नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.
( दनांक 28.02.2017 ची सवानुमते तहकुब कर यात आलेली)
दनांक. 17.03.2017 रोजी दपार
03.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची अंदाजपऽ कय वशेष सभा मनपाके या
ु

मु य कायालयाचे ूशास कय इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागृहात मध्ये भर व यात आली होती. उप ःथती
न दणी र जःटर मध्ये ःवा र क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.
सौ. दे शमुख मंगला गजानन, सभापती
सवौी
तेहरा अनुजा अिमतिसंह

फा ख हसे
ु न कासीम साब

जक या बेगम स. मुखतार

कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

मोकले सोनाबाई रामचंि

स. जानी म. कासीम

िचखलीकर सं दप सुभाषराव

क याणकर बालाजी द राव

गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल

जाधव जयौी आनंद
सभापती

उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय, ूभार आयु
वाघमारे , ूािधकृ त अिधकार तथा उपआयु

तथा उपआयु

( वकास) ौी र ाकर

(महसुल) तथा मु यलेखािधकार ौी कंदे वाड,

मु य

लेखा प र क ौी आर. एस. कोलगणे, कायकार अिभयंता ौी िगर ष कदम, कायकार अिभयंता ौी
सुमीव अंधारे , सव वभाग ूमुख,

े ऽय अिधकार यांचे ःवागत क न अंदाजपऽ कय वशेष सभेचे

कामकाजास सु वात कर यात येते.
सभापती
अनुजा तेहरा

अथसंक पीय तहकुब केलेली सभा सु

कर यात येते.

मालमता कराची वसुली अ यंत चांगली चालु आहे . वसुली चांगली अस याने उपआयु

महसुल व

वसुली वभागा या सव कमचा-यां या अिभनंदन कर यात येते.
ूािधकृ त अिधकार

मनपा या हदद तील नांदेड शहराची लोकसं या 6.50 ल

अनुजा तेहरा

मला तर वाढत नाह

अंदाजे एक लाख दहा हजार आहे त. मालम े या सं येत

मानधन आयु

आहे . शहरातील मालमतेची सं या ह

म मध्ये वाढ झालेली आहे त.

क टॅ समध्ये कोण याह ूकारचा वाढ करावी. तसेच कंऽाट डॉ टराचे

साहे बांनी वाढवले.

याच ूमाणे आप या कंऽाट इं जीिनअर यां या पगारात वाढ

कर यात यावी.
ूािधकृ त अिधकार

बजेटमध्ये सव कंऽाट कमचार यांचे मानधन
याची अंमलबजावणी

अनुजा तेहरा
ूािधकृ त अिधकार

वाढ कर याबाबत तरतुद करावी.

याूमाणे ूशासन

करे ल.

यवसाय परवा याबाबत सुध्दा कायवाह करावी.
मनपा हदद त 15 ते 16 हजार लहान मोठे दकाने
असतील केवळ 4000 दकानाचा
न दनी केलेली
ु
ु

आहे .
अनुजा तेहरा

ःवे छा िनधी 30 ल

ठे वला होता तो ःवे छा िनधीत 10 ल

पयाची वाढ क न तो 40 ल

कर यात यावा.
उमेश च हाण

ू येक ूभागासाठ 80 लाख

पये ठे व यात यावे. जे बीएसयुपीचे घर आहे त

या केवळ 8 हजार

घराना टॅ स लाव यात येत आहे . उवर त बएसयुपी या घरांना टॅ स लाव यात आलेला नाह .
लोकांना घर नंबर दे यात यावा.

यां याकडू न टॅ स वसुली क न

या

यावा.यामुळे मनपाचे उ प नात

वाढ होईल. केवळ आपण 80 हजार लोकांचा आपण टॅ स वसुल करतो इतर 35 हजार लोकांचा
आपण टॅ स घेत नाह .
अनुजा तेहरा

ँयाम टॉक ज व गणेश टॉक जला जो टॅ स लावला आहे .
लाव यात आला आहे .

ूािधकृ त अिधकार

दो ह

या सुधारता येतील.

यामुळे टॅ स वेगळा लागला असेल जर मेजर मटमध्ये
या दो ह

या◌ुनसार तपासनी क न घे यात येईल. चुक अस यास
अनुजा तेहरा

गु

दारा एर यामध्ये नळ जोडणीची

दे खील

यांना टॅ स का वेगवेगळा का

याचे हे र फाय क न घे यात यावे.

ठकाणचा रे ड रे नर वेगळा आहे .

चुका असतील तर

तो

तपासुन घे यात यावे.

दनांक 17.2.2017 रोजी

टॉक ज या

संिचका काढ यात या यात

सुधारणा कर यात येईल.

बोगस मागणी बले गेली आहे त. ती बले गेली अस यास ती

तसेच मनपामाफत द. 8.3.2017 रोजी या मह ला दना िनमी

कायबम आयो जत कर यात आलेला आहे . या कायबमाची मला

अदयापपयत कायबमाची पऽीका ूा

झालेली नाह मी माजी सभापती ( ःथायी सिमती)

असुन

सध्या ःथायी सिमती सदःय दे खील आहे . मला कायबमाची पऽीका का पाठव यात आली नाह . मी

(2)
या कायबमाची तयार चांगली केली होती. मला आजपयत पऽीका िमळालेली नाह मला जािनव
पुवक पऽीका न दे याचे ठर व यात आले आहे क काय याचा खुलासा ूशासनाने करावा. म हलाच
मह लांना मागे ओढत असतात हे यो य नाह . वाटप करणारा कोण आहे
ूािधकृ त अिधकार

यांना बोलव यात यावे.

आज सांयकाळ कायबम आहे आपणास ःटॅ ड ंग िनमऽण आहे या कायबमास आपण उप ःथत
रहावे अशी वनंती आहे .

स.जानी म. कासीम

आपण जी टॅ स वसुली करत आहोत ती अगद चांगली आहे . मला ह टॅ स वसुली कर त असताना
मह या या शेवट लोकाकडे जाणे चुक आहे . जर एमएसईबी सारखे आपण दर मह याला वसुलीला
नागर काकडे गेले पा हजे. जर नागर काकडे दर मह या गेले तर
शेवट एकदाच वसुलीसाठ जातो.
येतात आ ण

यामुळे

यांना ऽास होणार नाह . पण

या नागर कांना ऽास होवू शकतो. ते मग आम याकडे

यांना आपण थोड फार टॅ स भर यास सुट दली पा हजे. जो आ हाला

वाड वकास िनधी ठे व यात येतो

या वाड वकास िनधीच जाःत खच

बजेटमध्ये

वर त कर यात यावा.अशी

मी ूशासनास वनंती करतो. मी 80 ल ाचा िनधी ठे व यात आला आहे . तो ठे वलेला िनधी खच
कर यात यावा. खडकपुरा साईडकडे इदगाईसाठ बजेट दे यात यावे. यावष या बजेटमध्ये दे खील 1
कोट 5 ल
तुलजेस यादव

बजेटमध्ये तरतुद ठे व यात यावी. ईदगाह या ठकाणची कामे क न

यावे.

गुंठेवार चा एक उ प नवाढ चा वषय आहे . गुंठेवार चालु आहे . चालू नस यास ती गुंठेवार चालू
कर यात यावी.

ूािधकृ त अिधकार

गुंठवार मध्ये

सवसाधारण सभेने ठराव घेतला आहे . 2001 पुव चे असलेले

आहे . गुंठेवार मध्ये

या लोकांनी रे युलर क न घेतले नाह

लॉट यामध्ये समावेश

यां यावर कडक कायवाह

केली

पा हजे.
तुलजेस यादव

या नागर कांनी बांधकाम परवानगी घेतली असले तर

यांनी

बांधकाम जाःतीचे केले अशा

मालम ा धारकांनी जाःतीचे बांधकाम केले असले तर अशा वेळ ते बांधकामे ह हाडिशपमध्ये
घे यात यावे.
अनािधकृ त

यामधून ह आपणास उ प न वाढ घे यास मदत होईल. असे संपण
ू बांधकाम आपण
हणुन

या संपूण बांधकामाला आपण शाःती लावतो. शाःती

या यावर पे ड ंगच

राहणार आहे .
ूािधकृ त अिधकार

बांधकाम परवानगी ह
बांधकाम केले असेल तर

उमेश च हाण

आपणास िनयमामध्ये राहन
दयावी लागते. एफएसआय पे ा जाःतीचे
ु
यांला बांधकाम शाःती लागणार आहे .

आ हाला आताच माह ती िमळाली क महारा

शासनाने ःथािनक संःथा कराची

एका वषासाठ मुदत वाढ केली आहे . याचा आपण ूचार करावे
हा वषय घेवून

जावा

अभय योजना ह

याची जाह रात करावी. लोकापयत

हणजे आपले उ प नात वाढ होईल. नळ जोडणीची सव ू बया ह मु य

कायालयातुन झाली पाह जे.कारण आप याकडे नळ जोडणीचे रे कॉड नाह . आपला मालम ा स वा
लाख आहे त. नळ कने शन केवळ

60 हजार आहे त. बीएसयुपी या घरांना

दे खील नळ जोडणी

दे यात यावी. यामधुनह आपला रे ह िन हमध्ये वाढ क न घे यात यावे. या मधून आप याला दोन

कोट चे उ प न होईल. डॉ टराची भरती कर यासाठ न याने जाह रात दे वून भरती करावी. भरती
करताना शुगर त ,एम ड राह ले पा हजे. याची ओपीड तीन तास चालते. तर
8 तास काम क न

यांचे कडू न आपण

यावे. यामुळे शहरातील नागर कांना याची सोय होईल. आता तर आपण जावून

ू
चेक केले तर कोणीह भेटणार नाह . एमड मेड सीन राह ले पाह जे.सव कमचार काढन
टाकले
पाह जे.नवे कमचार याची भरती केली पाह जे.न याने अज मागवून भरती करावी.

ूािधकृ त अिधकार

असे जर के यास मनपा व ध्द स. यायालयात केसेस जातील. आप या तर गरज आहे .

तुलजेस यादव

जे गरजेचे आहे .

उमेश च हाण

िस ह ल हॉःपीटलमधील डॉ टरांना 25 हजार मानधन आहे .

यांना ठे व सयात यावे 40 हजार मानधात वाढ केली आहे .

काम कमी क न घेतो.

यांची आवँयकता नाह

ू टाकावे.
यांना काढन
आण

यांचेकडू न आपण

यांचे आठ तास सेवा घे यात

येतात. आप याकडे तसे होत नाह . आपले डॉ टर कती आहे त याचा खुलासा कर यात यावा.
वैदयक य आरो य अिधकार

आप याकडे 15 दवाखाने आहे त. आ ण 24 डॉ टर कायरत आहे त.

उमेश च हाण

डॉ टरांचे मानधन कमी क न टाकावे.

अनुजा तेहरा

डॉ टर सोबतच इं जीिनअरचे मानधनात वाढ करावी.

उमेश च हाण

सव अंथसं पाचे अिधकार हे मा. सभापती महोदयांना दे यात यावे.

तुलजेस यादव

सव अिधकार हे मा. सभापती महोदयांना दे यात यावे काह सुचना अस यास
यांचे कडे दे यात यावे.

या सुचना सभापती

(3)
जयौी जाधव

तय बाजार अंतगत सन 2014-15 ला मनपाला

पये 55 ल

महसुल जमा झाला होता.

यानंतर

मनपाने आप या कमचा-याकडू न वसुली करणे चालू केले पण सन 2015-16 व सन 2016-17 या
दोन वषात

पये 40 ल

सुध्दा वसुली झाली नस यानमुळे सन 2017-18 या वषात या बाबत

ठोस िनणय घेवन
ू तयर बाजीर चे काम मागील 10 ते 12 वषापासुन
काम केलेले आहे

यांची िनयु

क न मनपाचे महसुल वषाकाठ

या एज सीने चांग या ूकारे
पये 70 ल

हाईल याकडे ल

घालावे.
ूािधकृ त अिधकार

आपण तय बाजार ची िन वदा काढली होती परं तू तय बाजार मध्ये सबिमशन कोणीह केले नाह .

तुलजेस यादव

तय बाजार मध्ये आपण ड मा ड खुप ठे वली आहे . ती डमांड कमी कर यात यावी तर ह िन वदा

यामुळे पु हा पु हा ूिसध्द के या आहे त. ूितसाद िमळत नाह .

उमेश च हाण

कोणीतर खरे द करणेसाठ समोर येतील.

मागील वेळा आपण ितन

मह यातचे िन वदा काढ या हो या. माऱ पुण हो यापुव एका वषाचे

टे डर काढावे टे डर काढ याचे अिधकार ःथायी सिमतीला आहे .
मालम ा यवःथापक

चार मह यासाठ 56 ल ाचे टे डर काढले होते. एका वषासाठ एक कोट 10 ल

र कम ठे व यात

आली .
जयौी जाधव

मनपाने सन 2012 मध्ये शहरात युझर चाजस नांवाने दवाखानाने हॉटे ल

यवसायीकांडून युझर

पाने ए टु झेड या माध्यमातून महसूल गाळा कर यात आदे शीत केले होते.

चाजस या

पण

ु ड कडू न या कामाकर ता सहकाय न झा यामुळे मनपाके या एस.आय. कडू न ह सव वसुल
एटझे
कर याचे ठर वले

यां याह या मह वा या कामाकडे पुणपणे दल
ु

हणून या युझर चाजसचा अथसंक पामध्ये समा व

होत अस याचे

दसुन येते.

क न मनपाने महसूल वाढे ल याकडे ल

दयावे.
ूािधकृ त अिधकार

आपण टॅ स सोबत वसुल केले तर ह युझर चाजसची वसुली होवू शकते. ह कर याची जबाबदार
ु ड
एटझे

आपण

वर टाक यात

आली

न हती.वषभरात आपला 6 कोट
10 ल

होती

यासाठ

मनपाने

कमचार

यांची

िनयु

केली

ु ने अंदाजे
पाचे उ प न यामधून अपे ीत आहे आता पयत एटझे

पये वसुल केले असतील.

जयौी जाधव

ु ड कडू न काम काढन
ू
एटझे

ूािधकृ त अिधकार

कचरा उचलने, शा सपोट करणे आ ण ू बया करणे यासाठ यासाठ िन वदा माग वत आहोत चार

क न

ु ड कडू न काम काढन
ू घे यात यावे. ते ूभाग िनहाय काम
यावे. एटझे

यावे.

वेळा आपण िन वदा मागणी केली आहे . ूोिसंग ू बया कर यासाइ
यामुळे आपला
नाह तर

एकच कंऽाटदार असला पाह जे

यामध्ये फायदा आहे मनपाचे ह त राह ल तो ूोिसंग लॉट काया वीत क

शकेल

याची जबाबदार नसेल तर तो काम करणे बंद करे ल दै न दन साफसफाई आपली िनट

राह ल तो काम सोडू न जाणार नाह .
तुलजेस यादव
ूािधकृ त अिधकार

ु ड सोब कमी होणार आहे
द.27.3.2017 ला आपले कंऽाटदार एटझे

बंद केले तर काय उपयोग हाईल हे सांगावे.

यावर आपण आ ण

यांनीकाम

ु डने काम बंद केले तर आपण 100 टॅ टर, लेबर घे यासाठ झोनलला
द.27.03.2017 ला एटझे

अिधकार

दले जाणार आहे . मनपाचे काह लेबर आहे त 500 ते 550 हे होतील आ ण बाहे रचे

कमचार हे असे एकुण 750 ते 800 लेबर आपणास शहरा या सफाईसाठ पुरे होतील या पध्दतीचे

ु ड आजह िनघून गेले तर
आपण िनयोजन केलेले आहे . पुण तयार मनपाने केलेली आहे .एटझे
आपणास अडचन येणार नाह याची आपण काळजी घेतली आहे .
उमेश च हाण

मनपाके या सालसन 2015-16 चे सुधार त व सालसन 2017-18 चे मुळ अंदाजपऽकात द ु ःती व

तेहरा अनुजा

ौी उमेश च हाण यांनी सालसन 2015-16 चे सुधार त व सालसन 2017-18 चे मुळ अंदाजपऽकात

फेरफार कर याचे संपुण अिधकार सभापती यांना दे यात येते.

द ु ःती व फेरफार कर याचे संपुण अिधकार सभापती यांना अिधकार दे याचा जो ूःताव मांडला
यास माझे अनुमोदन आहे .

सभापती

तसेच सन २०१५-२०१६ चे सुधार त अंदाजपऽकात ठरावात दश व यात आ याूमाणे खच बाजूस
सुधारणा क न उवर त अथसंक प

जसे या तसे मंजरु कर यासाठ महासभेस िशफारस कर यात

येते सन ःथायी सिमती सदःयां या सुचने ूमाणे
िशफारशीनूसार

वाड

वकास िनधी अंतगत स.सदःयां या

यांचे ूभागात ू येक ४०-४० ल ाची कामे कर यासाठ

वशेष िनधीची तरतूद

कर यात येत आहे . आयु ांनी केले या िशफारशीनूसार कि य व ालयाचे

धत वर मनपाची इं मजी

माध्यमाची शाळा सु करणे, व वध बाबीकर ता भुसंपादन करणे ई. बाबीकर ता अंदाजपऽकात तरतूद

(4)
कर यात येत आहे . स. सदःयांनी
केली आहे

याूमाणे

आ याूमाणे तरतूद

मूळ अथसंक पास

याबाबीकर ता तरतूद कर याची

िशफारस

सन २०१७-२०१८ चे मूळ अथसंक पात ठराव ब. १४५ मध्ये दश व यात
कर यासाठ

व आयु तांचे उवर त अथसंक पास

व

यातील ूःतावास

मा यता दे यासाठ महासभेस िशफारस कर यात येते, हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो
ठराव ब. १४५

ठराव

आयु , नांदेड वाघाळा शहर महानगपािलका नांदेड यांनी ःथायी सिमती समोर सादर केले या सालसन २०१६-२०१७ चे
सुधार त अथसंक पात खच बाजुस खालील ूमाणे द ु ःती क न उवर त अथसंक प जसे या तसे मंजरु क न
दे यासाठ

ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस िशफारस करते.

यास मा यता
तसेच आयु ,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांनी ःथायी सिमती समोर सादर केलेले सालसन २०१७-२०१८ चे मूळ अथसंक पात
खालील दश व यात आ या ूमाणे

व वध िशषकात द ु ःती व फेरफार सुचवून उवर त अंथसंक पास

तसेच अथसंक पात

आयु तांनी केले या ूःतावसह जसे या तसे मंजरु कर यासाठ ह ःथायी सिमतीची सभा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस
िशफारस करते.
सालसन २०१६-१७ चे सुधार त अंथसंक पचे जमा बाजु
अ.

लेखा िशष

मा. आयु

ब.
१
२

यांनी

ःथायी सिमतीने

सुच वलेली तरतुद

सुच वलेली तरतुद

सुधार त वकास िनयंऽण िनयमावलीनुसार हॉडिशप ूिमयम तसेच कं पाउड ंग फस

५,००,००,०००/-

८,००,००,०००/-

नाहरकत ूमाणपऽ, आक टे ट लायसस, छाननी फस, अनामत र

१,२०,००,०००/-

३,५४,००,०००/-

म, बांधकाम LBT,

पा यासाठ पुनभरण अनामत
सालसन २०१६-१७ चे सुधार त अंदाजपऽक
अ.

लेखा िशषक

मा. आयु

ब.

यांनी

सुच वलेली तरतुद

ःथायी सिमतीने
सुच वलेली
तरतुद

१

मागील वषातील ूलं बत दे यके अदाई करणे साठ

(सावजिनक बांधकाम

वभाग

८,००,००,०००/-

२०,००,००,०००/-

२

मा. महापौर भ ता, मा. उपमहापौर, मा. सभापती (ःथायी सिमती), मा. सभागृह

५,००,०००/-

१०,००,०००/-

२०,००,०००/-

३०,००,०००/-

८,५०,००,०००/-

१,५०,००,०००/-

५०,००,०००/-

७०,००,०००/-

५,००,०००/-

७,००,०००/-

ःपलवक)
नेता, मा. वरोधीप

नेता, मा. सभापती व मा. उप सभापती (िशमवबाकस) अितथी

भ ता, अिधकार व पदािधकार यांचेकडे येणा-या अ यंगतांसाठ चहा-पाणी भ ता
३
४

मु य रः या या मध्यभागी व ुत खांब बस वणे, नवीन खंब बस वणे Electrical
Pole Shifting
मनपा इमारतीसाठ वधुत दे खभाल द ु ःती करणे, सोलार दवे, पथ दवे व व ुत
सा ह य खरे द .

५
६

इमारत द ु ःती

महापौर िनवास भाडे व इतर इमारती भाडे
सालसन २०१७-१८ चे मुळ अंथसंक पचे जमा बाजु

अ.

लेखा िशष

मा. आयु

ब.

यांनी

ःथायी सिमतीने

सुच वलेली तरतुद

सुच वलेली तरतुद

१

LBT मधुन तुटडा झाले या र कमा बाबत सहा यक अनुदान

५५,००,००,०००/-

७८,००,००,०००/-

२

१४ या व

४०,००,००,०००/-

६०,००,००,०००/-

३

शासनाचे वशेष अनुदान

४

BOT & BFT मनपा या सव मंगल कायालय/ सांःकृ तीक सभागृहाचे खाजगीकरण

आयोग अनुदान

००

१५,००,००,०००/-

६,००,००,०००/-

१५,००,००,०००/-

२,००,००,०००/-

१३,००,००,०००/-

सुधार त वकास िनयंऽण िनयमावलीनुसार हॉडिशप ूिमयम तसेच कं पाउड ंग फस

८,००,००,०००/-

१७,००,००,०००/-

नाहरकत ूमाणपऽ, आक टे ट लायसस, छाननी फस, अनामत र

३,००,००,०००/-

५,७५,००,०००/-

त वावर शॉ पंग कॉ पले स व मंगल कायालय बांधणे, बंजारा हॉःटे ल या जागेवर
शॉ पंग व मंगल कायालय बांधकाम करणे, रं जतिसंघ माकट, राजीव गांधी माकट,
आयुव दक दवाखा याजवळ ल माकट व इतर माकट बांधकाम करणे
५
६
७

यवसाय परवाना स

चा करणे व नुतनीकरण करणे

पा यासाठ पुनभरण अनामत

म, बांधकाम LBT,

(5)
सालसन २०१७-१८ चे मुळ अथसंक पाची Ð खच बाजू
अ.

लेखा िशषक

मा. आयु

ब.
१

शहरातील व वध भागातील हं द ु ःमशानभुमी दफनभुमीचा वकास/ भुसंपादन करणे,

यांनी

ःथायी सिमतीने

सुच वलेली तरतुद

सुच वलेली तरतुद

१,००,००,०००/-

७,५०,००,०००/-

२,००,००,०००/-

४,००,००,०००/-

५०,००,०००/-

१,००,००,०००/-

००

३४,४०,००,०००/-

२५,००,०००/-

१,००,००,०००/-

तसेच शहरातील व वध भागातील मुःलीम कॄःतानचा वकास करणे भुसंपादन करणे

तसेच गेट ब. 1,2, व 3 येथील वकास कामां या भुसंपादनाकर ता - 5 कोट .
1) चैत य नगर कॄःतान आवार िभंत घेणे. Ð 50 ल
2) बड दगा कॄःतान आवर िभंत बांधकाम करणे Ð 50 ल
3) ू.ब. 55 मध्ये कॄःतान बांधकाम करणे Ð 50 ल
4) ू.ब.29 नई आबाद येथील ःमशानभुमीस संर ण िभंत बांधणे Ð 50 ल

5) ू.ब.3 सांगवी भागात ःमशानभूमी शेड तयार क न संर ण िभंत बांधणेÐ50 ल
२

रा पु षांची पुतळे दे खभाल, सा वऽीबाई फुले-महा मा

योितबा फुले, छऽपती शाहु

महाराज, महा मा बसवे र, महाराणा ूतापिसंह व हर त बांती जनक कै. वसंतराव

नाईक यांचे पुतळे उभारणे, तसेच तथागत भगवान गौतम बुध्दांची पुणाकृ ती मुत
बस वणे व इतर पुतळे उभारणी. (महारा

शासना या िनधीतुन तरतुद न झा यास

मनपा िनधीतुन)
३

शक टिमन स उभारणेकर ता भुसंपादन करणे.

४

स. सदःयां या िशफारशींसह भांडवली जमा मधून ू येक ूभागात वकासकामे करणे
80 ल

५

तसेच ूभाग ब.7 मध्ये 1 कोट 20 ल

कि य व ालया या धत वर मनपाची इं मजी माध्यमाची शाळा सु

करणे (भुसंपादन व

इमारत बांधकाम करणे)
६

सखल भागातील पावसा या पा याचा िनचरा करणे.

००

१०,००,०००/-

७

गु

००

५०,००,०००/-

३,००,०००/-

५०,००,०००/-

००

२,००,००,०००/-

ारा लंगर सा हब या वतीने नांदेड शहरात कर यात येत असलेले वृ ाचे जतन व

संर ण कर यासाठ वृ ाला िनयिमत पाणी दे णे व इतर अनुषंिगक कामे कर यासाठ .
८

लातूर रोड डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर चौकाचे सुशोिभकरण करणे

९

शहरातील मनपा मालक या भूखंडावर महसुल वाढ साठ

यावसाियक बांधकाम करणे

व उवर त जागेत खेळाचे बांधकाम करणे.
१०

िसडको येथील डॉ. शंकरराव च हाण अ यािसकेत फिनचर व पुःतके खरे द करणे.

००

२५,००,०००/-

११

मनपा

े ऽय कायालये अ,ब,क,ड अंतगत भाजीपाला माकट उभारणे

००

४,००,००,०००/-

१२

मनपा

े ऽय कायालये अ,ब,क,ड अंतगत मटन माकट उभारणे.

००

४,००,००,०००/-

१,००,०००/-

१,५०,००,०००/-

००

१,००,००,०००/-

१,००,००,०००/-

५,००,००,०००/-

वभाग

८,००,००,०००/-

३०,००,००,०००/-

मा. महापौर भ ता, मा. उपमहापौर, मा. सभापती (ःथायी सिमती), मा. सभागृह नेता,

५,००,०००/-

१०,००,०००/-

५,००,०००/-

२५,००,०००/-

१३

मनपाके या शे िचंग माउं ड येथे वकास आराखडयात दश व याूमाणे सपाट करण क न
उ ान वकिसत करणे.

१४

अबचलनगर भागात मलिनःःसारण लाईन टाकणे.

१५

मागील वषातील ूलं बत दे यके अदाई करणे साठ

(पाणीपुरवठा व मलिनःःसारण

ःपलवक)
१६

मागील वषातील ूलं बत दे यके अदाई करणे साठ

(सावजिनक बांधकाम

ःपलवक)
१७

मा. वरोधीप

नेता, मा. सभापती व मा. उप सभापती (िशमवबाकस) अितथी भ ता,

अिधकार व पदािधकार यांचेकडे येणा-या अ यंगतांसाठ चहापाणी भ ता.
१८

महापु षां या जयंतीिनिम त या यानमालेचे आयोजन करणे.

१९

द ु हे शाह रहे मान इदगाहचा वकास करणे.

००

५०,००,०००/-

संत बाबा जोिगंदर िसंघ उ ानाचे काम क न कंपाउं ड वॉलचे बांधकाम करणे.

००

२४,००,०००/-

२१

साईनगर भागात बाबा शेख फर द दवाखा याचे उवर त वकासकामे करणे.

००

२४,००,०००/-

२२

इदगाह मैदान येथे लॅटफाम तयार करणे.

००

२५,००,०००/-

२०

२३

िशवनगर, नंद माम सोसायट येथे मलिनःःसारण लाईनकर ता

००

३३,००,०००/-

२४

शहरातील गोर ण भागात मु य ना याचे बांधकाम करणेकर ता

००

५०,००,०००/-

(6)
२५

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर या यानमालेचे आयोजन

५,००,०००/-

१५,००,०००/-

२६

रमजान म ह यात इ तार पाट या आयोजनाकर ता

१,५०,०००/-

२,००,०००/-

२७

महानगरपािलका

व

००

१,००,०००/-

२८

िशवाजीनगर चौकात ःवातं यसेनानी आबासाहे ब दे शमुख लहानकर यां या ःमारकाचे

००

१०,००,०००/-

२९

ूभाग ब.39 येथील एन.ड .41 के - 1 भागातील द

ाभूमी वहाराची डागडू जी करणे

००

१०,००,०००/-

ूभाग ब.1 मध्ये एजाज भाई बेग यांचे घर ते ल ढे सर यांचे घरापासून ते िगर राज

००

१०,००,०००/-

००

१०,००,०००/-

००

१०,००,०००/-

अ पोपहारासाठ

अथसंक पीय

वशेष

सभेकर ता

उप ःथत

सदःयांना

जेवण

सुशोिभकरण करणे.
तसेच सांःकृ तीक सभागृह उभारणे.
३०

यां या ूो हजन ःटोअस पयत सी.सी. रःता करणे.
३१

ूभाग ब.1 मध्ये दे बडवार सावकार यां या घरापासून ते ऽवेणी नगर रोड पाट पयत
सी.सी. रःता करणे बाबत.

३२

ूभाग ब.1 मध्ये िशवसाई नगर पाट ते पावक हनुमान मं दरापासून ते क ते यां या
घरापयत सी.सी. रःता करणे बाबत.

३३

ूभाग ब.1 मध्ये ओंकारे ँवर नगर येथे अंतगत सी.सी. रःते करणे.

००

१०,००,०००/-

३४

ूभाग ब.1 मध्ये िगर राज

००

१०,००,०००/-

परबु-हाणनगर भागातील ग ली नं.10 आ ण 23 मध्ये नवीन

००

१०,००,०००/-

परबु-हाणनगर भागातील ग ली नं. 5,7,9 आ ण

००

२५,००,०००/-

००

१०,००,०००/-

००

१०,००,०००/-

००

१०,००,०००/-

ूो हजन ःटोअस पासून ते शेख सर यां या घरापयत

सी.सी. रःता करणे.
३५

ूभाग ब.6 मध्ये
जलवा हनी टाकणे.

३६

ूभाग ब.6 मध्ये

21 मध्ये

मलिनःःसारण वा हनी टाकणे.
३७

ूभाग ब.12 मध्ये जवाहरनगर हाऊिसंग सोसायट भागात ौी. आनंद भारती साहे ब
यां या घरापासुन ौी. नागनाथ कुंभार साहे ब यां या घरापयत सी.सी. रःता करणे.

३८

ूभाग ब.12 मध्ये खोॄागडे नगर नं.1 भागातील जागा उपल ध असले या ठकाणी
समाज मं दराचे पुण बांधकाम करणे.

३९

ूभाग ब.12 मध्ये वनायक नगर भागातील ौी. मठपती यां या घरापसुन ौी. बे रकर
यां या घरापयत सी.सी. रःता करणे.

४०

ूभाग ब.24 मध्ये इःलामपुरा ते शे चींग माउं ड ते गाडे गांव रोड पयत रःता बांधणे.

००

१,००,०००/-

४१

ूभाग ब.24 शे चींग माउं ड ते असद ु लाबाद लगत पांदन रःता ते गाडे गाव रोड पयत

००

१,००,०००/-

ूभाग ब.26 मध्ये ह बबीया कॉलनी व खुसरो नगर भागात अंतगत िसमट रःते

००

२४,००,०००/-

००

१५,००,०००/-

००

१०,००,०००/-

००

१०,००,०००/-

ूभाग ब.29 मध्ये ौी ू हाद दधे
् े यां या घरापयत
ु यां या घरापासून राजू घुग

००

१०,००,०००/-

ूभाग ब.29 मध्ये ौी सुभाष

पंपरणे यां या घरापासून मनोहर नेमाडे यां या

००

१०,००,०००/-

ूभाग ब.29 मध्ये ौी बजरं ग उपलंचवार यां या घरापासून ूकाश बुरडे यां या

००

१०,००,०००/-

००

१०,००,०००/-

००

१०,००,०००/-

रःता तयार करणे.
४२

करणे.
४३

ूभाग ब.28 मध्ये आलमखान यां या घरापासून ते गौस कंगारवाले यां या घरापयत
आर.सी.सी. रोड व से नेज लाईन टाकणे.

४४

ूभाग ब.28 भंगार लेन मध्ये भारत व ालय शाळे पासून ते डॉ. आंबेडकर वाचनालय
चौरःता पयत आर.सी.सी. नाली टाकून ःलॅब टाकणे.

४५

ूभाग ब.29 मध्ये ौी िशवाजी भंडरवार यां या घरापासून ौी ध ड बा कोकूलवार
यां या घरापयत आर.सी.सी. नाली करणे.

४६

आर.सी.सी. नाली करणे.
४७

घरापयत आर.सी.सी. नाली करणे.
४८

घरापयत आर.सी.सी. नाली करणे.
४९

ूभाग ब.29 मध्ये ौी सुरेश भारसकर यां या घरापासून नगरवाडे यां या घरापयत
आर.सी.सी. नाली करणे.

५०

ूभाग ब.31 मध्ये नूर पहे लवान यां या घरासमोर ल पटांगणापासून लकड चा घोडा
मं दर ते सालार भाई वांगीवाले पयत नवीन से नेज लाईनचे बांधकाम क न रोडचे
बांधकाम करणे.

(7)
५१

ूभाग ब. 31 मध्ये सरा या माग या कॄःतानपासून होळ

मेनरोड पयत रोडचे

००

१०,००,०००/-

ूभाग ब.31 मध्ये हातजोड मं दर हःनैन म ःजद रोड ते केरा या मह या अखेर

००

१५,००,०००/-

बांधकाम करणे.
५२

भाग पयत, लगत या चार ग

यास हत प या या पा या या लाईन टाकणे बाबत.

५३

ूभाग ब.32 मध्ये मलिनःःसारण लाईन टाक याकर ता

००

१०,००,०००/-

५४

ूभाग ब.32 मध्ये जलवा हनी टाकणे व वंधन वह र द ु ःतीकर ता

००

५,००,०००/-

५५

ूभाग ब.32 मध्ये सी.सी. व बी.ट . रःते कर ता

००

२०,००,०००/-

५६

ूभाग ब.37 मध्ये कौठा येथे अ यािसका इमारतीचे बांधकाम करणे.

००

५०,००,०००/-

५७

शारदानगर मु य रःता ते ःवातं य सैिनक कॉलनी सी.सी. रोड करणे.

००

१०,००,०००/-

५८

ताजनगर हाऊिसंग सोसायट मध्ये प याचे पा याची व से नेजची लाईन टाकणे.

००

१०,००,०००/-

५९

भोईग ली लआमीनगर नद काठा वर ल रःता वकास

००

५,००,०००/-

६०

महापािलका वधापन दनािनिम त व वध कायकमाक रता.

००

२,००,०००/-

६१

मनपा सफाई कामगारां या आरो य सुर ेकर ता साठ सा ह य खरे द

००

३,००,०००/-

६२

ूभाग ब.15 मध्ये व वध वकासकामे करणे

००

५०,००,०००/-

६३

महापौर भाडे व इतर इमारती भाडे

५,००,०००/-

१०,००,०००/-

सभापती

आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जा हर कर यात येते.

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

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

