जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/CR- 39/2017
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
दनांक:-

11.12.2017

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
सवसाधारण
महारा
महारा

सभेची सूचना

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनसूची ``ड`` चे ूकरण-२ मधील िनयम बं. 1 अ वये
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची (ड) ऱ ूकरण-2 मधील िनयम बं 1 अ वये ूा

अिधकारानुसार मा. महापौर, सौ. भवरे िशलाबाई कशोर यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा दनांक

19.12.2017 रोजी सकाळ 11.00 वाजता नावाशमनपाके या मु य ूशास कय इमारतीतील चौ या मज यावर ल
कै. शंकरराव च हाण सभागृहात आयोजीत केली आहे .
क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त समयी िन द

ठकाणी उप ःथत राहन
ू सहकाय करावे.

ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

महापौर,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.

ूित
ौी/ौीमती ------------------------------सदःय /सदःया,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

कायबम प ऽका

वषय बं.01
द. 26.5.17, 01.09.17 व

द. 01.11.2017 ( वशेष सभा) रोजी मागील सवसाधारण सभेचे इितवृ

कायम करणे

बाबत.

वषय बं.02
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी अंतगत माहे स टबर व ऑ ट बर 2017 म ह याचे िलंग गुणो र संबंधीत

न द घेणे बाबत.
अ.ब.

एकूण ज म

म हना

पु ष

एकूण

िलंग गुणो र ूित हजार मुलींचे ूमाण

ी

01

स टबर 2017

1215

1186

2401

976.13

02

ऑ ट बर 2017

1157

1024

2181

885.04

वषय बं.03
ःव छ महारा

अिभयान अंतगत दनांक 27.11.2017 पयत झालेली कायवाह ची न द घेणे बाबत.

01

नांदेड शहरात एकूण कुटंू बाची सं या

02

ःव छ महारा

कुटंू बांची सं या

102997

अिभयान अंतगत 2016 मधील सव णानुसार वैय

क शौचालयासाठ कुटंू बांकडू न अज ूा

4034

03

आजिमतीस ःव छ महारा

04

4653 (SBM

पोटलनुसार)

4625 (SBM

पोटलनुसार)

5890 (SBM

पोटलनुसार)

08

VERIFIED कर यात आलेली अज सं या
APPROVED कर यात आलेली अज सं या
REJECTED कर यात आलेली अज सं या
CONSTRUCTED शौचालय सं या
CONSTRUCTED PHOTO UPLOADED

09

पाऽ लाभाथ अनुदान वाटप

4449 लाभाथ

10

वैय

क शौचालयासाठ शासनाकडू न ूा

11

वैय

क शौचालयासाठ खच झालेला िनधी

05
06
07

अिभयान (ना) वैय

क शौचालय नसलेले

अनुदान

10,600 (SBM

पोटलनुसार)

4112 (SBM

पोटलनुसार)

4051 (SBM

पोटलनुसार)

. 3.63 कोट
. 6.15 कोट

(2)
12

वैय

क शौचालयासाठ शासनाकडे मागणी केलेली िनधी झाले या खचासाठ

व न वन लाभा यासाठ

. 2.00 कोट

एकूण

. 04.00 कोट

. 2.00 कोट

13

आवँयक

या ठकाणी भुमीगत से नेज लाईन टाक यास शासनाकडे मागणी केलेला िनधी

. 4.00 कोट

14

ूगतीपथावर ल कामाची सं या

272

15

कामाची सु वात न झालेले कामे

65

16

सामुदायीक शौचालय सं या (12 Completed, & 4 Mobile Toilets at OD Spots

12+4= 17 (95 सीटस)

वषय बं.04
महारा

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे सुधार त कलम 31(अ) मधील तरतुद नुसार नावाशमनपा ःथायी

सिमतीवर नामिनदशना दारे 16 (सोळा) सदःयांची िनवड करणे बाबत.
कलम 31-अ ूमाणे ूितिनधी व दे वुन सिम यावर नामिनदशना दारे िनयु

1-

कोण याह सिमतीवर ल पािलका सदःयांची िनयु

ह

याने धारण केले या कोण याह पदा या आधारे असेल अशी

या बाबतीत या अिधिनयमा दारे तरतुद कर यात आलेली असेल
अिधिनयमात अथवा तद वये केले या िनयमात
सिम यांवर केली जाणार पािलका सदःयांची िनयु
कर यात येईल मग ह िनयु

करणे:-

या

यित र

कंवा उप वधी म ये कांह ह
ह , पोट कलम (2)

एर ह , पुढ ल सिम यां या बाबीतीत या

अंतभुत असले तर , महानगरपािलके दारे या

या तरतुद नुसार पािलका सदःयांचे नामिनदशन क न

िनयमीत पदावर ल असो कंवा नैिम क र

पदावर ल असो.

अ)

ःथायी सिमती

ब)

प रवहन सिमती

क)

कलम 30 अ वये िनयु

केलेली कोणतीह

ड)

कलम 31 अ वये िनयु

केलेली कोणतीह सदथ सिमती.

2-

सिमतीवर पािलका सदःयांचे नामिनदशन करतांना, महानगरपािलका मा यता ूा

वशेष सिमती
प ाचे अथवा न दणीकृ त प ांचे

कंवा गटाचे तौल णक सं याबळ वचारात घेईल आ ण सभागृहनेता, वरोधी प नेता व अशा ू येक प ाचा कंवा गटाचा नेता
यां याशी वचार विनमय क न श यतोवर, महानगरपािलकेतील अशा प ां या कंवा गटां या सं याबळा या ूमाणात सदःयांचे
नामिनदशन कर ल.
परं तु या पोट कलमात असले या कोण याह गो ीचा, ित यामुळे अशा कोण याह प ा या कंवा गटां या नसणा-या
कोण याह सदःयांचे सिमतीवर नामिनदशन कर यास महापािलका ूितबंध होतो असा अथ लावला जाणार नाह .
(परं तु मा यताूा

प

कंवा न दणीकृ त कंवा गट कंवा आघाड

पािलका सदःयां या एकूण सं येला

या सिमती या सदःयां या एकूण सं याबळाने भागून प रग णत कर यात येईल व तदनंतर

या भागाकारा या सं येने मा यताूा
सं येस भाग यात येईल.

कंवा ृंट यांचे तौिलनक सं याबळ हे ूथमत:

प

कंवा न दणीकृ त प

अशा ूकारे आलेली सं या ह

या

कंवा गट कंवा आघाड
या मा यता ूा

कंवा ृंट यां या पािलका सदःयां या

प ांचे कंवा न दणीकृ त प ांचे कंवा गटांचे

कंवा आघाड चे कंवा ृंटचे तौलिनक सं याबळ असेल अशा ूकारे िन त केले या तौलिनक सं याबळाची संपूण सं या ूथम
वचारात घेऊन मा यता ूा

ू दे यात येतील.
प ांना कंवा न दणीकृ त कंवा गटांना कंवा आघाड ला कंवा ृंटला जागा वाटन

ू
ू
अशा र तीने जागा वाटन
द यानंतर एक कंवा अिधक जागावाटन

ावया या राहन
ू गे यास,

या जागा, तौलिनक सं याबळातील

सवात मोठया अपूणाक सं येपासून सु वात क न तौलिनक सं याबळातील अपूणाक सं ये या उतर या बमाने,
ू
वाटन
द या जाईपयत, मा यताूा

ू दे यात येतील)
ूमाणे वाटन

प ांना कंवा न दणीकृ त प ांना कंवा गटांना कंवा आघाड ला कंवा ृंटला ू येक एक या

परं तु आणखी असे क , महारा

ःथािनक ूािधकरण सदःय अनहता अिधिनयम, 1986 (1987 चा महा.20) म ये

कांह ह अंतभूत असले तर , या अिधिनयमा वये मा यता ूा
िन

या सव जागा

प

कंवा न दणीकृ त प

वा गट यांचे तौलनीक सं याबळ

त कर या या ूयोजना क रता, िनवडणूक िनकालां या अिधसुचने या दनांका पासुन एक म ह या या कालावधी या आत,

मा यता ूा

प

कंवा न दणीकृ त प

एकऽ येवुन आघाड

वा गट अथवा कोण याह प ाचे कंवा गटाचे नसलेले िनवाचीत पािलका सदःय यांना

कंवा ृंट तयार करता येईल आ ण अशा आघाड ची कंवा ृंटची न दणी झा यावर अशा आघाड या कंवा

ृंट या सदःयांना उ

अिधिनयमा या तरतुद , जणु कांह ह आघाड

कंवा ृंट िनवडणूक पुव च नोदणीकृ त अ याूमाणे, लागू

होतील.
3-

अशा प ां या कंवा गटां या वतीने नामिनदशीत करावया या पािलका सदःयां या सं ये या बाबतीत कोणताह ू

उदभव यास,

याबाबतीत, महानगरपािलकेचा िनणय अंतीम असेल अशी तरतुद आहे .

क रता उपरो
ूा

तरतुद नुसार नावाशमनपाके या ःथायी सिमतीवर नामिनदशना दारे 16 सदःयांची िनयु

ह मा यता

प ांचे अथवा न दणीकृ त प ांचे कंवा गटांचे तौलनीक सं याबळ वचारात घेवून करावयाची असून शासन राजपऽानुसार

खालील ूमाणे मा यता ूा

प ाचे न दणीकृ त प ांचे / अप ांचे सं याबळ असून

तौलिनकबळानुसार नावाशमनपाके या ःथायी सिमती या सदःयांची सं या येते.

या

या प ा या नावासमोर दश व याूमाणे

(3)
अ.ब.

प ाचे / अप ांचे सं याबळ

01

तौलिनक बळ

प ास िमळणार सदःय सं या

14.419

15

भारतीय रा ीय काँमेस
(73)
73

X 16

------------

= 14.419

81
02

भारतीय जनता पाट
(06)
06 X 16
----------

=

1.185

1.185

01

=

0.197

0.197

00

=

0.197

0.197

00

81
03

िशवसेना
(01)
01 X 16
--------81

04

अप

(01)

01 X 16
--------81
क रता उपरो

ूमाणे महारा

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 20(1) अ वये नावाशमनपाके या ःथायी

सिमती या 16 (सोळा) जागांवर, महारा
कर यासाठ व
टप :1)

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 31-अ नुसार नामिनदशना दारे नेमणुक

यास मा यतेसाठ नावाशमनपाके या सवसाधारण सभे समोर ूःताव सादर.

शासन प रपऽक बं. सं कण 2010/ू.ब.85/न व-32 दनांक 06 जुलै 2010 नुसार
सभागृहनेते / वरोधी प नेते माफत कंवा गट ने या माफत ःथायी सिमतीवर तौलिनक सं याबळा या आधारावर

पािलका सदःयांची नामिनदशनाने िनयु

साठ नांवे पाठ वतांना ती बंद लखोटयात सभे या वेळ महापौरांकडे दे यात यावीत.

सभे या दवसापुव सदर नांवे महापौरांना बंद लखोटयात

ावयाची असतील तर

या पऽाची एक ूत बंद लखोटयातच आयु ांना

सु दा दे यात यावी.
2)

सदर बंद लखोटे सभे या वेळेस ते मूळ याच अवःथेत असून, ते पुव उघडलेले नाह त, याची उप ःथतांना खाऽी

कर यासाठ बंद लखोटे सभेपुढे दाख व यात यावेत.

3)

सदर बंद लखोटे टे बलावर ठे वून ते महापौरांनी बमाने सवाचे समोर उघडावेत व ू येक लखोटा उघड यानंतर

नांवे सभेत उप ःथत अ य कोण याह
4)

य

यातील

माफत सभेम ये वाचून दाख व यात यावीत.

सभेत वाच यात आले या नामिनदिशत पािलका सदःयां या नावाबदल

या गट ने याकडू न ह नावे आली हाती,

यांचे

कांह आ ेप नस यास, नामिनदशनाने िनवड बाबत पुढ ल कायवाह कर यात यावी.
5)

याबाबत संबध
ं ीतांचे आ ेप अस यास आयु ांकडे

दलेला दसरा
लखोटा उघड यात यावा व
ु

यातील आ ण

महापौकरांकड ल लखोटयातील नावे समान अस याची खाऽी करावी व तशी खाऽी झा यास िनवड बाबत पुढ ल कायवाह कर यात
यावी.

माऽ, नावे समान नस यास पुव

दलेली लखोटयामधील नांवे र

समजुन न याने नामिनदिशत करावयाची पािलका

सदःयांची नावे लेखी सभागृहनेता / वरोधी प ने याकडू न अथवा गट ने याकडू न

यां या ःवा र िनशी घे यात यावीत व

या

आधारे पुढ ल करावाह कर यात यावी अशी तरतुद आहे

वषय बं.05

महारा
सिमतीचे

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे सुधार त कलमू 31(अ) मधील तरतुद नुसार व महानगरपािलका व ःथायी

कामकाज

िनयमातील

4-ब

नुसार

नामिनदशना दारे 11 (अकरा) सदःयांची िनयु

पुव

ूाथिमक

व

मा यिमक

िश ण,

(ःथायी सिमतीवर नामिनदशना दारे िनयु

म हला

व

बालक याण

सिमतीवर

केले या सदःयाूमाणे) महासभेने

दनांक 19.11.1997 ठराव बं. 415 महानगरपािलका व ःथायी सिमतीचे कामकाजास दले या मा यतेनुसार वशेष सिम यांचे
रचना व कामकाज िनयम 4-क नुसार ू येक वशेष सिमती ितची रचना झा या या तारखे पासुन एक वष मुदतीपुव काम
कर याचे चालू ठे वतील अशी तरतुद आहे
सिमतीवर 11 सदःयांची िनवड करणे.

यामुळे नावाशमनपाके या पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण

(4)
महारा

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे सुधार त कलम 31(अ) मधील तरतुद नुसार महानगरपािलका व ःथायी

सिमतीचे कामकाज िनयमातील 4-ब नुसार नामिनदशना दारे 11 (अकरा) सदःयांची िनयु

ह मा यता ूा

प ाचे अथवा

न दणीकृ त प ाचे कंवा गटांचे तौलनीक सं याबळ वचारात घेवून करावयाची असून शासन राजपऽानुसार खालील ूमाणे मा यता
ूा

प ाचे न दणीकृ त प ाचे / अप ांचे सं याबळ असून

या

या प ा या नावासमोर दश व या ूमाणे तौलनीकबळानुसार पुव

ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमतीवर सदःयांची सं या येते.
अ.ब.

प ाचे / अप ांचे सं याबळ

01

तौलिनक बळ

प ास िमळणार सदःय सं या

9.913

10

भारतीय रा ीय काँमेस
(73)
73

X 11

------------

= 9.913

81
02

भारतीय जनता पाट
(06)
06 X 11
----------

=

0.814

0.814

01

=

0.135

0.135

00

=

0.135

0.135

00

81
03

िशवसेना
(01)
01 X 11
--------81

04

अप
(01)
01 X 11
--------81
क रता उपरो

ूमाणे महारा

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 30(1) अ वये नावाशमनपाके या पुव

ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमती या अकरा जागांवर महारा
कलम 31-अ नुसार नामिनदशना दारे नेमणुक कर यासाठ व

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे

यास मा यतेसाठ नावाशमनपा सवसाधारण सभेसमोर ूःताव

सादर.
टप :-

1)

शासन प रपऽक बं. सं कण 2010/ू.ब.85/न व-32 दनांक 06 जुलै 2010 नुसार

सभागृहनेते / वरोधी प नेते माफत कंवा गट ने या माफत ःथायी सिमतीवर तौलिनक सं याबळा या आधारावर

पािलका सदःयांची नामिनदशनाने िनयु

साठ नांवे पाठ वतांना ती बंद लखोटयात सभे या वेळ महापौरांकडे दे यात यावीत.

सभे या दवसापुव सदर नांवे महापौरांना बंद लखोटयात

ावयाची असतील तर

या पऽाची एक ूत बंद लखोटयातच आयु ांना

सु दा दे यात यावी.
2)

सदर बंद लखोटे सभे या वेळेस ते मूळ याच अवःथेत असून, ते पुव उघडलेले नाह त, याची उप ःथतांना खाऽी

कर यासाठ बंद लखोटे सभेपुढे दाख व यात यावेत.
3)

सदर बंद लखोटे टे बलावर ठे वून ते महापौरांनी बमाने सवाचे समोर उघडावेत व ू येक लखोटा उघड यानंतर

नांवे सभेत उप ःथत अ य कोण याह
4)

य

यातील

माफत सभेम ये वाचून दाख व यात यावीत.

सभेत वाच यात आले या नामिनदिशत पािलका सदःयां या नावाबदल

या गट ने याकडू न ह नावे आली हाती,

यांचे

कांह आ ेप नस यास, नामिनदशनाने िनवड बाबत पुढ ल कायवाह कर यात यावी.
5)

याबाबत संबध
ं ीतांचे आ ेप अस यास आयु ांकडे

दलेला दसरा
लखोटा उघड यात यावा व
ु

यातील आ ण

महापौकरांकड ल लखोटयातील नावे समान अस याची खाऽी करावी व तशी खाऽी झा यास िनवड बाबत पुढ ल कायवाह कर यात
यावी.

माऽ, नावे समान नस यास पुव

दलेली लखोटयामधील नांवे र

समजुन न याने नामिनदिशत करावयाची पािलका

सदःयांची नावे लेखी सभागृहनेता / वरोधी प ने याकडू न अथवा गट ने याकडू न
आधारे पुढ ल करावाह कर यात यावी अशी तरतुद आहे .

यां या ःवा र िनशी घे यात यावीत व

या

(5)

वषय ब.06
महारा
15.07.2017

शासन, नगर वकास

वभाग, शासन िनणय बं. सं कण-2015/ूब.128/न व-20 मंऽालय मुंबई

या शासन िनणयात मुंबई महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 37(अ)(1) व महारा

अिधिनयम 1949

दनांक

महानगरपािलका

या कलम 19(अ) अ वये ूदान केले या अिधकाराचा वापर क न रा यातील बृह मुंबई व इतर

महानगरपािलकांतील सदःयांचे मानधन (दरु वनी, लेखनसामुमी व टपाल या बाबींवर ल खच ल ात घेऊन) रा यातील क व ड
वगातील असले या महानगरपािलकेतील स. सदःयांचे मािसक मानधन
यानुसार उ
पय 7,500/- ऐवजी

पये 10,000/- असे िन

त केलेले आहे त.

शासन िनणया या अनुषंगाने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स. सदःयांचे मािसक मानधन
पये 10,000/- (अ र

पये दहा हजार फ ) या ूमाणे शासन िनणया या दनांक 15 जुलै 2017

पासुन मानधन दे यासाठ ूशास कय व आथ क मा यता नावाशमनपा कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/िसआर-5269/2017
दनांक 15.07.2017 अ वये दे यात आली

यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे णे बाबत.

यावर होणारा खच नावाशमनपा सालसन 2017-18

या अंदाजपऽकातील संबंधीत लेखा िशषकाखालील तरतुद तुन

कर यात यावा.

वषय ब.07
कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/लेखा/3403/17 दनांक 07.06.2017 अ वये महारा

िनणय दनांक 26 ऑ ट बर 2015 नुसार सुधार त कर यात आले या वेतन संरचनेतील
मेड वेतन 4800/- पे ा अिधक नाह अशा अराजपऽीत रा य शास कय कमचा-यांना
सण अमीम फ

शासन व

वभाग शासन

या अराजपऽीत शास कय कमचा-यांना
. 10,000/- सण अमीम अनु ेय राह ल

पुढ ल सणांना तसेच सामा य ूशासन वभागाकडू न वेळोवेळ घोषीत कर यात आलेले सणासाठ अनु ेय राह ल

(1) दवाळ (2) रमजान (3) भसमस (4) पारसी नववष (5) संव सर (6) रोश-होशना (7) वैशाखी पो णमा (8) ःवतंऽय दन
(9) ूाजाःताक दन वर ल ूमाणे सण अमीम र कम मंजरु कर यात यावे. तर मनपाकेतील कमचा-यांनी मागणी के यानुसार
रमजान ईद िनिम

पये 10,000/- अ र

10,000/- ूमाणे एकूण र कम
संबंधीता या वेतनातुन

पये दहा हजार फ

. 21,10,000/- (अ र

. 1,000/- समान 10 ह

सण अमीम

पये एक वस ल

वषय ब.08

.

दहा हजार फ ) सण अमीम मंजरु क न

यात कपात क न मनपा फंडात जमा करावे सदर ल सण अमीम दे याची

ूशास कय व आथ क मंजरु दे यात येवुन सदर खच सालसन 2017-18
मा यता दे यात आली

हणुन एकूण 211 कमचा-यांना ू येक

या अंदाजपऽकातील संबंधीत िशषकातुन कर यास

यास काय र मा यतेःतव मनपा सव साधारण सभे समोर सादर.

कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/6506/17
िनमवा/2017/ूब.66/सेवा-4 दनांक 07.09.2017

दनांक 06.08.2017 अ वये महारा

शासन िनणय बं.

या शासन िनणयानुसार मनपा असुधार त वेतनौेणीतील िनवृ ीवेतनधारक

/कुटंू ब िनवृ ीवेतन धारक यांचे िनवृ ी वेतनावर मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 26 दनांक 28.05.2002

या ठरावानुसार

कायो र मा यतेस अिधन राहन
दनांक 01 जुलै 2016 पासुन अनु ेय महागाई भ ा वाढ चा दर 245% व न 256% कर यात
ु

येत आहे सदर महागाई वाढ ची र कम रोखीने अदाई कर याची ूशासक य व आथ क मंजरु सदर ल आदे शा दारे दे यात आली
यास काया र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव सादर.

वषय बं.09

मा. आयु

कुटंू ब क याण तथा संचालक, रा ीय मामीण आरो य अिभयान, मुंबई यांचे पऽ बं. NRHM*/Urban

RCH/21458-21505/2011 दनांक 24.08.2011 नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके म ये महारा
2 अंतगत आदे श बं. NRUHM/Urban RCH/CPM/Appt/8168-89/10,
वेतन

पये 18,000/- (अ र

िनयु

केली आहे .

शासनाने आरसीएच फेस-

दनांक 17.10.2010 अ वये कंऽाट प दतीने एकऽीत

पये अठरा हजार फ ) वर िसट ूोमाम मॅनेजर या पदावर ौी सुहास रघुनाथराव सोनुले यांची

संबध
ं ीतांचे वेतन दनांक 31.03.2012 पयत शासनाकडू न अदाई कर यात येत होते

यानंतर संबध
ं ीतांचे वेतन

मनपाके या िनधीतुन करावयाचे आहे .
मनपा सवसाधारण सभेने दनांक 15.03.2012 रोजी समंत केलेला ठराव बं. 182
18,000/- ूितमहा एकऽीत वेतन दे यासाठ मा यता ूदान कर यात आलेली आहे .

दारे मनपा ःवत: या िनधीतुन

.

यानुसार संबंधीतांना मनपा िनधीतुन वेतन

अदाई कर यात येत आहे .
यापुव नावाशमनपा सवसाधारण सभेने द. 27.02.2017 रोजी समंत केलेला ठराव बं. 140 पार त केल या ठरावा या
अनुषंगाने कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-6/1736/17 दनांक 04.05.2017 अ वये दनांक 01.07.2017 ते
30.12.2016 पयत मुदतवाढ दे यात आलेली होती.
महारा

शासन आ ण महानगरपािलका यां या संयु

उपबमातुन संपुण रा ीय कायबम राब व यासाठ

मनपाकेस

ूोमाम मॅनेजर या पदाची आवँकता असुन तसेच संबंधीतांचे काम समाधानकारक अस याचा संबंधीत वभागाने सादर केलेला
आहे .

संबंधीतां या सेवेची मुदत दनांक 30.12.2016 रोजी संपलेली असुन

यां या सेवेत दनांक 31.12.2016 रोजीचा तांऽीक

(6)
खंड दे वुन

दनांक 01.01.2017 ते 29.06.2017 पयत मुदतवाढ दे वुन

पये 18,000/- ूित महा एकऽीत वेतनास मा यता

दे णेबाबतचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभे समोर मंजुर ःतव सादर.
तथा प कायालयीन आदे श बं.नावाशमनपा/साू व/आःथा-6/8010/17 द. 06.09.2017 अ वये ौी सुहास रघुनाथराव
सोनुले, िसट ूोमाम मॅनेजर यांना
मुदतवाढ दे यात आली

वषय बं.10

. 18000/- वर द. 30.06.17 चा तांऽीक खंड दे वुन दनांक 01.07.17 ते 30.12.17 पयत

यास काय र मा यता दे णे बाबत.

नावाशमनपाकेतील कंऽाट प दतीने एकऽीत वेतनावर ल एकूण 09 वै कय अिधकार / सहा यक वै कय अिधकार व
कंऽाट िसिनअर डाटस लस TB HIV सुपरवायझर-1, असे एकूण 10 कमचार कायरत असुन
व संबंधीतांचे काम समाधानकारक अस याचे ू. वै कय आरो य अिधकार

यांनी मनपाकेस आवँयकता असुन

यांनी अहवाल

दलेला अस यामुळे व मनपा

सवसाधारण सभा ठराव बं. 113 दनांक 30.11.2016 अ वये ठराव पार त के यानुसार सदर ल कंऽाट वै कय अिधकार यांना
दरमहा एकऽीत वेतन
पये

15000/- वर

पये 40,000/- वर व कंऽाट िसिनअर डॉटस
यां या

लस TB HIV सुपरवायझर यांना दरमहा एकऽीत वेतन

नावासमोर दश वले या कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/आःथा-6/14125/17

दनांक

20.01.2017 अ वये खालील अिधकार / कमचार यांची सहा म ह याची मुदतवाढ दनांक 29.06.2017 रोजी संपत अस यामुळे
संबंधीतां या नावासमोर दश वले या दनांक 30.06.2017 चा

यां या सेवेत एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन दनांक 01.07.2017

ते 31.12.2017 पयत मुदतवाढ दे णे क रता मा यता घेऊन मुदतवाढ दे णे बाबतचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर
मंजरु ःतव सादर.
अ.ब.

कंऽाट कमचा-यांचे नांव

पदनाम

एकऽीत वतन

पये

तांऽीक खंड दनांक

01

डॉ. ूांजली पंकजराव जोशी

कं.

ी वै कय अिधकार

40,000/-

30.06.2017

02

डॉ. ःमता गो वंदराव भ टड

कं.

ी वै कय अिधकार

40,000/-

30.06.2017

03

डॉ. प लवी राजि तुंगेनवार

कं.

ी वै कय अिधकार

40,000/-

30.06.2017

04

डॉ. मुजफर अिमना बेगम

कं.

ी वै कय अिधकार

40,000/-

30.06.2017

05

डॉ. कोटलवार ौुती र वंि

कं.

ी वै कय अिधकार

40,000/-

30.06.2017

06

डॉ. राठोड वजया परशुराम

कं.

ी वै कय अिधकार

40,000/-

30.06.2017

07

डॉ. राफे अ. खद र

कं.

ी वै कय अिधकार

40,000/-

30.06.2017

08

डॉ. अ सार मो.राफे मो.इःमाईल

कं. सहा यक वै कय अिधकार

40,000/-

30.06.2017

09

डॉ. रजवान अहे मद गुलाम रसुल

कं. सहा यक वै कय अिधकार

40,000/-

30.06.2017

10

ौी सोळं के राम मारोतराव

िसिनअर डॉटस लस व ट बी /

15,000/-

30.06.2017

एचआय ह सुपरवायझर
तथा प कायालयीन आदे श बं.नावाशमनपा/साू व/आःथा-6/8019/17
वै कय अिधकार /कंऽाट सहा यक वै कय अिधकार /िसिनअर डॉटस

द. 06.09.2017 अ वये वर ल कंऽाट

ी

लस व ट बी एचआय ह सुपरवायझर यां या नावासमोर

दश वले या मानधनावर द. 30.06.17 चा तांऽीक खंड दे वुन दनांक 01.07.17 ते 30.12.17 पयत मुदतवाढ दे यात आली
काय र मा यता दे णे बाबत.

यास

वषय ब.11

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीत एकूण 13 गावांची वकास योजना तयार कर यासाठ महारा

ूादे िशक

िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 21(3) कर ता खालील ूमाणे शासनाकडू न मुदतवाढ होणे आवँयक आहे .
अ.

गावाचे नांव

महानगरपािलका

ब.
1

मुळ मुदत

मंजरु वाढ व मुदत

अप

25.03.2000

1) द.26.03.2000

1)

त मुदतवाढ

ह ी म ये
मौ. वाघाळा, मौ. असदवन,
मौ.

फ ेजग
ं पूर,

मौ.

असरजन, मौ. वसरणी, मौ.
र हमपुर,
हाळजा,
(भाग),

मौ.
मौ.
मौ.

कौठा.

मौ.

जंगमवाड
सांगवी(भाग),

अशी एकूण 10 गांवे

26.03.1997

ते 07.04.2006
2) द.08.04.2006
ते 07.04.2009

द.

08.04.2009

ते

07.04.2013 पयत या मुदतवाढ चा
ूःताव कायालयीन पऽ बं. 1960
दनांक

20.03.2013

ूधान

सिचव(1),

अ वये

मा.

नगर वकास

वभाग मंऽालय मुंबई यांचेकडे सादर
केलेला आहे
ूा
2)

अ ाप

यास मंजरु

नाह .
द.

08.04.2013

ते

2

(बु)

3

(7)

07.04.2017 पयत या मुदतवाढ चा

30.06.2012

11.01.2017 अ वये मा. संचालक,

मौ. तरोडा (खु) व मौ. तरोडा
01.07.2009

मौ.

ॄ हपुर चा

उवर त

ूःताव काया. पऽ बं. 1903
नगररचना,

20.08.2012

यास मंजरू ूा

तर नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वाढ व ह ीतील एकूण 13 गावांसाठ
दनांक 08.04.2017 ते

रा य

नाह .

वकास योजना तयार करणेसाठ

दनांक 07.04.2018 पयत मुदतवाढ घेणे आवँयक आहे तर सदर मुदतवाढ मंजरु साठ चा

ूःताव मनपा सवसासधारण सभे या मा यतेःतव सादर.

वषय ब.12

कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/10720/17 दनांक 28.09.2017 अ वये महारा

िनमवा/2017/ूब.77/सेवा-4

दनांक

या

25.09.2017

शासन

िनणयानुसार

मनपाकेतील

शासन िनणय बं.

असुधार त

वेतनौेणीतील

िनवृ ीवेतनधारक/ कुटंू ब िनवृ ीवेतन धारक यांचे िनवृ ी वेतनावर मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 26 दनांक 28.05.2002

या ठरावानुसार कायो र मा यतेस अिधन राहन
दनांक 01 जानेवार 2017 पासुन अनु ेय महागाई भ ा वाढ चा दर 256%
ु

व न 264% कर यात येत आहे सदर महागाई वाढ ची र कम दनांक 01 जानेवार 2017 ते 31 जुलै 2017 या 07 म ह या या
कालावधीतील थकबाक बाबत ःवतंऽपणे आदे श िनगमीत कर यात येतील
दे यात आली

वषय ब.13

यास ूशासक य व आथ क मंजरु सदर ल आदे शा दारे

यास काया र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव सादर.

कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/10721/17 दनांक 28.09.2017 अ वये महारा
िनमवा/2017/ूब.59/सेवा-4 दनांक 25.09.2017

शासन िनणय बं.

या शासन िनणयानुसार मनपाकेतील िनवृ ीवेतनधारक/ कुटंू ब िनवृ ीवेतन

धारक यांचे िनवृ ी वेतनावर मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 26 दनांक 28.05.2002

या ठरावानुसार कायो र मा यतेस

अिधन राहन
दनांक 01 जानेवार 2017 पासुन अनु ेय महागाई भ ा वाढ चा दर 132% व न 136% कर यात येत आहे सदर
ु
महागाई वाढ ची र कम दनांक 01 जानेवार पासुन रोखीने अदाई कर याची ूशास कय व आथ क मा यता सदर आदे शा दारे

मंजरु कर यात आले तसेच द. 01 जानेवार 2017 ते 31 जुलै 2017 या 07 म ह या या कालावधीतील थकबाक बाबत ःवतंऽपणे
आदे श िनगमीत कर यात येतील

यास ूशासक य व आथ क मंजुर सदर ल आदे शा दारे दे यात आली

यास काया र ूशास कय

व आथ क मा यतेःतव सादर.

वषय ब.14

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मालक चे नाना-नाली पाक, िशवाजीनगर मधील कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे
नाग रक भवन, हे बांधुन तयार झालेले असुन सदर ल जे
मागणी केली आहे
अ य

नांदेड ज हा जे

नाग रक संघटनांनी

नागर क संघटना नांदेड (२) ौी ड . के.पाट ल,

महाराँश जेँठ नाग रक महासंघ (फेसकॉम) उ र मराठवाडा ूादे िशक वभाग नांदेड (३) ौी डॉ. हं सराज वै

नांदेड ज हा जे

नागर क संघटना नांदेड (४) ौी अशोक तेरकर अ य

पांडूरं ग अनंतवार संःथापक अ य
आहे त.

नागर क भवन हःतांतरणा बाबत व वध जे

यापैक (१) ौी अशोक तेरकर, अ य

जे

मा हती अिधकार तपास सिमती महारा

परं तु सदर ल संःथांना हःतांतरण झालेले नाह स या अनेक
सदर ल कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे

ये

अ य

नागर क वकास ूित ान नांदेड (५) ौी द ाऽय
यांनी हःतांतर करणे बाबतचे अज सादर केले

नाग रकांकडू न सभागृहासाठ मागणी होत आहे .

नाग रक भवन, नांदेड महानगरपािलके तफ भाडे प ट वर आर ीत करणेसाठ

खालील अट व शत मा यतेःतव सवसाधारण सभेसमोर सादर.
िनयम व अट
१)

कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे

आयोजीत कायबम अथवा खाजगी
२)

ये

कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे

याूमाणे व जे

नाग रक भवन नांदेड मनपा तफ सांःकृ ितक, सामा जक व जे
य

स

ये

नागर कां या सामा जक शै

नाग रक भवनासाठ

नागर कां या कायबमा यित र

डोईफोडे जे
३)

जे

नाग रकां या हतासाठ

णक कायासाठ वापर यासाठ दे यात येईल.

नाग रकांना वापरांक रता ूती तासासाठ

. ३००/-

इतर रका यावेळ इतर संःथा / नाग रक यां याकडू न मागणी झा यास

६००/- ूती तास या ूमाणे भाडे आकार यात येईल.
र कमेवर जे

फ

तसेच जे

नागर कां या मागणीस ूथम ूाधा य राह ल.

पये

सदर ल

नागर क भवन वापरासाठ पा हजे अस यास र कम महानगरपािलकेत जमा क न घेऊन सदर ल कै. सुधाकरराव
नागर क भवन आहे

या ःथतीत उपल ध क न दे यात येईल.

कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे

नागर क भवन हे जर एक

दवसापे ा जाःत

दवसासाठ

पा हजे अस यास आगाऊ

वापराची संपुण र कम महानगरपािलकेत जमा करावी लागेल.
४)

कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे

नागर क भवन वापर यासाठ कमीत कमी ३ दवस अगोदर मागणी अज सादर के यानंतर

उपल धते ूमाणे आर ीत कर यात येईल.

पुणे

यांचेकडे सादर केलेला आहे अ ाप

19.08.2013

(भाग)
पुढ ल

महारा

द.

(8)
५)

कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे

नागर क भवन इमारत मधील सब िमटर ूमाणे वापर झालेले वधुत दे यक अदा करावे

लागेल.
६)

हे कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे

नागर क भवन ःव छ व िनटनेटके ठे वावे लागेल.

रतीने ओला / सुका वेगवेगळा क न मनपाके या सुचनेनुसार
राहणार नाह याची द ता
७)

ड .ड .

८)
राह ल.
९)

व हे वाट लावून कोणताह कचरा रः यावर

दारे जमा अनामत र कम ूित दन

. ५००/- बीन

याजी मनपाकेत वधंत बलासाठ जमा रा हल.

कै.

नागर क भवन सोडू न जाते वेळ इमारतीचे तोडफोड, थक त वजेचे बल वगैरे सव बाबी पुण चौकशी

या ब लचा खच वजा के यानंतरच िश लक राह लेली र कम परत दे यात येईल.

कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे

नागर क भवन एका दवसाचे आर ण जे

मनपाकेची कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे

नागर क भवन ह इमारत व

लाईट, वायर ंग इ याद सा ह य ता यात घेऊन इमारतीचे तोडफोड झा यास
या ःथीतीत घेतली
डोईफोडे जे

कंवा प रसरात

यावी लागेल.

सुधाकरराव डोईफोडे जे
क न घेवुन

यात िनमाण होणारा कचरा यो य

याच चांग या ःथतीत मनपाकेस परत करावी लागेल.

नागर क

यित र

इतरास रे ड रे कनर ूमाणे

यामधील वधुत उपकरणे जसे क , पंखे, टयुब
याची भरपाई क न घे यात येईल व मुदतीनंतर
इमारतीम ये वधुत िमटर असुन कै. सुधाकरराव

ु कपात कर यात
नागर क भवन ता यात घेत या पासुन वधुत बलाची र कम जी येईल ती अनामत र कमेतन

येईल.
१०)

कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे

नागर क भवनास मनपा तफ पाणी पुरवठा कर यात येईल तसेच पाणी टं चाई काळात

खाजगी यवःथेकडू न ःवखचाने पाणी

यावे लागेल.

११)

नागर क भवन आर ण धारकास डे कोरे शन व इतर सु वधा ःवत/ ःवखचाने क न

कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे

लागेल तसेच ते करत असतांना सदर ल जे

नाग रक भवनाचे नुकसान, विपीकरण
होणार याची द ता
ु

ावी

यावी लागेल तसे

िनदशनास आ यास िनयमानुसार लागणा-या खचाची दं डा मक कायवाह कर यात येईल.
१२)

कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे

नागर क भवन भाडयाने द यानंतर कांह वाद उपःथीत झा यास आयु

यांचा िनणय जो

होईल तो आपणास मा य करावा लागेल.
१३)

कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे

नागर क भवन कांह अनुचीत ूकार, दघटना
होणार नाह याची दआता
ु

यावी लागेल व

याची सवःवी जबाबदार भाडे क न या ना याने आपली राह ल.
१४)

कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे

असलेले कर भाडयाम ये समा व
अ.

नागर क भवनाचे शासनाने वेळोवेळ िनधार त केलेले कर जसे सेवाकर, इतर िनयमानुसार

राह ल.

वर ल िनयम व अट चे पालन न के यास आर ण संपु ात येईल तसेच जमा अनामत र कम ज

जमा क न घे यात येईल.

तसेच सदर ल जे

नागर क भवन जाःत

दवसासाठ

भाडे प ट वर

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ८१-ब मधील तरतुद नुसार कै. सुधाकरराव डोईफोडे जे
घे याची कायवाह के यास ती मा य क न

वषय ब.15

क न मनपा फंडात

दलेले असेल तर महारा
नागर क भवन रकामे क न

यावी लागेल.

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलनकेसाठ शासन िनणय ब. टपीएस-1812/िसआर-112/12/ड िसआर ड
द. 20.09.2016 अ वये ड वग महानगरपािलकासाठ

लास/युड -13

वकास िनयंऽण व ूो साहन िनयमावली मंजरू केलेली आहे .

यातील

यानूसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेमधील नगर

व वध िनयमांअत
ं गत खालील ूमाणे फ स आकारणी नमूद आहे .

रचना वभागात उ प न वाढ या अनुषंगाने व वध सेवासांठ खालील ूमाणे सुधार त दर आकारणेचे िनयो जत कर यात येत
आहे .
अ. ब.

ववरण

मंजूर वकास िनयंऽण िनयमावली -2010
ूमाणे / चालू दर

1.

बांधकाम परवानगी फॉम फ स/ अटो

300/-

ड वग मंजूर वकास िनयंऽण िनयमावली -2016
ूमाणे / मा. आयु ् यांनी केलेले सुधार त दर
300/-

ड सीआर ऑनलाईन फ स
2

छाननी

फस

/Scrutiny Fees

बांधकाम परवानगी

ूती 10 चौ. मी. बांधकाम

ेऽ

/
Building
Permission

र हवास

. 20/-

र हवास

. 30/-

वा ण य

. 40/-

वा ण य

. 60/-

(िनयम ब. 24.4 टे बल ब. 4)

ूती 10 चौ. मी. बांधकाम

ेऽ

टप: कि व रा य शासनाचे ूःतावास सदर फ स
लागू राहणार नाह . (िनयम ब. 6.2.3

अिभ यास
परवानगी
/
Layout Permission

ेऽ

दर

ेऽ

दर

0.30 हे टर पयत

. 250/-

0.30 हे टर पयत

. 400/-

0.30 ते 1.00 हे .

. 400/-

0.30 ते 1.00 हे .

. 800/-

1.00 ते 2.50 हे .

. 1000/-

1.00 ते 2.50 हे .

. 1200/-

a)

(9)
2.50 ते 5.00 हे .

. 1200/-

5) 5.00 हे . पे ा

.

जाःत
3

वकास शु क
Development Charges

ेऽ

1200/-

a)

बाजार

खु या

x 0.75% x भूखंड

ेऽ

वा ण य

x 1% x

चालू

बाजार

जागेचे दर

मु य दरातील

x 1.5% x भूखंड

खु या
ेऽ

ेऽ

चालू बाजार मु य दरातील
खु या जागेचे दर
x भूखंड

औ ोिगक

x 0.75%

चालू बाजार
जागेचे दर

मु य दरातील

खु या

x 1.125% x भूखंड

ेऽ

ेऽ

महारा

ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना अिधनयम 1966 चे कलम 124 (b )

मंजूर

वकास िनयंऽण िनयमावली -2010

ड वग मंजूर

वकास िनयंऽण िनयमावली -2016

ूमाणे / चालू दर

ूमाणे / मा. आयु ् यांनी केलेले सुधार त दर

र हवास

र हवास

चालू बाजार मु य दरातील
खु या जागेचे दर
बांधकाम

वा ण य

खु या जागेचे दर
औ ोिगक

महारा

x 2% x

बाजार

जागेचे दर

मु य दरातील

खु या

x 3% x बांधकाम

ेऽ

वा ण य

x 4% x

चालू बाजार
जागेचे दर

मु य दरातील

खु या

x 6% x बांधकाम

ेऽ

ेऽ

चालू बाजार मु य दरातील
खु या जागेचे दर

बांधकाम

चालू

ेऽ

चालू बाजार मु य दरातील
बांधकाम

वकास खच
Betterment Charges

जागेचे दर

मु य दरातील

ेऽ

चालू बाजार मु य दरातील

औ ोिगक

चालू

x 0.5%

. 200/- ूित

हे टर

(िनयम क् र. 6.2.3

भूखंड

5

. 1600/- +

ेऽ

र हवास

चालू बाजार मु य दरातील

खु या जागेचे दर

बांधकाम शु क
Construction Charges

जाःत

(िनयम ब. 24.3 टे बल ब. 3)

वा ण य

4

. 1600/-

5) 5.00 हे . पे ा

र हवास

खु या जागेचे दर

ववरण

.

100/- ूित हे टर

x भूखंड

अ. ब.

2.50 ते 5.00 हे .
+

ेऽ

औ ोिगक

x 3% x

चालू

बाजार

जागेचे दर

मु य दरातील

खु या

x 4.5% x बांधकाम

ेऽ

ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना अिधनयम 1966 चे कलम 124 (b )

. 40/- x भूखंडाचे

ेऽ

. 50/- x भूखंडाचे

ेऽ

( टप: 1) सन 2007 नंतर या महानगरपािलकेने मंजूर
केले या अिभ यासातील भूखंडास लागू राहणार नाह .
2) दाट वःती भागात लागू राहणार नाह )
3) िसडको या मंजूर टाईप

डझाईन व म ढा माकट

भागात लागू राहणार नाह .
44/- x भूखंडाचे

ेऽ

. 50/- x भूखंडाचे

ेऽ

क चा अिभ यासातील बांधकाम परवानगी ूकरणात
6

ूशमन शु क

. 15/- x भूखंडाचे

ेऽ

. 20/- x भूखंडाचे
( टप:

1)

कायालय

ेऽ

सहा यक
व

संचालक

नगर

महानगरपािलकेने

रचना,
मंजूर

शाखा◌ा
केले या

अिभ यासातील भूखंडास लागू राहणार नाह .
2) दाट वःती भागात लागू राहणार नाह )
3) िसडको या मंजूर टाईप

डझाईन व म ढा माकट

भागात लागू राहणार नाह .
4) मनपा ह वाढ म ये सामा व

गावातील मनपाकडे

हःतांतर त झालेले अिभ यास
7

सुर ा
अनामत
Deposit Fee

र कम

Security

1) 150 चौ.मी. पे ा कमी

5000/-

1) 150 चौ.मी. पे ा कमी

ेऽ

10,000/-

ेऽ
2) 150 ते 300 चौ. मी.

10000/-

2) 150 ते 300 चौ. मी.

20,000/-

3) 300 ते 500 चौ. मी.

20000/-

3) 300 ते 500 चौ. मी.

40,000/-

4) 500 चौ. मी. पे ा

30000/-

4) 500 चौ. मी. पे ा अिधक

60,000/-

अिधक

ेऽ

(मनपा सव साधारण सभा ठराव ब.58 द.
30.04.2013

ेऽ
(िनयम ब. 6.2.3

b)

(10)
8

पावसाळ पा याचे पनभरण अनामत /
Rain Water Harvesting Deposite

1) 100 ते 300 चौ.मी.
भूखंड

1) 150 चौ.मी. पे ा कमी भूखंड

4,500/-

ेऽ

2) 300 ते 500 चौ. मी.
भूखंड

3000/-

ेऽ
5000/-

2) 150 ते 300 चौ. मी. भूखंड

ेऽ

7,500/-

ेऽ

3) 500 ते 1000 चौ.
मी. भूखंड

10000/-

3) 300 ते 500 चौ. मी. भूखंड

ेऽ

4) 1000 चौ. मी. पे ा
अिधक भूखंड

15,000/-

ेऽ
15000/-

4) 500 चौ. मी. पे ा अिधक

ेऽ

भूखंड

25,000/-

ेऽ

(मनपा सव साधारण सभा ठराव ब.58 द.
30.04.2013
टप: सदर यवःथा के यास अनामत र कम परत दे यात येईल.
9

सुर ा िभंत बांधकाम
Compound Wall

Boundary /

100/-

ूती

रिनंग

मी

व

10000/-

200/- ूती रिनंग िमटर साठ

जाःतीत जाःत
(िनयम ब. 24.8 )

10

भूखंड एक ऽकरण / वभाजन

1000/- ूती ूःताव

2000/- ूती भूखंड

सावजिनक रःतयावर बांधकाम सा ह य

र हवास

10 % x वकास शु क

र हवास

10 % x वकास शु क

टाकणेची फ स
(Depositing
building material on public street fees)

वा ण य

10 % x वकास शु क

वा ण य

10 % x वकास शु क

Plot Subdivision / Amalgamation
11

(िनयम ब. 24.9 ) व कायालयीन आदे श
ब. नर व/4077 द. 31.05.2014
टप: वकास शु क म ये वर ल अ. ब. 3 व 4 ची एकूण बेर ज असेल.

12

दं डणीय याज र कम

1) (मंजूर सुधार त वकास योजना व 1997

1) (मंजूर सुधार त वकास योजना व 1997 ूमाणे

ूमाणे सामा व

सामा व

वलंबाचे

गावांतील ूःतावा साठ

दवस 2006 पासून ूःताव ूा

दनांक / ऽुट पुतता दनांक पयतचे दवस)
x (अ. ब. 5

वकास खच + अ. ब. 6

गावांतील ूःतावा साठ

2006 पासून ूःताव ूा

वलंबाचे

दवस

दनांक / ऽुट

पुतता

दनांक पयतचे दवस) x (अ. ब. 5 वकास खच +
अ. ब. 6 ूशमन शु क) x 18% असा असेल

ूशमन शु क) x 18% असा असेल
2) (मौ. तरोडा बु., मौ. तरोडा खुद व मौ.

2) (मौ. तरोडा बु., मौ. तरोडा खुद व मौ. ॄ हपूर

ॄ हपूर चा उवर त भागातील ूःतावा साठ

चा उवर त भागातील ूःतावा साठ

वलंबाचे

दवस 2009 पासून ूःताव ूा

दनांक / ऽुट पुतता दनांक पयतचे दवस)
x (अ. ब. 5

वकास खच + अ. ब. 6

2009 पासून ूःताव ूा

वलंबाचे दवस

दनांक / ऽुट

पुतता

दनांक पयतचे दवस) x (अ. ब. 5 वकास खच +
अ. ब. 6 ूशमन शु क) x 18% असा असेल

ूशमन शु क) x 18% असा असेल
13

चटई

ेऽ

िनदशांकात

सूट

दले या

र हवास

ेऽास ूिमयम आकारणी

चालू

बाजार

मु य

खु या जागेचे दर
वा ण य

चालू

बाजार

मु य

खु या जागेचे दर
औ ोिगक

चालू

बाजार

र हवास

चालू

दरातील

वा ण य

चालू बाजार

औ ोिगक

चालू

x 30%

16.04.2013 व िनयम ब. 95 (iii)

मु य दरातील

बाजार

मु य दरातील

येत

खु या
खु या

x 37.50%

िनयम ब. 26.9 ूमाणे चटई
कर यात

खु या

x 50%

जागेचे दर
द.

मु य दरातील

x 25%

जागेचे दर

दरातील

कायालयीन पर पऽक ब. नर व/807

बाजार

जागेचे दर

x 40%

मु य

खु या जागेचे दर

दरातील

x 20%

असले या

ेऽास

ेऽ िनदशांक मू
पु हा

ूिमयम

आकारणी कर यात येत आहे .
14

वाढ व चटई

ेऽ िनदशांक

तरतूद न हती

र हवास

चालू

बाजार

/ िमौ

जागेचे दर

िन वळ

चालू

वा ण य

जागेचे दर

औ ोिगक

चालू

दरातील

खु या

दरातील

खु या

दरातील

खु या

x 30%

बाजार

मु य

x 50%

बाजार

जागेचे दर

मु य

मु य

x 40%

िनयम ब. 26.3 टे बल ब. 11 महारा
आदे श

ब.

शासनाचे

टपीएस-1812/ू.ब.112/12/ड सीआर/

ड वग /मनपा/न व-13 द. 16.11.2016 ूमाणे

(11)
15

सामािसक

अंतराम ये

सुट

दे ताना

आकारावयाची हाडिशप ूिमयम र कम
अनु ेय
अंतरात

समास
50

र हवास

वा ण य

िनयम ब. 16.2 ूमाणे रः या या बाजूस सामािसक

वापर

वापर

अंतराम ये सूट दे ता येणार नाह .

20%

40%

उवर त बाजूस चटई

25%

45%

30%

50%

ेऽ िनदशांका या मयादे त ठराव

ब. 37 ूमाणे ूिमयम आकारणी कर यात यावी.

%

पयत सूट
अनु ेय

समास

अंतरात 50 % ते
75% पयत सूट
अनु ेय

समास

अंतरात 75 % ते
पयत सूट
सामा य
याज

द.

01.09.2012

बांधकामांना

/

वषा या

हाडिशप

शासनाकड ल

ूिमय
म दं ड

पुव ची

बांधकाम
पुढ ल

दरानूसार

मंजूर
वषासाठ

खु या

भुखंड

यापुढ ल दर वषासाठ

10% ूमाणे िनयिमतीकरणासाठ
केले या

ूःतावा या

दनांकापयत
वनापरवाना

परं तू

िनयिमत

होणे

श य

असलेली बांधकामे (कंपाऊंड ंग चाजस)
र हवास

चालू

बाजार

मु य

दरातील

बांधकामाचा दर X 5%
वा ण य

चालू

बाजार

मु य

दरातील

बांधकामाचा दर x 10%
द.

01.09.2012

पूव या

बांधकामांना

िनयम ब. 32(2) नूसार मनपा सवसाधारण
सभा ठराव ब. 37 द. 19.07.2014 ूमाणे

मनपा ठराव ब. 181 द. 27.03.2015
27.03.2015

नंतर या

द.

इमारतींसाठ

कायवाह कर यात येत आहे
16

बांधकाम परवानगी मुदतवाढ

17

बांधकाम

परवानगी

मुदतवाढ

वलंब

फस

1000/- ूित वष

2000/- ूित वष

200/- ूित म हना

300/- ूित म हना

(िनयम ब. 24.4) टे बल ब. 4, अ. ब. 6
ूमाणे

18

वाःतु वशारद परवाना

आक टे ट

कॉ सल

र जःशे शन

आक टे ट

अस यास फ स लागणार

कॉ सल र जःटे शन अस यास
फ स लागणार नाह .

नाह .
ःश चरल

10000/- ूित वष

इं जिनअर

ःश चरल

15000/- ूित वष

इं जिनअर

इं जिनअर

10000/- ूित वष

इं जिनअर

10000/- ूित वष

सुपर हायझर -1

7500/- ूित वष

सुपर हायझर -1

7500/- ूित वष

सुपर हायझर -2

5000/- ूित वष

सुपर हायझर -2

5000/- ूित वष

(मनपा सव साधारण सभा ठराव ब. 58

अपे ड स C-6.2 ूमाणे

द. 30.04.2013
19

वकास

िनयंऽण

िनयमावलीमधील

कोण याह ूकारचे नाहरकत ूमाणपऽ

3000/- ूित ूःताव

5000/- ूित ूःताव

(मनपा सव साधारण सभा ठराव ब.58 द.
30.04.2013 िनयम ब. 78 अपे ड स बी

20

ता पुरते बांधकाम

21

अनािधकृ त बांधकामासाठ दं ड

6000/- ूित ूःता वत म हना

10000/- ूित ूःता वत म हना

िनयम ब. 32 (3)

िनयम ब. 17.0

1) 150 चौ.मी.

ेऽासाठ

5000/-

1) 150 चौ.मी. पे ा कमी

ेऽ

10,000/-

2) 200 चौ.मी.

ेऽासाठ

6000/-

2) 150 ते 300 चौ. मी.

15,000/-

3) 300 चौ.मी.

ेऽासाठ

7000/-

3) 300 ते 500 चौ. मी.

20,000/-

(12)
4) 400 चौ.मी.

ेऽासाठ

8000/-

4) 500 चौ. मी. पे ा अिधक

25,000/-

ेऽ
5) 500 चौ.मी.

ेऽासाठ

10000/-

(मनपा सव साधारण सभा ठराव ब. 58
द. 30.04.2013) िनयम ब. 53

a

िनयम ब. 18.0

22

मोबाईल टॉवर

ूशास कय शु क - 30,000/- ूित ूःताव

23

संपूण वकास योजना भाग नकाशा

10000/-

10000/-

24

कोणतीह साधी मा हती

25/- ूित ू

25/- ूित ू

25

मा हती

26

मा हती

िद.04.03.2014

अिधकार

अंतगत

या शासन िनणयाूमाणे

मा हती

ूशास कय शु क - 50,000/- ूित ूःताव
िनयम ब. 31.4 ूमाणे

50/-

टपाला रे माग यास टपालखच
अिधकार

परवानगी

/

अंतगत

अिभ यास

बांधकाम

A0

841 X 1189

परवानगी

A1

594 X 841

400/-

A2

420 X 594

300/-

A3

297 X 420

200/-

A4

210 X 297

150/-

A5

148 X 210

100/-

नकाशे साठ आकारावयाची फ स

महारा
27

व वध

झोन

दाखला

500/-

लोकसेवा ह क अ यादे श -2015 ूमाणे लोकसेवा साठ ची फ स

/मोजणीसाठ

3000/- ूित ूमाणपऽ

नाहरकत दे णे

आवक फस

ूमाणपऽ फस

50/-

3000/-

28

भाग नकाशा

100/-

10/-

100/-

29

जोते ूमाणपऽ

िनरं क

100/-

3000/-

30

भोगवटा ूमाण पऽ

िनरं क

100/-

3000/-

टप: बांधकाम परवानगी ूकरणात 18 ट के दराने द.सा.द.शे. ूमाणे
आकारणी कर यात यावी. उपरो

याज आकारणी करताना अ. ब. 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15 वर

ूमाणे नगर रचना वभागामाफत आकारणी क न पुर व यात येणा-या सु वधांसाठ सुधार त दरास मा यता

िमळणेसाठ चा ूःताव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सव साधारण सभे या िनणयाथ सादर.

वषय बं.16

मनपा ह ीत सवसाधारण रःता अनुदान व वशेष रःता अनुदान अंतगत खालील कामासाठ िनधी मागणी कर याचा
ूःताव शासनाकडे सादर कर यासाठ ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर.
अ.ब.
01

कामाचे नांव

अंदाजीत कमंत

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत बसःटँ ड मु य रःता ते डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर पुतळया

44,73,392/-

पयत डांबर रःता करणे व संजय ट हाऊस ते रे वे ःटे शन पयत आर.सी.सी. नाली करणे.
02

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत टाऊन माकट भागात ूभाग बं. 10 म ये अ णाभाऊ

85,53,300/-

साठे चौक ते बाफना ROB पयतचा रःता तयार करणे
03

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत अ णाभाऊ साठे चौक ते नमःकार चौक (MGM

1,03,37,700/-

COLLEGE) पयतचा रः याचे नुतनीकरण करणे
04

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत

ेऽ-A व D मधील मु य रः यावर ल चौकांचे डांबर करण

20,56,664/-

ेऽ-B मधील मु य रः यावर ल चौकांचे डांबर करण

42,40,500/-

ेऽ-C मधील मु य रः यावर ल चौकांचे डांबर करण

30,31,465/-

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत जजाऊ नगर भागात अं बका पॅलेस ते गुंडेगांवकर यां या

14,39,300/-

करणे
05

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत
करणे

06

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत
करणे

07

घरा पयतचा रःता डांबर करण करणे
08

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत हनुमानगड भागात संतोषी माता मं दर जे एम.जी.एम.

19,00,000/-

रोड पयत सी.सी. रःता करणे
09

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत महा वर सोसायट

भागात अं बका योग कुट र ते

14,50,400/-

10

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत क हाळकर यांचे घर ते ऋ षकेश जनरल ःटोअस व

15,20,000/-

लालवाड RUB कडे जाणा-या रः यापयतचा रःता डांबर करण करणे
महादे व दाल िमल ते उ वल गॅस गोडाऊन पयत या रः याची पुनबांधणी करणे

(13)
11

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत महा मा फुले शाळा िशव िनवास ते वसंतनगर चौक ओम

19,26,700/-

(साई डे ली िनडस) पयत जाणारा रः याचे पुनबांधणी करणे.
12

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत बळ राजा इमारत ते जी.एस. सवंडकर यांचे घर व पालवी

11,04,500/-

अपाटमट ते दे वराज होिमओपॅिथक दवाखाना पयत सी.सी. रःता करणे
13

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत स यद इलीयास यांचे घर ते खडकपूरा पा याची टाक ते

25,36,995/-

पाट ल यांचे घर ते एनट सी मील पयत रःता करणे.
एकूण

4,45,70,916/-

सदर ूःतावास सवसाधारण सभेची मा यता हो यास वनंती आहे .

वषय ब.17

कि शासनाने अपंग

य तीं या क याणासाठ अपंग

य तीसाठ समान संधी, संर ण व समान सहभाग कायदा,

1995, दनांक 01.01.1996 पासून लागु केला आहे . सदर काय ातील कलम 40 अ वये सव नागर ःथािनक ःवरा य संःथा
यांनी अपंगांसाठ

कमान 3 ट के िनधी राखीव ठे व याबाबत शासन प रपऽक, नगर वकास वभाग, शासन िनणय ब. सं कण-

2015/ू.ब.118/न व-20 द.28.10.2015 अ वये िनदश दे यात आले आहे त. सदर 3 ट के िनधी नागर भागातील अपंगां या
क याणासाठ खच कर यात खालील

मागदशक सूचना िनगिमत कर यात आ या आहे त.

मनपा, नांदेड ह ीतील अथ क

ंटया दरबल
असले या द यांग नागर कांना
ु

यांचे मागणी द यांगनुसार/ मागणीनुसार

व वध योजना उपांगांतगत िनकषा अधारे अथ क सहाय करणेसाठ चे िनयोजन खालील ूमाणे आहे .
अपंगां या शालेय िश ण/ उ च िश ण/ खेळांडूकर ता (

1.

ज हाःतर/ रा यःतर/ रांश यःतर/ आतंररांश यःतर)

िशंयवृ ती लाभ दे णे.
द यांग व ाथ ःवतः या द यांग वावर मात कर याचा ूय न क न ज ने व िचकाट ने िश ण/ उ च िश ण/
तसेच खेळात ूा व य िमळव याचा ूय न करणा-या मनपा, नांदेड ह ीतील अ यंत गरजु व होतक
िशंयवृ तीचा लाभ दे ऊन

द यांग

व ा याना

यांचे मनोबल वाढ व याचा ूय न करणे गरजेचे आहे .

मनपा, नांदेड ह तील शाळे त वग 1 ते 10 म ये िश ण घेत असले या द यांग व ा याना िशंयवृ ती दे णे.
वग
मािसक र कम

वग 1 ते 4

वग 5 ते 7

वग 8 ते 10

ूित माह 100/-

ूित माह 150/-

ूित माह 200/-

.1000/-

.1,500/-

.2,000/-

दहा म ह यासाठ
िशंयवृ ती लाभ दे यासाठ चे िनकष.
¾
¾

लाभा याचे अपंग व शासना या िनयामानूसार (कमीतकमी 40% अपंग वाबाबतचा दाखला ऑनलाईन असावा.)
द यांग

य ती हा महानगरपािलके या ह ीतील असावा व तसे पूरावे सादर करणे आवँयक आहे . जसे क , र हवाशी

ूमाणपऽ, रे शनकाड, मतदाण ओळखपऽ ई याद .
¾

द यांग लाभा या या कुटंु बांचे कमाल वाष क उ प न

.50,000/- असावे व तहिसलदार/ उप वभागीय अिधकार यांनी

उ प नाचा दाखला दलेला असावा.
¾

लाभा या या शै

¾

यापूव

णक पाऽतेनूसार व खेळाडु या ःतरानूसार िशंयवृततीचा लाभ दला जाईल.

कंवा स या ईतर

वभागाकडू न िशंयवृ तीचा लाभ घेत नस या बाबतचे ःवंयघोषणा-पऽ (शपथपऽ) जोडणे

आवँयक आहे .
सदर योजने अंतगत अजदार शासक य अथवा शासनमा य असले या संःथेत िश ण तथा ूिश ण घेत असलेला पा हजे व
सदर ल संःथेचे बोनाफाईड सट फकेट व मुअ./ त / मागदशकांचे

यां या लेटरहे डवर िशफारसपऽ/ ूमाणपऽ अजासोबत जोडणे

बंधनकारक राह ल.
2.

उ पना या अट ंवर घरकुलांसाठ अथसहा य दे णे.

मनपा, नांदेड ह ीतील द यांग नागर कांना शहराम ये ःवतःचे व ह काचे घर असावे व
यासाठ

मनपाकडु न शासन िनदशानुसार

हःयापोट ची र कम मनपाकडु न अथसहाय

यांना स माने जवण जगता यावे

बएसयुपी, ूधानमंऽी आवास योजने अंतगत पाऽ

द यांग लाभ याचे, लाभाथ

हणून दे याचे ूःता वत आहे .

घरकुलांसाठ अथसहा य दे णेकर ता िनकष.
¾
¾

लाभा याचे अपंग व शासना या िनयामानूसार (कमीतकमी 40% अपंग वाबाबतचा दाखला ऑनलाईन असावा).
द यांग

य ती हा महानगरपािलके या ह ि◌तील असावा व तसे पूरावे सादर करणे आँयक आहे . जसे क , र हवाशी

ूमाणपऽ, रे शनकाड, मतदाण ओळखपऽ ई याद .
¾

द यांग लाभा या या कुटंु बांचे कमाल वाष क उ प न

उ प नाचा दाखला दलेला असावा.
¾

.50,000/- असावे व तहिसलदार/ उप वभागीय अिधकार यांनी

सदर ल योजनेकर ता द यांग लाभाथ हा कुटंु ब ूमुख असवा.

(14)
बीएसयुपी/ ूधानमंऽी आवास योजने अंतगत बांधुन

दले या घरकुलाचे लाभाथ

हःःयापोट ची र कम अथसहा य

दे यात येईल.
3.

अपंगां या मागणीनुसार

यांना उदारिनवाह/

यवसाय/ सा ह य खरे द कर याकर ता िनधी थेट लाभा या या बँक

खा यात (NEFT/RTGS दारे ) जमा करणे.
योजना ब.1 अपंग य
द यांग

ना वैय तीक सहा यभूत व तंऽ ान याकर ता अथसहा य दे णे.

य तींना

िनतांत आवँयकता असते.

यां या द यांग वावर मात क न

यांचे आयुंय ःवावलंबी बन व याकर ता चलनवलन सा ह यांची

याम ये ूामु याने खालील ूमाणे साधनांचा समावेश आहे . परं तु उ तम दजाचे चलनवलन सा ह य

व सहायक उपकरणे आिथक

ंटया द यांग

य तींना परवडत नाह त. याकर ता उपरो त सा ह य खरे द कर याकर ता खालील

ूमाणे आिथक सहा य दे णे ूःता वत आहे .
1.

अंध

य तीसाठ ः मोबाईल फोन, लॅपटॉप/संगणक (जॉस सॉ टवेअर), बेल नोट वेअर, Communication equipment

Braille attachment telephone, adapted walkers, ॄेल लेखन सा ह य, ॄेल टाईपरायटर, टॉक ंग टाईपरायटर, लाज
ूंट बुक, अ प ंट अपंग वावर मात करणेसाठ digital magnifiers इ याद सहा यभुत साधने व उपकरणाकर ता
अथसहा य करणे.

2.

कणबधीर य तींसाठ ः व वध ूकारची वैय

क ौवणयंऽे (बीट ईसह) शे

णक संच, संवेदन उपकरणे, संगणकांसाठ चे

सहा यभुत उपकरणे.
3.

अ ःथ यंग

य ं साठ ः कॅलीपस,

हलचेअर, तीनचाक

सायकल, ःवयंचलीत तीन चाक

सायकल, कुबडया, कृ ऽीम

अवयव, ूोजे ट अ ड नील वॉक ॄेस, ह हायसेस फॉर डे ली िल ह ं ई याद
4.

मितमंद

य तींसाठ ः मितमंदासाठ शे

णक सा ह य संच (MR Kits), बु द म ता चाचणी संच, सहा यभुत उपकरणे

व साधने तसेच त ाने िशफारस केलेली अ य सहा यभुत साधने.
5.

बहु वकलांग

य तीसाठ ः संबंिधत

कु रोग मु

अपंग

ेऽातील त ाने िशफारस केलेली सुयो य सहा यभुत साधने व उपकरणे, सी.पी.

चेअर, ःवयंचलीत सायकल व खुच , संगणक वापरवापर यासाठ ची सहा यभुत उपकरणे.
6.

य तीः कुंठरोगमु त अपंगासाठ कृ ऽम अवयव व साधने, सज कल अँड करे ट ह फुटवेअस,

सज कल अ लांसेस, मोबािल ट एंड इ याद .
उपरो त नमुद के या ूमाणे वैय तीक लाभासाठ वर ल ूमाणे सा ह य व ईतर
कमाल र कम

.15,000/- (अ र पंधरा हजार

द यांग सहा यभुत साधनांसाठ

पये) पयत अथसहा य दे णे ूःता वत आहे .

बँक खा यात (NEFT/RTGS दारे ) जमा कर यासाठ िनकष.
¾
¾

लाभा याचे अपंग व शासना या िनयामानूसार (कमीतकमी 40% अपंग वाबाबतचा दाखला ऑनलाईन असावा).
द यांग

य ती हा महानगरपािलके या ह ि◌तील असावा व तसे पूरावे सादर करणे आँयक आहे . जसे क , र हवाशी

ूमाणपऽ, रे शनकाड, मतदाण ओळखपऽ ई याद .
¾

द यांग लाभा या या कुटंु बांचे कमाल वाष क उ प न

.50,000/- असावे व तहिसलदार/ उप वभागीय अिधकार यांनी

उ प नाचा दाखला दलेला असावा.

¾

लाभा याने सा ह य/ वःतु खरे द चे कोटे शन सादर करणे आवँयक आहे .

¾

लाभा याने सा ह य/ वःतु खरे द के याचे ःवयंघोषणापऽ/ पावती सादर करणे बंधनकारक रा हल.

¾

लाभा याचे रांश यकृ त बँकेम ये खाते अस याचा पुराव सादर करणे आवँयक आहे .

¾

एकदा लाभ घेतले या लाभा यास पु ढल सात वष लाभ घेता येणार नाह .

योजना ब.2 द यांगांना ःवयंरोजगाराक रता अथ सहा य योजना
अनेक द यांग

य ती ब-याचवेळा द यांग वामुळे अथवा बकट प रःथीतीममुळे ःवतःचे िश ण पूण क

कंवा शा रर क मयादे मुळे नोकर क
अशावेळ एखा ा लघुउ ोग सु

शकत नाह

शकत नाह तसेच द यांगाकर ता उपल ध असणा-या नोक-यांचे ूमाण अ य प आहे .

क न द यांग

बकट अस यामुळै कंवा व वध कारणांमुळे

य ती ःवतःचा व कुटंु बाचा उदरिनवाह क

शकतात. परं तु आिथक प रःथतीत

यांना भांडवल उभे करणे अश य असते. याकारणाःतव अशा द यांग

ःवयंरोजगाराकर ता आिथक सहाय अंतगत ूा त अजानुसार पाऽ लाभा यास कमाल

य तींना

.25000/- (अ र पंच वस हजार

पये

केवळ) आथ क सहाय दे णे ूःता वत आहे .
यवसायाची नावे झेरॉ स सटर, पठिगरणी, िमरची कांडप, साड सटर, फुट वेअर, मोबाईल ःपेअर पाट ई याद .
बँक खा यात NEFT/RTGS दारे ) जमा कर यासाठ अट व शत .
¾
¾

लाभा याचे अपंग व शासना या िनयामानूसार (कमीतकमी 40% अपंग वाबाबतचा दाखला ऑनलाईन असावा).
द यांग

य ती हा महानगरपािलके या ह ीतील असावा व तसे पूरावे सादर करणे आँयक आहे . जसे क , र हवाशी

ूमाणपऽ, रे शनकाड, मतदाण ओळखपऽ ई याद .

(15)

15 द यांग लाभा या या कुटंु बांचे कमाल वाष क उ प न

¾

.50,000/- असावे व तहिसलदार/ उप वभागीय अिधकार

यांनी उ प नाचा दाखला दलेला असावा.
यवसायासाठ

¾

द यांगांची वयोमयादा 18 ते 45 वष असावी.

लाभा याने यवसायाचे/ सा ह य/ वःतु खरे द चे कोटे शन सादर करणे आवँयक आहे .

¾
¾

लाभा याने यवसायासाठ सा ह य/ वःतु खरे द के याचे ःवयंघोषणापऽ/ पावती सादर करणे बंधनकारक रा हल.

¾

लाभा याचे रांश यकृ त बँकेम ये खाते अस याचा पुराव सादर करणे आवँयक आहे .

¾

एकदा लाभ घेतले या लाभा यास पु ढल सात वष लाभ घेता येणार नाह .

4.

अपंगांना वै क य खचाकर ता िनधी उपल ध करावा.
मनपा ह ि◌तील द यांग लाभा याची वै कय उपचारा वना

यांची होणार हे ळसांड होऊन

म ये होऊ नये यासाठ मनपाकडु न वै कय उपचारासाठ ूित लाभाथ कमाल र कम

केवळ) कंवा द यांगा या आजाराचे ूमाणानुसार अथसहाय दे णे ूःता वत आहे .

याचे

पांतर दजर
आजारा
ु

.5000/- (अ र पाच हजार

पये

अपंगांना वै क य खचाकर ता िनधी वाटप कर यासाठ िनकष.
लाभा याचे अपंग व शासना या िनयामानूसार (कमीतकमी 40% अपंग वाबाबतचा दाखला ऑनलाईन असावा).

¾

द यांग

¾

य ती हा महानगरपािलके या ह ि◌तील असावा व तसे पूरावे सादर करणे आँयक आहे . जसे क , र हवाशी

ूमाणपऽ, रे शनकाड, मतदाण ओळखपऽ ई याद .

द यांग लाभा या या कुटंु बांचे कमाल वाष क उ प न

¾

.50,000/- असावे व तहिसलदार/ उप वभागीय अिधकार यांनी

उ प नाचा दाखला दलेला असावा.
¾

वेगवेगळया वै कय उपचारानुसार वै कय अिधकार यांचे पुरावे सादर करणे आवँयक आहे .

5.

शॉ पंग मॉल, मंडया, इ याद म ये अपंगांना ःटॉल उभार याकर ता अथ सहा य करणे.

मनपा, नांदेड ह ि◌तील द यांगांना स माने जगता यावे व
महागडे दकाण
/ गाळे खरे द
ु

यां या कौटु बंक अिथक पर ःथतीम ये सुधारणा होऊन शहरातील

कंवा भाडयाने घेणे श य नस या कारणाने

यांना मनपाचे गाळे 3 ट के ूमाणे राखीव

कोठयामधुन िनयमाूमाणे वाटप करणे ूःता वत आहे .
6.

द यांगां या (अपंग) बडा, िचऽकला, हःतकला, ई. ःपधा आयो जत करणे.

मनपा, नांदेड ह ि◌तील
द यांग

द यांगांना

यां या कला गुणाना वाव िमळ यासाठ

व

यांचे मनोबल वाढ व यासाठ

बडा, िचऽकला, हःतकला ई. ःपधचे आयोजन करणे ूःता वत आहे . तसेच

ूशःतीपऽ

व रोख र कम

.5000/-, 3000/- व 2000/- याूमाणे ूथम,

मनपाकडु न

वजे या ःपधकास स मान िच ह/

दतीय, आ ण तृतीय ब

स

हणुन दे वून

यांचा

गौरव करणे ूःता वत आहे .
¾
¾

या योजने अंतगत (मनपा) िश ण वभागाशी संम वय साधुन लाभ दे याबाबत यो य ती कायवाह कर यात येईल.
द यांग व ा यासाठ

बडा, िचऽकला, हःतकला, सांकृतीक ई. ःपधा आयो जत क न द यांगांना ूो सा हत कर यात

येईल.
द यांग
येईल.

7.

व ा यासाठ ःपधा आयो जत क न

द यांगांना रोखब

स, ूमाणपऽ व ःमृत िच ह दे ऊन

यांचा गौरव कर यात

द यांगा या (अपंग) बचत गटांना अथ सहा य करणे.

मनपा, नांदेड ह ि◌तील

द यांगांनी एकऽ येऊन बचतगट िनम ती केली अस यास व ईतर शास कय योजनेम ये समा वंठ

नस यास अशा बचतगटांना
हावी यासाठ ूितगट कमाल

यांनी सु

केले

यवसायासाठ बँकेकडु न घेतले या कजाम ये थोडयाफार ूमाणात अिथक मदत

.50,000/- (अ र प नास हजार

पये केवळ) एकदाच लाभ दे णे ूःता वत आहे .

द यांग (अपंग) बचत गटांना अथ सहा यसाठ िनकष.
¾
¾

लाभा याचे अपंग व शासना या िनयामानूसार (कमीतकमी 40% अपंग वाबाबतचा दाखला ऑनलाईन असावा).
द यांग

य ती हा महानगरपािलके या ह ि◌तील असावा व तसे पूरावे सादर करणे आँयक आहे . जसे क , र हवाशी

ूमाणपऽ, रे शनकाड, मतदाण ओळखपऽ ई याद .
¾

द यांग लाभा या या कुटंु बांचे कमाल वाष क उ प न

.50,000/- असावे व तहिसलदार/ उप वभागीय अिधकार यांनी

उ प नाचा दाखला दलेला असावा.
या योजने अंतगत (मनपा) दअयो- रांश य नागर उप जवीका अिभयान वभागाशी संम वय साधुन यो य ती कायवाह कर यात
येईल.
8.

द यांगां या (अपंग) ल नासाठ अथसहा य करणे.
मनपा, नांदेड ह ि◌तील अथ क

ंटया दरबल
असले या द यांग नागर कांना
ु

जग यासाठ व जवणावँयक वःतु साममी खरे द कर यासाठ अथसहाय
हजार

पये केवळ) दे णे ूःता वत आहे .

यांचे ल नासाठ / पु ढल जवण सुखी

हणून मनपाकडु न कमाल

.15,000/- (अ र पंधरा

(16)
द यांग (अपंग) लाभा याना ःवतः या ल नासाठ अथसहा य करणेकर ताचे िनकष.
¾
¾

लाभा याचे अपंग व शासना या िनयामानूसार (कमीतकमी 40% अपंग वाबाबतचा दाखला ऑनलाईन असावा).
द यांग

य ती हा महानगरपािलके या ह ि◌तील असावा व तसे पूरावे सादर करणे आँयक आहे . जसे क , र हवाशी

ूमाणपऽ, रे शनकाड, मतदाण ओळखपऽ ई याद .
¾

द यांग लाभा या या कुटंु बांचे कमाल वाष क उ प न

.50,000/- असावे व तहिसलदार/ उप वभागीय अिधकार यांनी

उ प नाचा दाखला दलेला असावा.
¾

द यांग लाभाथ मुलीचे वय 18 व मुलाचे वय 21 पुण झालेले असावे.

द यांग लाभ याने चालु वषातील महानगरापािलकेचे ववाह न दणी ूमाणपऽ सादर करणे बंधनकारक राह ल.
9.

द यांगांना (अपंग) पे शन योजना सु

करणे.

मनपा, नांदेड ह ि◌तील द यांग वयोवृध लाभा याना ते द यांग अस याची जाण होऊ नये. तसेच

जग यासाठ कोणावर अवलंबुन राहु नये यासाठ वयोमयादा 60 वषा या पु ढल द यांग नागर कांना
हयात असे पयत अथसहाय

हणून (पे शन) मनपाकडु न दर महा

यांचे पु ढल जवण

यांचे उदरिनवासाठ ते

.1500/- (अ र एक हजार पाचशे

पये केवळ) दे णे

ूःता वत आहे .
द यांगांना (अपंगाना) पे शन योजना दे यासाठ िनकष.
¾
¾

लाभा याचे अपंग व शासना या िनयामानूसार (कमीतकमी 40% अपंग वाबाबतचा दाखला ऑनलाईन असावा).
द यांग

य ती हा महानगरपािलके या ह ि◌तील असावा व तसे पूरावे सादर करणे आँयक आहे . जसे क , र हवाशी

ूमाणपऽ, रे शनकाड, मतदाण ओळखपऽ ई याद .
¾

द यांग लाभा या या कुटंु बांचे कमाल वाष क उ प न

.50,000/- असावे व तहिसलदार/ उप वभागीय अिधकार यांनी

उ प नाचा दाखला दलेला असावा.
¾

सदर योजनेकर ता द यांग लाभाथ हा 60 वषापु ढल अस यास दरमहा अिथक ःव पात लाभ दे यात येईल.

¾

सदर योजनेकर ता द यांग लाभाथ हा शास कय व िनम शास कय व ईतर योजने अंतगत पे शन धारक नसावा.

ूित वष वेगळयाने हयात अस याचा ःवयंघोषीत अज सादर करावा लागेल.
10.

द यांग (अपंग) बेरोजगारांना भ ता दे णे.

मनपा, नांदेड ह ि◌तील पदवी/पद यु तर द यांग नागर क बेराजगार अस याची जाणीव होऊन
यांनी कोणावर अवलंबुन राहु नये

(अ र एक हजार पाचशे

व

यांना स मानेचे जवण जगता यावे यासाठ

यांचे खचीकरण होऊ नये. तसेच

यांना बेरोजगार भ ता

हणून

.1500/-

पये केवळ) ूितमहा मनपाकडु न अथसहाय दे णे ूःता वत आहे .

द यांग (अपंग) बेरोजगारांना भ ता दे णेसाठ चे िनकष
¾
¾

लाभा याचे अपंग व शासना या िनयामानूसार (कमीतकमी 40% अपंग वाबाबतचा दाखला ऑनलाईन असावा).
द यांग

य ती हा महानगरपािलके या ह ि◌तील असावा व तसे पूरावे सादर करणे आँयक आहे . जसे क , र हवाशी

ूमाणपऽ, रे शनकाड, मतदाण ओळखपऽ ई याद .
¾

द यांग लाभा या या कुटंु बांचे कमाल वाष क उ प न

.50,000/- असावे व तहिसलदार/ उप वभागीय अिधकार यांनी

उ प नाचा दाखला दलेला असावा.
¾

सदर योजनेकर ता द यांग लाभाथ पदवी/पद यु तर िश ण घेतलेला असावा.

¾

सदर योजनेकर ता द यांग लाभाथ हा 45 वषा या पु ढल असावा व

या या हयातीत सदर योजने अंतगत जाःतीत

जाःत 15 वषलाभ घेता येईल.
ूित वष वेगळयाने बेरोजगार अस याचा ःवयंघोषीत अज सादर करावा लागेल.
11.

नागर वाहतुक यवःथेम ये अपंगांकर ता ूवासात सवलत दे णे व याकर ता होणा-या तोटयाची भरपाई करणे.

12

मह वा या ःथिनक बस ःटॉप/ डे पोम ये

13

सावजिनक वाचनालयाम ये अंध य तींकर ता ऑ डओ लायॄर िनमाण करणे.

14

महानगरपािलका/ नगरपािलके या शाळांम ये अपंग व ा याकर ता सोयीसु वधा उपल ध करणे.

15

अपंगांकर ता यायाम शाळा उभारणे.

16

अपंगाक रता वेगळे भुवन/ राऽ िनवारा उभारणे.

17

अपांगां या क याणाथ राब व यात येणा-या योजनांचा ूचार/ ूसार करणे.

18

उपरो त बाबी यित र त ःथािनक प र ःथतीनुसार आवँयक असले या मह वाकां ी योजना अंमलात आणणे.

हलचेअर उपल ध करणे.

अनु ब.11 ते 18 मधील समांतर िनकष
1)

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका

ेऽात वाःत य कर त असलेबाबत पाणी बील, वजबील, मालम ता कर पावती,

वाःत याचा करारनामा व रे शनकाड यापैक कोणतेह दोन पुरावे सादर करावे.
2)

आधार काड तथा पावतीची छायां कत ूती ा सादर करणे.

3)

ज माचा दाखला अथवा वयाचा पुराव याबाबतची छायां कत ूती ा सादर करणे.

(17)
4)

0 ते 18 वयोगटातील

द यांग मुलास कोण याह

योजनेचा लाभ घे याकर ता

यांचे पालक योजनेचा अज सादर

करतील.
5)

बौिधक ंटया अ म असणार

द यांग मुले अथवा

य तींक रता

यांचे पालक अथवा कायदयानुसार पालक व धारण

केलेली य ती अज सादर करतील.
6)

अपंग वाचे ऑन लाईन ूमाणपऽ याबाबतची छायां कत ूत सादर करणे.

7)

सदर आथ क वषामधील योजनेचा लाभ िमळ व याकर ता अजदारास इतर कोण याह शासक य, िनमशासक य तसेच
नांदेड वाघाळा मनपा माफत राब व यात येणा-या अपंग योजनेचा लाभ घेतला नाह

कंवा घेणार नाह याःव पाचे ःवयं

घोषणापऽ सादर करणे बंधनकारक आहे .
8)

ूथम येणा-यास ूथम ूाधा य या त वावर परं तु संपूण अज व कागदपऽांची पुणतः पूतता के यास

या पाऽ

अजदारास लाभ दे यात येईल.

9)

एखा ा पाऽ अजदारासंबिधत खोटे कागदपऽ जोड यात आले असे िनदशानास आ यास पाऽ अज अपाऽ कर याचे तथा
संबिधत लाभा यावर कायवाह

कर याचे सव अिधकार आयु , नांदेड वाघाळा शहर महानगपािलका, नांदेड यांना

राहतील.
10)

द यांग (अपंग) क याण क ा अंतगत राब व यात येणा-या योजनेसाठ चे सव अिधकार आयु त यांना असतील.
वर ल ूमाणे धोरणास सवसाधरण सभेची मंजरु ःतव सादर.

वषय ब.18

महारा
करणे

शासनाने नागर भागातील दिलत वः या या सुधारणा कर यासाठ िनधी उपल ध क न दे णे / कामे ूःता वत

यास ूशासक य मा यता दे णे इ याद

बाबत शासन िनणय बं. वघयो-102000/1592/ू.ब.189/न व-4

दनांक

05.03.2002 नुसार िनदशत जार केलेले आहे त.
शासन िनणय बं. ड ह वाय1915/ू.ब.56/न व-4 द. 02.07.2016 मधील शासासन िनणया दारे सन 2016-17 साठ
महापािलका
ज हािधकार

ेऽा◌ातील दलीत वः या या सुधारणे क रता

य 16.86 कोट चा िनधी उपल ध क न दलेला होता.

नांदेड यांचे ूशासक य मा यता आदे श जा.बं. 2016/नपाू/का-1/टे -4/सीआर

ज हािधकार नांदेड यांनी शहरातील व वध दलीत वः यातील एकूण 68 कामां या

यापैक मा.

दनांक 19.05.2017 अ वये

पये 9.08 कोट साठ ूशास कय मा यता

ूदान केली असुन िन वदा ू बया आरं भ व यात आलेली आहे .
सालसन 2016-17 म ये ूा
उवर त िनधी

अनुदान

पये 16.86 कोट मधुन मंजरु केलेली

पये 9.08 कोट ची कामे वगळता

पये 7.78 कोट ची कामे पःता वत करणे आवँयक आहे .

तसेच शासन िनणय बं. बीयुड -1416/ू.ब.201/न व-4 द. 29.03.2017 मधील शासन िनणया दारे सन 2016-17
साठ

पये 6.47 कोट चा िनधी शासनाने मंजरु केलेला असुन

या अंतगतची कामे दे खील ूःता वत करणे आवँयक आहे .

वर ल सव िनधी माच 2018 पुव शासना या धोरणानुसार खच करणे आवँयक असून या िनधी अंतगतची कामे माच
2018 पुव ूारं भ होऊ न शक यास सदरचा िनधी परत करावा लागणार आहे .
यािशवाय चालु आथ क वषाचा िनधी ऑ ट बर अखेर पयत मंजरु झालेला नसला तर या आथ क वषात मागील अनुभव

वचारात घेता

कमान

पये 15.96 कोट चा िनधी ूा

कालावधीत खच होणे आवँयक अस यामुळे
सन 2017

होणे अपे ीत आहे .

ूा

झालेला व ूा

होणारा िनधी

व हत

यांचे िनयोजन करणे गरजेचे झाले आहे .

या पावसाळयात मोठया ूमाणात अितवृ ी झा यामुळे शहरा या सखल भागात अनेक दलीत वः याम ये

मोठया ूमाणात पाणी साच यामुळे

या भागातील नागर कांना अडचणीचा त ड

ावे लागलेले होते.

अितवृ ी या काळात

महानगरपािलकेचे पदािधकार , ःथािनक आमदार, खासदार यांनी शहरा या व वध भागाला भेट दे वुन पा याचा िनचरा हो या या
ीकाणातुन उपाय योजना कर याक रता सुचना द या हो या.

या सव बाबीं वचारात घेवुन खालील ूमाणे नागर दलीत

वः यातील वकास कामाचे ूःताव मंजरु साठ सादर कर यात येत आहे त.
1-

सालसन 2016-17 मधील ूा

अ.ब.
01

पये 16.86 कोट िनधीपैक िश लक िनधी

पये 7.78 कोट अंतगत ूःता वत कामे.

कामाचे नांव

अंदा जत कमंत

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 7 म ये ौावःतीनगर भागात नसरतपुर रःता ते रे वे लाईन पयत मोठया

4,12,71,800/-

ना याचे बांधकाम करणे
02

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 9 म ये हमालपुरा येथील रे वे ःटे शन या मागील

हं गोली गेट

ROB 55,60,000/-

बाजुचा नाला बांधकाम करणे
03

नावाशमनपा ह ीत ूभाग पांडूरं गनगर गो वंदनगर येथील उवर त ना याचे बांधकाम करणे

1,08,53,800/-

04

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 07 म ये जयभीमनगर भागात अ ःत वातील ना यापासुन नरिसंह व ा

66,67,000/-

मं दर या जागेतुन आरसीसी नाला बांधकाम करणे

(18)
05

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 10 म ये कराणा दकाना
पासुन ते जय भवानी चौक ते राजमाता जजाऊ
ु

34,66,800/-

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 09 म ये इ रनगर भागात स यमिनवास ते बौ द वहारापयत िस.िस.

31,42,000/-

चौक ते अ ह याबाई होळकर चौक ते गो वंदनगर ना यापयत आरसीसी नाली बांधकाम करणे

06

रःता करणे व उवर त अंतगत रःते तयार करणे
07

नांवाशमनपा हि त ूभाग बं 06 म ये सखाराम कापुरे यांचे घर ते पंचशील से सेस पयत रःता व नालीचे

37,00,000/-

बांधकाम करणे.
08

नांवाशमनपा हि त ूभाग बं 07 म ये ौावःतीनगर पाट ते सा वऽीबाई फुलेनगर येथील सोनकांबळे यांचे

31,38,600/-

घर ते रामजी आंबेडकर नगर पाट पयत रःता करणे
एकुण
2. साल-सन 2016-17 मधील ूा

7,78,00,000/. 6.47 कोट िनधी मधुन ूःता वत कामे

अ.ब.
01

कामाचे नांव

अंदा जत कमंत

नावाशमनपा ह ीत गोकुळनगर चौरःता ते रोड नं. 26 पयत रःता, नाली करणे, पथ दवे बस व याचे कामे

76,00,000/-

करणे
02

नावाशमनपा ह ीत समतानगर भागात समतानगर पाट ते एडके कराणा पयत डांबर करण करणे व एडके

34,20,000/-

कराणा ते मोठया ना यापयत आरसीसी नाली करणे
03

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 7 न वन ौावःतीनगर म ये पुण भागात मलवा हनी टाकून रःते, ना याचे

98,00,000/-

बांधकाम करणे
04

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 04 येथे गांधीनगर भागात अंतगत रःते व ना याचे बांधकाम करणे

51,00,000/-

05

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 1 म ये तथागत नगर भागात तथागतनगर पाट ते ौी घुले यांचे घरापयत

17,70,000/-

खड करणासह िस.िस. रःता करणे
06

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 2 म ये ःवागतनगर भागात कॅनाल रोड ते घुले ते नरवाडे यांचे घरापयत

18,00,000/-

(2) ौी सोनकांबळे ते इं गोले (3) ौी शेळके ते गजभारे यां या घरा पयत आर.सी.सी. नाली व
खड करणासह िस.िस रःता करणे
07

नावाशंमनपा ह ीत ूभाग बं. 02 म ये सारनाथनगर भागात (1) ौी सोनसळे ते ौी पंड त (2) ौी को हे

15,00,000/-

ते ौी कानगुले यांचे घरा पयत आर.सी.सी. नाली व खड करणासह िस.िस. रःता करणे
08

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 2 म ये तुळजाभवानीनगर भागात तुळजाभवानी नगर पाट ते ौी ता

यांचे

17,00,000/-

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 20 म ये शाहनगर
मु य रःता ते ौी इं गोले ते लो हे करे यांचे घर ते ौी
ु

25,00,000/-

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 20 म ये ौी जमदाडे यांचे घर ते धुमाळ यांचे घर ते साठे चौका पयत

25,00,000/-

घरा पयत िस.िस. रःता व आरसीसी नाली करणे
09

भडरवाड यांचे घरा पयत िस.िस. रःता व आरसीसी नाली करणे
10

िस.िस. रःता व आरसीसी नाली करणे
11

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 20 म ये वाघाळा बु द वहार ते यादवबाई यांचे घर ते मु य रः यापयत

13,00,000/-

आरसीसी नाली करणे
12

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 20 म ये वाघाळा मु य रःता ते ौी वाघमोडे यांचे घरा पयत िस.िस. रःता

15,00,000/-

आर.सी.सी. नाली करणे
13

नावाशमनपा ह ीत िसडको बडा संकुलाचा सुर ा िभंती पासुन ते नागलोक समाज मं दर ते िसडको मु य

50,00,000/-

रः यापयत िस.िस. रःता आरसीसी नाली करणे
14

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 18 मधील पंचशीलनगर भाग व उःमानशाह िमल शाळा यांना जोडणा-या

75,00,000/-

रः यावर ल ना यावर बॉ स कल हटचे काम क न रःता करणे
15

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 11 मधील वा मीक नगर भागात (1) शामलाल टाक यांचे घर ते धरमपाल

35,00,000/-

िभगांिनया यांचे घरा पयत व (2) धुलीदास बोथ ते अमरिसंग डु लगच यांचे घरा पयत तसेच (3)
पुरणिसंग िभंगांिनया ते सुरेश डु लगच यांचे घरा पयत से नेजचे काम करणे व िस.िस. रःते करणे
16

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19 म ये ौी शंकर मर बा खडसे यांचे घर ते लआमण मःके यां या घरा

25,00,000/-

पयत मलिनःसारण वा हनी टाकणे व िस.िस. रःता व आर.सी.सी. नाली करणे
17

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 20 म ये शाहनगर
मु य रःता ौी वाघमारे यांचे लॉट ते राजु गायकवाड
ु

यां या घरापयत िस.िस. रःता करणे

15,00,000/-

(19)
18

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 15 मधील श

नगर भागात दे शमाने चौक ते

यंकटाि

करणा व मु य

30,00,000/-

रः यां या भागा पयत िस.िस. करणे व च हाण यांचे घरा पासुन ते गायकवाडबाई यांचे घरा पयत िस.िस.
रोड नाली चे काम करणे
19

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 02 म ये वजयनगर ॅागात वजयनगर पाट ते ौी बाबु सुयवंशी यांचे

20,00,000/-

घरा पयत आर.सी.सी. नाली व खड करणासह िस.िस. रःता करणे
एकूण
3-

6,54,90,000/-

सालसन 2017-18 साठ अपे ीत िनधीमधुन ूाधा यबमाने हाती

अ.ब.
01

यावयाची अपे ीत कामे

कामाचे नांव

अंदा जत कमंत

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 18 मधील पंचशील नगर भागात भुमीगत से नेज लाईनेचे काम करणे व

1,25,00,000/-

रःते, नाली करणे
02

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 18 मधील दे गांचाळ भागात हर नरवाडे ते गजभारे यांचे घरा पयत आर.

6,00,000/-

सी.सी. नाला बांधकाम करणे
03

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 2 मधील क याणनगर भागात सॆाट अशोक चौक (ौी राखे / नरवाडे ) ते

15,00,000/-

ौी अ वनाश दे शमुख (रःता बं. 32) यांचे घरा पयत खड करणासह िस.िस. रःता करणे.
04

नावाशमनपा ह ीत असदवन ज.प. शाळा ते मु य रः या पयत िस.िस. रःता करणे

15,00,000/-

05

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 20

म ये ौी चावरे यांचे घर ते ौी कांबळे यांचे घरापयत िस.िस. रःता व

17,00,000/-

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 20 म ये ौी कांबळे यांचे घर ते ौी मधु गायकवाड यांचे घर ते आौम

20,00,000/-

आर.सी.सी. नाली करणे
06

शाळे पयत लुंबीनीनगर भागात िस.िस. रःता करणे
07

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 20 म ये सौ. लांगर बाई यांचे घर ते गणपत भदरगे यांचे घर ते नंदननवरे

20,00,000/-

यां या यां या घरापयत िस.िस. रःता व आर.सी.सी. नाली करणे
08

नावाशमनपा ह ीत सौ.

रसागरबाई वाघमारे यां या ग लीतील िस.िस. रःता व आरसीसी नाली करणे

09

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 20 म ये यादवबाई यांचे घर ते फुलवरे बाई यांचे घर ते लोकर यां या

10

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19 म ये ौी पंचशील एकबेकर यांचे घर ते ौी कांबळे यां या घरापयत

15,00,000/15,00,000/-

घरापयत िस.िस. रःता व आर.सी.सी. नाली करणे
25,00,000/-

िस.िस. रःता व आर.सी.सी. नाली व मलिनःसारण वा हनी टाकणे
11

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19 म ये र हमपुर भागात मलिनःसारण वा हनी टाकणे व िस.िस. रःता व

38,00,000/-

आर.सी.सी. नाली करणे
12

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19 म ये आंबेडकरवाद िमशन भागात व वध ठकाणी िस.िस. रःता व

25,00,000/-

आर.सी.सी. नाली करणे
13

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19 म ये कौठा भागात संभाजी भोकरे ते िभमाजी भोकरे ते अशोक

20,00,000/-

गायकवाड यां या घरापयत िस.िस. रःता व आर.सी.सी. नाली करणे
14

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19 म ये जुना कौठा भागातील नद काठ

चालु असले या पाय-या या

20,00,000/-

कामां या ठकाणी रटे िनंग वॉल करणे व पिचंग करणे
15

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19 म ये वरभिनगर भागात व वध ठकाणी िस.िस. रःता करणे

20,00,000/-

16

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 14 िस दाथनगर भागात जयराम िसंगे यांचे घर ते बौ द बाल दफन भुमी

40,00,000/-

17

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 14 मधील महं तवाड भागात भगवान माने ते बालाजी िमटकर यांचे घरा

पयत रःता व रटिनंग वॉल व नाला करणे
15,00,000/-

पयत िस.िस. रोड व नाली करणे
18

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 20 म ये वाघाळा येथे आर.सी.सी. नाली व पुल बांधकाम करणे

25,00,000/-

19

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 20 म ये िमरानगर मु य रःता ते सौ. नंदा यांचे घरा पयत खड करणासह

10,00,000/-

िस.िस. रःता करणे
20

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 18 म ये िमल

लब चौरःता ते पोलीस हे ड

वाटरची कंपाऊंड िभंत

28,00,000/-

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 03 म ये जुनी सांगवी भागात (1) संभाजी वाघमारे ते अ णाभाऊ साठे

15,00,000/-

(िभमघाट) रोड येथे िस.िस. रःता करणे
21

चौक (2) ौी पुर ते चांद ू वाघमारे (3) ौी पठाण ते सतीश वाघमारे (4) ौी ूकाश िगर ते कांता
वाघमारे यां या घरा पयत िस.िस. रःता करणे

(20)
22

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 03-ब म ये व ठल

मीनीनगर भागात (1) ौी गोडबोले यांचे घर ते ौी

17,00,000/-

है ऽे यांचे घरा पयत (2) ौी भुजप ले ते ौी बु रे यांचे घरा पयत खड करणासह िस.िस. रःता करणे
(3) ौी लोणे यांचे मोकळा लॉट ते ौी पोटफोडे यांचे घरा पयत आर.सी.सी. नाली करणे.
23

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 03 म ये पांडूरं गनगर येथे मलवा हनी टाकणे

10,00,000/-

24

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 07 म ये चंिमुणीनगर भागातील मु यरःता िस.िस. करणे

27,00,000/-

25

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19 कांबळे यांचे घर ते ौी हटकर ते ौीमंगले ते दधमल
यांचे घर, ौी किे
ु

33,00,000/-

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19 म ये िभमवाड भागात ौी अंकुश सुयवंशी ते कशन ज धळे यांचे घरा

12,00,000/-

ते ौी वाघमारे , ौी साखरे यां या घरापयत आर.सी.सी. नाली व सी.सी. रःता करणे

26

पयत खड करणासह िस.िस. रःता व आर.सी.सी. नाली करणे
27

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19 म ये ौी थोरात ते उमरजकर यांचे घर ते आंबेडकरवाद िमशन पयत

28,00,000/-

तसेच लातुर मु य रःता आर.सी.सी. नाली करणे व ौी ब.सी. कांबळे ते ौी दरबारे यांचे ते वाघमारे यांचे
घरापयत िस.िस. रःता करणे
28

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 07 सुगतनगर व रामकृ ंण वहार म ये मलवा हनी टाकणे व रःते पुववत

25,00,000/-

करणे
29

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 08 म ये शांताबाई ढवळे ते क णा माने व पंचनामा कायालय ते रसुल बेग

40,00,000/-

व आंबेडकरनगर पाट ते सुनील मोरे यां या ग ली पयत मलवा हनी टाकणे व रःते पुववत करणे
30

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 03 म ये र े र नगर भागात मलवा हनी टाकणे व रःते नाली करणे

30,00,000/-

31

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 03 म ये

20,00,000/-

32

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 13 भावे रनगर म ये मलिनःसारण सु वधा पुर वणे व रःते पुववत करणे

74,00,000/-

33

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 17 म ये लहजीनगर
भागात व वध ठकाणी मलवा हनी टाकणे व रःते
ु

11,00,000/-

नावाशमनपा ह ीतील झोन बं.अ मधील 31 वः या, झोन बं.-ब मधील 24 वः या, झोन बं.-क मधील

60,00,000/-

हाळजा म ये मलवा हनी टाकणे

पुववत करणे

34

19 वः या, झोन बं.-ड मधील 09 वः या अशा एकूण 83 वः याम ये सावजिनक दवाब ी कर यासाठ

LED संच पुरवठा क न बस वणे (एकूण 830 नग)
35

नावाशमनपा ह ीत ूभातनगर येथील समाज मं दरा या मोकळया जागेत खेळाचे सा ह य उभारणे

5,00,000/-

36

नावाशमनपा ह ीत हषनगर येथील मोकळया जागेत खेळाचे सा ह य उभारणे

10,00,000/-

37

नावाशमनपा ह ीत लहजी
साळवे सभागृह येथील समाज मं दरा या मोकळया जागेत खेळाचे सा ह य
ु

5,00,000/-

38

नावाशमनपा ह ीत दे गांवचाळ येथील समाज मं दरा या मोकळया जागेत खेळाचे सा ह य उभारणे

10,00,000/-

39

नावाशमनपा ह ीत आंबेडकरनगर येथील शाळे या जागेत मोकळया जागेत खेळाचे सा ह य उभारणे

10,00,000/-

नावाशमनपा ह ीत सा वऽीबाई फुलेनगर येथील समाज मं दरा या मोकळया जागेत खेळाचे सा ह य

5,00,000/-

41

नावाशमनपा ह ीत िसडको

10,00,000/-

42

नावाशमनपा ह ीत वकासनगर तरोडा (बु) भागात ौी हटकर यांचे घर ते सोनसळे यांचे घरा पयत एका

उभारणे

40

उभारणे

K1K2 येथील समाज मं दरा या मोकळया जागेत खेळाचे सा ह य उभारणे

12,00,000/-

बाजुने नाली व खड करणासह िस.िस. रःता करणे
43

नावाशमनपा ह ीत िस दांतनगर भागात ौी झगडे ते ौी अटकोरे (2) सोनकांबळे ते हं डरगे खड करणासह

50,00,000/-

िस.िस. रःता (3) ौी सावंत यांचे घर ते ब.के.-1 पयत नाला व खड करणासह िस.िस. रःता करणे
44

नावाशमनपा ह ीत सांचीनगर भागात सांचीनगर पाट ते चौरे यांचे घर (2) मेन रोड ते ौी ड गरे यांचे

18,00,000/-

45

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 13 मधील भावे रनगर भागात रमेश पारधे यांचे घर ते सना कराणा पयत

10,00,000/-

घरा पयत िस.िस. रःता करणे

िस.िस. रोड व आर.सी.सी. नाली बांधकाम करणे
46

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 13 मधील शांतीनगर जय महाकाली समाजमं दर संभोवताली भागात िस.िस.

15,00,000/-

रःता व नाली काम करणे
47

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 13 मधील िशवनगर ढोर ग ली भागात धडके यांचे घर ते लामदाडे यांचे

8,00,000/-

घरापयत व िमराबाई ग लीत िस.िस. रःता करणे
48

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 16 मधील नावघाट भागात कौठे कर ते मुरलीधर गजभारे यांचे घर ते
पंचशील बु द वहारा पयत या प रसरातील िस.िस. रःता करणे.

15,00,000/-

(21)
49

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 16 मधील कालापुल ते िस दाथ बु द वहार टे कड पयत िस.िस. रःता करणे

15,00,000/-

50

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 15 मधील संघसेननगर भागात नागसेन बु द वहार ते फेमस मटन शॉप

6,00,000/-

पयत आर.सी.सी. नाली बांधकाम करणे
51

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 15 मधील डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर वाचनालय भागातील (1) रमेश ज धळे

6,00,000/-

ते मु य रःता (2) शैलि ज धळे ग ली (3) सखराम ज धळे (4) महि ज धळे ते मु य नाली पयत (5)
करण ज धळे ते गणेश जोगदं ड यांचे घरापयत िस.िस. रोड व आर.सी.सी. नाली काम करणे
52

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 18 मधील दे गांवचाचळ भागात द ाऽय कराणा ते ू ाशील क णा वहार

25,00,000/-

पयत िस.िस. रःता करणे
53

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 18 मधील िभमघाट समोर ल ना याचे बांधकाम करणे

25,00,000/-

54

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 15 मधील धडके यां या ग लीत भुमीगत नाली व िस.िस. रःता करणे

3,00,000/-

55

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 17 गोवधनघाट दिलत वःती लगत नद कडू न

50,00,000/-

रटे नींग वॉलचे बांधकाम

करणे
56

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 20 म ये बु द ःट इं टरनॅशनल ःकुल ते ौी कांबळे यांचे घर ते संभाजी

2,00,00,000/-

चौक ते राजा बनसोडे यांचे घर ते साहे बराव ढागे यां या घरापयत िस.िस. रःता व आर.सी.सी. नाली
करणे
57

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 20 म ये ौी वाघमारे यांचे घर ते वाघाळा मु य रः यापयत आरसीसी

25,00,000/-

नाली करणे
58

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 20 राहलनगर
भागात ौी गायकवाड यांचे घर ते कांबळे यां या घरा पयत
ु

12,00,000/-

59

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 07 म ये जयिभमनगर भागात अंतगत रःते, ना या व से नेज लाईनचे कामे

55,00,000/-

िस. िस. रःता करणे.
करणे.

60

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 08 म ये मोरे यांचे घर ते आंबेडकरनगर ऽर

बौ द वहार, िसमा लेड ज

15,00,000/-

नावाशमनपा ह ीत ूभागतनगर भागात ूभातनगर पाट ते मोरे यां या घरापयत िस.िस. रःता व दो ह

18,50,000/-

टे लर ते बु दम बु द वहार पयत िस.िस. रःता करणे
61

बाजुने नाली करणे व िलंबुनीनगर पाट ते कंधारकर यां या घरापयत रःता करणे
62

नावाशमनपा ह ीत गो वंदनगर भागात शंकर नागे र ते सुिनल झडपे यां या घरापयत िस.िस. रःता

14,00,000/-

करणे
63

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 03 महे बुबनगर येथील अंतगत तीन रःते िस.िस. करणे

5,50,000/-

64

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 04 राहलनगर
भागात खोॄाजी सुयवंशी ते वाघमारे , बु द वहार ते सुयवंशी
ु

8,50,000/-

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19 महा मा फुले चौक ते ौी पवळे यां या घरापयत िस.िस. रःता करणे

15,00,000/-

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19 िभमवाड भागात मु य रःता ते अंकुश सुव यां या घरा पयत िस.िस.

25,00,000/-

पयत रःता पुववत करणे

65
66

रःता करणे.
67

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 13 म ये गु

दारा मागील पंचशीलनगर भागात पुरभाजी ज धेळे यांचे घर ते

10,00,000/-

िम श मेन कांबळे यांचे घरा पयत अंतगत रःते व ना या करणे
68

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 16 मधील गौतमनगर भागात बु द वहार ते सोनपारखे यांचे घरा पयत

15,00,000/-

िस.िस. रःते करणे
69

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 13 मधील पशु वै कय दवाखाना व शांतीनगर / ढोर ग ली पासुन

70

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 18 ऽपीट क बौ द वहार ते िभमघाट बौ द वहार पयत िस.िस. रःता

50,00,000/-

वणकर कॉलनी पयत आर.सी.सी. नाली बांधकाम करणे
25,00,000/-

करणे
71

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 18 िभमघाट बौ द वहार प रसरात आवारिभंत व वाहनतळ बांधकाम करणे

25,00,000/-

72

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 18 मधील खाजा िमयाँ चाळ ते माक डे य मं दर पुल ते पंचशील नगर

50,00,000/-

न वन पुलापयत नाला बांधकाम करणे
73

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 15
पयत नाली बांधकाम करणे

DP NO. 118 संघसेननगर ते गायकवाड यांचे घर ते फेमस मटन शॉप 6,00,000/-

(22)
74

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 02 सारनाथनगर भागात (1) ौी सोनवणे ते ढगे यां या घरापयत

15,00,000/-

आर.सी.सी. नाली व खड करणासह िस.िस. रःता करणे
एकूण

18,18,50,000/-

वर ल ूःतावास मा यता िमळताच ूःता वत केले या ूाधा यबमाने ूशासक य मा यतेचे ूःताव मा. ज हािधकार
नांदेड यांचेकडे सादर क न िनधीचे उपल धतेनस
ु ार कामे हाती घे यात येतील.
क रता वर ल ूःता वत कामांना लोकशाह अ णाभाऊ साठे नागर दलीत वःती सुधार योजने अंतगत मंजरु साठ
ूःताव सवसाधारण सभे समोर सादर.

वषय ब.19

नांदेड शहरा या मंजरु सुधा रत वकास योजना शासन िनणय बं. टपीएस-3206/488/िसआर-104(बी)/2006/युड 30 दनांक 03 ऑगःट 2006 अ वये मंजरु केली असुन

यातील से टर बी म ये ईपी बं. 4 नूसार मौ. असद ु लाबाद मधील

िस.स.नं. 10313 ( ेऽ 8909.75 चौ.मी.) वर ल आर ण बं. बी-51,

ह जीटे बल माकट व शॉ पंग सटरचे आर ण ूःता वत

आहे .
अङ ौी ू वण आर. अमवाल यांचे माफत सौ. चंिभागाबाई ओमूकाश िग डा व इतर 05 यांनी द.
महारा

10.11.2016

या

ूादे िशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 127 ची नोट स बजावलेली आहे सदर नोट स बजाव यानंतर

24 म ह या या आत जागा संपादन करणे आवँयक आहे .
तर उ

जागा ह खाजगी वाटाघाट , समावेशक आर ण, हःतांतरणीय

कायदयाअंतगत संपादन करावे

यासाठ

वकास ह क (ट ड आर) अथवा भूसंपादन

लागणा-या खचास आथ क व ूशास कय मा यता िमळणेसाठ चा ूःताव मनपा

सवसाधारण सभे समोर मा यतेःतव सादर.
ःवा र त/नगरसिचव,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

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

