नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
शुबवार,

द.

26.05.2017

रोजी

दपार
ु

03.00

वाजता

नांदेड

वाघाळा

शहर

महानगरपािलकची

सवर्साधारण

सभा

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

कदम गंगाबाई नारायण

क याणकर बालाजी द राव

सातोलीकर ौीिनवास आश ना

पवळे उमेश दे वराव

कंठे वाड सिवता मारोतराव

िबयाणी ूिवण बालाूसाद

च हाण आनंद शंकरराव

अ नेवार गंगासागर सं दप

क याणकर बालाजी दे िवदासराव

भवरे कशोर दामोधर

कदम शीला सुिनल

ूमोद मुरलीधराव खेडकर

कनकदं डे मो हनी महे शराव

वाजेदा तबःसुम अथर अली खाँ

स यद जानी म. कासीम

मोकले सोनाबाई रामचंि

पोकणार् नवलकुमार ओमूकाश

जाधव जयौी आनंद

गुरर्म िवनयकुमार जग दश

च हाण ौ दा सुिशल

गाड वाले िवरििसंघ जगतिसंघ

उमरे कर अशोक रावण

मु दराज कमलाबाई रामःवामी

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

दे शमुख बाळासाहे ब गंगाधरराव

स यद इतरत फातेमा स. मजहर हसे
ु न

गफार खान गुलाम महमंद खान

धबाळे गणपत गुणाजी

यादव तुळजाराम गणेशलाल

खेडकर

राओऽे संिगता पृ वीराज

योती महि

िगल सरजीतिसंघ पंजाबिसंघ

अ. हबीब अ. रह म बागवान

अ दल
ु फसीया फरदोस

अ. स ार अ.गफुर

आसीया बेगम अ. रह म बागवान

स. शेर अली स. महे बुब अली

इशरत फातेमा अ. शमीम

कुरे शी चाँद पाशा खाजा

तहे सीन बेगम अ. समद

फा ख हसे
ु न कासीम साब

राखेवार सितष शेष पा

चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस

गु खुद सुंदरलाल कशनलाल

सुदशर्ना महे श (बाळु ) खोमणे

बावजीर शेख हबीब शेख अ द ु ला

लतीफा बेगम बु-हाण खान

रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह
कशोर कशनलाल यादव

ठाकुर अ नपुणार् ज मुिसंह
सोड गु िूतकौर दलीपिसंघ

गायकवाड वैजयंती िभमराव

मोरे संजय गंगाधरराव

अिभषेक रमेशराव सौदे

दे शमुख मंगला गजानन

सौ.लिलता मुंकुंदराव बोकारे

िवनय िव ांबर पाट ल

जमदाडे क णा िभमराव

येवनकर िवजय हराचंद

कदम िव ास बालाजी

अङ बन शाम वामनराव

अल केसर हसन िबन उमेद

काबरा रामनारायण रामदे व

सभे या अ य ःथानी मा. सौ. शैलजा कशोर ःवामी, महापौर हे होते तसेच ौी समीर उ हाळे आयु त, ौी र ाकर वाघमारे ,
उपआयु

(िवकास), ौी कोलगणे, मु य लेखाप र क, डॉ. ःमीता ठाकरे , ू. मु य वै कय अिधकार , ौी संतोष कंदे वार मु यलेखािधकार

तथा उपायु

(महसुल), ौी िगर ष कदम, कायर्कार

अिभयता (साबांिव). ौी सुमीव अंधारे

कायर्कार

अिभयंता पापुजिन, व

महानगरपािलकेतील सवर् सहायक आयु त, व सवर् िवभाग ूमुख उप ःथत होते
सुरवातीस नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामु हक िगत

हण यात आले.

उप ःथत सवर् स. सदःय, आयु , अिधकार कमर्चार याचे ःवागत क न आज या सभे या कामाकाजास

महापौर

सु वात कर यात येते.
िवरोधी प

नेता

मा. आमदार ूतापराव पाट ल िचखलीकर यां या वड लाचे िनधन झाले.

यांना ौ दाजंली अपर्ण कर यात

यावी.
सर जतिसंघ िगल

आप या मनपाचे माजी उप अिभयंता यांचे दे खील िनधन झाले आहे

िवनय गु म

आताच माझे िमऽ व ौी खेडकर व ौी िगल साहे बांनी जो ौ दाजंली अपर्ण कर याचा जो ूःताव मांडला
आहे

यांना ौ दाजंली अपर्ण कर यात यावी.

या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे . व दोन िमिनट उभे राहन
ू ौ दाजंली अपर्ण करावी अशी मी पुणर्

सभागृहास िवनंती करतो.

(2)
सभागृहनेता

सवर् सभागृहा माफर्त ौ दांजली अपर्ण कर यात यावी.

महापौर

दोन िमनीट ःत ध राहन
ु ौ दाजंली अपर्ण कर यात येते.

ठराव बं.03

ठराव

मा. आमदार ूतापराव पाट ल िचखलीकर यां या वड लाचे िनधन झाले असुन तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे माजी
उप अिभयंता यांचेह दे खील िनधन झाले आहे या दोघांना ौ दांजली अपर्ण कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता दे ते.
स यद शेर अली

भाजपाचे गटनेते ौी अिभषेक सौदे यांचे ल न झा यामुळे

सभागृहनेता

स. शेर अली यांनी जो ूःताव मांडला

महापौर

ौी अिभषेक सौदे यांचे ल न झा यामुळे

िव ास कदम

स या शहरात कच-याचा ू

अशोक उमरे कर

करावा व

यांचे अिभनंदन कर यात येते

यास माझे अनुमोदन आहे .
यांचा अिभनंदन कर यात येतो.

िनमार्ण झाला यावर ूशासनाने काय उपाय योजना केली

याबाबत खुलासा

यानंतरच सभेला सु वात कर यात यावी.

ूथम िवरोधी प

ने याला बोल याचा अिधकार आहे इतर नगरसेवकांना बोल याची परवानगी का दे यात

आली.
िवरोधी प नेता

महा मा बसवे र पुतळया या जागेवर ल मनपाने अितबमण काढलेले आहे .
यवःथा मनपाने केली नस याने आमदार साहे बांनी मनपा आयु ां या घर
मा.आयु
कंदे वार

मा. महापौर यां याकडे या लोकांचे आंदोलन केले तर
हे 20 तारखेपयर्त

यांची कुठलीह

यां या राहा याची यवःथेबाबत पऽ दले पण

या लोकां या िनवा-याची
जावून आंदोलन केले आहे .
यवःथा केली नाह उपायु

यावर कोणतीह कायर्वाह झाली

नाह . आजह हे लोक रः यावर आहे त आपले घर जर तुटले असते तर आपण काय केले असते यावर
महापौरांनी खुलासा करावा.
तुलजेस यादव

दनांक 24.5.2017 रोजी नगरे र मं दराचा ूःताव नगरसिचव िवभागात सादर होवूनह तो ूःताव का
घे यात आला नाह याबाबतचा खुलासा करावा.

सौ. सुदशर्ना खोमने

दनांक 24.5.2017 रोजी ूशासनामाफर्त नगरसिचव िवभागास ूःताव आला होता तो ूःताव िवषय पऽीकेवर
का घे यात आला नाह

याचे काय कारण असु शकते याबाबतचा खुलासा करावा.

महापौर

िवरोधी प

ने यांनी आप या नगरसेवकास जागेवर बस याबाबत सुचना करावी. सवार्नी खाली

तुलजेस यादव

काँमेस प ाचा या मंद राला िवरोध आहे काय याबाबत खुलासा करावा.

सभागृह नेता

1999 पुव या झोपडपटया या िनंकासीत क
जागेवर वाःत य कर त असतील तर

बसावे.

नये असा शासन िनणर्य आहे . झोपडपट वासी हे सरकार

यांची इतरऽ

माफर्त नगरसिचव िवभागास आजच ूःताव ूा

यवःथा ूशासनाने करावी असा िनयम आहे . ूशासना
झालेला असुन

या नागर कांन महापािलका

ेऽातील

बीएसयुपी योजने अंतगर्त बांधले या घरकुलाम ये ःथलां रत िनयमानुसार कर यासाठ या ूःतावास आज या
सभेस मा यता दे वुन

यांना ःथलांतर त

अ. स ार अ.गफुर

सभागृहनेता यांनी जो

महापौर

आयु ांनी याबाबत खुलासा करावा.

हणटले क नगरसिचव िवभागास ूा

दे यात बाबतचा जो ूःताव मांडला
आयु

झालेला ूःतावास आज या सभेत मा यता

यास माझे अनुमोदन आहे .

महा मा बसवे र पुतळयाची जागा ह

अितबमण हे

यांना दलासा दे यात यावा.

मनपाने हःतांतर त क न घेतलेली आहे तया जागेवरा झालेले

या जागेवर असले या झोपड पट धारकां या िनवा-याची यवःथा इतर ठकाणी कर यात येईल

मा. पालकमंऽी महोदय यां याशी दे खील या िवषयी चचार् झालेली असुन

यां या आदे शाूमाणे िनणर्य घे यात

येईल.
दपकिसंघ रावत

ूशासनाने

या नागर कांचे अितबमण काढले

िवभागास दलेला आहे

यांना ःथलांतर त कर यासाठ चा जो ूःताव आज नगरसिचव

यास मा यता दे यात यावी अशी महापौरांना मी िवनंती करतो.

अशोक उमरे कर

पऽकांराना गॅलर त बसव याची परवानगी दे यात यावी.

महापौर

सभागृहाचे दार बंद क न घे यात यावे.

सभागृह नेता

पऽकारांना िमट ंगची मा हती िमळाय या
यां या िव
ग धळ सु

िवरोधी प

नेता

ीने सवर्

यवःथा केलेली असून ते नारे बाजी कर त असतील तर

द गु हे दाखल कर यात यावेत.
झाला.

याच बैठक त ूःताव ठे वून

ठराव पास क न घे यात यावा व

यांना जागा दे यात यावी या सभेत कायम

करावे.
सर जतिसंघ गील

महा मा बसवे र
काढले जेक
य

करतो.

यां या पुतळया या जागी अितबमण झा यामुळे ूशासनाने

या ठकाणाव न लोकांना

या लोकाकडे पीआर काडर् , र ज ी, टॅ सची पावती या बाबी अस यामुळे
या लोकांचे व जराबाद साईटवर

ूशासनाचा मी िनषेध

यांचे पुनव
र् सण कर यात यावे. जर बीएसयुपी म ये एवढे

िवःथापीत लोक न हती तर एवढ घरे का बांध यात आली भारत सरकारचे अरबो

पयाचे नुकसान का

(3)
कर यात आले यावर खुलासा कर यात यावा. याला कोण जबाबदार आहे याची सखोल चौकशी करावी. या
लोकांचे गोवधर्न घाट साईटवर पुनव
र् सन करावे. याबाबतचा ठराव या सभेत ठे वून कायम कर यात यावा. ौी
बंडू खेडकर यांनी अनुमोदन दयावे.
िवरोधी प

नेता:

अशोक उमरे कर

अनुमोदन आहे .
यावेळेस आपण घर नंबर दे तो
पुणर् होत नाह

यावेळ सवर् कागदपऽे तपास यावरच दे तो.

हणून या गर ब लोकांना

योजना राबवली आहे हे लोक तर ऑलरे ड

यािशवाय घर नंबरची कायर्वाह

याय दयावा. पंतूधानाने रः यावर बसले या लोकांना घरे दे याची
यां या ःवत: या घरात राहत आहे त ते हा

यांना

याय दे यात

यावा.
अशोक उमरे कर/ौी सौदे /ौी बाळासाहे ब दे शमुख
अिभषेक सौदे

सवर् सभागृहाचे अनुमोदन आहे .

मी सवर् सभागृहाचे आभार

य

करतो. माझे ल न झा याबददल

यांनी अिभनंदन केले

याबददल

सभागृहाचा मी ऋणी आहे . मी ल नाला बोलवू जर शकलो नसलो तर ःवागत समारं भाचा कायर्बम मला
यायचा होता परं तू माझे आजोबा यांचे द:ु खद िनधन झाले

अितबमण काढले

यामुळे हा कायर्बम क

शकलो नाह . मी जे

या ूभागाचे मी ूितिनधी व करतो ूथमत: मी ूशासनाचा िनषेध

नागर काकडे सवर् कागदपऽे होती. दसरे असे क 24.5.2017 रोजी नगरे र

य

करतो.तेथील

मं दराचा ूःताव नगरसिचव

िवभागात सादर क नह तो िवषय पऽीकेवर आलेला नाह . आपला नगरे र मं दराला िवरोध का आपला या
समाजाला िवरोध आहे काय हे सांगावे.हा िवषय आय यावेळ घेवून पास कर यात यावा अशी मी सभागृहास
िवनंती करतो.तसेच महा मा बसवे रा या पुतळयाची जागा झाली परं तू तो पुतळा कधी बसणार आहे ती
पुतळा तयार आहे काय का याबाबतची मा हती दयावी.
सौ. सुदशर्नास खोमणे

नगरे र मं दरा या जागेवर ल आर ण उठिव यासाठ

द. 24.5.2017 रोजी ूजी ूशासनामाफर्त ूःताव

सवर्साधारण सभेत ठे व यात यावा असे पऽ ूशासनाने द◌ेले होते. सदर ूःताव हा िवषय पिऽकेत आला
नाह . हा िवषय आय या वेळ ठे वून पास क न दे यात यावा.
िवरोधी प

नेता

एका समाजाबददल आपला िवरोध आहे काय हे तर आ हाला सांगावे. जर ूशासनाकडू न आलेला ूःताव
आप या फायदयाचा असेल तर िवषय पिऽकेवर घे यात येत नाह याबाबतचा खुलासा करावा.

अ. स ार अ. गफुर

महापौरांना खुलासा दे याची आवँयकता नाह तो

यांचा अिधकार आहे . ौी तुलजेस यादव : आ हाला

खुलासा द यािशवाय आ ह जा यावर बसणार नाह . महापौरांनी खुलासा करावा.
िवनय गुरर्म

सदर ल ूःताव हा भाजप सेनेचा अस याने

यास आपला िवरोध आहे या समाजाचे आपणास कामे

करावयाची नाह त काय हे सांगा. नगरे र मं दराचा िवषय हा मह वाचा आहे .

यामुळे या िवषयाला पास

करावे.
बराच वेळ ग धळ सु
महापौर

होता.

सवार्नी आपआप या जागेवर जावून बसावे.
(मा.महापौरा या डायसवर नगरसेवक जमा झाले )
(मा. महापौरा या डायसवर ल माईकची तोडफोड केली.)

महापौर
िवरोधी प

ौी िवनय गुरर्म यांना िनलिबंत कर यात येते.

नेता

महापौर

िनलिबंत कर याचे कारण सांगावे.
सभा तहकुब कर यात येते.
(सवर् साधारण सभा वेळ 3.30 वाजता तहकुब कर यात आली.)

महापौर

तहकुब कर यात आलेली सभा 4.00 वाजता सु

सभागृह नेता

स.सदःय ौी िवनय गुरर्म यांना िनलिबंत कर यात आलेले आहे .

महापौर

ौी िवनय गुरर्म यांनी सभागृहात बसू नये, कारण

कर यात ये या.
यामुळे

यांनी सभागृहात बसू दे वू नये.

यांना िनलिबंत कर यात आले आहे .

िवरोधी प नेता

ौी गुरर्म यांना कोण या कारणासाठ िनलिबंत केले याचा अगोदर खुलासा करावा.

महापौर

तुम या प ाचे बोलत असताना एकएकाने बोलावे असे माझे आदे श आहे त.

आनंद च हाण

यांची काय दादागीर आहे काय ?

सौ. लिलता बोकारे

एक म हला ूितिनधी, नगरसेिवका, मनपाची एक संसद य म हला
महापौर आयु ,उप आयु , साहे ब आपली संसद य सभा
सु वातीस संधी दे णे अशी सवय

या वेळ

हणुन आदरणीय महापौर मॅडम, उप
सु

डायसवर जावून बोलतात हे यो य नाह . दसरे
ु

यावेळ िवरोधी पे

हणजे 50 ट के म हला नगरसेवक हे असतांना

बोल याची संधी दली जात नाह हे यो य नाह .
गोधंळ सु

होते

ने याला

लावलेली आहे . एक म हला महापौर असतांना चार चार नगरसेवक हे

झाला.

( मनपाकेचे कंऽाट चार सुर ा र क सभागृहात बोलाव यात आले होते)

यांना

(4)
अशोक उमरे कर

या लोकांना बाहे र काढावे

िवरोधी प नेता

हे सभागृहात कसे येवू शकता हे सांगावे.

अ. स ार अ.गफुर

महापौरांचा अिधकार आहे . ते कोणाला सभागृहात
गोधंळ सु

यांना कोणी परवानगी दली.
यावेत. पुणर् िवषय पिऽका पासर कर यात येते.

झाला.

सभागृहात घोषणा दे यात येत हो या.
सभागृह नेता

िवषय पिऽका पास कर यात येते.

संजय मोरे

सभागृहनेता यांनी जो िवषय पिऽका मंजरु कर याचा जो ूःताव मांडला
मा. महापौर यांना िवशेष बाब

यास मा यता दे यात यावी तसेच

हणुन आय या वेळ चे आवँयक असले या ूःतावास मा यता दे या बाबतचे

अिधकार दे यात येते.
सभागृहनेता यांनी जो िवषय पिऽका मंजरु कर यास व ौी संजय मोरे यांनी मा. महापौर यांना िवशेष बाब

उमेश पवळे

हणुन आय या वेळ चे िवषय घे याचे अिधकारा दे या बाबतचा जो ूःताव मांडला

यास माझे अनुमोदन

आहे .
िवषय बं.01
कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साूिव/1992/2017/
जयंती िनिम
194

दनांक 11.05.2017 अ वये ौी छऽपती िशवजी महाराज यां या

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वतीने िविवध कायर्बमाचे आयोजन कर यासाठ मनपा सवर्साधारण सभा ठराव बं.

दनांक 27.03.2015 म ये नमुद के यानुसार भारत दे शातील ःवातंऽ सैिनक, समाज सुधारक / समाज सेवक व इतर

अतुलिनय कायर् करणा-या अनेक महान

य

चे जयंती व पु यितथी िनिम य नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वतीने िविवध

सांःकृ ितक कायर्बम या यानमाला व इतर कायर्बमाचे दरवष आयोजन कर यात येत असते,
यां या जयंती िनिम

ेऽात

यांचे जयंतीचे तारखेपासुन 30

दवसाचे आत दरवष

याच धत वर ौी छऽपती िशवाजी महाराज

नावाशमनपाके या वतीने िविवध सांःकृ ितक कायर्बम,

या यानमाला व इतर कायर्बमाचे आयोजन कर यात यावे असे सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता दली आहे .
याअ वये मा. ौी आनंद च हाण माजी उपमहापौर तथा स. सदःय मनपा नांदेड यांचे िनवेदन द. 09.02.2017 अ वये ूा
िनवेदनानुसार उ

ठरावानुसार ौी छऽपती िशवाजी महाराज यांचे जयंती िनिम

नावाशकनपाके या वतीने

कायर्बमाचे आयोजन कर यासाठ ौी िगर ष कदम, कायर्कार अिभयंता व ौी संजय जाधव सहा यक आयु
हणुन कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साूिव/15911/17 दनांक 22.02.2017
यानुसार संबंधीतांनी सदर कायर्बमा या आयोजनासाठ

या आदे शा वये िनयु

या यानमाला, िविवध
यांची सम वये अिधकार

कर यात आलेली आहे .

परे षा के यानुसार सदर कायर्बमास एकूण

पये 1,75,000/- (अ र

पये एक लाख पं याह र हजार फ ) एवढा खचर् अपे ीत असुन सदरची अिमम ौी संजय जाधव सम वय अिधकार ( या यानमाला)
तथा सहा यक आयु

ःव छता िवभाग मनपा नांदेड यांचे नावे दे यासाठ ूशास कय व आथ क मा यता दे यात आली.

या वये संबंधीतांनी कायर्बमाचे आयोजन कर यासाठ आवँयकती सवर् कायर्वाह िव हत कालावधीत पुणर् करावी सदर आदे शाची
अमलबजावणी प रणामाने
दे यात दे यात आली

हावे.

यावर होणारा खचर् सालसन 2017-18

याची न द घेणे बाबत.

महापौर

ूशासना या आदे शाची न द बहमताने
घे यात येते.
ु

ठराव बं.04

ठराव

कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साूिव/1992/2017/

जयंती िनिम
194

या संबंधीत लेखा िशषार् खालील तरतुद तुन कर यास मा यता

दनांक 11.05.2017 अ वये ौी छऽपती िशवजी महाराज यां या

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वतीने िविवध कायर्बमाचे आयोजन कर यासाठ मनपा सवर्साधारण सभा ठराव बं.

दनांक 27.03.2015 म ये नमुद के यानुसार भारत दे शातील ःवातंऽ सैिनक, समाज सुधारक / समाज सेवक व इतर

अतुलिनय कायर् करणा-या अनेक महान

य

सांःकृ ितक कायर्बम या यानमाला व इतर कायर्बमाचे दरवष आयोजन कर यात येत असते,
यां या जयंती िनिम

ेऽात

चे जयंती व पु यितथी िनिम य नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वतीने िविवध

यांचे जयंतीचे तारखेपासुन 30

दवसाचे आत दरवष

याच धत वर ौी छऽपती िशवाजी महाराज

नावाशमनपाके या वतीने िविवध सांःकृ ितक कायर्बम,

या यानमाला व इतर कायर्बमाचे आयोजन कर यात यावे असे सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता दली आहे .
याअ वये मा. ौी आनंद च हाण माजी उपमहापौर तथा स. सदःय मनपा नांदेड यांचे िनवेदन द. 09.02.2017 अ वये ूा
िनवेदनानुसार उ

ठरावानुसार ौी छऽपती िशवाजी महाराज यांचे जयंती िनिम

नावाशकनपाके या वतीने

कायर्बमाचे आयोजन कर यासाठ ौी िगर ष कदम, कायर्कार अिभयंता व ौी संजय जाधव सहा यक आयु
हणुन कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साूिव/15911/17 दनांक 22.02.2017
यानुसार संबंधीतांनी सदर कायर्बमा या आयोजनासाठ

या आदे शा वये िनयु

या यानमाला, िविवध
यांची सम वये अिधकार

कर यात आलेली आहे .

परे षा के यानुसार सदर कायर्बमास एकूण

पये 1,75,000/- (अ र

पये एक लाख पं याह र हजार फ ) एवढा खचर् अपे ीत असुन सदरची अिमम ौी संजय जाधव सम वय अिधकार ( या यानमाला)
तथा सहा यक आयु

ःव छता िवभाग मनपा नांदेड यांचे नावे दे यासाठ ूशास कय व आथ क मा यता दे यात आली.

या वये संबंधीतांनी कायर्बमाचे आयोजन कर यासाठ आवँयकती सवर् कायर्वाह िव हत कालावधीत पुणर् करावी सदर आदे शाची
अमलबजावणी प रणामाने
दे यात दे यात आली

हावे.

यावर होणारा खचर् सालसन 2017-18

या संबंधीत लेखा िशषार् खालील तरतुद तुन कर यास मा यता

घेते.
याची न द ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
ु

(5)
िवषय बं.02
कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/लेिव/१५००/१७

द. २९ एिूल २०१७ अ वये शासन िनणर्य बं. मभवा-१११६/ू.ब.४४/

सेवा-९ दनांक २१ ऐूील २०१७ नुसार रा य शासक य व इतर कमर्चार तसेच

यांना महागाई भ ा लागु आहे .

अशा वेतन धारकांना

दनांक ०१ जुलै २०१६ पासुन सुधार त वेतनसंरचनेतील मुळ वेतनावर ल (वेतनबँड मधील वेतन अिधक मेड वेतन) अनु ेय महागाई
भ या या दर १३२% असा कर यात यावा असे शासन िनणर्य आहे .
शासनाने शासक य कमर्चा-यांना महागाई भ यात वाढ के यानंतर शासन िनणर्य नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीकेतील
कमर्चा-यांनाह सुधार त दराने महागाई भ ा लागु कर यात येवुन

यास कायार् र मा यतेसाठ ूःताव सवर्साधारण सभे समोर सादर

कर यात यावा असे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीका, नांदेड सवर् साधारण सभा ठराव बं २६

दनांक २८.०५.२०१२ अ वये

मनपासवर्साधारण सभेने िनदर् िशत के यानुसार महानगरपािलकेतील कायर्रत वेतनधाराकांना दनांक ०१ जुलै २०१६ पासून मुळ वेतन व मेड
वेतन यावर १३२ % दराने महागाई भ ा लागु कर याची ूशासक य व आथ क मा यता सदर ल आदे शा दारे दे यात आली

मा यतेःतव मनपा सवर्साधारण सभे समोर सादर.
महापौर
ठराव बं.05

यास काय र

ूशासना या आदे शास काय र ूशास कय व आथ क बहमताने
मा यता दे यात येते.
ु
ठराव

कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/लेिव/१५००/१७

द. २९ एिूल २०१७ अ वये शासन िनणर्य बं. मभवा-१११६/ू.ब.४४/

सेवा-९ दनांक २१ ऐूील २०१७ नुसार रा य शासक य व इतर कमर्चार तसेच

यांना महागाई भ ा लागु आहे .

अशा वेतन धारकांना

दनांक ०१ जुलै २०१६ पासुन सुधार त वेतनसंरचनेतील मुळ वेतनावर ल (वेतनबँड मधील वेतन अिधक मेड वेतन) अनु ेय महागाई
भ या या दर १३२% असा कर यात यावा असे शासन िनणर्य आहे .
शासनाने शासक य कमर्चा-यांना महागाई भ यात वाढ के यानंतर शासन िनणर्य नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीकेतील
कमर्चा-यांनाह सुधार त दराने महागाई भ ा लागु कर यात येवुन

यास कायार् र मा यतेसाठ ूःताव सवर्साधारण सभे समोर सादर

कर यात यावा असे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीका, नांदेड सवर् साधारण सभा ठराव बं २६

दनांक २८.०५.२०१२ अ वये

मनपासवर्साधारण सभेने िनदर् िशत के यानुसार महानगरपािलकेतील कायर्रत वेतनधाराकांना दनांक ०१ जुलै २०१६ पासून मुळ वेतन व मेड
वेतन यावर १३२ % दराने महागाई भ ा लागु कर याची ूशासक य व आथ क मा यता सदर ल आदे शा दारे दे यात आली

यास काय र

मा यता ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
दे ते.
ु
िवषय बं.03

महारा

शासन िनणर्य बं. िनमवा/२०१७/ू.ब.५९/सेवा-४ दनांक २४ एिूल २०१७

या शासन िनणर्यानुसार मनपा िनवृ ी वेतन

धारक यांचे िनवृ ी वेतनावर मनपा सवर्साधारण सभा ठराव बं. २६ द. २८.०५.२००२ नुसार काय र मा यतेस अिधन राहन
द. ०१ जुलै
ु

२०१६ पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा दर १२५% व न १३२% कर यात येत आहे सदर माहागाई वाढ चा र कम रोखीने अदाई कर याची
ूशास कय व आथ क मंजरु ूदान कर यात आली

यास काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव मनपा सवर्साधारण सभे समोर

सादर.
महापौर
ठराव बं.06
महारा

ूशासना या आदे शास काय र ूशास कय व आथ क बहमताने
मा यता दे यात येते
ु
ठराव

शासन िनणर्य बं. िनमवा/२०१७/ू.ब.५९/सेवा-४ दनांक २४ एिूल २०१७

या शासन िनणर्यानुसार मनपा िनवृ ी वेतन

धारक यांचे िनवृ ी वेतनावर मनपा सवर्साधारण सभा ठराव बं. २६ द. २८.०५.२००२ नुसार काय र मा यतेस अिधन राहन
द. ०१ जुलै
ु

२०१६ पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा दर १२५% व न १३२% कर यात येत आहे सदर माहागाई वाढ चा र कम रोखीने अदाई कर याची
ूशास कय व आथ क मंजरु ूदान कर यात आली
दे ते.

यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
ु

िवषय बं.04
नावाशमनपा अंतगर्त गु -ता-ग

सोहळा तसेच JNNURM अंतगर्त रः याचे िवकास कर यासाठ

जागेचे भुसंपादन ूःताव व ू बया पुणर् कर यासाठ सेवािनवृ
भुसंपादन िवभागात िवशेष कायार्सन अिधकार

संपाद त कर यात आले या

अिधकार यांची ता पुरती एकऽीत मानधनावर िनयु

हणुन कायर्रत असलेले सेवािनवृ

केली होती.

स या

उप ज हािधकार ौी आर. एच. डोईजड यां या सेवेत का.

आ. बं. नावाशमनपा/साूिव/आःथा-१५८००/१७ द. २०.०२.२०१७ अ वये द. ३१.०३.२०१७ पयत मुदतवाढ दे ऊन शासन िनणर्यानुसार
यांची एकऽीत मानधनावर ल सदर ल िनयु

ह

द. ३१.०३.२०१७ रोजी संपु ात आणली आहे .

मनपाके या भुसप
ं ादन िवभागातील िवशेष कायार्सन अिधकार यांची सेवा द. ३१ माचर् २०१७ रोजी समा
िवभागातील (१) नांदेड शहरा अंतगर्त िविवध कामासाठ

लागणा-या खाजगी जागेचे भुसंपादन पःताव सादर करणे (२) गु -ता-ग

ऽीशता द सोहळा २००८ नांदेड शहर िवकास योजना अंतगर्त भुसंपादन ूकरणातील वाढ व मावेजा मागणीचे
एल.ए.आर ूकरणे सुनावणीसाठ

ूलंबीत आहे त.

मनपाकेची बाजु मांडणे (३) गु -ता-ग

होणार अस याने सदर

या ूकरणात सुनावणी वेळोवेळ

यायालयात सुमारे ७००

यायालयात उप ःथत राहन
पुरावे सादर क न
ु

ऽीशता द सोळहा २००८ अंतगर्त भुसप
ं ादन ू बया पुणर् करणे (४)

यायालया या िनणर्यानुसार

१५५ एलएआर म ये वाढ व मावेजा आकारणी क न िवतरणाची कायर्वाह करणे (५) JNNURM अंतगर्त रःता बं. ०९ व ३८ या रः याचे
भुसंपादन ूकरणात खाजगी वाटाघाट ची ू बया क न अंतीम करणे तसेच नांदेड शहर िवकास योजना व वेगवेगळया योजना अंतगर्त

(6)
ूःतािवत ूकरणातील भुसंपादनाची ू बया करणे ई. कामासाठ
अिधकार

हणून उप ज हािधकार संवग य सेवेमधून सेवािनवृ

एक अनुभवी (भुसंपादन कामाचा अनुभव) निवन िवशेष कायार्सन

अिधका-याची िनयु

करणे आवँयक आहे .

क रता मनपाके या भुसप
ं ादन िवभागाक रता एका निवन िवशेष कायार्सन अिधकार
सेवािनवृ

अिधका-यांची िनयु

१७.१२.२०१६

करणेसाठ महारा

या अिधन राहन
ु

हणुन उप ज हािधकार संवग य सेवेमधुन

शासन सामा य ूशासन िवभाग शासन िनणर्य बं. संक णर्-२७१५/ू.ब.१००/१३ दनांक

यांची मानधन त वावर ूितमहा

पये १५,०००/- मानधनावर िनयु

करणे बाबतचा ूःताव मनपा

सवर्साधारण सभेसमोर मंजरु ःतव सादर.
सभागृहनेता

ौी आर.एच. डोईजड सेवािनवृ

यां या जागेवर भुसंपादन िवभागासाठ एका निवन िवशेष कायार्सन अिधकार

ूःतावास नमुद क न
उप ज हािधकार
मा यतेसाठ
अिधकार

उप ज हािधकार यांची मुदत 31.03.2017 रोजी संपु ात आ याचे सदर ल

संवग य सेवेमधुन सेवािनवृ

सादर केला आहे .

सभागृहनेता

यांनी

महापािलके या

महापौर

निवन िवशेष कायार्सन

अिधका-यांची िनयु

होई पयत ौी आर.एच.

हणुन मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात यावी.

भुसप
ं ादन

उप ज हािधकार संवग य सेवेमधुन सेवािनवृ
िवशेष कायार्सन अिधकार

कर या बाबतचा ूःताव ूशासनाने

तथािप महापािलके या भुसप
ं ादन िवभागासाठ

हणुन उप ज हािधकार संवग य सेवेमधुन सेवािनवृ

डोईजड यांना िवशेष कायार्सन अिधकार
अ. स ार अ. गफुर

अिधका-यांची िनयु

िवभागासाठ

निवन

अिधका-यांची िनयु

िवशेष

कायार्सन

अिधकार

यास माझे अनुमोदन आहे .

यांची मुदत 31.03.2017 रोजी संपु ात आ याचे सदर ल ूःतावास नमुद क न
िवभागासाठ एका निवन िवशेष कायार्सन अिधकार

कर या बाबतचा ूःताव ूशासनाने मा यतेसाठ

अिधका-यांची िनयु

उप ज हािधकार

यां या जागेवर भुसंपादन

हणुन उप ज हािधकार संवग य सेवेमधुन सेवािनवृ

महापािलके या भुसंपादन िवभागासाठ निवन िवशेष कायार्सन अिधकार
सेवेमधुन सेवािनवृ

हणुन

होई पयत ौी आर.एच. डोईजड यांना

हणुन मुदतवाढ दे या बाबतचा जो ूःताव मांडला

सभागृहनेता यांनी पुढ ल ूमाणे द ु ःती ूःताव मांडला ौी आर.एच. डोईजड सेवािनवृ

अिधका-यांची िनयु

हणुन

सादर केला आहे .

तथािप

हणुन उप ज हािधकार संवग य

होई पयत ौी आर.एच. डोईजड यांना िवशेष कायार्सन अिधकार

हणुन मुदतवाढ दे यास बहमताने
मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर या येतो.
ु

ठराव बं.07

ठराव

नावाशमनपा अंतगर्त गु -ता-ग

सोहळा तसेच JNNURM अंतगर्त रः याचे िवकास कर यासाठ

जागेचे भुसंपादन ूःताव व ू बया पुणर् कर यासाठ सेवािनवृ
भुसंपादन िवभागात िवशेष कायार्सन अिधकार

संपाद त कर यात आले या

अिधकार यांची ता पुरती एकऽीत मानधनावर िनयु

हणुन कायर्रत असलेले सेवािनवृ

केली होती.

स या

उप ज हािधकार ौी आर. एच. डोईजड यां या सेवेत का.

आ. बं. नावाशमनपा/साूिव/आःथा-१५८००/१७ द. २०.०२.२०१७ अ वये द. ३१.०३.२०१७ पयत मुदतवाढ दे ऊन शासन िनणर्यानुसार
यांची एकऽीत मानधनावर ल सदर ल िनयु

ह

द. ३१.०३.२०१७ रोजी संपु ात आणली आहे .

मनपाके या भुसप
ं ादन िवभागातील िवशेष कायार्सन अिधकार यांची सेवा द. ३१ माचर् २०१७ रोजी समा
िवभागातील (१) नांदेड शहरा अंतगर्त िविवध कामासाठ

लागणा-या खाजगी जागेचे भुसंपादन पःताव सादर करणे (२) गु -ता-ग

ऽीशता द सोहळा २००८ नांदेड शहर िवकास योजना अंतगर्त भुसंपादन ूकरणातील वाढ व मावेजा मागणीचे
एल.ए.आर ूकरणे सुनावणीसाठ

ूलंबीत आहे त.

मनपाकेची बाजु मांडणे (३) गु -ता-ग

होणार अस याने सदर

या ूकरणात सुनावणी वेळोवेळ

यायालयात सुमारे ७००

यायालयात उप ःथत राहन
पुरावे सादर क न
ु

ऽीशता द सोळहा २००८ अंतगर्त भुसप
ं ादन ू बया पुणर् करणे (४)

यायालया या िनणर्यानुसार

१५५ एलएआर म ये वाढ व मावेजा आकारणी क न िवतरणाची कायर्वाह करणे (५) JNNURM अंतगर्त रःता बं. ०९ व ३८ या रः याचे
भुसंपादन ूकरणात खाजगी वाटाघाट ची ू बया क न अंतीम करणे तसेच नांदेड शहर िवकास योजना व वेगवेगळया योजना अंतगर्त
ूःतािवत ूकरणातील भुसंपादनाची ू बया करणे ई. कामासाठ
अिधकार

हणून उप ज हािधकार संवग य सेवेमधून सेवािनवृ

एक अनुभवी (भुसंपादन कामाचा अनुभव) निवन िवशेष कायार्सन

अिधका-याची िनयु

करणे आवँयक आहे .

क रता मनपाके या भुसप
ं ादन िवभागाक रता एका निवन िवशेष कायार्सन अिधकार
सेवािनवृ

अिधका-यांची िनयु

१७.१२.२०१६

आहे त.

या अिधन राहन
ु

करणेसाठ महारा

शासन सामा य ूशासन िवभाग शासन िनणर्य बं. संक णर्-२७१५/ू.ब.१००/१३ दनांक

यांची मानधन त वावर ूितमहा

तथािप मनपाके या भुसंपादन िवभागासाठ
सेवािनवृ

अिधका-यांची िनयु

हणुन उप ज हािधकार संवग य सेवेमधुन

पये १५,०००/- मानधनावर िनयु

निवन िवशेष कायार्सन अिधकार

होई पयत ौी आर.एच. डोईजड सेवािनवृ

करणे बाबतचा ूःताव सादर केलेला

हणुन उप ज हािधकार

संवग य सेवेमधुन

उप ज हािधकार यांची मुदत 31.03.2017 रोजी संपु ात आली

असुन संबंधीतास 01.04.2017 चा तांऽीक खंड दे वुन भुसंपादन िवभागासाठ िवशेष कायार्सन अिधकार

हणुन मुदतवाढ दे यास ह मनपा

सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु
िवषय बं.05

नावाशमनपा ह ीत गोवधर्न घाट भागात नांदेड शहरातील मु य ःमशानभुमी अस याकारणाने सदर ल ःमशानभुिमची द ु ःती

करणे अ यंत आवँयक आहे सदर ठकाणी नागर क मुंडन कर यासाठ नद घाटावर येतात व घाटावरच मुडन करतात

यामुळे गोवधर्न घाट

(7)
ःमशानभुिम या बेसमट या खाल या बाजुला असले या जागेची द ु ःती के यास नागर क घाटावर नागर क मुंडन न करता बेसमट या
जागेवर मुंडन करतील व घाटाचा प रसन घान होणारनाह .

सदर ल ःमशानभुिम कड ल धाटाकडे जाणारा रःता नाद ु ःत असून सदर रःता

सु दा द ु ःत करणे आवँयक आहे सदर ल ठकाणी शव ठे व यासाठ ओटे अपुरे अस यामुळे न याने ओटे बनिवणे आवँयक आहे .

नागर कांना बस यासाठ अ ःथ वातील पाय-या द ु ःत करणे आवँयक आहे .

यासाठ

तसेच

पये १३,५४,३४२/- खचर् अपे ीत आहे .

सदर काम ज हाःतर य नगरो थानयोजने मधुन ूःतािवत कर यातयेत असुन ५०% मनपा हःसा भरणे आवँयक आहे .
क रता नावाशमनपा ह ीत गोवधर्न घाट ःमशानभुिमची द ु ःती करणेक रता मनपा हःसा ५०%

. ६,७७,१७१/- भर यासाठ

मनपा सवर्साधारण सभेसमोर सादर.
महापौर

ूशासनाचा ूःतावास बहमताने
मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु

ठराव बं.08

ठराव

नावाशमनपा ह ीत गोवधर्न घाट भागात नांदेड शहरातील मु य ःमशानभुमी अस याकारणाने सदर ल ःमशानभुिमची द ु ःती

करणे अ यंत आवँयक आहे सदर ठकाणी नागर क मुंडन कर यासाठ नद घाटावर येतात व घाटावरच मुडन करतात

यामुळे गोवधर्न घाट

ःमशानभुिम या बेसमट या खाल या बाजुला असले या जागेची द ु ःती के यास नागर क घाटावर नागर क मुंडन न करता बेसमट या

जागेवर मुंडन करतील व घाटाचा प रसन घान होणारनाह .

सदर ल ःमशानभुिम कड ल धाटाकडे जाणारा रःता नाद ु ःत असून सदर रःता

सु दा द ु ःत करणे आवँयक आहे सदर ल ठकाणी शव ठे व यासाठ ओटे अपुरे अस यामुळे न याने ओटे बनिवणे आवँयक आहे .

नागर कांना बस यासाठ अ ःथ वातील पाय-या द ु ःत करणे आवँयक आहे .

यासाठ

तसेच

पये १३,५४,३४२/- खचर् अपे ीत आहे .

सदर काम ज हाःतर य नगरो थानयोजने मधुन ूःतािवत कर यातयेत असुन ५०% मनपा हःसा भरणे आवँयक आहे .
क रता नावाशमनपा ह ीत गोवधर्न घाट ःमशानभुिमची द ु ःती करणेक रता मनपा हःसा ५०%

. ६,७७,१७१/- भर यास ह

मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु

िवषय बं.06

महारा

शासन, नगरिवकास िवभाग, शासन िनणर्य बं. िवघयो 2013/ू.ब.182/निव-4/ दनांक 01.09.2016 अ वये स या या

नागर दलीत वःती सुधारणा योजनेचे नांव बदलुन ते लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर वःती सुधार योजना असे कर यात आले आहे .
महारा

शासन, नगरिवकास िवभाग, शासन िनणर्य बं. बीयुड -1416/ू.ब.201/निव-4 मंऽालय मुब
ं ई-32 दनांक 29 माचर् 2017

अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर वःती सुधार योजना अंतगर्त सालसन 2016-17 साठ
लेखािशषर् (2217 1141) खाली र कम

पये 6,46,70,000/- (अ र

पये सहा कोट शेचाळ स ल

स र हजार माऽ) इतका िनधी

िवतर त कर यास िनणर्यातील 2 ते 14 अट व शत या अिधन राहन
ु मंजरु दे यात आली आहे .
महारा

शासन नगरिवकास िवभाग, शासन िनणर्य बं. िवघयो 102000/1592/ू.ब.189/निव-4 मुंबई-32

दनांक 05 माचर्

2002 अ वये मागर्दशर्क त वे िव हत केले आहे त.
यानुसार शासनाने मंजरु केलेला िनधी ूा
िन ीत कर यासाठ
िनयु
1)

दनांक 05 माचर् 2002

झा यानंतर व

ज हयातील नागर ःथािनक ःवरा य संःथांना िनधीचे िवतरण

या शासन िनणर्या वये पुढ ल ूमाणे ज हाःतर सिमती ज हािधकार यांचे अ य तेखाली

कर यात येत आहे असे नमुद केले आहे सिमती खालील ूमाणे आहे .
ज हािधकार

अ य

2)

महानगरपािलकेतील नगररचना शाखािधकार
िवशेष ज हा समाज क याण अिधकार

सदःय

4)

महानगरपािलकेचे आयु

िवशेष िनमंऽीत

3)
5)

कंवा

सदःय

यांचे ूितिनधी

ज हािधकार कायार्लयातील नगरपािलका ूशासनाचे अिधकार
महारा

शासन नगरिवकास िवभाग, शासन शु द पऽक बं

सदःय सिचव
ड ह वाय 2615/ू.ब.162/निव-4 मुंबई 32

अ वये ना◌ागर दलीत वःती सुधारणा योजना मागर्दशर्क त वा या द. 05 माचर् 2002

दनांक 12.08.2015

या शासन िनणर्यात सुधारणा क न ज हयातील

नागर ःथािनक ःवौा य संःथांना िवतरण िन ीत कर यासाठ खालील ूमाणे सुधारणा केली आहे .
1)

संबंधीत ज हयाचे पालकमंऽी

अ य

2)

संबंधीत ज हयाचे ज हािधकार

सदःय सिचव

3)

समाज क याण अिधकार

सदःय

4)

महानगरपािलका आयु

सदःय

या योजनेअत
ं गर्त अनु ेय असलेली कामे दनांक 05 माचर् 2002
आली आहे त.
महारा
2017

या शासन िनणर्यातील प र छे द बं. 06 म ये नमुद कर यात

याम ये शौचालय बांधणे या घटकांसाठ दे खील िनधीचा वापर अनु ेय आहे .
शासन, नगरिवकास िवभाग, शासन िनणर्य बं. िवघयो-2617/ू.ब.09/निव”04 मंऽालय मुब
ं ई-32

या िनणर्यानुसार (1) लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर वःती सुधार योजना अंतगर्त मंजरु कर यात येणा-या अनुदानामधुन ःव छ

भारत अिभयान अंतगर्त वैयि क शौचालयाचे बांधकाम कर यासाठ आवँयकतेूमाणे ूित लाभाथ अिधकतम
अित र

दनांक 02 माचर्

. 5,000/-

या मयार्देत

अनुदान ज हा ःतर य सिमतीस मंजरु करता येईल (2) सदरचे अनुदान हे ः छ महारा र् अिभयानाअंतगर्त वैयि क शौचालयाचे

बांधकाम कर यासाठ कि व रा यशासनाकडू न ूितलाभाथ

पये 12,000/- ूमाणे दे यात येणा-या अनुदाना यित र

आयोगाचया िनधीमधुन दे यात येणा-या ःथािनक ःवरा य संःथे या हँया यित र

असेल.

तसेच 14 या िव

(8)
शासन िनणर्य द. 05 माचर् 2002 अ वये मागर्दशर्क त वानुसार सवर्साधारण सभेने कामाची िनवड व िन ीती क न ठराव पार त
के यानुसार ूःताव मा यतेःतव मा. ज हािधकार नांदेड यांचेकडे सादर कर यात येतात.
महारा

शासन, नगरिवकास िवभाग शासन िनणर्य बं. बीयुड -14166/ू.ब.201/निव-04 मंऽालय मुंबई-32 दनांक 29 माचर्

2017 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर वःती सुधार योजना अंतगर्त सालसन 2016-17
साठ मंजरु िनधी

पये 6,46,70,000/-

या कामांची िनवड व िन ती क न ठराव क न उपल ध क न दे णेःतव सदरचा ूःताव मनपा

सवर्साधारण सभे समोर सादर.
मोरे संजय

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवर्साधारण सभा

दनांक 10.08.2016 ठराव बं. 73, व

द.

27.02.2017 रोजी पार त केले या ठराव बं. 158, व 159

या अनुषंगाने शहरातील िविवध भागात दलीत

वःती सुधार योजने अंतगर्तची कामे मा. ज हािधकार नांदेड यां याकडे िशफारस कर यासाठ मा यता ूदान
कर यात आली होती. तसेच ूशासनाने सादर केले या ूःताव बं. साबांिव/2266/17 दनांक 18.05.2017
अ वये दलीत वःती सुधार योजने अंतगर्त/लोकशाह र अ णाभाऊ साठे
योजनेखालील शहरातील उवर्र त कामे जसे (1)

मनपा सवर्साधारण सभा

नागर

दलीत वःती सुधार

द. 10.08.16 ठराव बं. 73

मधील अ.बं. 46 वर ल काम भाग-01 व मनपा सवर्साधारण सभा द. 27.02.17 ठराव बं. 159 मधील
अ.बं. 20 वर नमुद असलेले काम भाग-02 असे दो ह कामे कर यात यावी.

(2) ूभाग बं. 17 रमामाता हाऊिसंग सोसायट म ये िस.िस. रःता व नाली करणे.
भागात िस.िस. रःता करणे व ूभाग बं. 17 म ये हायमःट लाईट बसिवणे

तसेच समतानगर

. 25.00 ल

(3) ूभाग बं. 18 म ये सािवऽीबाई फुलेनगर भागात रामजी आंबेडकर चौक ते ौी सोनकांबळे यां या घरा
पयत िस.िस. रःता करणे

. 25.00 ल

(4) मनपा ह ीतील निवन कौठा येथील ःमशानभुिम शेजार गोदावर नद घाट वर घाटाचे बांधकाम करणे

.

45.00 ल
(5) मनपा ह ीतील खडकपुरा भागातील माकर् डे य मं दर शेजार न लागु टाचाळ येथील सभागृहाचे बांधकाम
करणे
उमेश पवळे

. 10.00 ल ाचे कामे कर यासाठ ूशास कय व आथ क मा यता

ौी संजय मोरे यांनी सुचिवलेले कामे कर यात यावी तसेच (1) मनपा ह ीतील िभमघाट येथे अ यािसकेचे
बांधकाम करणे

. 45.00 ल

(2) ूभाग बं. 7-अ तरोडा म ये िस दांतनगर येथे रःता व नालीचे बांधकाम करणे
(3) ूभाग बं. 40 म ये शाहनगर
वाघाळा म ये िस.िस. रःता करणे
ु

. 10.00 ल .

. 12.50 ल .

(4) ूभाग बं. 37 जुना कौठा भागात अंतगर्त िस.िस. रः यांचे काम करणे

. 10.00 ल

(5) मनपा ह ीत बालाजीनगर म ये म लेशाह भोईनोल ते बु दिवहार पयत िसमट रः याचे काम करणे

.

12.50 ल .
(6) ूभाग बं. 34 धोबी घाट येथे िसमट रःता, नालीचे बांधकाम व इतर िवकासाचे कामे करणे

. 25.00

ल
(7) ूभाग बं.20 म ये िमल
रोड करणे

लब चौरःता ते पोिलस हे ड

वॉटर् रची कंपाऊंड िभंत (िभमघाट)रोड येथे िसिस

.25.00 ल ाचे कामे कर यास मा यता दे यात यावी

सतीश राखेवार

ौी संजय मोरे व ौी उमेश पवळे यांनी मांडले या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे .

महापौर

ौी संजय मोरे व ौी उमेश पवळे यांनी मांडले या ूःतावासह त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका
सवर्साधारण सभा दनांक 10.08.2016 ठराव बं. 73, व द. 27.02.2017 रोजी पार त केले या ठराव बं.
158, व 159

या अनुषंगाने शहरातील िविवध भागात दलीत वःती सुधार योजने अंतगर्तची कामे मा.

ज हािधकार नांदेड यां याकडे िशफारस कर यासाठ मा यता ूदान कर यात आली होती. तसेच ूशासनाने
सादर केले या ूःताव बं. साबांिव/2266/17
अंतगर्त/लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर

दनांक 18.05.2017 अ वये दलीत वःती सुधार योजने

दलीत वःती सुधार योजनेखालील शहरातील उवर्र त कामे

कर यासाठ ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते व हा ठराव
ु
याच सभेत कायम कर यात येतो.

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

1)मनपा सवर्साधारण सभा द. 10.08.16 ठराव बं. 73 मधील अ.बं. 46 वर ल काम भाग-01 व मनपा
सवर्साधारण सभा द. 27.02.17 ठराव बं. 159 मधील अ.बं. 20 वर नमुद असलेले काम भाग-02 असे
दो ह कामे कर यात यावी.
2)ूभाग बं. 17 रमामाता हाऊिसंग सोसायट म ये िस.िस. रःता व नाली करणे.
िस.िस. रःता करणे व ूभाग बं. 17 म ये हायमःट लाईट बसिवणे

तसेच समतानगर भागात

. 25.00 ल

3)ूभाग बं. 18 म ये सािवऽीबाई फुलेनगर भागात रामजी आंबेडकर चौक ते ौी सोनकांबळे यां या घरा
पयत िस.िस. रःता करणे

. 25.00 ल

(9)
4)मनपा ह ीतील निवन कौठा येथील ःमशानभुिम शेजार गोदावर नद घाट वर घाटाचे बांधकाम करणे

.

45.00 ल

5)मनपा ह ीतील खडकपुरा भागातील माकर् डे य मं दर शेजार न लागु टाचाळ येथील सभागृहाचे बांधकाम
करणे

. 10.00 ल

6)मनपा ह ीतील िभमघाट येथे अ यािसकेचे बांधकाम करणे

. 45.00 ल

7)ूभाग बं. 7-अ तरोडा म ये िस दांतनगर येथे रःता व नालीचे बांधकाम करणे
8)ूभाग बं. 40 म ये शाहनगर
वाघाळा म ये िस.िस. रःता करणे
ु

. 10.00 ल .

. 12.50 ल .

9)ूभाग बं. 37 जुना कौठा भागात अंतगर्त िस.िस. रः यांचे काम करणे

. 10.00 ल

10)मनपा ह ीत बालाजीनगर म ये म लेशाह भोईनोल ते बु दिवहार पयत िसमट रः याचे काम करणे

.

12.50 ल .
11)ूभाग बं. 34 धोबी घाट येथे िसमट रःता, नालीचे बांधकाम व इतर िवकासाचे कामे करणे

. 25.00

ल
12)ूभाग बं.20 म ये िमल
रोड करणे

लब चौरःता ते पोिलस हे ड

वॉटर् रची कंपाऊंड िभंत (िभमघाट)रोड येथे िसिस

.25.00 ल ाचे कामे कर यास ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच

सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव बं.09

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवर्साधारण सभा दनांक 10.08.2016 ठराव बं. 73, व द. 27.02.2017 रोजी पार त
केले या ठराव बं. 158, व 159
नांदेड

यां याकडे

िशफारस

या अनुषंगाने शहरातील िविवध भागात दलीत वःती सुधार योजने अंतगर्तची कामे मा. ज हािधकार

कर यासाठ

मा यता

ूदान

कर यात

आली

होती.

तसेच

ूशासनाने

सादर

केले या

ूःताव

बं.

साबांिव/2266/17 दनांक 18.05.2017 अ वये दलीत वःती सुधार योजने अंतगर्त/लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर दलीत वःती सुधार
मा यता दे ते व हा
योजनेखालील शहरातील उवर्र त कामे कर यासाठ ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
ु

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
1)
2)

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

मनपा सवर्साधारण सभा द. 10.08.16 ठराव बं. 73 मधील अ.बं. 46 वर ल काम भाग-01 व मनपा सवर्साधारण सभा द.

27.02.17 ठराव बं. 159 मधील अ.बं. 20 वर नमुद असलेले काम भाग-02 असे दो ह कामे कर यात यावी.
ूभाग बं. 17 रमामाता हाऊिसंग सोसायट म ये िस.िस. रःता व नाली करणे.
ूभाग बं. 17 म ये हायमःट लाईट बसिवणे

3)

तसेच समतानगर भागात िस.िस. रःता करणे व

. 25.00 ल

ूभाग बं. 18 म ये सािवऽीबाई फुलेनगर भागात रामजी आंबेडकर चौक ते ौी सोनकांबळे यां या घरा पयत िस.िस. रःता करणे
. 25.00 ल

4)

मनपा ह ीतील निवन कौठा येथील ःमशानभुिम शेजार गोदावर नद घाट वर घाटाचे बांधकाम करणे

5)

मनपा ह ीतील खडकपुरा भागातील माकर् डे य मं दर शेजार न लागु टाचाळ येथील सभागृहाचे बांधकाम करणे

6)

मनपा ह ीतील िभमघाट येथे अ यािसकेचे बांधकाम करणे

7)

ूभाग बं. 7-अ तरोडा म ये िस दांतनगर येथे रःता व नालीचे बांधकाम करणे

8)

ूभाग बं. 40 म ये शाहनगर
वाघाळा म ये िस.िस. रःता करणे
ु

9)

. 10.00 ल

. 45.00 ल
. 10.00 ल .

. 12.50 ल .

ूभाग बं. 37 जुना कौठा भागात अंतगर्त िस.िस. रः यांचे काम करणे

. 10.00 ल

10)

मनपा ह ीत बालाजीनगर म ये म लेशाह भोईनोल ते बु दिवहार पयत िसमट रः याचे काम करणे

11)

ूभाग बं. 34 धोबी घाट येथे िसमट रःता, नालीचे बांधकाम व इतर िवकासाचे कामे करणे

12)

ूभाग बं.20 म ये िमल

लब चौरःता ते पोिलस हे ड

. 45.00 ल

. 12.50 ल .

. 25.00 ल

वॉटर् रची कंपाऊंड िभंत (िभमघाट)रोड येथे िसिस रोड करणे

पुरवणी िवषय पिऽका
िवषय बं.01
ःव छ महारा

अिभयान िवभागा माफर्त कर यात आले या कायर्वाह चा अहवाल खालील ूमाणे आहे .

01

नांदेड शहरात एकूण कुटंू बांची सं या

102997

02

ःव छ महारा

4034

कुटंू बाची सं या

अिभयान अंतगर्त 2016 मधील सव णानुसार वैयि क शोचालय नसलेले
अिभयान (ना) वैयि क शौचालयासाठ कुटंू बाकडू न कजर् ूा

03

आजिमतीस ःव छ महारा

1.418 (SBM पोटर् लनुसार)

04

VERIFIED कर यात आलेली अजर् सं या

4483 (SBM पोटर् लनुसार)

05

APPROVED कर यात आलेली अजर् सं या

4279 (SBM पोटर् लनुसार)

06

REJECTED कर यात आलेली अजर् सं या

2928 (SBM पोटर् लनुसार)

07

CONSTRUCTED शौचालय सं या

3300 (SBM पोटर् लनुसार)

.25.00 ल

(10)
08

CONSTRUCTED PHOTO UPLOADED

3300 (SBM पोटर् लनुसार)

09

पाऽ लाभाथ अनुदान वाटप

4261 लाभाथ

10

वैयि क शौचालयासाठ शासना कडू न ूा

11

वैयि क शौचालयासाठ खचर् झालेला िनधी

12

वैयि क शौचालयासाठ शासनाकडे मागणी केलेला िनधी झाले या खचार्साठ
व निवन लाभा यार्साठ

अनुदान

. 2.63 कोट
. 5.45 कोट
. 2.00 कोट

एकूण

. 4.00 कोट

. 2.00 कोट

13

आवँयक या ठकाणी भुिमगत से नेज लाईन टाक यास शासनाकडे मारणी
केलला िनधी
्

. 4.00 कोट

14

ूगतीपथावर ल कामाची सं या

700

15

कामाची सु वात न झालेली कामे

261

16

सामुदाियक शौचालय सं या (6 Completed, 1 at a final stage & 6 in progress, 4
Proposed & complited at OD spots, 4 Mobile Toilets at OD spots
महापौर
ूशासनाने सादर केले या अहवालाची न द बहमताने
घे यात येते.
ु
ठराव बं.10

13+4=17(95 सीटस)

ठराव

ःव छ महारा

अिभयान िवभागा माफर्त कर यात आले या कायर्वाह चा अहवाल खालील ूमाणे असुन

घे यात येते.
01

नांदेड शहरात एकूण कुटंू बांची सं या

102997

02

ःव छ महारा

4034

कुटंू बाची सं या

अिभयान अंतगर्त 2016 मधील सव णानुसार वैयि क शोचालय नसलेले
अिभयान (ना) वैयि क शौचालयासाठ कुटंू बाकडू न कजर् ूा

याची न द बहमताने
ु

03

आजिमतीस ःव छ महारा

04

VERIFIED कर यात आलेली अजर् सं या

4483 (SBM पोटर् लनुसार)

05

APPROVED कर यात आलेली अजर् सं या

4279 (SBM पोटर् लनुसार)

06

REJECTED कर यात आलेली अजर् सं या

2928 (SBM पोटर् लनुसार)

07

3300 (SBM पोटर् लनुसार)

08

CONSTRUCTED शौचालय सं या
CONSTRUCTED PHOTO UPLOADED

09

पाऽ लाभाथ अनुदान वाटप

4261 लाभाथ

10

वैयि क शौचालयासाठ शासना कडू न ूा

11

वैयि क शौचालयासाठ खचर् झालेला िनधी

12

वैयि क शौचालयासाठ शासनाकडे मागणी केलेला िनधी झाले या खचार्साठ

13

आवँयक या ठकाणी भुिमगत से नेज लाईन टाक यास शासनाकडे मारणी
केलला िनधी
्

14

ूगतीपथावर ल कामाची सं या

700

15

कामाची सु वात न झालेली कामे

261

व निवन लाभा यार्साठ

1.418 (SBM पोटर् लनुसार)

3300 (SBM पोटर् लनुसार)
अनुदान

. 2.63 कोट
. 5.45 कोट
. 2.00 कोट

एकूण

. 2.00 कोट
. 4.00 कोट

16

सामुदाियक शौचालय सं या (6 Completed, 1 at a final stage & 6 in progress, 4
Proposed & complited at OD spots, 4 Mobile Toilets at OD spots
िवषय बं.02

13+4=17(95 सीटस)

ूधानमंऽी आवास योजना नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीम ये राबिव यात येत आहे .
शहराम ये ऑनलाईन डमांड स ह ण कर यात आले
संल न

. 4.00 कोट

सदर योजने या िनकषानुसार

यानुसार एकूण ५१०७६ अजर्दारांनी घरकुल मागणी न दिवली आहे .

याम ये कजर्

याज अनुदान योजना घटक बं. २ अंतगर्त ७०६६ अजर्, खाजगी भागीदार ने परवडणा-या घरांची िनिमर्ती करणे घटक बं. ३

अंतगर्त २०२७९ अजर् व वैय

क बांधकाम करणे घटक बं. ४ अंतगर्त २३७२७ अजर् ूा

आहे त.

तसेच कि शासना या संकेतःथळावर

अजर् भर याची ू बया अजुनह चालु असून आजपयत या संकेतसथळावर १०८८ अजर्दाराने अजर् भरणा केले आहे .
सदर ऑनलाईन ूा
/ किन

अजाची छाननी कर यासाठ व पाऽ / अपाऽ बाबत तपासणी कर यासाठ एकूण २७ मनपाचे उपअिभयंते

अिभयंता यांचे पथके नेमुन तपासणी ूगतीपथावर आहे .

काम ूगतीपथावर आहे .

आजपयत एकूण ७०% अजर् तपासणीचे काम पूणर् झाले आहे .

उवर्र त

मनपा या संकेतःथळावर सादर केले या अजर्दारांची मा हती कि शासना या www.pmaymis.gov.in या

संकेतःथळावरा ःथलांतर कर याचे काम चालू आहे .

मा. रा य अिभयान संचालक, ूधानमंऽी आवास योजना यांचे पऽ बं. ४

द.

१८.०३.१७ व मा. संजय कुमार, अ ू मु य सिचव, गृहिनमार्ण िवभाग यांचे पऽ द. ०५.०१.२०१७ वरे शासनाने ता काळ कमीत कमी ०२
ड पीआर कर याचे आदे श दलेले आहे त.
पाऽ ५९६५ लाभा याचे ४ ड पीआर

यानुसार ूाथिमक ःतरावर सवर् १-४० वाडार्मधील वैय

द. २७.०३.२०१७ रोजी

स ह ण पुणर् होताच शासनास ूःताव पाठिव यात येणार आहे .
खालील ूमाणे आहे .

क बांधकाम करणे घटक बं. ४ मधील

हाडा, मुंबई यांचेकडे सादर कर यात आले आहे त व उवर्र त लाभा याचे
सदर ूःतावाम ये वैय

क बांधकाम करणो वाडर् िनहाय लाभाथ सं या

(11)
अ.ब.

वाडर् बं.

ड पआर म ये अंतभुत
र् एकूण लाभाथ

१

०१

३४१

२

०२

१२२

३

०३

६७६

४

०४

७३

५

०५

२९

६

०६

४२

७

०७

२३३

ड पीआर बं. ०१

१५१६ घरकुल

८

०८

३२

९

०९

०६

१०

१०

१६

११

११

४०

१२

१२

७९

१३

१३

४०१

१४

१४

४१

१५

१५

४३

१६

१६

२१

१७

१७

३९

१८

१८

१४९

१९

१९

४०८

२०

२०

१०

ड पीआर बं. ०२

१२८५ घरकुल

२१

२१

१३३

२२

२२

१६

२३

२३

७८

२४

२४

११८९

२५

२५

४०४

२६

२६

१९३

२७

२७

७७

ड पीआर बं. ०३

२०९० घरकुल

२८

२८

१४८

२९

२९

८५

३०

३०

१६७

३१

३१

७७

३२

३२

३१

३३

३३

००

३४

३४

१०५

३५

३५

५१

३६

३६

५८

३७

३७

८४

३८

३८

१००

३९

३९

७८

४०

४०

९०

ड पीआर बं. ०४

१०७४ घरकुल

(12)
तसेच एकूण ०४ ड पीआर चा तपिशल खालीलूमाणे आहे .
अ.ब.

01
02
03
04

ूक पाचे नांव

लाभाथ

ूक पाची कमंत

ूशास कय व इतर खचर्

एकूण ूक प कमंत

DPR-I (BLC)
DPR-II (BLC)
DPR-III (BLC)
DPR-IV (BLC)
एकूण

1516
1284
2090
1074
5965

6731.04
5705.4
9279.6
4768.56
26494.6

336.55
285.27
463.98
238.43
1324.23

7067.59
5990.67
9743.58
5006.99
27808.83

सं या

(ल ा म ये)

(०५%) (ल ा म ये)

(ल ा म ये)

क रता सदर ूःताव मनपा सवर्साधारण सभे समोर मंजरु ःतव सादर.
महापौर

ूशासना या ूःतावास बहमताने
मंजरु कर यात येते.
ु

ठराव बं.11

ठराव

ूधानमंऽी आवास योजना नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीम ये राबिव यात येत आहे .
शहराम ये ऑनलाईन डमांड स ह ण कर यात आले
संल न

सदर योजने या िनकषानुसार

यानुसार एकूण ५१०७६ अजर्दारांनी घरकुल मागणी न दिवली आहे .

याम ये कजर्

याज अनुदान योजना घटक बं. २ अंतगर्त ७०६६ अजर्, खाजगी भागीदार ने परवडणा-या घरांची िनिमर्ती करणे घटक बं. ३

अंतगर्त २०२७९ अजर् व वैय

क बांधकाम करणे घटक बं. ४ अंतगर्त २३७२७ अजर् ूा

आहे त.

तसेच कि शासना या संकेतःथळावर

अजर् भर याची ू बया अजुनह चालु असून आजपयत या संकेतसथळावर १०८८ अजर्दाराने अजर् भरणा केले आहे .
सदर ऑनलाईन ूा
/ किन

अजाची छाननी कर यासाठ व पाऽ / अपाऽ बाबत तपासणी कर यासाठ एकूण २७ मनपाचे उपअिभयंते

अिभयंता यांचे पथके नेमुन तपासणी ूगतीपथावर आहे .

काम ूगतीपथावर आहे .

आजपयत एकूण ७०% अजर् तपासणीचे काम पूणर् झाले आहे .

उवर्र त

मनपा या संकेतःथळावर सादर केले या अजर्दारांची मा हती कि शासना या www.pmaymis.gov.in या

संकेतःथळावरा ःथलांतर कर याचे काम चालू आहे .

मा. रा य अिभयान संचालक, ूधानमंऽी आवास योजना यांचे पऽ बं. ४

द.

१८.०३.१७ व मा. संजय कुमार, अ ू मु य सिचव, गृहिनमार्ण िवभाग यांचे पऽ द. ०५.०१.२०१७ वरे शासनाने ता काळ कमीत कमी ०२
ड पीआर कर याचे आदे श दलेले आहे त.
पाऽ ५९६५ लाभा याचे ४ ड पीआर

यानुसार ूाथिमक ःतरावर सवर् १-४० वाडार्मधील वैय

द. २७.०३.२०१७ रोजी

स ह ण पुणर् होताच शासनास ूःताव पाठिव यात येणार आहे .

क बांधकाम करणे घटक बं. ४ मधील

हाडा, मुंबई यांचेकडे सादर कर यात आले आहे त व उवर्र त लाभा याचे
सदर ूःतावाम ये वैय

क बांधकाम करणो वाडर् िनहाय लाभाथ सं या

खालील ूमाणे आहे .
अ.ब.

वाडर् बं.

ड पआर म ये अंतभुत
र् एकूण लाभाथ

१

०१

३४१

२

०२

१२२

३

०३

६७६

४

०४

७३

५

०५

२९

६

०६

४२

७

०७

२३३

ड पीआर बं. ०१

१५१६ घरकुल

८

०८

३२

९

०९

०६

१०

१०

१६

११

११

४०

१२

१२

७९

१३

१३

४०१

१४

१४

४१

१५

१५

४३

१६

१६

२१

१७

१७

३९

१८

१८

१४९

१९

१९

४०८

२०

२०

१०

(13)
ड पीआर बं. ०२

१२८५ घरकुल

२१

२१

१३३

२२

२२

१६

२३

२३

७८

२४

२४

११८९

२५

२५

४०४

२६

२६

१९३

२७

२७

७७

ड पीआर बं. ०३

२०९० घरकुल

२८

२८

१४८

२९

२९

८५

३०

३०

१६७

३१

३१

७७

३२

३२

३१

३३

३३

००

३४

३४

१०५

३५

३५

५१

३६

३६

५८

३७

३७

८४

३८

३८

१००

३९

३९

७८

४०

४०

९०

ड पीआर बं. ०४

१०७४ घरकुल

तसेच एकूण ०४ ड पीआर चा तपिशल खालीलूमाणे आहे .
अ.ब.

01
02
03
04

ूक पाचे नांव

लाभाथ

ूक पाची कमंत

ूशास कय व इतर खचर्

एकूण ूक प कमंत

सं या

(ल ा म ये)

(०५%) (ल ा म ये)

(ल ा म ये)

1516
1284
2090
1074
5965

6731.04
5705.4
9279.6
4768.56
26494.6

336.55
285.27
463.98
238.43
1324.23

7067.59
5990.67
9743.58
5006.99
27808.83

DPR-I (BLC)
DPR-II (BLC)
DPR-III (BLC)
DPR-IV (BLC)
एकूण

ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मंजरु करते.
ु

िवषय बं.03

नावाशमनपाके या ूशासनात गितमानता, पारदशर्कता व लोकिभमुख सेवा म ये ल
मनपाके या िविवध संवगार्तील पदिनिमर्ती बाबत महारा
ू.ब.157/03 निव-22

दनांक 17.08.2004 अ वये

बहताश
कामे कायम/ता पुरते कमर्चार िनयु
ु
या यात असे नमुद आहे .

णय सुधारण घडवुन आण यासाठ

शासन, नगरिवकास िवभाग शासन िनणर्य बं. एन ह सी-320202/1350/

दले या पदिनिमर्ती या आदे शात महापािलकेकडु न या पुढे हाती घे यात येणार

न करता कंऽाट त वावर घे यात यावे व काम संप यानंतर कंऽाट सेवा संपु ात आण यात

ह बाब िवचारात घेऊन जेएनएनयुआरएम चे कायर्बम संपे पयत कंवा पुढ ल दोन वषर् या पैक जो कमी असेल

या कालावधी क रता डाटा एंश ऑपरे टर या पदाची आवँयकता िवचारात घेवुन ूती महा एकऽीत वेतन

. 6000/- वर िव हत प दतीचा

अवलंब क न 25 डाटा एंश ऑपरे टरची पदे भर यासाठ नावाशमनपा सवर्साधारण सभा ठराव बं 137

द. 30.10.2010 अ वये 02

वषार्साठ मा यता ूदान कर यात आली होती.
यानुसार िवह त कायर्प दतीचा अवलंब क न 25 डाटा एंश ऑपरे टरची िन वळ ता पुर या ॐु पात कंऽाट त वावर ूित महा
एकऽीत वेतन

. 6000/- व दोन वपषार् या कालावधीसाठ नेमणुका कर यात आले या होता.

संपला आहे .

तदनंतर नावाशमनपा सवर्साधारण सभा ठराव बं. 10

िवभागात

कामे चालु अस यामुळे कामाचा वाढता

कंवा पुढ ल 02 वषार् पर्क जो कमी असेल

सदरचा कालावधी द. 30.10.2012 रोजी

दनांक 02.04.2013 अ वये उ

डाटा एंश ऑपरे टरची िविवध

याप व अपुरा संगण कय कमर्चार वगर् इ याद बाबी ल ात घेऊन जेएनएनयुआरएम

या कालावधीसाठ दर सहा मह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन पुव याच अट व

शत वर कायर्रत असले या कंऽाट डाटा एंश ऑपरे टर यांना ूित महा एकऽीत वेतन

. 6000/- या ूमाणे मुदतवाढ दे यास मा यता

ूदान के यानुसार दर सहा म ह याला एक-एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन मुदतवाढ दे यात आली.

यानुसार कायार्लयीन आदे श बं.

(14)
नावाशमनपा/आःथा-सेल/17838/14 दनांक 30.12.2014 अ वये दे यात आलेली मुदतवाढ द. 29.06.2015 रोजी संपली अस यामुळे द.
30.06.2015 चा तांऽीक खंड दे वुन

दनांक 01.07.2015 ते 30.12.2015 पयत कायार्लयीन आदे श बं. आःथा-6२8476/15

द.

30.10.2015 अ वये नंतर नावाशमनपा/आःथा-6/12829/2015 द. 04.01.2016 अ वये द. 31.12.2015 चा तांऽीक खंछ दे वुन द.
01.01.2016 ते 29.06.2016 पयत मुदतवाढ दे यात आली.

तदनंतर कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/आःथा-6/6888/16 दनांक

24.08.2016 अ वये द. 30.06.2016 चा तांऽीक खंड दे वुन द. 01.07.2016 ते 30.12.2016 मुदतवाढ दे यात आली आहे .

पुढ ल

मुदतवाढ दे णे बाबत स या कायर्रत असले या 09 कंऽाट डाटा एंश ऑपरे टरा यांचे काम समाधानकारक आहे कंवा कसे ? तसेच

यां या

सेवेची मनपाकेस आवँयकता आहे कंवा कसे या बाबत संबंधीत िवभाग ूमुखांचा अहवाल मागिव यात आला आहे .
क रता संबंधीत िवभाग ूमुखां या अहवालानुसार स या कायर्रत असले या 09 कंऽाट डाटा एंश ऑपरे टरचे काम समाधानकारक
असुन

यां या सेवेची मनपाकेस आवँयकता आहे .

तसेच संबंधीतां या सेवेची मुदत

द. 30.12.2016 रोजी संपली अस यामुळे

संबंधीतां या सेवेस द. 31.12.2016 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन द. 01.01.2017 ते 29.06.2017 पयत िन वळ ता पुर या
ःव पात कंऽाट प दतीने दर महा एकऽीत वेतन

पये 6000/- ऐवढया वेतनावर कायर्रत असलेले कंऽाट डाटा एंश ऑपरे टर (1) ौी

असद ु ला खान अजीमु ला खान (2) ौी आरकुले शामसुंदर गुलाबराव (3) ौी दधडे
कशोर पांडूरं ग (4) ौी ौीकांत वसंतराव अजनसोडकर
ु

(5) ौी कोकणे िस दाथर् खंडेराव (6) ौी नागुल महे श नरस या (7) ौी गुलाम रसुल गुलाम मोह मद (8) ौीमती ज धळे िवजयमाला

िव ठलराव (9) ौीमती मंजु िगर धार लाल

यास, यां या सेवेत मुदतवाढ दे या बाबतचा ूःताव नावाशमनपाके या सवर्साधारण सभेसमोर

मा यतेःतव सादर.
महापौर

ूशासनाने डाटा ए श ऑपरे टर यां या सेवेस मुदतवाढ या ूःतावास बहमताने
मंजरु कर यात येते व हा
ु
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं.12

ठराव

नावाशमनपाके या ूशासनात गितमानता, पारदशर्कता व लोकिभमुख सेवा म ये ल
मनपाके या िविवध संवगार्तील पदिनिमर्ती बाबत महारा
ू.ब.157/03 निव-22

दनांक 17.08.2004 अ वये

बहताश
कामे कायम/ता पुरते कमर्चार िनयु
ु
या यात असे नमुद आहे .

णय सुधारण घडवुन आण यासाठ

शासन, नगरिवकास िवभाग शासन िनणर्य बं. एन ह सी-320202/1350/

दले या पदिनिमर्ती या आदे शात महापािलकेकडु न या पुढे हाती घे यात येणार

न करता कंऽाट त वावर घे यात यावे व काम संप यानंतर कंऽाट सेवा संपु ात आण यात

ह बाब िवचारात घेऊन जेएनएनयुआरएम चे कायर्बम संपे पयत कंवा पुढ ल दोन वषर् या पैक जो कमी असेल

या कालावधी क रता डाटा एंश ऑपरे टर या पदाची आवँयकता िवचारात घेवुन ूती महा एकऽीत वेतन

. 6000/- वर िव हत प दतीचा

अवलंब क न 25 डाटा एंश ऑपरे टरची पदे भर यासाठ नावाशमनपा सवर्साधारण सभा ठराव बं 137

द. 30.10.2010 अ वये 02

वषार्साठ मा यता ूदान कर यात आली होती.
यानुसार िवह त कायर्प दतीचा अवलंब क न 25 डाटा एंश ऑपरे टरची िन वळ ता पुर या ॐु पात कंऽाट त वावर ूित महा
एकऽीत वेतन

. 6000/- व दोन वपषार् या कालावधीसाठ नेमणुका कर यात आले या होता.

संपला आहे .

तदनंतर नावाशमनपा सवर्साधारण सभा ठराव बं. 10

िवभागात

कामे चालु अस यामुळे कामाचा वाढता

कंवा पुढ ल 02 वषार् पर्क जो कमी असेल

सदरचा कालावधी द. 30.10.2012 रोजी

दनांक 02.04.2013 अ वये उ

डाटा एंश ऑपरे टरची िविवध

याप व अपुरा संगण कय कमर्चार वगर् इ याद बाबी ल ात घेऊन जेएनएनयुआरएम

या कालावधीसाठ दर सहा मह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन पुव याच अट व

शत वर कायर्रत असले या कंऽाट डाटा एंश ऑपरे टर यांना ूित महा एकऽीत वेतन
ूदान के यानुसार दर सहा म ह याला एक-एक

. 6000/- या ूमाणे मुदतवाढ दे यास मा यता

दवसाचा तांऽीक खंड दे वन
ु मुदतवाढ दे यात आली.

यानुसार कायार्लयीन आदे श

बं.नावाशमनपा/आःथा-सेल/17838/14 दनांक 30.12.2014 अ वये दे यात आलेली मुदतवाढ द. 29.06.2015 रोजी संपली अस यामुळे
द. 30.06.2015 चा तांऽीक खंड दे वुन

दनांक 01.07.2015 ते 30.12.2015 पयत कायार्लयीन आदे श बं. आःथा-6२8476/15

द.

30.10.2015 अ वये नंतर नावाशमनपा/आःथा-6/12829/2015 द. 04.01.2016 अ वये द. 31.12.2015 चा तांऽीक खंछ दे वुन द.
01.01.2016 ते 29.06.2016 पयत मुदतवाढ दे यात आली.

तदनंतर कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/आःथा-6/6888/16 दनांक

24.08.2016 अ वये द. 30.06.2016 चा तांऽीक खंड दे वुन द. 01.07.2016 ते 30.12.2016 मुदतवाढ दे यात आली आहे .

पुढ ल

मुदतवाढ दे णे बाबत स या कायर्रत असले या 09 कंऽाट डाटा एंश ऑपरे टरा यांचे काम समाधानकारक आहे कंवा कसे ? तसेच

यां या

सेवेची मनपाकेस आवँयकता आहे कंवा कसे या बाबत संबंधीत िवभाग ूमुखांचा अहवाल मागिव यात आला आहे .
क रता संबंधीत िवभाग ूमुखां या अहवालानुसार स या कायर्रत असले या 09 कंऽाट डाटा एंश ऑपरे टरचे काम समाधानकारक
असुन

यां या सेवेची मनपाकेस आवँयकता आहे .

तसेच संबंधीतां या सेवेची मुदत

द. 30.12.2016 रोजी संपली अस यामुळे

संबंधीतां या सेवेस द. 31.12.2016 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन द. 01.01.2017 ते 29.06.2017 पयत िन वळ ता पुर या
ःव पात कंऽाट प दतीने दर महा एकऽीत वेतन

पये 6000/- ऐवढया वेतनावर कायर्रत असलेले कंऽाट डाटा एंश ऑपरे टर (1) ौी

असद ु ला खान अजीमु ला खान (2) ौी आरकुले शामसुंदर गुलाबराव (3) ौी दधडे
कशोर पांडूरं ग (4) ौी ौीकांत वसंतराव अजनसोडकर
ु

(5) ौी कोकणे िस दाथर् खंडेराव (6) ौी नागुल महे श नरस या (7) ौी गुलाम रसुल गुलाम मोह मद (8) ौीमती ज धळे िवजयमाला

मा यता दे ते व हा
िव ठलराव (9) ौीमती मंजु िगर धार लाल यास, यां या सेवेत मुदतवाढ दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
ु

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

(15)
िवषय बं.04
नावाशमनपा पुवर् ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमतीने ठराव बं. १४

िदनांक ०३.०४.२०१७ अ वये

खालील ूमाणे मनपा सवर्साधारण सभेस मा यतेसाठ िशफारस केलेली आहे .
मनपा माफर्त चालिव यात येणा-या मराठ व उदर् ु मा यमा या ूाथिमक शाळे साठ ूायोगीक त वावर शै

साठ मरकाठ मा यमा या तीन व उदर् ु मा यमा या तीन शाळाम ये सेमी इं मजी मा यमा सु

णक वषर् २०१७-१८

कर यासाठ इं मजी मा यमातुन ड.एड.

उ ीणर् झाले या (ूाधा य TET) एकूण ०६ िश कांची (मराठ साठ ०३ व उदर् ु मा यमासाठ ०३) िश कांची कंऽाट प दतीने एकऽीत

वेतनावर ता काळ भरती क न शै
महापौर

णक वषर् २०१७-१८ साठ नेमणुक कर यासाठ मनपा सवर्साधारण सभेस िशफारस केलेली आहे .

पुवर् ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमतीने केले या िशफारसीनुसार ूःतावास
बहमताने
मा यता
ु

दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

वैधािनक कायर्वाह करावी.

ठराव बं.13

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल

ठराव

नावाशमनपा पुवर् ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमतीने ठराव बं. १४

िदनांक ०३.०४.२०१७ अ वये

खालील ूमाणे मनपा सवर्साधारण सभेस मा यतेसाठ िशफारस के यानुसार मनपा माफर्त चालिव यात येणा-या मराठ व उदर् ु मा यमा या

ूाथिमक शाळे साठ ूायोगीक त वावर शै
इं मजी मा यमा सु

णक वषर् २०१७-१८ साठ मरकाठ मा यमा या तीन व उदर् ु मा यमा या तीन शाळाम ये सेमी

कर यासाठ इं मजी मा यमातुन ड.एड. उ ीणर् झाले या (ूाधा य TET) एकूण ०६ िश कांची (मराठ साठ ०३ व उदर् ु

मा यमासाठ ०३) िश कांची कंऽाट प दतीने एकऽीत वेतनावर ता काळ भरती क न शै

णक वषर् २०१७-१८ साठ नेमणुक कर यास ह

मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु

िनयमानुसार आय ांनी पुढ ल वैधािनक

कायर्वाह करावी.
िवषय ब.05

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील िविवध
५ वषार् पे ा एकाच ठकाणी कायर्रत आहे अशे

ेऽीय कायार्लय म ये

ेऽीय अिधका-यांना ता काळ

ेऽीय अिधकार कायर्रत आहे

या ठकाणाहन
ु बदली क न इतर

पाठिवणे ह सभा सवार्नुमते मंजरु दे ते.
सुचक :- अ. स ार अ. गफुर

या

ेऽीय अिधकार

ेऽीय कायार्लय म ये

अनुमोदक :- स. िवरििसंघ गाड वाले
स. सदःयांचा ूःताव बहमताने
मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु

महापौर

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी

ठराव बं.14

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील िविवध
05 वषार् पे ा एकाच ठकाणी कायर्रत आहे अशे
सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता
ु

ेऽीय कायार्लय म ये

ेऽीय अिधका-यांना ता काळ

ेऽीय अिधकार कायर्रत आहे

या

ेऽीय अिधकार

या ठकाणाहन
ु बदली / पदःथापना कर यास ह मनपा

दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह

करावी.

िवषय बं. 06

ूःताव

१.

ूभाग बं.३९ येथील मनपा ूाथिमक शाळा बं १५ ह स या एनड -४ ( ज. प. शाळे या इमारतीत ) येथे असून ज.प. शाळे ची

२.

िसडको ूभाग बं ३९ येथील एनड -४१ येथील राहल
ू नगर प रसर दिलत वःती या असून या पर सरातील गोरगर ब िव ा या या

पडझड झाली असून छत मोडकळ स आले आहे . िव ा याची सुर ा ल ात घेऊन या शालेय इमारतीची

वर त डागडू जी करणे.

ूाथिमक िश णासाठ मनपाची पुवर् ूाथिमक शाळा आवँयक आहे .कर ता मा यता दयावी.

सुचक:- डॉ.लिलता मुकूंद बोकारे (िशंदे)

अनुमोदक :-

सौ.मंगला गजानन दे शमुख

ूशास कय ट पणी
ूभाग बं. ३९ येथील मनपा ूा.शा.बं. 15 िसडको या शाळे ची इमारतीची द ु ःती करणे आवँयक असून सदर ल शाळे ची

इमारतीची द ु ःती कर यािवषयी सवर् िश ा अिभयानांतगर्त िनधी ूा

हो यासाठ महारा

ूाथिमक िश ण प रषद, मुंबई यांना ूःताव

दाखल केलेला आहे परं तु संबंधीतांकडू न सवर् िश ा अिभयान सालसन 2017-18 चे अंदाजपऽक अ ाप पावेतो अूा

अस यामुळे सदर ल

िनधी मा य झाला अथवा नाह हे सांगता येणार नाह .
िसडको ूभाग बं. 39 येथील एनड -41 येथील राहलनगर
प रसर दलीत वःती या असून या प रसरातील गोरगर ब िव ा या या
ू

ूाथिमक िश णासाठ मनपाची पुवर् ूाथिमक शाळा उघड याचा अिधकार हा मनपास नसुन सदर अिधकार हा म हला व बालिवकास
िवभागाचा शासन िनणर्य बं. एबािव-2012/ू.ब.429/का-6 दनांक 13 ऑगःट 2014 अ वये एका मक बाल िवकास ूक प कायार्लय
नांदेड ज. नांदेड यांना आहे

यामुळे मनपा तफ पुवर् ूा◌ा मक शाळा सु

करता येणार नाह अशी िशफारस एका मक बाल िवकास

ूक प कायार्लय नांदेड यांना करावी लागेल.
महापौर

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

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

(16)
ठराव बं.15
१.

ठराव

ूभाग बं.३९ येथील मनपा ूाथिमक शाळा बं १५ ह स या एनड -४ ( ज. प. शाळे या इमारतीत ) येथे असून ज.प. शाळे ची
पडझड झाली असून छत मोडकळ स आले आहे . िव ा याची सुर ा ल ात घेऊन या शालेय इमारतीची

२.

वर त डागडू जी करणे.

िसडको ूभाग बं ३९ येथील एनड -४१ येथील राहल
ू नगर प रसर दिलत वःती या असून या पर सरातील गोरगर ब िव ा या या

ूाथिमक िश णासाठ मनपाची पुवर् ूाथिमक शाळा सु
सभेत कायम कर यात येतो.

कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते व हा ठराव याच
ु

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

िवषय बं. 07

ूःताव

मनपाके या ूाथिमक शाळा व जराबाद शाळे तील वगर् ०१ ते ०८ पयत आहे शाळे ला १२ िश कांची मंजरु आहे त स या ०९ िश क
कायर्रत आहे र

िश कांची सं या ०४ असुन ती र

जागा भर यात यावे.

सदर ल शाळे तील ०२ वगर् खो या व ०१ मोठा हॉल LBT िवभागाकडे आहे त हे वगर् िमळाले तर वाचनालय संगणक वगर् व

ूयोगशाळा वेगळ करता येईल व गुणव ा वाढे ल. शाळे तील पहली ते आठवी पयत आहे मुलांना पुढ ल वगार्चा ूवेशासाठ ऽास होत
अस यामुळे व ०९ व १० साठ परवानगी दे वून मा यिमक िश क भर यात यावे.
सुचक:- गणपतराव धबाले

अनुमोदक :-

डॉ.लिलता मुकूंद बोकारे (िशंदे)

ूशास कय ट पणी
नावाशमनपा नांदेड येथे सालसन 2016-17

या संच मा यतेनुसार 13 िश कांची मा यता असून स ःथतीत 09 िश क कायर्रत

आहे त तसेच मनपा िश ण आःथापनेवर संच मा यतेनुसार 89 पदांची मा यता असून 54 सहिश क कायर्रत आहे त
र

जागेवर पाऽ उमेदवार उपल ध क न दे या बाबत वारं वार मा. िश ण संचालक महारा

महारा
आयु

रा य पुणे यांना (1) मा िश ण आयु

रा य पुणे यांना पाठिव यात आलेले पऽ बं. नावाशमनपा/साूिव/आःथा-7/8793/15
महारा

यानुसार सदर ल

दनांक 09.10.2015 (2) मा. िश ण

रा य पुणे यांना पाठिव यात आलेले पऽ बं. नावाशमनपा/िशअ/14626/2016 दनांक 09.02.2016 (3) मा. िश ण

उपसंचालक िवभागीय

उपसंचालक कायार्लय

लातुर यांना

पाठिव यात

आलेले

पऽ

बं.

नावाशमनपा/िशअ/15529/2016

दनांक

25.02.2016 (4) मा. िश ण उपसंचालक िवभागीय उपसंचालक कायार्लय लातुर यांना पाठिव यात आलेले पऽ बं. नावाशमनपा/िशअक /
3070/2016 द. 08.06.2016 यांना वारं वार पऽ यवहार कर यात आलेला आहे परं तु संबंधीतांकडू न पाऽ उमेदवार उपल ध झालेले नाह त
तसेच शालेय िश ण व बडा िवभागाचा शासन िनणर्य बं. पीआरइ-2006/4767/ूािश-1 दनांक 16

डसबर 2009 अ वये सालसन

2009-10 या वषार्पासुन पुढे ूाथिमक िश ण सेवक भरती ू बया कि य भरतीपुवर् िनवड प र े दारे कर या बाबत.
सदर ल शाळे तील 02 वगर्खो या रका या कर या बाबत

LBT िवभागास

जा.बं. नावाशमनपा/िशिव/1601/2014 दनांक 02 मे

2017 अ वये पऽ दे यात आलेले आहे तसेच सदर ल शाळे स जोडू न मा यिमक शाळे चे इय ा 9 व 10 वी वगर् जोड या बाबत या पुव च
संिचका ूःतािवत केलेली आहे .
महापौर

स. सदःयांचा ूःतावा बहमताने
मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.
ठराव बं.16

ठराव

मनपाके या ूाथिमक शाळा व जराबाद शाळे तील वगर् ०१ ते ०८ पयत आहे शाळे ला १२ िश कांची मंजरु आहे त स या ०९ िश क
कायर्रत आहे र

िश कांची सं या ०४ असुन ती र

जागा भर यात यावे.

सदर ल शाळे तील ०२ वगर् खो या व ०१ मोठा हॉल LBT िवभागाकडे आहे त हे वगर् िमळाले तर वाचनालय संगणक वगर् व
ूयोगशाळा वेगळ करता येईल व गुणव ा वाढे ल. शाळे तील पहली ते आठवी पयत आहे मुलांना पुढ ल वगार्चा ूवेशासाठ ऽास होत
मा यता दे ते व हा ठराव
अस यामुळे व ०९ व १० साठ परवानगी दे वून मा यिमक िश क भर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
ु
याच सभेत कायम कर यात येतो.

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

िवषय बं.08

ूःताव

जु या नांदेड शहराम ये पाणी पुरवठा वेळोवेळ खंड त होऊन नागर कांना फार ऽास होत आहे ठरािवक वेळेवर पाणी पुरवठा होत
नाह .
सणासुद या काळात सु दा लोकांना पाणी पुरवठा वेळेवर हो यास अडथळा होत आहे कारण काबरानगरा जलशु द करण किाव न
अनेक जलकुंभ अस यामुळे जु या नांदेड शहरातील जलकुंभ टाकावर अस यामुळे जलकुंभ भर यास िवलंब होत आहे निवन नांदेड म ये
पाणी पुरवठा होते वेळ जु या नांदेड भागातील जलकुंभ भर यास िवलंब होत आहे .

कारण संपमधील पाणी संपुन संपचे लेवल खाली जात

आहे . सदर संप मधील पा याचे लेवल होईपयत जु या नांदेड भागात पाणी पुरवठा ठरािवक वेळेत न होता िवःकळ त होत आहे अनेक वेळा
सणा सुद या वेळेवर सु दा पाणी पुरवठा होऊ शकला नाह .

क रता जु या नांदेड भागात सुरळ त पाणी पुरवठा कर यासाठ एक ३५ एम.एल.ड . चे WTP कोण याह शासक य िनधीतुन

वर त

बांधून घे यास ह सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मंजरु दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक :- स. शेर अली
महापौर

अनुमोदक :- शफ अहे मद कुरे शी, अ. स ार अ. गफुर, शेख हबीब बावजीर
स. सदःयांचा ूःताव बहमताने
मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

(17)
ठराव बं.17

ठराव

जु या नांदेड शहराम ये पाणी पुरवठा वेळोवेळ खंड त होऊन नागर कांना फार ऽास होत आहे ठरािवक वेळेवर पाणी पुरवठा होत
नाह .
सणासुद या काळात सु दा लोकांना पाणी पुरवठा वेळेवर हो यास अडथळा होत आहे कारण काबरानगरा जलशु द करण किाव न
अनेक जलकुंभ अस यामुळे जु या नांदेड शहरातील जलकुंभ टाकावर अस यामुळे जलकुंभ भर यास िवलंब होत आहे निवन नांदेड म ये
पाणी पुरवठा होते वेळ जु या नांदेड भागातील जलकुंभ भर यास िवलंब होत आहे .

कारण संपमधील पाणी संपुन संपचे लेवल खाली जात

आहे . सदर संप मधील पा याचे लेवल होईपयत जु या नांदेड भागात पाणी पुरवठा ठरािवक वेळेत न होता िवःकळ त होत आहे अनेक वेळा
सणा सुद या वेळेवर सु दा पाणी पुरवठा होऊ शकला नाह .
क रता जु या नांदेड भागात सुरळ त पाणी पुरवठा कर यासाठ एक ३५ एम.एल.ड . चे WTP कोण याह शासक य िनधीतुन
बांधून घे यास ह सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल

वैधािनक कायर्वाह करावी.
िवषय बं.09

वर त

ूःताव

नावाशमनपा नांदेड या वतीने 15 शाळा चालिव यात येत असून मनपा िश ण आःथापनेवर सालसन 2016-17
मा यतेनुसार 89 पदांची मा यता आहे .

परं तु स ःथतीत केवळ 54 सह िश क कायर्रत असुन 35 पदे ह

र

आहे त.

या संच

यामुळे शाळे वर

यापन कर यासाठ सह िश कांची सं या अपुर पडत असून याचा प रणाम हा थेट िव ा या या गुणव ेवर पडत अस याचे िनदशर्नास
येत आहे .

याअनुषंगाने मनपा िश ण आःथापनेवर र
क रता मनपा िश ण आःथापनेवर ल र

असलेली सहिश कांची पदे ह

वर त भरणे आवँयक आहे .

असलेली सहिश कांची पदे तािसक त वावर भर यासाठ ह मनपा सवर्साधारण सभा

सवार्नुमते मंजरु दे ते.
सुचक :- डॉ. शीला सुनील कदम

अनुमोदक :- सौ. ललीता मुकूंदराव बोकारे
ूशासक य ट पणी

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड या वतीने १५ शाळा चालिव यात येत असुन मनपा िश ण आःथापनेवर सालसन
२०१६-१७

या संच मा यतेनुसार ८९ पदांची मा यता आहे .परं तू स ःथतीत केवळ ५४ सहिश क कायर्रत असुन ३५ पदे ह

आहे त. यानुसार सदर ल

र

जागेवर पाऽ उमेदवार उपल ध क न दे याबाबत वारं वार मा.िश ण संचालक, महारा

र

रा य, पुणे यांना

वारं वार पऽ यवहार कर यात आलेला आहे . परं तू अ ाप पावेतो संबंिधत कायार्लयाकडू न पाऽ उमेदवार उपल ध झालेले नाह त तसेच शालेय
िश ण व ब डा िवभागाचा शासन िनणर्य ब:पीआरई-२००६/(४७६७)/ूािश-१,
वषार्पासून पुढे ूाथिमक िश ण सेवक भरती ूब या कि य भरतीपूवर् िनवड पर
यानुसार सदर िश णसेवकांची पदे भर याचा अिधकार मनपास नाह .
त वावर ता पुर या ःव पात भरणे आवँयक आहे जेणेक न ये या शै
चालना िमळे ल.

द. १६

डसबर, २००९ अ वये सालसन २००९-१० या

े दारे कर याबाबात आदे शीत कर यात आलेले आहे .

परं तू मनपा िश ण आःथापणेवर र

असलेली पदे तािसका

णक वषार्त िवघा याचे नुकसान होणार नाह व गुणव ा वाढ स

तसेच संबंिधत कायार्लयाकडू न सदर पदावर पाऽ उमेदवार उपल ध होताच तािसक त वावर ता पुर या ःव पात भरले या

उमेदवारांना ता काळ कामाव न कमी क न पाऽ उमेदवारांना सेवेत

जू क न घे यात येईल.

क रता मा हतीःतव सिवनय सादर.
मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
स. सदःयांचा ूःताव बहमताने
ु

महापौर

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

ठराव बं.18

ठराव

नावाशमनपा नांदेड या वतीने 15 शाळा चालिव यात येत असून मनपा िश ण आःथापनेवर सालसन 2016-17
मा यतेनुसार 89 पदांची मा यता आहे .

परं तु स ःथतीत केवळ 54 सह िश क कायर्रत असुन 35 पदे ह

र

आहे त.

या संच

यामुळे शाळे वर

यापन कर यासाठ सह िश कांची सं या अपुर पडत असून याचा प रणाम हा थेट िव ा या या गुणव ेवर पडत अस याचे िनदशर्नास
येत आहे .

याअनुषंगाने मनपा िश ण आःथापनेवर र
क रता मनपा िश ण आःथापनेवर ल र

असलेली सहिश कांची पदे ह

वर त भरणे आवँयक आहे .

असलेली सहिश कांची पदे तािसक त वावर भर यास

बहमताने
मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु
िवषय बं.10

ह मनपा सवर्साधारण सभा

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

ूःताव

अपंग रा ीय जलतरण ःपधम ये नांदेड येथील ौी बालाजी साहे बराव दे शमुख रा. कलामं दर बाजुस सोमेश कॉलनी नांदेड यांनी
भारतातुन ितसरा बमांक पटकावला आहे .

पुढ ल कायार्साठ

यांना भारतीय ट म म ये ःथान िमळ यासाठ ूय

हे दहावी उ ीणर् असून ते अ यंत दा रिय रे षेखाली जीवन जगत असून ते दा रिय रे षेखालील आहे त.

केले पा हजेत.

संबंधीत

ौी बालाजी साहे बराव दे शमुख यांना

महानगरपािलकेत ता पुर या ःव पात रोजंदार वर (मानधनावर) नौकर दे णेक रता ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नम
ु ते मा यता
दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

सुचक :- सौ. शमार् पुंपाताई राजेश
महापौर

अनुमोदक :- तुलजाराम यादव

स. सदःयांचा ूःतावा बहमताने
मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

(18)
ठराव बं.19

ठराव

अपंग रा ीय जलतरण ःपधम ये नांदेड येथील ौी बालाजी साहे बराव दे शमुख रा. कलामं दर बाजुस सोमेश कॉलनी नांदेड यांनी
भारतातुन ितसरा बमांक पटकावला आहे .

पुढ ल कायार्साठ

यांना भारतीय ट म म ये ःथान िमळ यासाठ ूय

हे दहावी उ ीणर् असून ते अ यंत दा रिय रे षेखाली जीवन जगत असून ते दा रिय रे षेखालील आहे त.

केले पा हजेत.

संबंधीत

ौी बालाजी साहे बराव दे शमुख यांना

ु ते मा यता
महानगरपािलकेत ता पुर या ःव पात रोजंदार वर (मानधनावर) नौकर दे णेक रता ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नम
दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी

िवषय बं.11

ूःताव

निवन िवकास िनयंऽक िनयमावलीनुसार आवँयक

या

सिमती गठ त क न बांधकाम परवानगी सुरळ त करणे बाबत

सुचक :- स. िवरििसंघ गाड वाले
सभागृहनेता

अनुमोदक :- आनंद च हाण

शासन िनणर्य बं. टपीएस-1812/िसआर-112/12/ डसीआर ड कलास/युड -13 द. 20.09.2016 अ वये ड
वगर् महानगरपािलकासाठ िवकास िनयंऽण व ूो साहन िनयमावली मंजरु केलेली आहे .

महारा

सदर िनयमावली

शासन राजपऽ भाग एक-अ म ये उपिवभाग म ये दनांक 29 ते 05 ऑ ट बर 2016 रोजी पृ

01 ते 210 वर ूिस द झालेली आहे .
मी. व

बं.

सदर िनयमावलीमधील िनयम बं 26.6 ूमाणे इमारतीची उं ची 36.0

यापे ा जाःत व 50.0 मी. पयत उं ची या इमारतीसाठ समती गठ त कर यात यावी High Rise

Committee समोर ठे वुन मा यता घेवुन
आयु /उपआयु

यानुसार मनपाकेसाठ High Rise Committee सिमती (1) अित र

(िवकास) (2) सहा यक संचालक नगररचनाकार शाखा नांदेड (3) अिध क अिभयंता

सावर्जिनक बांधकाम िवभाग महारा

शासन, अथवा िवभागाने ूािधकृ त केलेले अिधकार ते ह कायर्कार

अिभयंता पदाचा असावा (4) िवभाग ूमुख Soil Mech शास कय अिभयांऽीक महािव ालय नांदेड (5) िवभाग
ूमुख Structure MGM / SGGS अिभयांऽीक महािव ालय नांदेड (6) अ नशमन अिधकार नावाशमनपा नांदेड
(7) सहा यक संचालक नगररचनाकार नावाशमनपा नांदेड (8) Structure Engineer of Concnerned Project यांची
एक

गठ त कर यात यावी.

सदर ल सिमतीने िनयम बं. 26.6 ूमाणे सवर् बाबीची तपासणी क न आपला

अहवाल सादर के यानंतर ूशासनाने बांधकाम परवानगी ता काळ दे याची कायर्वाह करावी.
अ. स ार अ. गफुर

सभागृहनेता यांनी िवकास िनयंऽक िनयमावलीनुसार वर ल ूमाणे सिमती गठ त क न बांधकाम परवानगी
सुरळ त कर यासाठ जे द ु ःती ूःताव मांडला

महापौर

सभागृहनेता यांनी शासन िनणर्य बं.

यास माझे अनुमोदन आहे .

टपीएस-1812/िसआर-112/12/ डसीआर ड

कलास/युड -13

द.

20.09.2016 अ वये ड वगर् महानगरपािलकासाठ िवकास िनयंऽण व ूो साहन िनयमावली मंजरु केलेली
आहे .

सदर िनयमावली महारा

ऑ ट बर 2016 रोजी पृ

शासन राजपऽ भाग एक-अ म ये उपिवभाग म ये

बं. 01 ते 210 वर ूिस द झालेली आहे .

ूमाणे इमारतीची उं ची 36.0 मी. व
आयु /उपआयु

सदर िनयमावलीमधील िनयम बं 26.6

यापे ा जाःत व 50.0 मी. पयत उं ची या इमारतीसाठ समती गठ त

कर यात यावी High Rise Committee समोर ठे वुन मा यता घेवुन
सिमती (1) अित र

दनांक 29 ते 05

यानुसार मनपाकेसाठ High Rise Committee

(िवकास) (2) सहा यक संचालक नगररचनाकार शाखा नांदेड (3)

अिध क अिभयंता सावर्जिनक बांधकाम िवभाग महारा

शासन, अथवा िवभागाने ूािधकृ त केलेले अिधकार

ते ह कायर्कार अिभयंता पदाचा असावा (4) िवभाग ूमुख Soil Mech शास कय अिभयांऽीक महािव ालय
नांदेड (5) िवभाग ूमुख Structure MGM / SGGS अिभयांऽीक महािव ालय नांदेड (6) अ नशमन अिधकार
नावाशमनपा नांदेड (7) सहा यक संचालक नगररचनाकार नावाशमनपा नांदेड (8) Structure Engineer of
Concnerned Project यांची एक

गठ त कर यात यावी.

सदर ल सिमतीने िनयम बं. 26.6 ूमाणे सवर् बाबीची

तपासणी क न आपला अहवाल सादर के यानंतर ूशासनाने बांधकाम परवानगी दे यासाठ सिमती गठ त
क न बांधकाम परवानगी ता काळ

द यास मनपाकेचे उ प न वाढे ल

यामुळे सभागृहनेता

यांनी वर ल

ूमाणे जे द ु ःती ूःताव मांडला

यास मा यता दे यात येते. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक

कायर्वाह करावी.
ठराव बं.20

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत उं च इमारतीचे बांधकाम परवानगी नागर कांना दे यासाठ व महापािलकेचे उ प न
वाढिव यासाठ

शासन िनणर्य बं.

टपीएस-1812/िसआर-112/12/ डसीआर ड

महानगरपािलकासाठ िवकास िनयंऽण व ूो साहन िनयमावली मंजरु केलेली आहे .
म ये उपिवभाग म ये दनांक 29 ते 05 ऑ ट बर 2016 रोजी पृ
िनयम बं 26.6 ूमाणे इमारतीची उं ची 36.0 मी. व
यावी High Rise Committee समोर ठे वुन मा यता घेवुन
Committee सिमती गठ त कर यात येते.

कलास/युड -13

द. 20.09.2016 अ वये ड वगर्

सदर िनयमावली महारा

शासन राजपऽ भाग एक-अ

बं. 01 ते 210 वर ूिस द झालेली आहे .

सदर िनयमावली मधील

यापे ा जाःत व 50.0 मी. पयत उं ची या इमारतीसाठ सिमती गठ त कर यात
यानुसार खालील ूमाणे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेसाठ

High Rise

(19)
अ.ब.

सदःय

पद

01

अित र

02

सहा यक संचालक नगररचनाकार शाखा नांदेड

03

अिध क अिभयंता सावर्जिनक बांधकाम िवभाग महारा

आयु

/ उपआयु

(िवकास)
शासन,

सभापती

उप आयु

सदःय

सहा यक संचालक नगररचनाकार शाखा नांदेड

सदःय

अिध.अिभ.

अथवा िवभागाने ूािधकृ त केलेले अिधकार ते ह कायर्कार अिभयंता

महारा

( िवकास )
अथवा

कायर्कार

अिभ.

साबािव

शासन नांदेड

पदापे ा कमी दजार्चा नसावा
04

िवभाग ूमुख Soil Mech शास कय अिभयांऽीक महािव ालय नांदेड

सदःय

िवभाग ूमुख Soil Mech शास कय अिभयांऽीक
महािव ालय नांदेड

05

िवभाग ूमुख Structure MGM / SGGS अिभयांऽीक महािव ालय नांदेड

सदःय

िवभाग ूमुख Structure MGM / SGGS अिभयांऽीक
महािव ालय नांदेड

06

अ नशमन अिधकार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड

07

सहा यक

संचालक

नगररचनाकार

नांदेड

वाघाळा

शहर

सदःय

अ नशमन अिधकार नावाशमनपा नांदेड

सदःय

सहा यक संचालक नगररचनाकार नावाशमनपा

महानगरपािलका नांदेड
08

नांदेड
आवश े नुसार

Structure Engineer of Concnerned Project
क रता वर ल ूमाणे सिमती गठ त कर यास मा यता दे यात येते

तपासणी क न आपला अहवाल द यानंतर उ

Structure Engineer of Concnerned Project

सदर ल सिमतीने िनयम बं. 26.6 ूमाणे सवर् बाबींची

ूमाणे बांधकाम परवानगी दे यास ह मनपा सवर्साधसारण सभा सवार्नुमते मंजरु करते.

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

िवषय बं.12

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वािषर्क तय बाजार उ प ना बाबत चचार् करणे
सुचक :- स. िवरििसंघ गाड वाले
सभागृहनेता

अनुमोदक :- आनंद च हाण

मालम ा

यवःथापक यांनी तयबाजर

येथील वाहनतळ
मालम ा यवःथापक

+

व म यवत

बसःथानका समोर ल उ डाणपुल खाली (उ र बाजु)

उपहारगृह चालिव यासाठ म े दार िनयु

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील तयबाजार

बाबतची सिवःतर मा हती दे यात यावी
वसुली म ा सालसन 2014-15 म ये

72,00,000/- यास दे यात आला आला होता व सालसन 2015-16 म ये ःपधार् होऊन
या र कमेस म ा दे यात आला होता.
भरणा केली नस यामुळे

परं तु सदर गु ेदाराने िनयम अट चे उ लंघन क न मक याची र कम

ू घे यात आला.
यांचेकडू न जुलै म ये म ा काढन

ू 8 म ह याचा ूितमहा
ऑगःट 2016 ते 31 माचर् 2017 म ये काढन
स वस हजार फ ) या ूमाणे 8X726000

पये सात ल

ूिस द कर यात आली

पये

पये 90,50,000/-

याम ये कोण याह

=

पये 7,26,000/- (अ र

58,08,000/- एवढया र कमेची िनिवदा

संःथेने सहभाग न दिवला नाह

यामुळे पु हा िनिवदा

मागिव यात आ या दस
ु -या वेळेसह ई-िनिवदा ू बयेत कोण याह संःथेनी सहभाग न दिवला नाह

यामुहे

मनपा कमर्चा-यांमाफर्त दनांक 05.11.2015 पासुन मनपा कमर्चा-यांकडू न तयबाजार वसुल कर यात येते.
दनांक 01.04.2017 ते 31.03.2018 पयतचा तयबाजार म ा दे यासाठ ितन वेळा िनिवदा मागिव यात
आ या आहे त तर साल सन 2017-18

म येह ई िनिवदा ू बयेत कोण यहा◌ी संःथेनी सहभाग न दिवला

नाह .
तयबाजार

म ा सालसन 2015-16 म ये

पये 90,50,000/- यास दे यात आला होता पण

म ाधारकांनी िनयम अट चे पालन केले नाह व म ाची र कम भरणा केली नाह

ू घेतला होता तदनंतर दनांक 01.04.2017 ते 31.03.2018 पयत म ा
काढन
सालसन 2016-17 ची 10% नैसिगर्क वाढ

पये 1,09,50,500/- इतक अपे ीत ध न ई िनिवदा ू बया

अवलंबुन तीन वेळेस ई िनिवदा मागिव यात आ या हो या.

तर पण ई िनिवदा ू बयेत कोण याह संःथेनी

स या महानगरपािलका कमर्चा-यां माफर्त स या तयबाजार वसुली चालु आहे त.

सालसन 2016-17 या आथ क वषार्त महानगरपािलका कमर्चा-यांमाफर्त फ
ऐवढे

वसुल

झालेले

यां याकडू न म ा

पये 95,000/- व सालसन 2017-2018 ची 10% नैसिगर्क वाढ

पये 9,95,500/- गृह त ध न सरकार बोली

सहभाग न दिवला नाह .

हणुन

पये 90,50,000/- यावर

आहे त.

तयबाजार

वसुली

कमर्चा-यांवर

पगारापोट

खचर्

पये 30,15,190/होत

आहे

यामुळे

महानगरपािलकेचे आथ क नुकसान होत आहे .
सालसन 2016-17 या आथ क वषार्त दोनवेळेस व सालसन 2017-18 या आथ क वषार्त तीन वेळेस
ई-िनिवदा सुचना ूिस द क न िनिवदा मागिव या आहे त.
न दिवला नाह .

ई-िनिवदा ू बयेत कोण याह संःथेने सहभाग

महानगरपािलके या दहा कमर्चा-यां माफर्त तयबाजार वसुली कर यात येत आहे .

पा हजे तेवढया ूमाणात तयबाजार ची र कम वसुली होत नाह .
होत आहे .

सालसन 2014-15

या तयबाजार चा म ा

मनपाकेस

यामुळे महानगरपािलकेचे आथ क नुकसान

पये 72,00,000/- म ये दे यात आला होता.

(20)
याची संपुणर् र कम म े दाराने मनपाकेत भरणा केली आहे .
72,00,000/- ह

कंत आधारभुत ध न

अस यामुळे िनिवदा र कम

तो म ा यशःवी झालेली र कम

यावर 10% नैसिगर्क वाढ ध न

पये

पये 79,20,000/- एवढ येत

पये 80,00,000/- अपे ीत ध न सदर तयबाजार म ा जाह र ई-िनिवदा दारे

दे यास मा यता दे यात यावी
तसेच म यवत बसःथानका समोर ल उ डाणपुल खाली (उ र बाजु) येथील वाहनतळ
चालिव यासाठ

म े दार िनयु

मागिव यात आली होती.

कर यासाठ

पये 11,77,000/- एवढया र कमेची तीन वेळेस िनिवदा

पण कोणीह म े दार सदरची िनिवदा घे यास तयार नस याने

ऐवजी पुव ची यशःवी झालेली र कम

उपहारगृह

+

पये 11,77,000/-

पये 10,75,000/- आधारभुत ध न जाह र ई-िनिवदा दे यास

मा यता दे यात यावी
सभागृहनेता

मालम ा

यवःथापक यांनी सिवःतर मा हती दलेली असुन

दे यात आलेली असुन

यानुसार तयबाजार ची ई-िनिवदा अनेक वेळा

यास ूितसाद भेटत नस याने व मनपाके या कमर्चा-या माफर्त तयबाजार वसुली

कर यात येत अस याने ती वसुली अितशय कमी होत आहे . तसेच मनपाकेस पा हजे तेवढया ूमाणात
तयबाजार ची र कम वसुली होत नाह .
2014-15

या तयबाजार चा म ा

म े दाराने मनपाकेत भरणा केली आहे .
आधारभुत ध न
र कम

यामुळे महानगरपािलकेचे आथ क नुकसान होत आहे .

पये 72,00,000/- म ये दे यात आला होता.
तो म ा यशःवी झालेली र कम

यावर 10% नैसिगर्क वाढ ध न

सालसन

याची संपुणर् र कम

पये 72,00,000/- ह

पये 79,20,000/- एवढ

कंत

येत अस यामुळे िनिवदा

पये 80,00,000/- अपे ीत ध न सदर तयबाजार म ा ई-िनिवदा दारे ूितसाद िमळत नस याने

महापािलकेचा आथ क नुकसान होत आहे

यामुळे तयबाजार ची ई-िनिवदा ऐवजी जाह र िललाव दारे

दे यासाठ मा यता दे यात यावी तसेच म यवत बसःथानका समोर ल उ डाणपुल खाली (उ र बाजु) येथील
वाहनतळ

+

उपहारगृह चालिव यासाठ म े दार िनयु

तीन वेळेस िनिवदा मागिव यात आली होती.

कर यासाठ

पये 11,77,000/- एवढया र कमेची

पण कोणीह म े दार सदरची िनिवदा घे यास तयार नस याने

पये 11,77,000/- ऐवजी पुव ची यशःवी झालेली र कम

पये 10,75,000/- आधारभुत ध न जाह र

िललावा दारे दे यास मा यता दे यात यावी अशी माझा ूःताव आहे .
आनंद च हाण

मालम ा

यवःथापक यांनी सिवःतर मा हती

मा हतीनुसार
महापौर

मालम ा

दलेली असुन

यास मा यता दे याचा जो ूःताव मांडला

याअनुषंगाने सभागृहानेता यांनी सदर या

यास माझे अनुमोदन आहे .

यवःथापक यांनी सिवःतर मा हती द यानुसार सभागृहनेता यांनी तयबाजार ची ई-िनिवदा अनेक

वेळा दे यात आलेली असुन

यास ूितसाद भेटत नस याने व मनपाके या कमर्चा-या माफर्त तयबाजार

वसुली कर यात येत अस याने ती वसुली अितशय कमी होत आहे . तसेच मनपाकेस पा हजे तेवढया ूमाणात
तयबाजार ची र कम वसुली होत नाह .
2014-15

या तयबाजार चा म ा

पये 72,00,000/- म ये दे यात आला होता.

म े दाराने मनपाकेत भरणा केली आहे .
आधारभुत ध न
र कम

यामुळे महानगरपािलकेचे आथ क नुकसान होत आहे .
तो म ा यशःवी झालेली र कम

यावर 10% नैसिगर्क वाढ ध न

सालसन

याची संपुणर् र कम

पये 72,00,000/- ह

पये 79,20,000/- एवढ

पये 80,00,000/- अपे ीत ध न सदर तयबाजार म ा जाह र िललाव दारे दे यास

सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे यात येते.
ु
(उ र बाजु) येथील वाहनतळ

+

ह मनपा

तसेच म यवत बसःथानका समोर ल उ डाणपुल खाली

उपहारगृह चालिव यासाठ म े दार िनयु

एवढया र कमेची तीन वेळेस िनिवदा मागिव यात आली होती.
घे यास तयार नस याने

कंत

येत अस यामुळे िनिवदा

कर यासाठ

पण कोणीह

पये 11,77,000/-

म े दार सदरची िनिवदा

पये 11,77,000/- ऐवजी पुव ची यशःवी झालेली र कम

पये 10,75,000/-

आधारभुत ध न जाह र िललावा दारे ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे यात येते व हा ठराव
ु
याच सभेत कायम कर यात येतो,

ठराव बं.21

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील तयबाजार वसुली म ा सालसन 2014-15 म ये
आला आला होता व सालसन 2015-16 म ये ःपधार् होऊन

पये 72,00,000/- यास दे यात

पये 90,50,000/- या र कमेस म ा दे यात आला होता.

परं तु सदर

ू घे यात आला.
गु ेदाराने िनयम अट चे उ लंघन क न मक याची र कम भरणा केली नस यामुळे यांचेकडू न जुलै म ये म ा काढन
ू 8 म ह याचा ूितमहा
माहे ऑगःट 2016 ते 31 माचर् 2017 म ये काढन

हजार फ ) या ूमाणे 8X726000
सहभाग न दिवला नाह
न दिवला नाह

=

पये 7,26,000/- (अ र

58,08,000/- एवढया र कमेची िनिवदा ूिस द कर यात आली

यामुळे पु हा िनिवदा मागिव यात आ या दस
ु -या वेळेसह

पये सात ल

स वीस

याम ये कोण याह संःथेने

ई-िनिवदा ू बयेत कोण याह

संःथेनी सहभाग

यामुहे मनपा कमर्चा-यांमाफर्त दनांक 05.11.2015 पासुन मनपा कमर्चा-यांकडू न तयबाजार वसुल कर यात येते.

दनांक

01.04.2017 ते 31.03.2018 पयतचा तयबाजार म ा दे यासाठ ितन वेळा िनिवदा मागिव यात आ या आहे त तर साल सन 2017-18
म येह ई-िनिवदा ू बयेत कोण यह संःथेनी सहभाग घेतलेला नाह .

(21)
तयबाजार म ा सालसन 2015-16 म ये
केले नाह व म ाची र कम भरणा केली नाह
पयत म ा
नैसिगर्क वाढ

पये 90,50,000/- यास दे यात आला होता पण म ाधारकांनी िनयम अट चे पालन

ू घेतला होता तदनंतर दनांक 01.04.2017 ते 31.03.2018
यां याकडू न म ा काढन

हणुन

पये 90,50,000/- यावर सालसन 2016-17 ची 10% नैसिगर्क वाढ
पये 9,95,500/- गृह त ध न सरकार बोली

वेळेस ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.

तर

पये 95,000/- व सालसन 2017-2018 ची 10%

पये 1,09,50,500/- इतक अपे ीत ध न ई-िनिवदा ू बया अवलंबुन तीन

पण ई-िनिवदा ू बयेत कोण याह

संःथेनी सहभाग घेतलेला नाह .

स या

महानगरपािलका कमर्चा-यां माफर्त तयबाजार वसुली चालु आहे .
सालसन 2016-17 या आथ क वषार्त महानगरपािलका कमर्चा-यांमाफर्त फ
तयबाजार वसुली कमर्चा-यांवर पगारापोट खचर् होत आहे

पये 30,15,190/- ऐवढे वसुल झालेले आहे त.

यामुळे महानगरपािलकेचे आथ क नुकसान होत आहे .

सालसन 2016-17 या आथ क वषार्त दोनवेळेस व सालसन 2017-18 या आथ क वषार्त तीन वेळेस ई-िनिवदा सुचना ूिस द
क न िनिवदा मागिव या आहे त.

ई-िनिवदा ू बयेत कोण याह संःथेने सहभाग न दिवला नाह .

माफर्त तयबाजार वसुली कर यात येत आहे .
महानगरपािलकेचे आथ क नुकसान होत आहे .

मनपाकेस पा हजे तेवढया ूमाणात तयबाजार ची र कम वसुली होत नाह .

सालसन 2014-15

याची संपुणर् र कम म े दाराने मनपाकेत भरणा केली आहे .
ध न

यावर 10% नैसिगर्क वाढ ध न

महानगरपािलके या दहा कमर्चा-यां

या तयबाजार चा म ा

यामुळे

पये 72,00,000/- म ये दे यात आला होता.

तो म ा यशःवी झालेली र कम

पये 72,00,000/- ह

पये 79,20,000/- एवढ येत अस यामुळे िनिवदा र कम

कंमत आधारभुत

पये 80,00,000/- अपे ीत ध न

सदर तयबाजार म ा जाह र िललावा दारे दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता दे ते.
तसेच म यवत बसःथानका समोर ल उ डाणपुल खाली (उ र बाजु) येथील वाहनतळ
िनयु

कर यासाठ

+

उपहारगृह चालिव यासाठ म े दार

पये 11,77,000/- एवढया र कमेची तीन वेळेस िनिवदा मागिव यात आली होती.

िनिवदा घे यास तयार नस याने

पये 11,77,000/- ऐवजी पुव ची यशःवी झालेली र कम

पण कोणीह म े दार सदरची

पये 10,75,000/- आधारभुत ध न जाह र

मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
िललावा दारे दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
ु

िनयमानुसार

आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी
िवषय बं.13

ूःताव

शासनाचे प रपऽ दनांक 12.04.2017 अ वये

B-2 िनिवदा ू बयेबाबत चचार् क न िनणर्य घेणे.

सुचक :- स. िवरििसंघ गाड वाले
सभागृहनेता

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत
प दतीने

महापौर

अनुमोदक :- आनंद च हाण

B-2 ूमाणे िनिवदा न करता

B-1 (Percentage Rate) जु या

हणजे िनिवदा ू बया कर यास मा यता दे यात यावी.

सभागृह नेता यांनी सुचिव यानुसार B-1 (Percentage Rate) िनिवदा जु या प दतीने कर यासाठ केलेली
मागणीस मा यता बहमताने
दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु

िनयमानुसार

आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

ठराव बं.22

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत

B-2 िनिवदा ूमाणे न करता जु या प दतीने B-1 (Percentage Rate) िनिवदा ू बया

कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु

वैधािनक कायर्वाह करावी.
िवषय बं.14

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मालम ा धारकांना पाणी करा या चुक चे मागणी िबल बाबत अिभलेख तपासुन यो य
द ु ःतीसह मागणी िबले दे णे बाबत
सुचक :- स. िवरििसंघ गाड वाले

सभागृहनेता

सदर ल

अनुमोदक :- आनंद च हाण
मा या

ूःतावा

पुढ ल

द ु ःती

महानगरपािलके या मालम ा धारकांना

क न

यास

मा यता

दे यात

यावी

नांदेड

वाघाळा

शहर

e-governance न याने चालु अस यामुळे पाणी करा या चुक चे

मागणी िबल बाबत अिभलेखे ूमाणे द ु ःती क न मागणी िबल मालम ा धारकांना दे यासाठ बहमताने
ु
मंजरु दे यात यावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा.

आनंद च हाण
महापौर

सभागृहनेता यांनी जो द ु ःती ूःताव मांडला

सभागृहनेता यांनी

मालम ा धारकांना

यास माझे अनुमोदन आहे .

यां या ूःताव पुढ ल ूमाणे द ु ःती कर यास नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या

e-governance न याने चालु अस यामुळे पाणी करा या चुक चे मागणी िबल बाबत

अिभलेखे ूमाणे द ु ःती क न मागणी िबल मालम ा धारकांना दे यासाठ

बहमताने
मंजरु दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु

ह मनपा सवर्साधारण सभा
िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल

वैधािनक कायर्वाह करावी.

ठराव बं.23

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मालम ा धारकांना

e-governance न याने चालु अस यामुळे पाणी करा या चुक चे

मागणी िबल बाबत अिभलेखे ूमाणे द ु ःती क न मागणी िबल मालम ा धारकांना दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मंजरु
ु
करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

(22)
िवशेष बाब

हणुन आय या वेळ घे यात आलेला

िवषय ब.
मौजे कौठा गट बं. 80 मधील शासक य गायरान जिमन महापािलकेकडे हःतांत रत झा यामुळे कायार्लयीन आदे श बं. 1454
दनांक 29.04.2017 रोजी या आदे शानुसार सदर जागेवर िवकासाचे काम हाती
धारकांना महापािलका

यावयाचे अस यामुळे खालील ूमाणे 10 अितबमण

ेऽातील गोवधर्न घाट येथील बीएसयुपी योजने अंतगर्त बांधले या घरकुलाम ये ःथलां रत करावयाचे अस याने

िनयमानुसार संबध
ं ीताकडू न कागदपऽाची पुतत
र् ा व लोकसहभागाची र कम ूा

क न सदर अितबमण धारकांना पुनवर्सन करावयाचे आहे .

दारा रोड नांदेड

1)

नानककौर ॅ. मदनिसंग वय 54 वषर्, धंदा घरकाम रा. गु

2)

बलवंतिसंघ चंदािसंघ कंधारवाले, वय 57 वषर्, धंदा पुजार , रा. गु

3)

िव ठल कािशबा सुयव
र् ंशी वय 85 वषर्, धंदा मजुर रा, कौठा नांदेड

4)

ौीमती िनमर्लकौर महििसंघ सुंकेवार

5)

ौी िपराजी मुरलीधर आळणे वय 28 वषर्, अ.पा.क. मामा ौी बालाजी कशनराव मेचेवाड वय 45 वषर्, धंदा

दारा गेट बं. 2 नांदेड

यापार ौीरामनगर

नांदेड
6)

स. गुलाबिसंघ िप. चंदािसंघ पुजार वय 45 वषर्, धंदा यापार, नंद माम सोसायट नांदेड

7)

सौ. मुखमींदरकौर ॅ. दलीपिसंघ म ली, वय 35 वषर्, धंदा घरकाम रा. शह दपुरा नांदेड

8)

ौी सुरेश फुलिसंग लोट वय 40 वषर्, धंदा यापार, रा. गोवधर्न घाट नांदेड

9)

ौी ूकाश िव ठल सुयव
र् ंशी वय 55 वषर्, रा. कौठा नांदेड

10)

ौी िभमिसंह जुगल कशोर परमार इ. वय 50 वषर् रा. कौठा नांदेड
क रता सदरचा ूःताव महासभे या िनणर्याःतव व मा यतेःतव सादर.

सभागृहनेता

मौजे कौठा गट बं. 80 मधील शासक य गायरान जिमन महापािलकेकडे हःतांर त कर यात आलेली असुन
सदर ल जिमनीवर 10 अितबमण धारकांना मनपा

ेऽातील गोवधर्न घाट येथील िबएसयुपी योजने अंतगर्त

बांधले या घरकुलाम ये ःथलां रत कर या बाबतचा ूःताव ूशासनाने सादर केलेला असुन
मा यता दे यात यावी.

यास बहमताने
ु

अ. स ार अ. गफुर

सभागृहनेता यांनी जो ूःताव मांडला

यास माझे अनुमोदन आहे

महापौर

मौजे कौठा गट बं. 80 मधील शासक य गायरान जिमन महापािलकेकडे हःतांर त कर यात आलेली असुन
सदर ल जिमनीवर 10 अितबमण धारकांना मनपा

ेऽातील गोवधर्न घाट येथील िबएसयुपी योजने अंतगर्त

बांधले या घरकुलाम ये ःथलां रत कर या बाबतचा ूःताव ूशासनाने सादर केलेला असुन
ठराव बं.24

यास ह मनपा

सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु
ठराव

मौजे कौठा गट बं. 80 मधील शासक य गायरान जिमन महापािलकेकडे हःतांत रत झा यामुळे कायार्लयीन आदे श बं. 1454
दनांक 29.04.2017 रोजी या आदे शानुसार सदर जागेवर िवकासाचे काम हाती
धारकांना महापािलका

ेऽातील गोवधर्न घाट येथील बीएसयुपी योजने अंतगर्त बांधले या घरकुलाम ये ःथलां रत करावयाचे अस याने

िनयमानुसार संबध
ं ीताकडू न कागदपऽाची पुतत
र् ा व लोकसहभागाची र कम ूा
1)

नानककौर ॅ. मदनिसंग वय 54 वषर्, धंदा घरकाम रा. गु

2)

बलवंतिसंघ चंदािसंघ कंधारवाले, वय 57 वषर्, धंदा पुजार , रा. गु

3)

िव ठल कािशबा सुयव
र् ंशी वय 85 वषर्, धंदा मजुर रा, कौठा नांदेड

4)

ौीमती िनमर्लकौर महििसंघ सुंकेवार

5)

यावयाचे अस यामुळे खालील ूमाणे 10 अितबमण

क न सदर अितबमण धारकांना पुनवर्सन करावयाचे आहे .

दारा रोड नांदेड
दारा गेट बं. 2 नांदेड

ौी िपराजी मुरलीधर आळणे वय 28 वषर्, अ.पा.क. मामा ौी बालाजी कशनराव मेचेवाड वय 45 वषर्, धंदा

यापार ौीरामनगर

नांदेड
6)

स. गुलाबिसंघ िप. चंदािसंघ पुजार वय 45 वषर्, धंदा यापार, नंद माम सोसायट नांदेड

7)

सौ. मुखमींदरकौर ॅ. दलीपिसंघ म ली, वय 35 वषर्, धंदा घरकाम रा. शह दपुरा नांदेड

8)

ौी सुरेश फुलिसंग लोट वय 40 वषर्, धंदा यापार, रा. गोवधर्न घाट नांदेड

9)

ौी ूकाश िव ठल सुयव
र् ंशी वय 55 वषर्, रा. कौठा नांदेड

10)

ौी िभमिसंह जुगल कशोर परमार इ. वय 50 वषर् रा. कौठा नांदेड
क रता ूशासनाने सादर केले या ूःतावा या अनुषंगाने वर ल 10 अितबमण धारकांना महापािलका

ेऽातील गोवधर्न घाट येथील

बीएसयुपी योजने अंतगर्त बांधले या घरकुलाम ये ःथलां रत िनयमानुसार कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते व
ु

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
िवषय-

ूःताव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवर्साधारण सभा दनांक 10.08.2016 ठराव बं. 73, व द. 27.02.2017 रोजी पार त

केले या ठराव बं. 158, व 159

या अनुषंगाने शहरातील िविवध भागात दलीत वःती सुधार योजने अंतगर्तची कामे मा. ज हािधकार

(23)
नांदेड यां याकडे िशफारस कर यासाठ मा यता ूदान कर यात आली होती.
उवर्र त खालील कामे कर यासाठ
कर यात येतो.

शहरातील िविवध ठकाणी दलीत वःती सुधार योजने अंतगर्त

ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
ूशास कय व आथ क मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम
ु

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

1)

ूभाग बं. 12 म ये बालाजीनगर भागाम ये िसमट रःता तयार करणे

2)

खोॄागडे नगर नं. 01 भागातील अंतगर्त रः याचे कामे करणे

. 05.00 ल .

3)

श

4)

ूभाग बं. 37 म ये निवन व जुना कौठा भागात िस.िस. रःता व नालीचे बांधकाम करणे

. 08.00 ल

नगर भागात ौी ज धळे ते मोडवाड पयत िस.िस. रःता करणे

. 05.00 ल

सुचक:- उमेश दे वराव पवळे
महापौर

. 16.00 ल

अनुमोदक:- सितश शेष पा राखेवार, संजय मोरे
स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो िनयमानुसार
आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

ठराव बं. 25

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवर्साधारण सभा दनांक 10.08.2016 ठराव बं. 73, व द. 27.02.2017 रोजी पार त
केले या ठराव बं. 158, व 159

या अनुषंगाने शहरातील िविवध भागात दलीत वःती सुधार योजने अंतगर्तची कामे मा. ज हािधकार

नांदेड यां याकडे िशफारस कर यासाठ मा यता ूदान कर यात आली होती.
उवर्र त खालील कामे कर यासाठ
कर यात येतो.

शहरातील िविवध ठकाणी दलीत वःती सुधार योजने अंतगर्त

ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
ूशास कय व आथ क मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम
ु

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

1)

ूभाग बं. 12 म ये बालाजीनगर भागाम ये िसमट रःता तयार करणे

2)

खोॄागडे नगर नं. 01 भागातील अंतगर्त रः याचे कामे करणे

. 05.00 ल .

3)

श

4)

ूभाग बं. 37 म ये निवन व जुना कौठा भागात िस.िस. रःता व नालीचे बांधकाम करणे

. 08.00 ल

नगर भागात ौी ज धळे ते मोडवाड पयत िस.िस. रःता करणे

. 05.00 ल
. 16.00 ल

िवषयमहारा

शासन, नगरिवकास िवभाग, शासन िनणर्य बं. सरःता-२०१७/ू.ब.४०/निव-१६ मंऽालय मुंबई-३२ द. २८ फेॄुवार २०१७

अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस सवर्साधारण रःता अनुदान सालसन २०१६-१७ साठ
आहे .

सवर्साधारण रःता अनुदान अंतगर्त िन

. ७५.०० ल ाची िनधी मंजरु झाला

त कर यात आले या कामांना मंजरु अनुदाना या मयार्देत स म ूािधका-यांची तांऽीक व

ूशास कय मा यता संबध
ं ीत महानगरपािलका / नगर प रषद / नगर पंचायत यांनी शासन िनणर्य बं. संक णर्-२०१५/ू.ब.९०/निव-१६
दनांक १६ जानेवार

२०१६

या शासन िनणर्यानुसार ूा

क न

यावयाची आहे .

तसेच २८ फेॄुवार

िनणर्यानुसारिवतर त कर यात आले या सवर्साधारण रःता अनुदान क रता कायार् वयणयंऽणा १६ जानेवार २०१६
राह ल.

२०१७

या शासन

या शासन िनणर्यानुसार

शासन िनणर्य बं. संक णर्-२०१५/ू.ब.९०/निव-१६ द. १६ जानेवार २०१६ खालील ूमाणे आहे .
रा यातील नागर ःथािनक ःवरा य संःथा यां या ह ीतील रः यांची दे खरे ख - द ु ःती, रःता बांधणी, रः यांचे डांबर करण,

मोठया ूमाणात नाद ु ःत झाले या रः यांची पुनब
र् ांधणी, रःता-पुल व रे वे-पुल बांधणी, पदपथ बांधणी, भुयार रःता इ याद रःता व

तदअनुषंिगक बाबींचा िवकास करणेसाठ सवर्साधसारण रःता अनुदान व िवशेष रःता अनुदान अशा दोन ूकारे रःता अनुदान

हणुन मंजरु

कर यास सदर शासन िनणर्या दारे मा यता दे यात आलेली आहे .

१)

सवर्साधारण रःता अनुदान - रा यातील अ ःत वातील सवर् महानगरपािलकका / नगर प रषद / नगर पंचायत हया सवर्साधारण

रःता अनुदान िमळ यास पाऽ राहतील ड

वगर् महानगरपािलकेसाठ दरवष

यंऽणा संबध
ं ीत महानगरपािलका / नगर प रषद / नगर पंचायत राह ल.
कामे िन

त करे ल.

िन

मंजरु कर यात आलेले असुन कायार् वयन

संबंधीत नागर ःथािनक ःवरा य संःथेची सवर्साधारण सभा

त कर यात आले या कामांना स म ूािधका-यांची तांिऽक मा यता ूा

मा यता दे याचे अिधकार संबंधीत नागर ःथािनक ःवरा य संःथाचे आयु
२)

. ७५.०० ल

झा यानंतर सदर कामांना ूशासक य

/ मु यािधकार हे स म राहतील.

िवशेष रःता अनुदान - नागर ःथािनक ःवरा य संःथांना िनयमीत िमळणा-या सवर्साधारण रःता अनुदान

रःता अनुदान िमळ यास अ ःत वातील सवर् महानगरपािलका / नगर प रषद / नगर पंचायत / पाऽ राहतील.

यित र

िवशेष

तथापी सवर्साधारण रःता

अनुदान मंजरु क न िश लक अथर्संक पीय तरतुद व मागणीचे ूःताव िवचारात घेवुन आवँयकतेनुसार महानगरपािलका / नगरप रषद /
नगर पंचायत यांना िवशेष रःता अनुदान मंजरु कर याची कायर्वाह कर यात येईल.

सदरचे अनुदान मंजरु करतेवेळ खालील बाबींचा

िवचार कर यात येईल.
(१) नागर ःथािनक ःवरा य संःथेची िव ीय प र ःथती (२) ःथािनक गरज व ूाथिम ा (३) पूरक िवकास ूक पाक रता (४) भौगोिलक
प र ःथती (५) नैसिगर्क आप ी (६) नागर करणाचा दर (७) पूरक दळणवळण साधानांचा िवकास (८) हगणदार मु

व ःव छ शहराची

िनिमर्ती इ याद .
िवशेष रःता अनुदान :- अंतगर्त हाती घे यात येणा-या कामां या अमलबजावणी क रता कायार् वयन यंऽणा आवँ े नुसार शासन
सतराव न िन

त कर यात येईल

या ूकरणी शासन ःतराव न कायार् वयन यंऽणा िन

त कर यात येणार नाह

अशा ूकरणी

कायार् वयन यंऽणा संबंधीत महानगरपािलका / नगरप रषद / नगर पंचायत राह ल.
िवशेष रःता अनुदान :- अंतगर्त हाती
कामे िन

त कर यात येणार नाह त.

यावयाची कामे शासन ःतराव न िन

शा ूकरणी सवर्साधारण सभा कामे िन

त कर यात येतील

त करे ल.

या ूकरणी शासन ःतराव न

(24)
िवशेष रःता अनुदान :- अंतगर्त मंजरु िनधी या मयार्देत संबध
ं ीत नागर ःवरा य संःथा या आयु
कामांना सावर्जिनक बांधकाम िवभाग / महारा

/ मु यािधकार यांनी

जवन ूािधकरण / स म ूािधका-याची तांिऽक मा यता घेवुन मा. िवभागीय आयु

यां या अ य ते खाली गठ त केले या सिमती समोर ूशासक य मा यतेसाठ ूःताव सादर करावेत.
१)

िवभागीय आयु

अ य

२)

संबंधीत ज हािधकार

सदःय

३)

कायार् वयन यंऽणेचा स म अिधकार

सदःय

४)

संबंधीत महानगरपािलकचे आयु

सदःय सिचव

िवशेष रःता अनुदान :- अंतगर्त नागर ःवरा य संःथा या ह ीत हाती घे यात येणा-या कामाक रता आवँयक असणा-या
नाहरकत परवान या दे याबाबत आवँयकती कायर्वाह संबंधीत आयु
अ)

/ मु यािधकार यांनी करावे.

रःता अनुदान अंतगर्त या कामांना ूशासक य मा यता दे तांना खालील बाबींचा िवचार कर यात यावा.
सदरची कामे ह सावर्जिनक मालक या ठकाणीच करावीत.

कामाचे ःव प सावर्जिनक असावे तसेच

यामुळे सवर् समावेशक

नागर कां या ूाथिमक सोयी सुिवधांम ये भर पडणार आहे याची खातर जमा करणे व कुठ याह खाजगी ःव पा या कामांना मा यता
दे यात येवु नये.
ब)

सदरची कामे संबंधीत शहरा या िवकास िनयंऽण िनयमावली व िवकास आराखडयाशी सुसंगत अस याची खातर जमा करणे.

क)

सदरची कामे सु

ू ठे वणे व मागणीनुसार सादर
कर यापुव या ःथतीचे व काम झा यानंतर या कामाचे िचऽ (Photograph) काढन

करणे तसेच कामाचे ऽयःथ प ाकडू न लेखा प र ण क न घेणे कायार् वयन यंऽणेस बंधनकारक आहे .
ड)

नागर ःथािनक ःवरा य संःथा या ह ीतील रः याची दे खरे ख-द ु ःती, डांबर करण, मोठया ूमाणात नाद ु ःत झाले या रः याची

पुनब
र् ांधणी, रःता-पुल व रे वे पुल बांधणी, पदपथ बांधणी, भुयार रःता इ याद रःता व तदअनुषंिगक बाबींचा िवकासाची कामे रःता
अनुदान अंतगर्त हाती घे यात यावीत.
इ)

रःता िवकासा यिमत र

अ य कोण याह ूकारची कामे हाती घे यात येवु नयेत.

सदर कामासाठ ई-िनिवदा कायर्ूणालीचा अवलंब करणे बंधनकारक राह ल.

ई-िनिवदा अंतीचा खचर् हा तांऽीक व ूशासक य

मा यता दे यात आले या ूक प खचार्पेखा जाःतीचा अस यास, अशा जाःती या खचार्साठ

कुठ याह

ःव पात अित र

अनुदान

शासनाकडू न उपल ध क न दले जाणार नाह .
क रता शासन िनणर्य बं. सरःता-२०१७/ू.ब.४०/निव-१६ द. २८ फेॄुवार २०१७ अ वये सवर्साधारण रःता अनुदान सालसन
२०१६-१७ साठ मंजरु िनधी

पये ७५.०० ल ा म ये खालील ूमाणे कामे सुचिव यात येत आहे .

अ.ब.

कामांचे नांव

अंदा जत र कम

०१

नावाशमनपा ह ीत गोिवंदबाग कानर्र िसड वकर् ते भगतिसंघ चौक पयत डांबर रः याचे पुनरर् बांधीणी करणे

३०,००,०००/-

०२

नावाशमनपा ह ीत िसडको भागात संभाजी चौक ते िवदयाधाम कोिचंग

१५,००,०००/-

लासेस कानर्र पयत डांबर रः याचे

पुनरर् बांधणी करणे
०३

नावाशमनपा ह ीत आनंदनगर चौक ते वसंतनगर चौक ते

पा गेःट हाऊस पयत डांबर

रः यांचे

१०,००,०००/-

RUB ते दे गलुर रोड पयत डांबर

रः यांचे

१०,००,०००/-

पुनरर् बांधणी करणे
०४

नावाशमनपा ह ीत रोड नं. २४ बायपास रोड ते मालटे कड
पुनरर् बांधणी करणे

०५

नावाशमनपा ह ीत पंचिशल से सेस ते शनी मं दर, जंगमवाड पयत डांबर रः यांचे पुनरर् बांधणी करणे

१०,००,०००/-

एकूण

७५,००,०००/-

तथािप वर ल ूमाणे सुचिवले या कामा मधुन कंवा शासन िनणर्यानुसार
कामे महारा

. ७५.०० ल ाची सवर्साधारण सभा

सुचिवतील ती

शासन नगरिवकास िवभाग शासन िनणर्य बं. सं कणर्/२०१५/ू.क.९०/निव-१६ मंऽालय मुंबई द. १६ जानेवार २०१६ मधील

२ (ड) अ वये िनवड व िन

ती क न दे णेबाबत ूःताव मनपा सवर्साधारण सभे समोर सादर.

महापौर

महारा

शासन, नगरिवकास िवभाग, शासन िनणर्य बं. सरःता-२०१७/ू.ब.४०/निव-१६ मंऽालय मुंबई-३२

द. २८ फेॄुवार २०१७ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस सवर्साधारण रःता अनुदान सालसन
२०१६-१७ साठ

. ७५.०० ल ाची िनधी मंजरु झाला आहे . ूशासनाने ूःतािवत केले या कामा ऐवजी (1)

आनंदनगर चौक ते महादे वदाल िमल रःता पयत रःता द ु ःती करणे
ौी रमेश शेळके ते डॉ. ध डगे यां या घरा पयत िस.िस. रोड करणे
िशवनगर मधील रः याचे मजबुतीकरण क न िस.िस. रोड करणे

पये 15.00 ल

पये 09.00 ल

पये 09.00 ल

(2) ूभाग बं. 38

(3) ूभाग बं. 13 म ये
(4) ूभाग बं.02 म ये

अंबेकरनगर मधील ौी ल े यांचे घर ते ौी राहे गांवकर यां या घरा पयत िस.िस. रःता करणे
ल

पये 04.50

(5) ूभाग बं. 02 म ये अंबेकरनगर मधील ौी नरवाडे यांचे घर ते नरहर म े यांचे घरा पयत िस.िस.

रः याचे काम करणे

पये 04.50 ल

पयत िस.िस. रःता करणे

ते इं द रानगर माऊ ड
(6) रोड नं. 43 येथील फ युम कराणा दकान
ु

पये 04.50 ल

(7) ूभाग बं. 25 म ये महे बुबीया कॉलनी येथे अमीन मःजीद

ते अ वर फंकशन हॉल पयत M-20 आर.सी.सी.चा लेअर टाकणे

पये 04.50 ल

(8) िव ानगर म ये

(25)
िस.िस रोड व पे ह लॉकचे काम करणे
ःटे शन रोड पयत रःता करणे

पये 09.00 ल

(9) डॉ. लेन मधील कदम हॉःपीटल ते रे वे

पये 15.00 ल ाची ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव

याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव बं. 26
महारा

ठराव
शासन, नगरिवकास िवभाग, शासन िनणर्य बं. सरःता-२०१७/ू.ब.४०/निव-१६ मंऽालय मुंबई-३२ द. २८ फेॄुवार २०१७

अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस सवर्साधारण रःता अनुदान सालसन २०१६-१७ साठ

. ७५.०० ल ाची िनधी मंजरु झाला

आहे . ूशासनाने ूःतािवत केले या कामा ऐवजी खालील ूमाणे कामे कर यास ूशास कय व अथ क मा यता ह मनपा सवर्साधारण सभा
बहमताने
मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु
1)

आनंदनगर चौक ते महादे वदाल िमल रःता पयत रःता द ु ःती करणे

पये 15.00 ल

2)

ूभाग बं. 38 ौी रमेश शेळके ते डॉ. ध डगे यां या घरा पयत िस.िस. रोड करणे

4)

ूभाग बं. 02 म ये अंबेकरनगर मधील ौी ल े यांचे घर ते ौी राहे गांवकर यां या घरा पयत िस.िस. रःता करणे

3)

पये 09.00 ल

ूभाग बं. 13 म ये िशवनगर मधील रः याचे मजबुतीकरण क न िस.िस. रोड करणे

पये 09.00 ल
पये 04.50

ल
5)

ूभाग बं. 02 म ये अंबेकरनगर मधील ौी नरवाडे यांचे घर ते नरहर म े यांचे घरा पयत िस.िस. रः याचे काम करणे

पये

04.50 ल
6)

रोड नं. 43 येथील फ युम कराणा दकान
ते इं द रानगर माऊ ड पयत िस.िस. रःता करणे
ु

7)

पये 04.50 ल

ूभाग बं. 25 म ये महे बुबीया कॉलनी येथे अमीन मःजीद ते अ वर फंकशन हॉल पयत M-20 आर.सी.सी.चा लेअर टाकणे

पये

04.50 ल
8)

िव ानगर म ये िस.िस रोड व पे ह लॉकचे काम करणे

9)

डॉ. लेन मधील कदम हॉःपीटल ते रे वे ःटे शन रोड पयत रःता करणे

िवषय-

पये 09.00 ल
पये 15.00 ल

कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साूिव/1531/17 दनांक 29.04.2017 अ वये ौी दपक बा-हाळ कर व संच रा. चैत यनगर
नांदेड यांचे िनवेदन दनांक 27.04.2015 नुसार द.०१.०५.२०१७ रोजी महारा

दनािनिम

िविविध भागातील लोककला व परं परे चे सांगड

घालणारा मराठमोळया सांःकृ ितक कायर्बमाचे महानगरपालीके या वतीने आयोजन के यास नांदेडकरांना एक सांःकृ ितक मेजवाणी लाभेल
असे कळिवले असुन, महारा

दनाचे औिच य साधुन द. ०१ मे २०१७ रोजी मराठ पाऊल पडते पुढे या सांःकृ ितक कायर्बमाचे ूःतावास

मा यता दे वुन या कायर्बमािनिम

अिमम

हणुन १.०० ल

पये दे यािवषयी िवनंती केली आहे .

मुंबई ूाितंक महानगरपािलका, अिधिनयम १९४९ चे कलम ६६ (२१), (२२), (२५), (२६) व (४१) अ वये सांःकृ तीक कायर्बम/
बडा/ म हला बालक याण व संःथाना दे यात येणा-या अनुदानाची िनयमावली मनपाने तयार केलेली आहे .

यामुळे अनुदान वाटपाची

कायर्प दती कलम ३ िनयम ५ म ये नमुद के यानुसार कोण याह िविवध पंजीकृ त अथवा न दणीकृ त, शै णीक, ःकृ ितक, सामा जक,
सा ह य, कला, बडा, व नाटय

ेऽातील संःथेस कंवा

या संःथे या संल न संःथेस ३ वषार्तुन एकवेळेस अनुदान दे यात येईल. तथािप,

अनुदान मागणीसाठ अजर् करते वेळेस खालील कागदपऽ जोडणे आवँयक आहे .
१)

संःथे या न दणी ूमाणपऽाची ूत.

२)

संःथे या वाष क लेखा प र ण अहवालाची ूत.

३)

संःथेचे चाटर् ड अकाऊटं ट यां या माफर्त झाले या लेखा प र णाची ूत.
मा यतेचे पऽ, यापैक कोणतेह कागदपऽ अजर्दाराने अजार्सोबत सादर कलेले नाह त.
तथािप महानगरपािलका सवर्साधारण ठराव ब. ०३
कायर्बमा या खचार् या १०% कंवा

द. ०२.०७.२०१७ अ वये संःथाना सांःकृ ितक कायर्बमासाठ

पये ५०,०००/- यापौक जी कमी असेल ती र कम दे याची मा यता आहे ,

आयो जत

असे धोरण ठरलेले

आहे .
क रता उपरो
५०,०००/- (अ र

तरतुद नुसार महानगरपािलका सवर्साधारण सभेची मा यता अपे

त गृ हत ध न वर ल आयो जत कायर्बमासाठ

.

पये प नास हजार फ ) चे अनुदान दे याची ूशासक य व आिथर्क मंजरु दे यात येते. सदर र कमेचा धनादे श ौी

दपक बा-हाळ कर, रा. चैत यनगर, नांदेड यां या नावे दे यात यावा.
यावर होणारा खचर् सालसन २०१७-१८
महापौर

या संबंधीत िशषर्काखालील तरतुद तुन कर यात यावा.

ौी दपक बा-हाळ कर रा. चैत यनगर नांदेड यांनी द.०१.०५.२०१७ रोजी महारा

दनािनिम

मराठ पाऊल

पडते पुढे या सांःकृ ितक कायर्बमाचे आयोजन क न संबंधीतांनी सदर ल कायर्बमावर झालेला खचर्

पये 1.00

ल ाची मागणी ूशासनाकडे केलेली असुन संबंधीतास मनपा कायार्लयीन आदे श दनांक 29.04.2017 अ वये
. 50,000/-

हजार दे याची ूशास कय आथ क मा यता दे यात आलेली आहे . संबंधीतांनी केले या

मागणीनुसार अित र

. 50,000/- दे यासाठ मा यता दे यात येते सदर या कायर्बमास एकूण र कम

पये 1.00 ल सय ूशास कय व आथ क बहमताने
मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम
ु

कर यात येतो

(26)
ठराव बं. 27

ठराव

कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साूिव/1531/17 दनांक 29.04.2017 अ वये ौी दपक बा-हाळ कर व संच रा. चैत यनगर
नांदेड यांचे िनवेदन दनांक 27.04.2015 नुसार द.०१.०५.२०१७ रोजी महारा

दनािनिम

िविविध भागातील लोककला व परं परे चे सांगड

घालणारा मराठमोळया सांःकृ ितक कायर्बमाचे महानगरपालीके या वतीने आयोजन के यास नांदेडकरांना एक सांःकृ ितक मेजवाणी लाभेल
असे कळिवले असुन, महारा

दनाचे औिच य साधुन द. ०१ मे २०१७ रोजी मराठ पाऊल पडते पुढे या सांःकृ ितक कायर्बमाचे ूःतावास

मा यता दे वन
ु या कायर्बमािनिम

अिमम

हणुन १.०० ल

पये दे याची िवनंती केली आहे .

मुंबई ूाितंक महानगरपािलका, अिधिनयम १९४९ चे कलम ६६ (२१), (२२), (२५), (२६) व (४१) अ वये सांःकृ तीक कायर्बम/
बडा/ म हला बालक याण व संःथाना दे यात येणा-या अनुदानाची िनयमावली मनपाने तयार केलेली आहे .

यामुळे अनुदान वाटपाची

कायर्प दती कलम ३ िनयम ५ म ये नमुद के यानुसार कोण याह िविवध पंजीकृ त अथवा न दणीकृ त, शै णीक, ःकृ ितक, सामा जक,
सा ह य, कला, बडा, व नाटय

ेऽातील संःथेस कंवा

या संःथे या संल न संःथेस ३ वषार्तुन एकवेळेस अनुदान दे यात येईल. तथािप,

अनुदान मागणीसाठ अजर् करते वेळेस खालील कागदपऽ जोडणे आवँयक आहे .
१)

संःथे या न दणी ूमाणपऽाची ूत.

२)

संःथे या वाष क लेखा प र ण अहवालाची ूत.

३)

संःथेचे चाटर् ड अकाऊटं ट यां या माफर्त झाले या लेखा प र णाची ूत.
मा यतेचे पऽ, यापैक कोणतेह कागदपऽ अजर्दाराने अजार्सोबत सादर कलेले नाह त.
तथािप महानगरपािलका सवर्साधारण ठराव ब. ०३
कायर्बमा या खचार् या १०% कंवा

द. ०२.०७.२०१७ अ वये संःथाना सांःकृ ितक कायर्बमासाठ

पये ५०,०००/- यापौक जी कमी असेल ती र कम दे याची मा यता आहे ,

आयो जत

असे धोरण ठरलेले

आहे .
क रता उपरो
५०,०००/- (अ र
तसेच

त गृ हत ध न वर ल आयो जत कायर्बमासाठ

तरतुद नुसार महानगरपािलका सवर्साधारण सभेची मा यता अपे

.

पये प नास हजार फ ) चे अनुदान दे याची ूशासक य व आिथर्क मंजरु सदर ल आदे शा दारे दे यात आलेली असुन

सदर र कमेचा धनादे श ौी दपक बा-हाळ कर, रा. चैत यनगर, नांदेड यां या नावे दे यासाठ उ

आलेली असुन सदर या आदे शीची न द ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता घेते.
ु

तसेच ौी दपक बा-हाळ कर रा. चैत यनगर नांदेड यांनी द.०१.०५.२०१७ रोजी महारा

दनािनिम

आदे शा दारे मा यता दे यात
िविविध भागातील लोककला

व परं परे चे सांगड घालणारा मराठमोळया सांःकृ ितक कायर्बमाचे महानगरपालीके या वतीने आयोजन क न नांदेडकरांना एक सांःकृ ितक
मेजवाणी लाभेल असे कळिवले असुन, महारा

दनाचे औिच य साधुन द. ०१ मे २०१७ रोजी मराठ पाऊल पडते पुढे या सांःकृ ितक

कायर्बमाचे आयोजन क न संबंधीतांनी सदर ल कायर्बमावर झालेला खचर्

पये 1.00 ल ाची मागणी केलेली आहे .

तसेच मुब
ं ई ूांितक

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 66(21) (22) (25) (26) व (41) अ वये सांःकृ ितक कायर्बम/ बडा/म हला बालक याण व
संःथांना दे यात येणा-या अनुदानाची िनयमावलीतील िनयम-3 म ये जाःतीत जाःत

. 1.00 ल

पयतचे अनुदान दे याचे अिधकार

मनपा सवर्साधारण सभेस अस याचे नमुद आहे .
क रता ौी दपक बा-हाळ कर रा. चैत यनगर नांदेड यांनी द.०१.०५.२०१७ रोजी महारा

दनािनिम

मराठ पाऊल पडते पुढे या

सांःकृ ितक कायर्बमाचे आयोजन क न संबंधीतांनी सदर ल कायर्बमावर झालेला खचर्

पये 1.00 ल ाची मागणी ूशासनाकडे केलेली असुन

संबंधीतास मनपा कायार्लयीन आदे श दनांक 29.04.2017 अ वये

हजार दे याची ूशास कय आथ क मा यता दे यात

आलेली आहे . संबंधीतांनी केले या मागणीनुसार अित र
र कम
िवषय 1)

ूःताव

ू.बं. 03 म ये सांगवी येथील बौ द िवहार ते गॅस गोडाउन पयर्त या मागार्स कै. शामराव पवार मागर् असे नांव दे णे

अनुमोदक:- संजय मोरे

ू.ब. 03 म ये गोिवदनगर भागात संकटमोचन मं दर ते झडा चौक पयत या रः यास अ ह याबाई होळकर मागर् असे दे णे.
सुचक:- उमेश पवळे

4)

अनुमोदक:- संजयम मोरे

ूभाग बं. 03 म ये ब-यामिसंग नगर येथील नं दमहाराज कमात ते तोगरे यांचे घरापयत या रः यास संत सेवालाल मागर्
सुचक:- उमेश पवळे

3)

. 50,000/- दे यासाठ मा यता दे यात येते सदर या कायर्बमास एकूण

पये 1.00 ल सय ूशास कय व आथ क बहमताने
मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु

सुचक:- उमेश पवळे
2)

. 50,000/-

अनुमोदक :- संजय मोरे

ू.ब. 03 मधील आसना ट पाई ट ते ौी द ऽाम कोकाटे यांचे शेताकडे जाणारा उ र बायपास या मागासर्स माजी सरपंच कै.
सोपानराव पवार मागर् असे नावं दे णे
सुचक:- उमेश पवळे

5)

अनुमोदक :- संजय मोरे

मःजीदे वजीराबाद नांदेड या सागर पेपर माटर् पासुन एल टाईप मुःलीम कॄःतान (मुःलीम ःमशानभुमी) ला लगत रः यापासुन
मःजीदे वजीराबाद म ये ूवेश होत असले या बोळ (ग ली) पयत या रः याला नगुशे कॉनर्र असे नांव दे णे
सुचक:- तुलजाराम गणेशलाल यादव

अनुमोदक :- इशरत फातेमा अ. शमीम, चाउस हसीना बेगम

(27)
महापौर

वर ल स. सदःयांनी रः याना व चौकांना नांव दे याबाबतचा जो ूःताव सादर केलेला आहे ूःतावीत
केले या रः यांना, चौकांना, यापुव कोण याह ूकारचे

नाव दे यात आलेले नसेल या अट वर रः यां या

चौका या नावा समोर दशर्िव यात आलेले नाव दे याची ूशासक य मा यता ह नांवामनपा सवर्साधारण सभा
बहमताने
मा यता दे ते.
ु

यापुव नाव दे यात आलेले असेल तर पुव चाच नाव कायम ठे व यात ठे व यात यावे

यात बदल कर यात येवू नये असे ह

याच सभेत कायम कर यात येतो
ठराव बं. 28

ह नांवामनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
संमत करते व हा ठराव
ु

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हद तील खालील रः यांना, चौकांना, यापुव कोण याह ूकारचे
या अट वर रः यां या चौका या नावा समोर दशर्िव यात आलेले नाव दे याची ूशासक य मा यता
बहमताने
मा यता दे ते.
ु

नये असे ह
अ.ब.
1
2

नाव दे यात आलेले नसेल

ह नांवामनपा सवर्साधारण सभा

यापुव नाव दे यात आलेले असेल तर पुव चाच नाव कायम ठे व यात ठे व यात यावे

यात बदल कर यात येवू

ह नांवामनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
संमत करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु
रःता/चौकाचे वणर्न

ावयाचे नांव

ूभाग बं. 03 म ये सांगवी येथील बौ द िवहार ते गॅस गोडाऊन पयत या मागार्स

कै. ँयामराव पवार मागर्,

ूभाग बं. 03 म ये ब-यामिसंग नगर येथील नं दमहाराज कमान ते तोगरे यांचे

संत सेवालाल मागर्

घरापयत या रः यास
3
4

ूभाग बं. 03 म ये आसना ट पाई ट ते ौी द राम कोकाटे यांचे शेताकडे जाणारा उ र

माजी सरपंज कै. सोपानराव पवार

बायपास या मागार्स

मागर्

ूभाग बं. 03 म ये गोिवंदनगर भागातील संकटमोचन मं दर ते झडा चौक पयत या

अ ह याबाई होळकर मागर्

रः यास
5

मःजीदे वजीराबाद नांदेड या सागर पेपर माटर् पासुन एल टाईप मुःलीम कॄःतान

नगुशे कॉनर्र

(मुःलीम ःमशानभुमी) ला लगत रः यापासुन मःजीदे वजीराबाद म ये ूवेश होत
असले या बोळ (ग ली) पयत या रः याला
िवषय-

ूःताव

नावाशमनपा ूभाग बं. 15 मधील खालील दशर्िवलेली कुटंू बे अ यंत गर ब व बेघर असून

यांना तेहरानगर साईट बमांक 34

म ये घरकुल दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नम
ु ते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

िनयमानुसार

(1) मसाजी महाद ु सदावत (2) सुिनल मसाजी सदावत (3) बु-हाण खान अ दल
ु खान (4)

फरजाना बेगम शेख मुनीर (5) राजमनी खेलगे (6) आसीया बेगम नस

ला खान (7) नस

ला खान शेख शमसद (8) ूभाकर इ र

कगल (9) कगरला राजमनी रामलु (10) फरजाना शेख युसूफ (11) गंगाधर माधव पटाईत (12) िललावती रमेश सोळं के (13) िव ठल

रामा शेळके (14) तुळसाबाई रमेश सोळंू के (15) िसमॉन सॅमसन नागोरे (16) सुभाष होजाजी जाधव (17) शेख फजल शौकत हसे
ु न (18)
जैनब बी अफजल अली (19) शबाना बी शेख मुसा (20) सुखीरता शामराव बिे (21) चंिकांत एल. मडु र (22) शेख हक म शेख रह म

(23) नामप ली ट के (24) उमेश नरहर

जंकलवाङ

सुचक:- ौीमती कमलाबाई रामःवामी मुद राज
महापौर

अनुमोदक:- सौ. पावर्ती यंकटे श जंदम

स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो िनयमानुसार
आयु ांनी पुढ ल पैधािनक कायर्वाह करावी.

ठराव बं. 29

ठराव

नावाशमनपा ूभाग बं. 15 मधील खालील दशर्िवलेली कुटंू बे अ यंत गर ब व बेघर असून

यांना तेहरानगर साईट बमांक 34

म ये घरकुल दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नम
ु ते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

िनयमानुसार

आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.
(1) मसाजी महाद ु सदावत (2) सुिनल मसाजी सदावत (3) बु-हाण खान अ दल
ु खान (4) फरजाना बेगम शेख मुनीर (5)

राजमनी खेलगे (6) आसीया बेगम नस

ला खान (7) नस

ला खान शेख शमसद (8) ूभाकर इ र कगल (9) कगरला राजमनी रामलु

(10) फरजाना शेख युसूफ (11) गंगाधर माधव पटाईत (12) िललावती रमेश सोळं के (13) िव ठल रामा शेळके (14) तुळसाबाई रमेश
सोळंू के (15) िसमॉन सॅमसन नागोरे (16) सुभाष होजाजी जाधव (17) शेख फजल शौकत हसे
ु न (18) जैनब बी अफजल अली (19) शबाना

बी शेख मुसा (20) सुखीरता शामराव बिे (21) चंिकांत एल. मडु र (22) शेख हक म शेख रह म (23) नामप ली ट के (24) उमेश
नरहर
िवषय-

जंकलवाङ
ूःताव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. ७ म ये उ हासनगर, मालेगांव रोड, तरोडा नाका हा भाग महानगरपािलके

म ये येत असुन येथील सामा जक कायर्बते कै. हर भाऊ डांगे उ हासनगर येथे भरपुर सामा जक कायर् केले आहे त. जसे क हया भागात
रःते, ना या, िप यासाठ पा याचे टँ करची सुिवधा, िव ा याना िशकिव यासाठ इं लीश ःकूलची ःथापना ह

यांनी केली आहे अशा समाज

(28)
सेवकांचे िनधन १९९८ म ये झाले असुन उ हासनगर येथील महाल मी आईल शो म ते ौी नारायण संभाजी डं तुलवार यां या घरा
पयत या रः यास कै. हर भाऊ डांगे मागर् असे नांव दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नम
ु ते मा यता दे ते.
सुचक :- सौ. आनेवार गंगासागर सं दप

अनुमोदक:-दे शमुख मंगला गजानन

स. सदःयांचा नांव दे या या ूःतावात पुढ ल ूमाणे द ु ःती क न मा यता दे यात येते ूभाग बं. 07 म ये

महापौर

उ हासनगर, मालेगांव रोड, तरोडा नाका हा भाग महानगरपािलके म ये येत असुन येथील सामा जक कायर्बते

कै. हर भाऊ डांगे यांनी उ हासनगर येथे भरपुर सामा जक कायर् केले आहे त. जसे क हया भागात रःते,
ना या, िप यासाठ पा याचे टँ करची सुिवधा, िव ा याना िशकिव यासाठ इं लीश ःकूलची ःथापना ह

यांनी

केली आहे अशा समाज सेवकांचे िनधन 1998 म ये झाले असुन उ हासनगर येथील महाल मी आईल शो म
ते ौी नारायण संभाजी डं तल
ु वार यां या घरा पयत या रः यास यापुव कोण याह ूकारचे नाव दे यात
आलेले नसेल या अट वर रः यास कै. हर भाऊ डांगे मागर् असे नाव दे याची ूशासक य मा यता
नांवामनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते.
ु

कायम ठे व यात ठे व यात यावे

ह

यापुव नाव दे यात आलेले असेल तर पुव चाच नाव

यात बदल कर यात येवू नये असे ह

ह नांवामनपा सवर्साधारण सभा

बहमताने
संमत असे नांव दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता दे ते.
ु

ठराव बं.30

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 07 म ये उ हासनगर, मालेगांव रोड, तरोडा नाका हा भाग
महानगरपािलके म ये येत असुन येथील सामा जक कायर्बते कै. हर भाऊ डांगे यांनी उ हासनगर येथे भरपुर सामा जक कायर् केले आहे त.
जसे क हया भागात रःते, ना या, िप यासाठ पा याचे टँ करची सुिवधा, िव ा याना िशकिव यासाठ इं लीश ःकूलची ःथापना ह

यांनी

केली आहे अशा समाज सेवकांचे िनधन 1998 म ये झाले असुन उ हासनगर येथील महाल मी आईल शो म ते ौी नारायण संभाजी
डं तुलवार यां या घरा पयत या रः यास यापुव कोण याह ूकारचे नाव दे यात आलेले नसेल या अट वर रः यास कै. हर भाऊ डांगे मागर्

असे नाव दे याची ूशासक य मा यता ह नांवामनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते.
ु
पुव चाच नाव कायम ठे व यात ठे व यात यावे

यात बदल कर यात येवू नये असे ह

असे नांव दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता दे ते.

यापुव नाव दे यात आलेले असेल तर

ह नांवामनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
संमत
ु

िवषयनावाशमनपा ह ीतील िसडको, हाडको, असदवन ई. भागात जम यािशअम हॉल नस यामुळे
मोठया ूमाणात

जम यािशयम मागणी आहे .

सदर िसडको भागात तालुका

बडा संकुल असून

या भागातील नागर क व खेळाडु ची
या ठकाणी िवकासाचे िविवध कामे

ूगतीपथावर आहे त.
सदर बडा संकुलात जम यािशअमसासठ आवँयकती तेवढ जागा उपल ध आहे .
आकाराचे हॉल बांधकाम व जम सा ह य क रता अंदाजे

पये ५०.०० ल

सदर ठकाणा याजागेत १५x९=१४५ चौ.मी.

खचर् अपे ीत आहे .

सदर काम ज हाःतर य नगरो थान योजने मधुन ूःतािवत कर यात येत असुन ५०% मनपा हःसास भरणे आवँयक आहे .
क रता िसडको भागातील तालुका बडा संकुल येथील जीम हॉल बांधकामासाठ व जम सा ह य खरे द क रता मनपा हःसा ५०%
पये २५.०० ल

भर यासाठ मनपा सवर्साधारण सभे समोर सादर.

महापौर

ूशासनाचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं.31

ठराव

नावाशमनपा ह ीतील िसडको, हाडको, असदवन ई. भागात जम यािशअम हॉल नस यामुळे
मोठया ूमाणात

जम यािशयम मागणी आहे .

सदर िसडको भागात तालुका

बडा संकुल असून

या भागातील नागर क व खेळाडु ची
या ठकाणी िवकासाचे िविवध कामे

ूगतीपथावर आहे त.
सदर बडा संकुलात जम यािशअमसासठ आवँयकती तेवढ जागा उपल ध आहे .
आकाराचे हॉल बांधकाम व जम सा ह य क रता अंदाजे

पये ५०.०० ल

सदर ठकाणा या जागेत १५x९=१४५ चौ.मी.

खचर् अपे ीत आहे .

सदर काम ज हाःतर य नगरो थान योजने मधुन ूःतािवत कर यात येत असुन ५०% मनपा हःसास भरणे आवँयक आहे .
क रता िसडको भागातील तालुका बडा संकुल येथील जीम हॉल बांधकामासाठ व जम सा ह य खरे द क रता मनपा हःसा ५०%

पये २५.०० ल
िवषय

भर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु
ूःताव

नावाशमनपा ह ीत जगत योती महा मा बसवे र जयंती िनिम
सदर ल या यानमालासाठ अंदाजे

पये 2.00 ल

दर वष महानगरपािलके तफ

या यानमाला आयोजीत करणे

खचर् कर यासाठ ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते

दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक :- संजय मोरे
महापौर

अनुमोदक :- इशरत फातेमा अ. शमीम
स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येता

(29)
ठराव बं.32

ठराव

नावाशमनपा ह ीत जगत योती महा मा बसवे र जयंती िनिम
सदर ल या यानमालासाठ अंदाजे

पये 2.00 ल

दर वष महानगरपािलके तफ

या यानमाला आयोजीत करणे

खचर् कर यासाठ ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते

दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ूःताव

िवषय-

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवर्साधारण सभेने सालसन 2017-18 ची मालम ा व पाणी कर वसुलीक रता चालना
िमळावी याक रता माहे एिूल व मे-2017 म ये थकबाक शाःती 50% माफ योजना घोषीत केली होती परं तु
मालम ाधारकांना मागणी िबले तामील झाली नस याने व पाणी कराची मागणी िबले अ ाप ूा
शाःती सुट योजनेस यो य ूितसाद िमळाला नाह व

याकालावधीत सवर्

झाली नस यामुळे थकबाक वर ल 50%

यामुळे कर वसुलीसु दा पुरेशी झाली नाह व मागील वषार्पे ा कराची वसुली कमी

होत आहे .
तर माहे ऑगःट-2017 ते माहे डसबर-2017 या कालावधीत जे मालम ाधारक माल ा व पाणी कराची थकबाक व चालु कराची
पूणर् र कम भरणा करतील

या सवर् मालम ाधारकांना थकबाक वर ल शाःती 100% माफ कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
ु

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

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

सुचक :- स.िवरििसंघ गाड वाले, अ.स ार अ.गफुर
महापौर

अनुमोदक :- सतीश राखेवार, सेजय मोरे

स. सदःयांचा ूःताव बहमताने
मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.
ठराव बं. 33

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवर्साधारण सभेने सालसन 2017-18 ची मालम ा व पाणी कर वसुलीक रता चालना
िमळावी याक रता माहे एिूल व मे-2017 म ये थकबाक शाःती 50% माफ योजना घोषीत केली होती परं तु
मालम ाधारकांना मागणी िबले तामील झाली नस याने व पाणी कराची मागणी िबले अ ाप ूा
शाःती सुट योजनेस यो य ूितसाद िमळाला नाह व

याकालावधीत सवर्

झाली नस यामुळे थकबाक वर ल 50%

यामुळे कर वसुलीसु दा पुरेशी झाली नाह व मागील वषार्पे ा कराची वसुली कमी

होत आहे .
तर माहे ऑगःट-2017 ते माहे डसबर-2017 या कालावधीत जे मालम ाधारक माल ा व पाणी कराची थकबाक व चालु कराची
पूणर् र कम भरणा करतील

या सवर् मालम ाधारकांना थकबाक वर ल शाःती 100% माफ कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
ु

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

िवषय -

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी

ूःताव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मनपाकेची शाळा बमांक 13 ह महे बुबीया कालनी येथे इय ा सातवी वगार् पयत

शाळा चालु असुन सदर भागातील लोकसं या व िव ा याना गैरसोयी होऊ नये
वाढवुन तसे वगर्वाढ वनुसार िश ण सु

हणुन सदर शाळा इय ा 08वी ते 10वी वगार् पयत वगर्

कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम
ु

कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.

अनुमोदक :- स. शेर अली स. महे बुब अली

सुचक:- अ. स ार अ. गफुर
महापौर

स. सदःयांचा ूःताव बहमताने
मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.
ठराव बं. 34

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मनपाकेची शाळा बमांक 13 ह महे बुबीया कालनी येथे इय ा सातवी वगार् पयत
शाळा चालु असुन सदर भागातील लोकसं या व िव ा याना गैरसोयी होऊ नये

वाढवुन तसे वगर्वाढ वनुसार िश ण सु

हणुन सदर शाळा इय ा 08वी ते 10वी वगार् पयत वगर्

कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम
ु

कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह करावी.
िवषय ौी

दलीप रामचंि बंडेवार, अ य , ौी नगरे र वैँय मं दर यांचे पऽ

द. 03.05.2017

या पऽाम ये मौ. नांदेड स. नं.

93/बी/1 तसेच न.भु.बं. 17864/2 पैक 84 आर. आयर् वैँय समाजाचे ौी नगरे र वैँय मं दर नांदेड यां या मालक या जागेवर ल
सावर्जिनक व िनम सावर्जिनक वापर बदलुन र हवासी वापर अनु ेय कर यासाठ महारा

ूादे िशक व नगररचना अिधिनयम 1966 चे

कलम 37 अ वये वैधािनक कायर्वाह क न ूःताव शासनाकडे मंजरु साठ सादर कर याची िवनंती केलेली आहे .
याअनुषंगाने, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सुधार त िवकास योजना शासन िनणर्य बं. टपीएस-3200/2043/ू.ब.
164(ब) 2000/निव-30

दनांक 31.01.2004 अ वये भागश: मंजरु असून उवर् रत िवकास योजना शासन िनणर्य बं.

टपीएस-

3200/2043/ू.ब.-164/(अ-1) 2000/निव-30 दनांक 18.08.2004 अ वये मंजरु असून वेगवेगळया भागाची पुनू
र् िस द िवकास योजना
शासन िनणर्य बं.

टपीएस-3206/488/ू.ब.104(ब)/2006/निव-30

दनांक 03.08.2006 व शासन िनणर्य बं.

488/ू.ब.104(ब-1)/2006/निव-30 दनांक 03.08.2006 अ वये मंजरु झालेली आहे .
पासुन आमलात आलेली आहे .

यातील ईपी 21 नुसार आ.बं. एफ-14 व 15

ु सदर भाग हा सावर्जिनक िनमसावर्जिनक वापराम ये समािव
रःता वगळन

टपीएस-3206/

सदर ल िवकास योजना दनांक 15.09.2006

या उ रे कड ल जागेसह 12.0 मी पुवर् प

कर यात आलेला आहे .

म िवकास योजना

(30)
तर

उ

जागेत सावर्जिनक िनम सावर्जिनक वापरा ऐवजी र हवास वापर असा फेरबदल महारा

ूादे िशक व नगररचना

अिधिनयम 1966 चे कलम 37 अ वये कर या या वधािनक कायर्वाह या अनुषंगाने ूःताव मनपा सवर्साधारण सभे या िवचाराथर् सादर.
महापौर

ूशासनाचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. 35
ौी

ठराव
दलीप रामचंि बंडेवार, अ य , ौी नगरे र वैँय मं दर यांचे पऽ

द. 03.05.2017

या पऽाम ये मौ. नांदेड स. नं.

93/बी/1 तसेच न.भु.बं. 17864/2 पैक 84 आर. आयर् वैँय समाजाचे ौी नगरे र वैँय मं दर नांदेड यां या मालक या जागेवर ल
सावर्जिनक व िनम सावर्जिनक वापर बदलुन र हवासी वापर अनु ेय कर यासाठ महारा

ूादे िशक व नगररचना अिधिनयम 1966 चे

कलम 37 अ वये वैधािनक कायर्वाह क न ूःताव शासनाकडे मंजरु साठ सादर कर याची िवनंती केलेली आहे .
याअनुषंगाने, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सुधार त िवकास योजना शासन िनणर्य बं. टपीएस-3200/2043/ू.ब.
164(ब) 2000/निव-30

दनांक 31.01.2004 अ वये भागश: मंजरु असून उवर् रत िवकास योजना शासन िनणर्य बं.

टपीएस-

3200/2043/ू.ब.-164/(अ-1) 2000/निव-30 दनांक 18.08.2004 अ वये मंजरु असून वेगवेगळया भागाची पुनू
र् िस द िवकास योजना

शासन िनणर्य बं.

टपीएस-3206/488/ू.ब.104(ब)/2006/निव-30

दनांक 03.08.2006 व शासन िनणर्य बं.

488/ू.ब.104(ब-1)/2006/निव-30 दनांक 03.08.2006 अ वये मंजरु झालेली आहे .
पासुन आमलात आलेली आहे .

यातील ईपी 21 नुसार आ.बं. एफ-14 व 15

ु सदर भाग हा सावर्जिनक िनमसावर्जिनक वापराम ये समािव
रःता वगळन
तर

उ

टपीएस-3206/

सदर ल िवकास योजना दनांक 15.09.2006

या उ रे कड ल जागेसह 12.0 मी पुवर् प

म िवकास योजना

कर यात आलेला आहे .

जागेत सावर्जिनक िनम सावर्जिनक वापरा ऐवजी र हवास वापर असा फेरबदल महारा

ूादे िशक व नगररचना

अिधिनयम 1966 चे कलम 37 अ वये कर या या वैधािनक कायर्वाह कर यास ह मनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते व हा
ु

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
िवषय -

ूःताव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ूभाग बं. 21 म ये संगीता हॉटे ल पासुन ते रामचंि लॉज पयत या रः यास यापुव

कोण याह ूकारचे नाव दे यात आलेले नसेल या अट वर रः यास ःव. पऽकार िबरजू यादव मागर् असे नाव दे याची ूशासक य मा यता
ह नांवामनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते.
ु
यात बदल कर यात येवू नये असे ह

सवार्नुमते मा यता दे ते.

यापुव नाव दे यात आलेले असेल तर पुव चाच नाव कायम

ठे व यात यावे

ह नांवामनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
संमत असे नांव दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा
ु

सुचक :- तुलजराम गणेशलाल यादव अनुमोदक:- सौ. पुंपाताई राजेश शमार्, कशोर यादव, संगीता पृ वीराज राओऽे, सुंदरलारल गु खुदे
महापौर

स. सदःयांचा नाव दे या बाबतचा ूःताव यापुव कोण याह ूकारचे नाव दे यात आलेले नसेल या अट वर
रः यास ःव. पऽकार िबरजू यादव मागर् असे नाव दे याची ूशासक य मा यता ह नांवामनपा सवर्साधारण
सभा बहमताने
मा यता दे ते.
ु

यापुव नाव दे यात आलेले असेल तर पुव चाच नाव कायम

यात बदल कर यात येवू नये असे ह

ठे व यात यावे

ह नांवामनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
संमत असे नांव दे यास
ु

ह मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता दे ते.
ठराव बं.36

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ूभाग बं. 21 म ये संगीता हॉटे ल पासुन ते रामचंि लॉज पयत या रः यास यापुव

कोण याह ूकारचे नाव दे यात आलेले नसेल या अट वर रः यास ःव. पऽकार िबरजू यादव मागर् असे नाव दे याची ूशासक य मा यता
ह नांवामनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
मा यता दे ते.
ु
यात बदल कर यात येवू नये असे ह

सवार्नुमते मा यता दे ते.
महापौर

यापुव नाव दे यात आलेले असेल तर पुव चाच नाव कायम

ठे व यात यावे

ह नांवामनपा सवर्साधारण सभा बहमताने
संमत असे नांव दे यास ह मनपा सवर्साधारण सभा
ु

आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे शेवट रा िगत
शेवट रा िगत
ःवा र त/-

हण यात येईल.

हण यात आले.
ःवा र त/-

नगरसिचव

महापौर

नावाशमनपा नांदेड

नावाशमनपा नांदेड

