध यवाद.

आयु ांनी जे

अथसंकल्प सादर केला तो महानगरपिलके या आिथक हताचा सादर केला आहे सादर कर यात आलेल्या
अथसंकल्पावर वचार कर यासाठ वेळ दे णे आवँयक आहे . कर ता या अथसंकल्पावर अ यास कर यासाठ
(१५) दवसाचा वेळ दे यात यावा तो पयत आजची वशेष सभा तहकुब कर यात यावी असा माझा ूःताव
आहे .

उमेशिसंह च हाण

ौी वनय गुरम

यानी मांडलेल्या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे .

सभापती

आयु तांनी आजच सालसन २०१५-२०१६ चे सुधार त व सालसन २०१६-२०१७ चे मुळ अंदाजपऽकास चे मुळ
अथसंकल्प सादर केलेले असून ःथायी सिमती सदःयाना

यावर अ यास कर यासाठ १५

दवसात वेळ

दे यात येतो तो पयत आजची ःथायी सिमतीची अथसंकल्पी वशेष सभा तहकुब कर यात येते. पुढ ल सभेची
तार ख लेखी कळ व यात येईल

ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

सभापती,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.

ःथायी सिमती,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.
दनांक २२.०२.२०१६ ची अंदाजपऽा कय तहकुब सभा
द. ०५.०३.२०१६ रोजी सकाळ

११.३० वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची

अंदाजपऽक य

वशेष सभा मनपाके या मु य

कायालयाचे ूशास कय इमारतीतील प हल्या माळयावर ल सिमती सभागृहात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर
म ये ःवा र क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथाई सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.
सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा, सभापती
सवौी
मोरे संजय गंगाधर

अ नेवार गंगासागर सं दप

इं दबाई
िशवाजीराव घोगरे
ू

ू वण बालासाहे ब बयाणी

वनयकुमार गुरम

संिगता पृ वीराज राओऽे

योती महि खेडकर

सिलमा बेगम नु ल्लाखान

शमा पुंपाताई राजेश

इशरत फातेमा अ.शमीम

कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम

कदम गंगाबाई नारायण

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

फा ख हसे
ु न कासीम साब

जक या बेगम स. मुखतार
सभापती

सव ूथम उप ःथत सव स.सदःय, ौी सुिशल खोडवेकर आयु , ौी र ाकर वाघमारे उपआयु , ौी
आर.एस.कोलगणे मु य लेखा प र क, ौी ू.मा.येवले, ू.उपआयु , ौी वजयकुमार मुंडे, ू.उपआयु , ौी
डॉ. मो. आिसफ ू. मु य वै कय अिधकार , ौी म. साद क मु य लेखािधकार , ौी वसपुते, लेखािधकार
जेएनएनयुआरएम व सव

े ऽय अिधकार व वभाग ूमूख यांचे ःवागत क न आज या अंदाजपऽक य वशेष

सभे या कामकाजास सुरवात कर यात येते.
वषय ब. 1
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम ९५

मा.आयु ,नांवामनपा यांनी सादर केलेले

या अिधन राहन
ू

नांवामनपाकेचे सालसन २०१५-२०१६ चे सुधार त व सालसन २०१६-२०१७ चे मूळ अंदाजपऽकास मा यता दे वून ते मा यतेसाठ नांदेड
वाघाळा शहर महानगरपािलकेस िशफारस करणे बाबत.
उमेश च हाण

आयु

साहे बांनी ःथायी सिमतीस

नांदेड वाघाळा शहरमहानगरपािलकेचे सालसन २०१५-२०१६ चे

सालसन २०१६-२०१७ चे मूळ अंदाजपऽक अितषय छान व सुदंर प दतीने
अिभनंदन करतो. महारा

याबदल

यांचे

शासनाने ःथािनक संःथा कर बंद केल्यामूळे महानगरपािलकेचे उ प नात

मोठयाूमाणात घट झाली . यामूळे आयु
अंदाजपऽक ूःता वत केलेले आहे .आ ह
उ प न वाढ व या या

सादर केलेले आहे ,

सुधार त व

साहे बांनी यावष

महानगरपािलकेचे

मागील दोन तीन ःथायी सिमती या सभेत महानगरपािलकेचे

ीकोनातून शहरातील सव ठोक करकोळ

यवसायीकांचा स ह क न या सव

. ३९७.३८ कोट चे

यवसायीकांना

यापा-यापासून ते

आवँयक ते शुल्क िन

परवाना दे यात यावा. याचा यवसाय परवा याची मुदत सपंलेली आहे

चहा व पान ःटॉल

त क न क पलसर

यांनाह शुल्क धेवून

यवसाय

यांचे यवसाय

परवा याचे नुतनीकरण कर यात यावे अशी मागणी कर त आहोत. नांदेड शहरात जवळपास ५० हजार
यवसायी

आहे

या

सवाना

क पलसर

यवसाय

परवाना

दलातर

यापासुन

नांदेड

वाघाळा

शहर

महानगरपािलकेस १० ते १५ कोट ची उ प न होवू शकते. या वाढ व उ प नामूळे नांदेड शहरात स.सदःयांनी
ःवे छा िनधीतून सुच वल्याूमाणे

याचे ूभागात वकास कामे होवू शकतील.कर ता आयु

आहे क ,सभापती ःथायी सिमती,संबंिधत
व नुतनीकरणाचे शुल्क िन

त करावे. यासाठ अंदाजपऽकात वेगळे िशषक क न याकर ता ःवतंऽ अकॉवू ट

उघड यात यावे. शहरात मोठया ूमाणात र ा चालतात
महानगरपािलकेचे आिथक उ प न वाढु शकते. आयु

आयु

साहे बांनी

यातरतूद केलेल्या आहे त

यांनाह शुल्क आका न बॅच दे यात यावी.यामूळे ह
साहे बांनी चांगले अंदाजपऽक सादर केलेले असून

याूमाणे िनधी खच होईल अशी आ ह आशा करतो. चालू

वषा या अंदाजपऽकात भूिमगत गटार लाईन टाक यासाठ फ
कमी आहे

साहे बांना वनंती

े ऽय अिधकार यांचेशी वचार विनमय क न यवसाय परवा याचे

२५ ल ाची तरतूद कर यात आलेली आहे ती

यामूळे भूिमगतगटार लाईनसाठ तरतूद वाढवून दे यात यावी. शासनाकडू न जलकुंभ बांध यासाठ

७५ ल ाचा िनधी िमळालेला असून शासन िनणयानुसार याम ये महानगरपािलकेचा १० ट के सहभाग भरावा
लागणार असल्याने १० ट केचा सहभाग न द व यासाठ अंदाजपऽकात तरतूद कर यात यावी.

संजय मोरे

शहरात मोठया ूमाणात र ा चालतात ,फोर ह लर,टू

हलर चालतात यामूळे शहरातील रःते वारं वार द ु ःत

करावे लागते यासाठ मोठयाूमाणात महानगरपािलकेस खच करावा लागतो

यामूळे शहरातील सव वाहनाना

महानगरपािलकेने वशेष कर लावावा यामूळे महानगरपािलकेचे आिथक उ प न वाढू शकते.

(२)
आयु

शासना या दोन वभागामाफत र ावर िनयंऽण ठे व यात येते. आर टओ माफत र ाना परवाना दे यात येतो
व शहरातील वाहतुक िनयंऽक पोिलस दल, आपण र ाकर ता जे थांबे दे ता
काह

शुल्क

आकारता

येते

काय

याबाबत

महानगरपािलका

आकार याबाबत िनणय घेता येइल.शहरात ८० ट के

या थां यावर उभे राह यासाठ

अिधिनयमातील

तरतद

तपासून

शुल्क

र ा या शहराबाहे र ल परवाना असलेल्या

र ा

चालतात,महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद नूसार शहरातील ऑटोधारकांना बॅच दे ता येतो काय हे पहावे
लागेल.

शासनाकडू न

लोकसं या या

ूमाणात

अनुदान,रःता द ु ःती अनुदान महानगरपािलकेस

व वध

व

आयोगामाफत

महानगरपािलकेस

रःता

िमळते.हे अनुदान लोकसं या या ूमाणात न दे ता

आर टओकडू न नांदेड शहरा या ह द तील प यावर जेवढया

वाहनांची न द होते

या वाहना या सं या या

ूमाणात अनुदान दे याची मागणी शासनास करावी लागेल. शासनाने ःथािनक संःथा कर बंद केल्यामूळे
महानगरपािलकेस मालम ाकरा िशवाय दसरे
साधन
ु

हणून उ प न वाढ या

ीकोनातून सवसाधारण सभेत

ूःताव ठे वून वाहना या सं येनस
ू ार अनुदान दे यासाठ शासनास वनंती कर यात येईल. शहरात ब-याचँया
यवसायीकांनी यवसाय परवाना काढलेला नसल्याचे दसून आलेले आहे . १ ए ूल नंतर सव
यांनी आपल्या

ेऽातील सव ठोक , करकोळ, चहा व पान ःटॉल

महानगरपािलका अिधिनमयातील तरतूद नूसार
नोट सा दे यात येतील व िन
कायवाह

यवसायीकांनी

शहरात ९० ट के घरात

यवसाय परवाना काढलेला नाह

त कर यात आलेले शुल्क आका न

े ऽय अिधका-या माफत कर यात येइल. याचे

नुतनीकरणासाठ नोट सा दे वून
वनय गुरम

या

े ऽय अिधका-

यवसायीकांचा स ह क न महारा
यांना

यांना

यवसाय परवाना दे याची

यवसाय परवा याची मुदत संपलेली आहे

यांना

याचे यवसाय ूमाणपऽाचे नुतनीकरण कर यात येईल.

ट ह ला कबल कने शन दे यात आलेले असून हे केबल महानगरपािल या

एमएसईबी या पोलव न घे यात आलेले आहे . परतु शासनाकडू न
वसुल कर यात येतो. महानगरपािलकेस

व

ट ह कबल धारकाकडू न करमणूक कर

यापासून काह ह उ प न िमळत नाह ,जसे शासनाचा अकृ षक कर

महानगरपािलका वसुल करते, यापासून महागरपािलकेस काह उ प न िमळते कंवा नाह .
उपआयु

महानगरपािलकेने वसुल केलेल्या अकृ षक करा या ५ ट के र कम महानगरपािलकेस िनधी दे यात
येतो.

वनय गुरम

एमएसईबी महानगरपािलके या जागेवर
धे यात यावे. महागनरपािलका

व ुत पोल, डपी, बस वते

याजागेचे भू भाडे

यांना िमटर रड ंग ूमाणे व ुत दे यके दे ते

पोल या डपी या जागेचे मुल्यांकनानूसार

एमएसईबीकडू न

याच ूमाणे महानगरपािलकेनेह

भूभाडे आकारावे यामूळे महानगरपािलके या उ प नात वाढ होवू

शकेल.
आयु

करमणुक ऍ ट शासनाचा असुन मुंबई शहरात ूती सेटअप ४०

पये व इतर शहरासाठ ३०

याूमाणे

जल्हािधका-या माफत करमणूक कर वसुल कर यात येतो, करमणूक कर ऍ टनुसार कबलधारकांना परवानगी
दे याचे

अिधकार

व

यावर

िनयऽण

ठे व याचे

पुण

अिधकार

जल्हािधका-यांना

आहे त

याम ये

महानगरपािलकेचा कोणताह रोल नाह . महानगरपािलकेचे उ प न वाढ साठ कबल धारकांना शुल्क आकारता

येईल काय शोधले परं तु अिधिनयमात अशी कोणतीह तरतूद दसून आलेली नाह . तसेच महानगरपािलकेस
या बाबीसाठ उप वधी, िनयम विनयम कर याचे अिधकार आहे त

या बाबीम ये करमणूक

नाह .एमएसईबी महानगरपािलके या जागेवर व त
ु पोल व डपी उभे कर त असल्यामूळे

कराची बाब

याजागेचे भू भाडे

दे यासाठ वारं वार एमएसइबीला कळ व यात येते परं तु ते दे त नाह , ह बाब वेगळ हा ू

केवळ नांदेड

वाघाळा शहर महानगरपािलका पुरताच नसुन रा यातील पुण महानगरपािलका व नगरपािलकेचा आहे . रा य
शासनाकडे महानगरपािलके या

व वध समःया व माग याची पुतता कर यासाठ रा यात महापौर प रषद

अ ःत वात असून आपल्या महानगरपािलकेचे महापौरह या प रषदे त आहे त

यांनी महापौर प रषद हा ू

मांडून शासनाकडे पाठपुरावा करावा.
उमेशिसंह च हाण

शहरातील खाजगी दवाखा या या इमारतींना कोण याह दराने मालम ा कराने मालम ा कर
आकार यात येतो.

आयु

खाजगी दवाखा या या इमारतींना कमश यल दराने मालम ा कर आकर यात येतो तसेच सवसाधारण सभेने
मा यता दल्यानुसार निसग ऍ ट ूमाणे खाटा या सं यानुसार न दणी

शुल्क आकार यात येते.

(३)
उमेशिसंह च हाण

सभापती मॅडमना वनंती आहे क . नगरसेवकांचे िशफारशीनूसार
नगरसेवक ःवे छा

हणून ू येक

याचे ूभागात वकासाची कामे

. ३०-०० ल ाची तरतूद कर यात यावी.

कर यासाठ

व ठे व यात आलेल्या

तरतूद

ूमाणे ३०-३० ल ाची कामे कर यात यावी, याम ये १२.०० ल , १०.०० असे कर यात येवू नये.
आयु

नगरसेवकां या िशफारशीनूसार काम कर त असतांना काह वेळेस अंदाजपऽकात वाढ होते तर काह कामासाठ
अंदाजपऽक दरापे ा जाःत दरा या िन वदा मंजरु करा या लागतात

यामूळे मंजरू ःवे छा िनधी पे ा

जाःतीचा खच होतो.
उमेश च हाण

आयु ास अंदाजपऽका या १० टके जाःतीचे र कमेस मा यता

दे याचे अिधकार आहे , २०-३० ट केपे ा

अिधक वाढ होत असेल तर अशा बाबतीत िनणय घे याचे अिधकार आयु
शेख फा ख हसे
ु न
आयु

व सभापती ःथायी सिमती यांना

दे यात यावे.

कंऽाटदाराचे कामाचे दे यक न दल्यामूळे कंऽाटदार आम या ूभागात कामे कर यास तयार नाह .

यासाठ

आपण काय करणार आहात.
महानगरपािलकेचे उ प नाचे ूमूख दोनच साधने आहे , मालम ा कर व ःथािनक संःथा कर. या
शासनाने ःथािनक संःथा कर बंद केल्यामूळे महानगरपािलकेची आिथक प रःथीती
मागील वष महानगरपािलकेस ६२ कोट चे उ प न झाले होते या वष २० ट के

बकट झालेली आहे .

नैसिगक वाढ ध न ८०

कोट चे उ प न अपे ीत होते परतु ःथािनक संःथ कर र द केला

हणून शासनाने

भरपाई पोट

दलेला आहे . एलबीट

शासनाने आज पयत जवळपास ४० कोट चा िनधी

महानगरपािलकेचे दरमहा ३-४ कोट चे नुकसान झाले आहे

वष रा य

एलबीट या नुकसान
बंद केल्यामूळे

यामूळे कंऽाटदाराचे दे यक ,कमचा-यांचा पगार

वेळेवर दे यास अडचण येत आहे . २०११ पासून कंऽाटदाराची दे यके दे णे आहे . जर शासनाने महानगरपािलकेस
६० कोट चा िनधी दला तर कऽाटदाराची दे णे
होइल.

शासनाकडे

िनधी

८० ट के दे णे श य होईल व आिथक प र ःथती पुववत

उपल् द क न दे यासाठ पाठपुरावा कर यात येत आहे . जसा जसा पैसा येईल

याूमाणे कंऽाटदाराची दे यके दे यात येत आहे .
उमेशिसंह च हाण

आयु

साहे बांनी आपल्या मनोगतात २२ कोट चे उ प न अपे ीत असून

िमळाला असल्याचे सांिगतलेले आहे

यामूळे थकबाक चे ूमाण

कर यात येते क थकबाक वसुल कर यासाठ
स

या

यापैक

२.४० कोट चे

जाःत दसून येते. आयु

या उपाय योजना करता येतील

महसुल

साहे बाना वनंती
या

यांनी करा या

ने कराची वसुली करावी व महानगरपािलकेचे उ प न वाढवावे. महानगरपािलकेचे उ प न वाढले तरच

आपणास शहरात

वकासाची कामे करता येईल. एमएसईबीचे

कने शन कट करते, मोबाईलचे
महानगरपािलकेचा कर भरणे हे

बल भरले नाह

व ुत

बल थकले तर एमएसईबी

व ुत

तर मोबाईल कंप या मोबाईल बंद करतात,तसेच

नागर कांचे कत य आहे .

े ऽय कायालयामाफत पा याचे नळ कने शन

दे याची कायवाह कर यात येत आहे . मु य कायालयातील का.अिभयं यास कुठे कुठे पाणी पुरवठा कने शन
दे यात आले याची मा हती होत नाह . यांना शहरात एकूण कती पाणी पुरवठा कने शन आहे त याची मा हती
वचारली तर ते आ हाला मा हती नसल्याचे सांगतात

यामूळे नळ कने शन दे याची कायवाह

मु य

कायालयातील पाणी पुरवठा वभागा माफत नळ कने शन दे याची कायवाह कर यात यावी अशी आमची
मागणी आहे . पावसाचे ूमाण कमी झाल्याने पा याची पातळ खाली गेलेली आहे जिमनीतील पा याची पातळ

वाढ व यासाठ शहरातील ू येक घसरासाठ रे न वॉटर हावःट ग योजना ूभावीपणे अमलात आणणे आवँयक
आहे ूथम महानगरपािलके या इमारतीम ये रे न वॉटर हावःट ंग योजना राब व यात यावी.नागर कांना
बांधकाम परवानगी दे तांना रे न वॉटर हावःट ग कर याची अट टाक यात यावी.
आयु

बांधकाम परवानगी दे तांना आपण रे न वॉटर हावःट ंगची योजना कर याची अट टाकत आहोत परं तू

याची

ू य ात अमलबजावणी करणे हे खुप क ठण आहे . शहरातील सव भागात घराचे बांधकाम झालेले आहे जे
काह

न वन बांधकामासाठ

अज सादर करतात

यांना ह

महानगरपािलका ह द त समावेश झालेला आहे जसे दो ह
वःतार त भागातील

अट टाक यात येत आहे . न याने जो भाग
तरोडा, वसरणी, कौठा, वाघाळा, असदवन या

एक एकर पे ा जाःत जागेतील ले आवूट मंजरु करतांना कॉमनम ये रे न वाटर

हावःट ंगची योजना कर याचे क पलसर केलेले आहे तसेच याच बरोबर शासनाने
बांधकामावर

पये पाच लाख पे ा अिधक खच होत आहे अशा घराना

अिधकचे बांधकाम होत असेल अशा घराना दोन युिनटचे सोलार उजा सेट व
सोलार उजा सेट व

यासोबत सोलार

वॉटर

कंवा

या नागर काचे धराचे
२४० चौरस िमटरपे ा

यासोबत सोलार

वॉटर हटर

(४)
हटर २४० फुटापे ा जाःतीचे बाधकाम असेल तर ४ युिनटचे सोलार सोलार उजा सेट व
वॉटर हटर बस व याचे क पलसर केलेले आहे

यासोबत सोलार

याूमाणे बांधकाम परवानगी दे तांना ह ह अट टाक यात येत

आहे .
सभापती

सन २०१५-२०१६ चे सुधार त अंदाजपऽकात ठरावात दश व यात आल्याूमाणे खच बाजूस सुधारणा क न
उवर त अथसंकल्प

जसे या तसे मंजरु कर यासाठ महासभेस िशफारस कर यात येते सन ःथायी सिमती

सदःयां या सुचने ूमाणे

वाड वकास िनधी अंतगत स.सदःयां या िशफारशीनूसार

३०-३० ल ाची कामे कर यासाठ
िशफारशीनूसार कि य व ालयाचे

यांचे ूभागात ू येक

वशेष िनधीची तरतूद कर यात येत आहे . आयु ांनी केलेल्या
धत वर मनपाची इं मजी मा यमाची

शाळा सु

करणे,

भुसंपादन करणे ई.बाबीकर ता अंदाजपऽकात तरतूद कर यात येत आहे . स. सदःयांनी
याबाबीकर ता तरतूद कर याची

िशफारस केली आहे

याूमाणे

व वध बाबीकर ता
मूळ अथसंकल्पास

सन २०१६-२०१७ चे मूळ अथसंकल्पात

ठराव ब.२२६ म ये दश व यात आल्याूमाणे तरतूद कर यासाठ व उवर त आयु तांचे अथसंकल्पास
यातील ूःतावास मा यता दे यासाठ

व

महासभेस िशफारस कर यात येते, हा ठराव याच सभेत कायम

कर यात येतो
ठराव ब.२२६

ठराव

आयु , नांदेड वाघाळा शहर महानगपािलका नांदेड यांनी ःथायी सिमती समोर सादर केलेल्या सालसन २०१५-२०१६ चे सुधार त
अथसंकल्पात खच बाजुस खालील ूमाणे द ु ःती क न उवर त अथसंकल्प जसे या तसे मंजरु क न
नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस िशफारस करते.

यास मा यता दे यासाठ

ह

तसेच आयु , नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपािलका नांदेड यांनी ःथायी सिमती समोर सादर केलेले सालसन २०१६-२०१७ चे मूळ अथसंकल्पात खालील दश व यात आल्या
ूमाणे व वध िशषकात द ु ःती व फेरफार सुचवून उवर त अंथसंकल्पास

तसेच अथसंकल्पात आयु तांनी केलेल्या ूःतावसह जसे या तसे

मंजरु कर यासाठ ह ःथायी सिमतीची सभा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस िशफारस करते.
सालसन २०१५-१६ चे सुधार त अंदाजपऽक - खच बाजु
अ.ब.

१

लेखा िशष

मा. आयु

भुिमगत गटार दे खभाल द ु ःती

२

न वन संगणक खरे द संगणक सा ह य खरे द

यांनी

ःथायी सिमतीने

सुच वलेली तरतुद

सुच वलेली तरतुद

२५,००,०००/-

१,५०,००,०००/-

५०,००,०००/-

७०,००,०००/-

---

५०,००,०००/-

---

१,००,०००/-

६,००,०००/-

८,००,०००/-

२५,००,०००/-

४५,००,०००/-

३

कि व रा य शासना या

व वध योजने अंतगत भरावयाचा मनपा

४

प रवहन यवःथा (मनपा िनधीतुन)

५

मनपा ह ीत RUB खालचे पा याचा उपसा करणे

६

न वन वाहन खरे द

७

सा ह य खरे द व ृेम क हर पुरवठा

५,००,०००/-

२५,००,०००/-

८

इमारत भाडे

५,००,०००/-

६,००,०००/-

९

न वन भुिमगत गटार दे खभाल द ु ःती तथा वज शुल्क व इतर

२,००,००,०००/-

३,००,००,०००/-

पाणी पुरवठा ूारं भीक कामे

३५,००,०००/-

१,००,००,०००/-

न वन भुिमगत गटार

१५,००,०००/-

१,००,००,०००/-

२३,००,००,०००/-

२०,००,००,०००/-

१,००,००,०००/-

५०,००,०००/-

१०,००,००,०००/-

८,६१,००,०००/-

सहभाग

१०
११
१२

मागील वषातील

व वध

वभागाती थक त दे यकाची अदाई करणेसाठ

(ःपील वक)
१३

कज परतफेड पाणी पुरवठा योजना इ याद

१४

जमीनीचा मोबदला

सालसन २०१६-१७ चे मुळ अंथसंकल्पचे जमा बाजु
अ.ब.

लेखा िशष

मा. आयु

यांनी

ःथायी सिमतीने

सुच वलेली तरतुद

सुच वलेली तरतुद

१

प रवहन यवःथा सेवेतुन उ प न

--

१,००,०००/-

२

JUUNRM योजना / अमृत अिभयान अंतगत वकास

--

१०,००,०००/-

३

शासनाचे वशेष अनुदान

१,००,००,०००/-

७०,००,००,०००/-

४

सुधार त

८,००,००,०००/-

१७,००,००,०००/-

वकास िनयंऽण िनयमावलीनुसार हाडिशप

क पांड ंग फस

ूिमयम तसेच

(५)
५

नाहरकत ूमाणपऽ, आ कटे ट लायस स, छाननी

फस, अनामत

३,००,००,०००/-

८,००,००,०००/-

---

१०,००,००,०००/-

क न

---

५४,५०,०००/-

BOT & BFT मनपाके या सव मंगलकायालय / सांःकृ तीक सभागृहाचे

५,००,००,०००/-

६,१०,००,०००/-

र कम बांधकाम एलबीट , पावसा या पा याचे पुनभरण अनामत
६

मनपा ह ीत
व

७

यावसायीक ूित ांना

यावसायीक परवाना स

चा करणे

याचे नुतणीकरण करणे

PPP त वावर शहर बस वाहतुक सेवा मागाची

वब

महानगरपािलके तफ चाल वणे
८

खाजगीकरण त वावर शॉ पंग कॉ पले स व मंगलकायालय बांधणे.
बंजारा हॉःटे ल या जागेवर शॉ पंग कॉ पले स व मंगलकायालयाचे
बांधकाम करणे, रणजीतिसंघ माकट, राजीवगांधी माकट, आयुव दक

दवाखा या जवळ ल माकट व इतर माकटचे बांधकाम करणे

सालसन २०१६-१७ चे मुळ अंथसंकल्पचे खच बाजु
अ.ब.
१

लेखा िशष
गु

दारा

लंगर

साहे ब या

वतीने

नांदेड

मा. आयु
शहरात

होत

असलेल्या

यांनी

ःथायी सिमतीने

सुच वलेली तरतुद

सुच वलेली तरतुद

५०,००,०००/-

७५,००,०००/-

---

५०,००,०००/-

३,००,००,०००/-

५,००,००,०००/-

---

२,००,००,०००/-

२५,००,०००/-

४,००,००,०००/-

---

२५,००,०००/-

माकटचे

---

४,००,००,०००/-

ेऽीय कायालय अ,ब,क,ड म ये मटन माकटचे बांधकाम

---

४,००,००,०००/-

५,००,०००/-

५०,००,०००/-

१,००,०००/-

१,००,००,०००/-

५०,००,०००/-

१,००,००,०००/-

---

२४,००,०००/-

कंपाऊडवॉलचे

---

२४,००,०००/-

शहरातील मु य अ नशमन किाची उभारणी व जु या नांदेड शहरासाठ

---

३,००,००,०००/-

---

२५,००,०००/-

वृ ारोपना क रता श गाड खरे द करणे
२
३

लातुर रोड बाबासाहे ब आंबेडकर चौकाचे सुशोिभकरण करणे
रा

पु षांची पुतळे दे खभाल ,नावामनपा मु य कायालयाचे इमारती

समोर नांदेड नगरपािलकेचे प हले लोकिनयु
पुतळा तसेच सा वऽीबाई फुले - महा मा

कै.शंकरराव च हाण यांचा
योतीबा फुले ,छऽपती शाहू

महाराज,महा मा बसवे र, व ह रत बांतीचे जनक कै.वसंतराव नाईक

यांचे पुतळे उभारणे,तसेच तथागत भगवान गौतम बु दांची पुणाकृ ती
मुत

बस वणे व इतर पुतळे उभारणे (महारा

शासना या िनधीतून

तरतूद न झाल्यास मनपा िनधीतून )
४

शहरातील मनपा मालक या मोकळया भुखंडावर महसुल वाढ साठ
यावसायीक बांधकाम करणे व उवर त जागेत खेळांचे मैदान व उ ान
वकसीत करणे.

५

नांदेड शहरातील ःमशानभुिम / कॄःतानचा वकास करणे व भुसंपादन
करणे

६

िसडको येथील कै. डॉ शंकरराव च हाण अ यासीका येथे फिनचर व
पुःतके खरे द करणे

७

मनपाके या

ेऽीय

कायालय

अ,ब,क,ड

म ये

भाजीपाला

बांधकाम करणे
८

मनपाके या
करणे

९

मनपाके या

टं चीन

माऊड

येथे

वकास

आराखडयात

दश व यात

आल्याूमाणे उ ान वकसीत करणे
१०

शक टिमनल उभारणे क रता भुसंपादन करणे

११

कि य

व ालया या धत वर मनपाकेची इं मजी मा यमाची शाळा सु

करणे (भुसंपादन व न वन इमारत बांधकाम करणे)
१२

साईनगर भागात बाबा शेख फर द दवाखा याचा उवर त वकास कामे
करणे बाबत

१३

संत

बाबा

ज गििसंघ

उ ानाचे

सुशोिभकरण

क न

बांधकाम करणे
१४

अ नशमन कि उभारणे
१५

अबचलनगर येथील मलिनःसारण लाईन टाकणे

(६)
१६

स. सदःयां या िशफारसीसह भांडवली जमा मधुन ू येक ूभागात

---

२५,८०,००,०००/-

१५,००,०००/-

४,००,००,०००/-

---

२०,००,०००/-

--

२०,००,०००/-

कल्ला येथील मातीचे

---

२५,००,०००/-

ू.बं. ३६ म ये वसरणी अंतगत शंकरनगर, र हमपुर जावाईनगर ई.

---

५०,००,०००/-

वकास कामे करणे ६०.०० ल

ू.बं. ७ क रता ९०.०० ल

१७

पाणी पुरवठयाची िशल्लक व तातड ची कामे करणे

१८

शहरातील

भुजल

पातळ

वाढ व याक रता

जलपुनरभरण

कायबम

राब वणे
१९

शंकरराव च हाण ूे ागृह येथे व ुत व

२०

ःटे ड यम येथील
आखाडे

२१

वनी ेपक यवःथे क रता

यायमशाळा, वजीराबाद व

वकसीत करणे

भागात अंतगत रःते व नाल्यांचे कामे करणे
२२

महापु षां या जयंती िनिम

---

२५,००,०००/-

२३

मनपाके या RUB खालचे पा याचा उपसा करणे

६,००,०००/-

७,००,०००/-

२४

शाफ क िस नल्स ची दे खभाल व द ु ःती करणे

५,००,०००/-

१०,००,०००/-

५,००,०००/-

५०,००,०००/-

२५,००,०००/-

५०,००,०००/-

७,००,०००/-

१०,५०,०००/-

---

३,००,०००/-

---

१०,००,०००/-

२५

या यानमालेचे

आयोजन करणे

न वन शा फक िस नल्स बस वणे

२६

न वन वाहने खरे द करणे

२७

सभा भ ा, सिम या या बैठक चा खच

२८

मनपा उ प न वाढ व खच बचतीक रताचे मागदशना क रता
सल्लागारची िनयु

व य

करणे

२९

िसडको हाडको भागात जलतरणीका उभारणे

३०

गोकूळनगर येथील इं दरा गांधी मैदानाचा वकास करणे

---

२५,००,०००/-

३१

मागील वषातील िशल्लक कामांसाठ (ःपील वक)

५,००,००,०००/-

३०,००,००,०००/-

३२

लहान व म ये शहराचा वकास IDSMT मनपा मा यमातुन करावयाचे

४,००,००,०००/-

१०,००,००,०००/-

२५,००,०००/-

२,००,००,०००/-

५,००,०००/-

२५,००,०००/-

२,००,००,०००/-

३,००,००,०००/-

पाणी पु व ूारं भीक कामे

३५,००,०००/-

१,००,००,०००/-

न वन भुिमगत गटार

१५,००,०००/-

१,००,००,०००/-

---

७५,००,०००/-

---

२,००,००,०००/-

---

१०,००,०००/-

५०,००,०००/-

७०,००,०००/-

वकास कामा बाबत
३३
३४
३५
३६
३७
३८

भुिमगत गटार द ु ःती

सा ह य खरे द व ृेम क हर पुरवठा
न वन भुिमगत गटार दे खभाल द ु सती तथा वज शुल्क व इतर

महारा

नागर दिल े र सुवण जयंती अिभयान ( कल्ला जलकुंभ व

रे ल्वे ःटे शन जलकुंभ मनपा सहभाग)
३९

कि व रा य शासना या व वध योजने अंतगत भरावयाचा मनपाकेचा
सहभाग

४०

JNNURM योजना / अमृत अिभयान अंतगत वकास

४१

न वन संगणक खरे द संगणक सा ह य खरे द

४२

प रवहन यवःथा (मनपा िनधीतुल)

---

१,००,०००/-

४३

दले
ु हशाह रहे मान इदगाहचे वकास कामे करणे

---

१,५०,००,०००/-

---

१०,००,०००/-

४४

खडकपुरा पा या या टाक खाली यामशाळे या सा ह य खरे द करण

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

ःवा र त/सभापती,
ःथायी सिमती,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.

