सोमवार,

द.

२७.०२.२०१७

रोजी

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
दपार
ु

०२.००

वाजता

महानगरपािलके या शंकररावजी च हाण सभागृ हात भर व यात आली होती.
उप थती न दणी र ज टर म ये
सव ी

नांदेड

ीमती/

मा. सौ. शैलजा कशोर

कदम गंगाबाई नारायण

कोकाटे नागाबाई भुजंगराव

कंठे वाड स वता मारोतराव

नेहा सुधाकर

च हाण आनंद शंकरराव
भवरे कशोर दामोधर

मोद मुरलीधराव खेडकर

कनकदंडे मो हनी महे शराव

स यद जानी म. कासीम

गुरम वनयकुमार जग दश

च हाण

मोकले सोनाबाई रामचं

पोकणा नवलकुमार ओम काश

गाड वाले वर िसंघ जगतिसंघ

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

र जया बेगम अयुब खान

गाडगे शंकर जयंवतराव

गायकवाड अंजली सुरेशराव

दे शमुख बाळासाहे ब गंगाधरराव

गफार खान गुलाम महमंद खान

धबाळे गणपत गुणाजी

अनुजा अिमतिसंह तेहरा

शमा पु पाताई राजेश

राओ े संिगता पृ वीराज

िगल सरजीतिसंघ पंजाबिसंघ

अ. हबीब अ. रह म बागवान

अ. स ार अ.गफुर

आसीया बेगम अ. रह म बागवान

स. शेर अली स. महेबुब अली

कुरेशी चाँद पाशा खाजा

फा ख हसे
ु न कासीम साब

कोकुलवार ल मीबाई तुळशीराम

राखेवार सितष शेष पा

चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस

अ. लतीफ अ. मजीद

गु खुद सुंदरलाल कशनलाल

सुदशना महेश (बाळु ) खोमणे

बावजीर शेख हबीब शेख अ दु ला

लतीफा बेगम बु-हाण खान

रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह

कशोर कशनलाल यादव

गायकवाड वैजयंती िभमराव

मोरे संजय गंगाधरराव

दे शमुख मंगला गजानन

िचखलीकर सं दप सुभाषराव

अिभषेक रमेशराव सौदे

काकडे िसंधु पांडू रंगराव

सौ.लिलता मुंकुंदराव बोकारे

वनय व ांबर पाट ल

जमदाडे क णा िभमराव

घोगरे इं दबाई
िशवाजीराव
ू

अङ बन शाम वामनराव

अल केसर हसन बन उमेद

येवनकर वजय हराचंद
काबरा रामनारायण रामदे व

थानी मा. सौ. शैलजा कशोर

ी कोलगणे, मु य लेखाप र क, डॉ.

(महसुल),

ी

िगर ष

कदम, कायकार

महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु त, व सव वभाग
महापौर

अ दल
ु स ार

दा सुिशल

उमरे कर अशोक रावण

मु दराज कमलाबाई राम वामी

उपायु

दनांक ३०.०१.२०१७

सु वात कर यात येतो.

कदम व ास बालाजी

वामी, महापौर हे होते तसेच
मीता ठाकरे ,

ी समीर उ हाळे आयु त,

. मु य वै कय अिधकार ,

अिभयता(साबां व).

मुख उप थत होते

ी

या सभेचे कामकाज संप यामुळे

फे ुवार या 20 तारखेला बजेट दे णे आव यक असते
ल ाचे कामे

सभा

पवळे उमेश देवराव

कदम शीला सुिनल

तथा

सवसाधारण

वामी, महापौर

फा ख अली खाँ इलीयास खाँ

( वकास),

महानगरपािलकची

कुरेशी शफ अहेमद

पांढरे

सभे या अ य

शहर

वा र क न सदर सभेस खालील स.सद य उप थत होते.

क याणकर बालाजी द राव

उपआयु

वाघाळा

सु ीव अंधारे

ी र ाकर वाघमारे ,

ी संतोष कंदे वार मु यलेखािधकार

कायकार

अिभयंता

पापुजिन,

व

द. २७.०२.२०१७ ची मासीक सभेचे कामकाजास

यांनी बजेट दले क नाह हे सांगावे. आमचे केवळ 10

यांनी काढले आहे त आणखी 25 ल ाचे कामे काढणे िश लक राह ले आहे. काह या

तर

िन वदा सु दा काढ यात आले या नाह . फे ुवार मह यात बजेट पास क न घेणे आव यक होते. परं तू बजेट
पास क न घे यात आलेले नाह . ये या काळात िनवडणुका आहे त.
आहे . बजेट का सादर केले नाह याचा खुलासा कर यात यावा.

यामुळे आमचे कामे काढणे आव यक

(२)
वरोधी प नेता

मा. आयु

साहे ब, हे आमचे काम कर त नाह त केवळ गोड बोलून आ हाला कामे करतो असे

हणतात पण

काम काह करत नाह त.
ग धळ चालू झाला.

आ ह सभागृहात ठराव क न दे तो आ ण

या ठरावाची अंमलबजावणी का कर यात येत हे सांगावे दनांक

10.8.2016 ला ठराव पास क न दला आहे . चार चार अंमलबजावणी का करत नाह हे सांगा.
महापौर

वरोधी प नेता

दपकिसंह रावत

ग धळ चालू झाला.
वषयाला ध

बोलावे काह असे असं वधानीक श दाचा वापर क

ठरावाची अंमलबजावणी का होत नाह हे फ
सदर ल ठराव हा

काश येवले

सांगावे.

यां या बाबतचा आहे.

नये.

या ठरावावर कायवाह कर यात यावी.

दनांक

21.6.2011 रोजीचे शासन पर प क आहे. शासनाची मा यता घेणे बंधनकारक आहे . ठरावाची अंमलबजावीणी
व शासन पर प काचा अवमान केला
नगरपािलका ह

हणुन आप यावर का कायवाह कर यात येवू नये.

मनपाकेत आली ते हापासुन

अदयापयत िनकाल लागला नाह .

1997 ला वाघाळा

यायालयात एक केस दाखल झालेली आहे.

या केसचा

आपले लावले वक ल काय करतात ते केसचे पैसे घेतात. काय हे सांगावे

जर कोटात दाद मागावी लागेल.दस
ु -या मनपा एका अिधका-याला ता काळ बडतफ केले आहे . आपण का
वरोधी प नेता

कायवाह करत नाह आपण िनणय
दनांक 30.11.2016 ला

थायी सिमतीचे सभासद िनवड या बाबतचा एकच वषय होता. मग

या बैठक म ये

डॉ टरांचे मानधन वाढ कर याबाबतचा वषय होता काय याचा खुलासा करावा. आमचे काम करत नाह काह
सांगीतले क मुंडे साहे ब यांचे

सभागृ ह नेता

यावा.

करण समोर करतात. अिधका-यांने चुका के या आहे त, आ ह नाह या

शहराचा वकास करावयाचा नाह . यांनी काय काम केले हे तर सांगावे.
बजेट बाबत आयु
क

साहे बांनी

याकडे आपणे ल

यांनी या

वर त िनणय

यावा. येणा-या काळात िनवडणूका आहे त. एकदा ठराव झाला

दले पा हजे. सव साधारण सभेने

करणात चौकशी क न िनणय

यांची भावना काह चुक ची

नाह

याची अमंलबजावणी झाली पाह जे. मा. महापौर

यावा. यादोषी आढळ यास

यां यावर कायवाह कर यात यावी ह

दपकिसंग यांनी जो वषय डॉ टरांचा घेतला होता

नऊ मह यापासुन पगार दे यात आला नाह .

या डॉ टरांना मागील

याचा वचार क न मा. महापौर यांनी ठराव क न दला यात

काह वावगे नाह असे मला वाटते. महानगरपािलका कमचा-यांला मागील नऊ मह यापासुन पगार न दे णे हे
काह यो य नाह .

यांना पगार दला पा हजे जशी डॉ टरां या बाबत सहानुभुती दाख वली तशी सहानुभूती

इतर वषयात सु दा आपण दाखवावे अशी अपे ा आहे.
न हती पण आपले आ ण आमचे

पाणी पुरवठा व

े नेज या कामासाठ आचार स हता

यात एक मत होवू शकले नाह . आता आचार संह ता संपली आहे .

यामुळे आता आमची कामे करावे अशी आमची इ छा आहे . आपण गोड बोलता हे यो य आहे. पण आमचे

महापौर
आयु

काम करावे अशी आमची अपे ा आहे.
आयु ांनी खुलासा करावा.

थायी सिमतीची बैठक ह

िनवडणुका या कारणासाठ

सादर केले नाह

हणुन कामे होणार नाह त असे काह नाह .

या बाबतची आ ह चौकशी क

वरोधी प नेता

दपकिसंह रावत

अनुजा तेहरा

बैठक घे यात आली नाह .

सद यासोबत आमची चचा झाली उदया बैठक घे यात येणार आहे.

काश येवले यां या बाबतचा आहे.

आ ण िनणय घेवू इतर मनपाकेत जी कायवाह केली तशीच कायवाह या

मनपाकेत करावी असे काह नाह . यांची चुक असेल तर
चौकशी कोण या

दसरा
ु

थायी सिमती या

या हा बजेटचा वषय राह ल. बजेट

यां यावर िन ीत कायवाह कर यात येईल.

तरावर आहे याची मा हती सादर कर यात यावी.

शासन प रप काची अंमलबजावणी आपण का करत नाह . शसनाची मा यता िमळाली काय नसेल तर
संदभात काय कायवाह केली आ ह या
आमची भुमीका आहे .
वरोधी प

करणात कोटात जाणार आहोत. आपण ठोस िनणय

नेते यांनी नांव बदलेले आहे आयु

साहेब हे खुप

या

यावा अशी

ामा णक आहे त ते कधी मतभेद करतच

नाह त. कोण याह प ाचा नगरसेवक असु दया ते भेदभाव करत नाह त ते

ामा णकपणे कोणाचेच काम

काम मािगल आठ वषापासुन चालू आहे हे काम अ यंत संथ गतीने चालू आहे.

या ठकाणी आपण 224 ला

कर त नाह त हे इतके

ामा णक आहे त. माझा

भाग

20 गोवधन घाट टेकड या ठकाण या घरकुलाचे

लाभाथ अंतीम केले होते 2006 ते 2017 पयत या कुटू ं बाचा व तार होवून दु पट झाले आहे त. आज घड ला
या ठकाणी 650 ते 700 कुंटू बे झाले आहे त

या जागेवर राहणा-या लोकांचे

पीआर काड आहे त. व

काडावर 1000 फुट जागा यां या मालक ची असून ते लोक 250 फुट जागेत जावून शहरातील काय हा

या

(३)

वचार आपण कधीच केला नाह . याचा फेर सव करावा अशी माझी मागणी आहे .

िश ट करा आपण
कधी

व छ महारा

आयु

अिभयानाचे आपण संचालक होते. साफसफाईचे स या तीन तेरा वाजले

टरचा कधी अ पे कधी लेबर यांचा संप चालूच आहे. एटु झेड काम करत नाह

फाऊडेशन लावले रॅ ली काढली तीचे
महापौर

तीन तेरा

पुण होणार यावर आयु ांनी खुलासा करावा.
आयु

शौ छालयाचा फेर सव कधी होणार

मह यात

यात राहु शकतील उवर त

र कम

अ दल
ु स ार
आयु

स. शेर अली
महापौर
आयु

राह ले या तपास या पुण क न पुढ या एक

यांचा पीएमएपाय म ये समावेश क न घे यात येईल.

सवचे आपणाला 4 हजार पे ा जा त लाभा य िमळालेले आहे

यांना शौचालय बांध यासाठ

शौचालयाची आव यकता असेल तर या ठकाणी शौचालय दे यात येतील.

या

ठकाणी जर

आताच मा. आयु

साहेबांनी 31 माच पयत बीएसयुपीची कामे पुण कर याचे आ ासन दलेले आहे .

शासनाकडे आ ह

बीएसयुपीची कामे पुण क न घे यासाठ

भागातील इं ाची कामे 31 तारखेपयत पुण होतील काय याचा खुलासा करावा.
उपल धता क न घेणार आहोत पण
आ ह पुण कर याचा पय

ड पीआर अकराम ये कती

चौदा या

व

हपुर

आयोगा या िनधीतून पैशाची

हपुर चे काम 31 माच पयत पुण होणार नाह त तर जी पावसाळयापुव

करणार आहे.

पयाचा िनधी आला होता व तो कती व कशासाठ खच कर यात आला याचा

खुलासा करावा.

ड पीआर -11 मधील पैसा कोणा या मंजुर ने वळव यात आला. सदरचा वषय सवसाधारण सभेसमोर आला
होता क नाह याचा खुलासा कर यात यावा. हा पैसा गेला कुठे आपण िनधीची कमतरता आहे असे
हे कतपत यो य आहे .

हपुर भागात आपण

आपण

हणतो

वत: पावसा या काळात फरलो ते हा ह कामे करणे अ यंत गरजेचे आहे असे

हणाले. ड पीआर -11 मधील पैसा का वळव यास आला याचा खुसाचा कर यात यावा.

ड पीआर एक ते अकरा म ये 693 कोट चा िनधी

ा

झाला होता यापैक

खच झालेले आहे त. जेएनएनयुआरएम म ये ता पुर या
याम ये सभेची मा यता घेत याचे दसुन येत नाह .

पये 692 कोट

पये आतापयत

व पात 23 कोट चा िनधी वळ व यात आलेला आहे

सव साधारण सभेची मा यता घेतली नाह हे िमनीटसवर येवू दयावे.
महासभेची मा यता घेणे
खुलासा कर यात यावा.

आव यक होते तर ती का घे यात आली नाह तो िनधी कोणी वळ वला याचा

बीएसयुपी या िनधी हा ता पुर या
दली आहे.

यामुळे

व पात वळव यात आलेला आहे हडकोने
150 कोट चा
ु

यातुन वळती केलेला िनधी हा टाक यात येईल.

थायी सिमतीम ये

तावास मा यता

ताव ठे वून

ताव पाठव यात येईल वळती केलेला िनधी हा ट या ट याने बीएसयुपी या िशषकाखाली

टाक यात येईल.

18 कोट चा िनधी शासनाकडन
ू

ा

झाला होता

याह कामे करणे गरजेचे होते परं तू तो िनधी

कं ाटदाराला द याचे दसुन येते व या भागातील लोकांचे हाल केले
करता येतील हे सांगणे यो य नाह .

लाभा याचे पैसे वसुल कर यासाठ

आपणास कोणीह

थांबवले नाह

अिधकार काय काम करत आहे त आपण आलेला पैसा इतर
खुलासा करावा.

ग धळ चालु होता.

पये 32 कोट चा िनधी इतर

ती वसुली का करत नाह

आपले

वळवला तो कोणा या मा यतेने वळवला याचा

यावर कायवाह झाली पाह जे याम ये एक सिमती नेम यात यावी

सभागृ ह नेता व वरोधी प

कसुन चौकशी कर यात यावी.

टाक यात येतील. कामे पुण

वळव यात आला सवसाधारण सभेची मा यता न घेता हा िनधी वळवला

सवसाधारण सभेचा अपमान आहे
महापौर, उप महापौर

यांनी थेट

या िनधीतुन कामे का केली नाह याचा

खुलासा करावा या भागातील कामे कर याचा उददेश नाह का हे सांगावे पैसे
अ दल
ु स ार

आहे . 224

होत आहे त यांचा

दे यात येत आहे . साधारण: 3500 शौचालयेपुण झा याचा अहवाल आहे

शासनाला
स. शेर अली

आपण 700 कुंटू बे

य

क न घेता येईल. आप याकडे 51000 चे पीएमवाय म ये अज आले आहेत

यांचा बीएसयुपीचे समावेश झाला नाह .

शौचालया या

हबीब बागवान

व घरकुलाची कामे कधी

होते आता िनधी उपल ध झाला आहे ते हा 31 माच 2017 हे काम पुण होइल असा आमचा

यापैक 30 हजार अजाचा सव पुण केला आहे. िश लक

स. शेर अली

द

खुलासा करतील.

पीएमवाय या योजनेत समावेश

आयु

व छतेसाठ

गोवधनघाट साईटवर ल घरे पुण कर याचे िनयोजन केले आहे. िनधीची कमतरता अस यामुळे हे काम थांबले
घराची कामे पुण झा यानंतर 224 कुंटू बे

स. शेर अली

या लोकांना ता काळ

नेता यांची एक सिमती गठ त कर यात यावी व

हा

यात

याची

(४)

स. शेर अली

20 कोट ची वसुली कर यात आली तयाचा िनधी या िशषकाखाली

सभागृ हनेता

जेएनएनयुआरएम-2 म ये 18 कोट चा िनधी

शेख बावजीर

आयु
अ दल
ु स ार

स. शेर अली
बाळासाहे ब देशमुख
अ दल
ु स ार

गैरवापर केलेला आहे याची चौकशी कर यात यावी.

या कं ाटदाला या नांवावर आला होता व

अशी मा हती दे यात आली आपण यात काह प
आलेला िनधी इतर

का वळव यात आला नाह याचा ह यांनी

यवहार केला का ते सांगावे.

याला तो दला आहे

वळव यात येतो परं तू बीएसयुपी ची कामे पुण कर यात येत नाह .

या भागातील

लोकांना मरणाकाठ नेवून सोडले आहे. मागील ब-याच दवसापासुन ह कामे कर यासाठ वारं वार सांग यात
येते आहे तर दे खील कामे

शासना माफत केले जात नाह या ना या कारणाने ती कामे टाळ या जातात.

शासनाने माच 31 पयत कामे पुण कर याचे उ द े असुन शासन हे िनधी वतर त कर त असतांना
िनहाय िनधी वतर त कर त असतो.

शासनाला कसे काय मा हत क गु ेदारा या नावांने िनधी
मनपाने

याबाबतचा

याकर ता
प

वतं

क प

दलेला आहे मला वाटते हा िनधी दे यासाठ

ताव ठावला होता मनपाला कती लोकांचे दे णे आहे हे शासनाला काय मा हत

खुलासा करावा.

ड पीआरचे पैसे हे जेएनएनयुआर म ये वळती केले मग आता 18 कोट
का वळती केले नाह त.

पये आले होते ते इतर ड पीआरम ये

ड पीआर-10 चे पैसे कती आलेत याचाह खुलासा करावा.
िनधी वळता कर यात आला

या सबंधीत अिधका-यावर कायवाह कर यात यावी. सव साधारण सभेची

मा यता न होता पैसे का वळती कर यात आले.
ग धळ चालु होता.

स. शेर अली

आयु

(बाळासाहेब देशमुख (सं वधान पाट ) डायस या समोर बसले)

ड पीआर - 1 ते ११ चा िनधी सव साधारण सभे या मा यतेिशवाय वळती केला
कायवाह कर यात यावी.
ग धळ चालूच राह ला.

जी कामे िश लक राह ली आहे त यासाठ िनधी कमी पडू दला जाणार नाह याची

बाळासाहे ब देशमुख(सं वधान पाट )
िगल सरजीतिसंघ

मा. आयु

साहेब, मा. महापौर साहेब जेएनएनयुआरएम या िनधी या वेळेस आपणास

वळता केला नाह याचा खुलासा कर यात यावा.

यांना वंचीत ठे वले

होईल

यावेळेस

यांचा आपण अपमान केला.

पयाचे येवून देखील

तो िनधी का

याबाबत आपण काय कायवाह करणार हे सांगा.

उपोषण काह चुक नाह कारण यांचे एर याचे आपण काम करत नाह .
जेएनएनयुआरएमची बीएसयुपीचे ह योजनेतील आहे त.असे

यांचे

या संिचकेत नमुद आहे. जर याबाबत काह

सुंसगत नसेल तर अशा वेळ संबधीत अिधका-याची छानणी तपासणी क न घे यात येईल. जे स. सद यांनी
भावना आहे ती िनधी कमी पडू दला जाणार नाह याची काळजी घे यात येईल

आयु

ा

बीएसयुपी या घरकुलाचे कामे पुण कर यास वापरावे परं तू आपण तो िनधी आ यावर तो सरळ गु ेदाराला
ांनपर केलेला पैसा कोणा या मंजूर केला आहे हे सांगावे. 18 कोट

सभागृहनेता

शासन द ता घेईल.

कायवाह करा .आ ासने देवू नका. ते ऐकणे बस झालेले कायवाह पाह जे.

वाटप केला. आपण गोरगर ब लोकांचे घरे बांध यापासुन

आयु

याबाबत संबधीतावर

यावर

शासनाने हालचाली

चालू केले या आहे त. बीएसयुपीची कामे िनधी अभावी बंद पडू दे णार नाह याची आ ह खातरजमा क .

ब-याच दवसापासुन बीएसयुपीचा िनधी वळती केला आहे. आले या 18 कोट तुन बीएसयुपीला काह िनधी
वळती करणे आव यक होते पण तु ह ते केले नाह
आता आपण 2-3 कोट

या नगरसेवकाचा संयम तुटलेला आहे.

पये बीएसयुपी या िशषकाखाली

वळती कर याचे िनयोजन आहे व ह कामे

लवकरच पुण क . 14

या व

आयोगातील िनधी हा जेएनएनयुआरएमची कामे पुण कर यासाठ वापरता

शासनाचे िनयम आहे त

या िनयमानुसारच कामे कर यात येतील कामे बंद पडू दला जाणार नाह त याची

येवू शकतो असा शासन िनणय आहे.31 माच 2017 पयत ह कामे पुण कर याचे शासनाचे िनदश आहे. जे

अ दल
ु स ार/शेर अली
दपकिसंह रावत

द ता घेतली जाईल.
कामे क

नका आ हाला कायवाह पा हजे.

मागील साडेचार वषापासुन या
कर त आहे त

यांचा िनधी इतर

हपुर एर यातील कामे झाली पाह जेत.
वळवला आपण आताच

यासाठ नगरसेवक हे पाठपुरावा

हणने क बीएसयुपी व जेएनएनयुआरएम ह

संल न योजना आहे .या योजनेचे पैसे आप याला वळवता येतील काय शासनाकडन
ू

क प िनहाय

िनधी

मंजूर होत असतो तो वळता केला तर महासभेची मा यता घेतली काय यासाठ आ ह कोटात जाणार आहोत
िनधी वळता के याबददल ऑड टपॅरा सु दा झालेला आहे. 18 कोट मधला िनधी आला यातील िनधी या

कामावर खच कर यात यावा येणा-या काळात िनवडणुका आहे त आ ह जनतेला काय सांगावे कागदावरच
वकास

य ात कामे नाह त.

पयाचा िनधी इतर

(५)

अ दल
ु स ार

51 कोट

वळती केला आहे

यावर संबधीत अिधका-यावर आपण काय कायवाह करणार

िगल सर जतिसंघ

आता बगर मंजुर चा बीएसयुपीचा पैसा कंवा शासनाची मंजूर न घेता वळती केलेला आहे.तो इतर

आहात याचा खुलासा करावा. याच ठकाणी कायवाह कर यात यावी. आ हाला कामाची आव यकता नाह .

खच

केलेला आहे. जेएनएनयुआरएमचा पैसा बीएसयुपीम ये टाकणे गरजेचे होते तो का टाक यात लाआ नाह मी
स ार यांनाअनुमोदन दे तो काय कायवाह करणार आहात हे सांगावे. आ ह सव कोटात जावू याचाला केवळ

बाळासाहे ब देशमुख

वरोधी प नेता

दा च हाण

शासन जबाबदार राहणार आहे.

ड पीआर-10 म ये कती िनधी आला कती खच कती िश लक व कती कामे केली याचा खुलासा करावा
ड पीआर -10 ची कामे ड पीआर -11 म ये वळती कर यात आली याचा खुलासा कर यात यावा.
ग धळ चालू होता.
मा.आयु

हे सभागृहाची दशाभुल कर त आहेत. सवसाधारण सभेची मा यता घेतली नाह हे यो य नाह.

दे तो. प

यवहार केलेला आहे नुसती आ ासने दे तात कामे कोणाचीच करत नाह त.

नागर क आ हाला वचारतात आयु ांना नाह
ग धळ चालू होता

या सं थेचा आयु

जबाबदार आयु

वचारत

हा गोड बोलून राहतो.

यांचे ठरलेले उ र असते चौकशी करतो.कामे क न

यामुळे सवानाच आता शुगर होणार आहे याची सव वी

यां यावर राह ल.ते कामे कर त नाह त.गो वंद नगरातील कामे केले या कं ाटदाराचे पैसे

कपात क न ठे वलेले आहे त. ेनेजचे कामे केली नाह त या कामे केली पाह जे.
अिभषेक सौदे
हबीब बागवान
रामनारायण काबरा
बाळासाहे ब देशमुख
सभागृ ह नेता

रामनारायण काबरा

पु हा ग धळ चालू झाला.

एक तासापासुन महापौरा या डायसवर एमआयएमचे सद य बसलेले आहे त
यावी.

आम यावर कायवाह कर यात यावी आ हाला िनलंबीत करा.
पु हा ग धळ चालू झाला.
हा

अ यंत गंभीर आहे पैसा हा कोण या पपजकर ता आला यांना अिधकार आहे त काय असे जर केले

तर हे चांगले नाह .

आ ह तेच तर वचारत आहोत आ ह िसनीयर आहोत मी दोन वेळस िनवडन
ु आलेला आलेला आहे.
ग धळ सु

झाला.

कागराजी हे जे

नगरसेवक आहे त

ग धळ बराच सु

राह ला.

सहन करणार नाह

यांचा स मान सगळया सभागृहाने केला पाह जे यांचा अपमान आ ह

चौकशी झाली पाह जे कोण या अिधका-याने हा

डाय हट केला पैसा

बाळासाहे ब देशमुख
महापौर

बाळासाहे ब देशमुख
महापौर

महापौर

अंजली गायकवाड

ा सफर कसा झाला याची िन ीत

चौकशी झाली पाह जे. असे जर झाले तर कशा कर ता आला होता पैसा हा
पाह जे होते परंतू तसे झालेले दसुन येत नाह .

महापौर

यां यावर कायवाह कर यात

दयावे व पुढची कायवाह लवकर कर यात यावी.
आधी काबराजी यांची

ी देशमुख यांनी माफ मागावी जे जे

आहेत.

यांचा आदर केला पाह जे.

मी काय वाईट बोललो नाह मी िसनीयर आहे एवढे च बोललो आहे .
तु ह

याच कामा कर ता खच झाला

ऑड टम ये सु दा शेरे मारले जातील या ठकाणी आ ासन

थम खाली बसावे व माफ मागावी.

आ ह काय येथे बोल यासाठ आलो आहे.

( देशमुख यांनी असं वधानीक श द वापराला)

ी बाळासाहे ब देशमुख यांनी असं वधािनक श द वापर यामुळे

िमनीटासाठ तहकुब कर यात येत.े
तहकुब कर यात आली.

तहकुब कर यात आलेली सभा सु

कर यात येते.

मी खाली उपोषनाला बसले आहे. आता जो
भ व यात

असे

मा. ज हािधकार

अपश द

कोणीह

व मा. आयु

बोलू

यांचे कडे

यांना िनल बंत कर यात येते व सभा 10

कार झाला आहे तो

नये.

मा या

कार होवू नये अशी माझी इ छा आहे .

व तीतील

दलीत

व तीचे

प

दलेले

दलेले आहे. मा या व तीतील दलीत व तीचे प

आहे .माझा वाड 100 ट के दलीत व तीचा आहे.

महापौर

बीएसयुपीचा िनधी इतर

वळ वला अस यास

दवसाचे आत चौकशी क न अहवाल सादर करावा.

दलेले

या वाडासाठ िनधी दलेला नाह . 100 ट के दिलत व ती

असुनह िनधी दला जात नाह हे यो य नाह मी अमरण उपोषनाला बसले आहे. मला जो पयत
िमळणार नाह तोपयत उपोषण चालू राहणार आहे.

आहे.

या अिधका-यावर कडक कायवाह

याय

कर यात येईल. आठ

दपकिसंह रावत

(६)

ी बाळासाहेब देशमुख यांनी काह अपश द बोलले अस याने

आले. यापुव ह बरे च
आताह

अ दल
ु स ार

दपकिसंह रावत
सभागृ ह नेता

या नगरसेवकावर काह कायवाह कर यात आली नाह.

माणे

यावे.

कार होणार नाह याची मी आम या प ा या वतीने वाह दे तो. यांचे िनलबंन मागे घे यात

हे नेहमीच असे करतात. सहज र या हे कोणतीह बाब कर त नाह त. वरोधी प

नेता हे देखील वर ांना

बोलतांना दसतात. हे सव जानीवपुव क कर त असतात. फोटोम ये ये यासाठ हे सव तु हाला बोलवावयाचे
झा यास तु ह बोलवा. यापुढे असे होवू नये याना याचेह भान नाह क सभागृहात मह ला महापौर आहे त.
दपकिसंह रावत यांनी जो

तवा मांडला याला मी अनुमोदन दे तो.

ी बाळासाहे बानी या बाबत

सभागृ हात येवून माफ मागावी. चार माशल बोलव यात यावे. जो कोणी िनयमाचे उ लघन केले.
मा यमातून पुढ ल कायवाह कर यात यावी.

बसेन यां या काळात एक आदश आचारसंह ता लागु केली होती

कमचार यांची ह आदश लागु करावी.
स. सद य हे

यां या वाडातील

मांडली असतांना

या

थम

यां या

कारची एक संह ता लागु करावी.

याचा संयम तुटतो ह बाब स य

आहे आ ण न

बोलणा-या गो ी ते बोलून जातात. या सभागृहात एकमेकाचा आदर राख याची प दत आहे. एखादा व र
नगरसेवक बोलत असतांना मग तो कोण याह
िनलंबीत केले
समोर

हणून महापौरांनाह

प ाचा असो

अशी वनंती आहे .

यांची इ छा आहे

वमानतळाला लागुन असलेले क

बांधावी.

याचा आदर राखलाच पाह जे. नगरसेवकास

याचा मन ताप झाला आहे. कोणताह

यावा आ ण बाळासाहे ब देशमुख यांना एक

यांनी मा य करावी अधी

फा ख अली खाँ

या

मा या प ाचे नगरसेवक बाळासाहे ब देशमुख यांना िमट ंगम ये बस याची परवानगी दयावी.

भ व यात असे
उमेश च हान

कार झाले आहे

यांना एका िमट ंग साठ िनंल बत कर यात

यांचे

घेवून बसावे

वषय हा एका चांग या प दतीने

यांनी जी वनंती केलेली आहे. ती वनंती

हणणे काय आहे ते महहापौर मॅडम आपण ऐकुन

तानवर आजू बाजूचे लोक क जाकर त आहे त

या भागातील नागर कांनी ज हािधकार व मा. आयु

क येक वेहा प

यावे

यासाठ तेथे आवार िभंत

दले आहे व आवार िभंत

बांध याची वनंती केली आहे याची कोणह दखल घेत नाह आ हाला कोणा याह जिमनी ची गरज नाह .
शहरातील सगळयाच क

ताना या आवार िभंती बांधले या आहे त फ

याच क

थानची आवार िभंत का

बांध यात येत नाह ते सांगावे. ह िभंत बांधली नस यास शहराचे धाम क वातावरण बघडन
ू जाईल. शहराचा
कायदा व सु यव थेचा
गफार खान
आयु

िनमाण होणार नाह याची काळजी

कर यात यावे.

अंजली गायकवाड यांनी सभागृहाचे ल

यावी

वेधुन घे यासाठ उपोषण सु

फ

मह या या आत ते काम सु

केले आहे पण

आहे याबाबतचा खुलासा आयु ांनी करावा व सभागृहाला ह बाब माह त क न दयावी.
मा. महापौरा या परवानगीने
मागणी होती सभागृहाने
येईल.

बाळासाहे ब देशमुख(सं वधान पाट )

वारंवार प

यां या

भागात दिलत व तीचा िनधी जा त

यांची काय मागणी

माणात िमळावा अशी

देवूनह

आ हाला

याय िमळाला नाह . मा यासोबत या सहकार

नगरसे वका ह

उपोषणाला बसले या आहे त. आम या भाग हा 90 ट के दिलत व तीचा असुन महापौर याकडे ल
नाह त. दिलत व ती या िनधीसाठ उपोषनाची
दलीत व ती नाह

अशोक उमरेकर

प

करावे.

बसलो होतो.
यात र

अशोक उमरेकर
अ दल
ु स ार

यां यवर वेळ

या ठकाणी िनधी दलेला आहे. याबाबत

देत

आली हे काह योगय नाह जया ठकाणी

यां या वाडात कती िनधी दे णार हे सभागृ हात

मागील 4 वषापासुन मी दिलत व तीचा िनधी मागत आहे. माग या 26 जानेवार ला मी उपोषणाला दे खील
मा या भागात 82 ट के

ते हा पासुन एकह

कशोर भवरे

यांची

याबाबतचा ठराव दलेला आहे हा ठराव मा. ज हािधकार यां याकडे पाठव यात

दिलत व तीचा आहे .

मला प

देवून उपोषणाव न उठवले होते

र कम मला दे यात आलेली नाह . दो ह नगरसेवकात 20-20 लाख दलेले आहेत

याचे काम होत आहे इतर नगार क आ हाला प

वचारत आहेत क आ ह तुम या वाडात राहत

नाह का जो रदद झालेला कामाचा िनधी आहे तो मा या भागात दे यात यावा अशी माझी वनंती आहे.
जंगमवाड चा

लॅप हा मागील एक वषापुव कोसळला आहे. या

खुलासा करावा मा या भागातुन रमाई आवास योजनेसाठ मोठया
मी पाठपुरावा क नह मा य होत नाह .

लॅपची द ु

ती होणार आहे क नाह याचा

माणात मागणी होत आहे ते काम सु दा

दिलत व तीचा वषय हा वषय प ीकेवर आनलेला नाह तो आय या वेळ आलेला वषय आहे.
आपण ठराव क न पाइवलेला आहे . जी कामे रदद झालेली आहे त

या कामाचा िनधी हा देशमुख व उमेरकर

यां या भागात दे यासाठ आपणास वापरता येवू शकेल िनधी भरपूर
महापौरांना अिधकार
दे यात यावा.

दान कर यात आले होते

यां यावर अ यान झाला

माणात आहे . याबाबत मागे मा.
यांचे प

घेवून तो िनधी

यांना

(७)

आयु

जंगमावाड चा वषय हा ये या 15 दवसात कायकार अिभयंता सां.बा. वभाग यांनी पुण करावा.

स. जानी

माग या 4 वषाम ये 50 लाखाची कामे मा या भागात झालेली आहे त. माग या कालावधीत समाज क याण
कायालयाचा आला क

यातील काह संिचका रदद झाले या आहेत तो िनधी आम या भागात देवून कामे

कर यात यावी अशी आमची वनंती आहे . क

बजेट म ये यासाठ िनधी नांवासह त ठे व यात यावा वॉलचे काम क न

फा क अली खाँ

येणा-या बजेट म ये नाह तर आता मा. महापौर मॅडमने
अमंलबजावणी कर यात यावी.

महापौर

क

यावे.

लींग दयावी. व काम क न

तानाला क पाउं ड वॉल करणे अ यंत गरजेचे आहे . कारण

आवार िभंतीचे काम हाती घे यात यावे.

स. जानी

ल बंत आहे. येणा-या

यावे याची ता काळ

या ठकाणी अित मण होत आहे .ता काळ

काह लोकांना बांधकाम परवानगी दे यात आली आहे. वर त बांधकाम परवानगी दे यात यावी.
(डोळयावर पटट बांधुन सभागृ हा या डायसवर

स. जानी

वषय

तानाच वषय तो ब-याच दवसापासून

अ नीशमन वभागाची इमारतीसाठ

ं .१

महारा

ी बाळासाहेब दे शमुख सं वधान पाट हे बसले)

दड कोट चा िनधी येवून पडला आहे

हाती घे यात यावे. िन वदा काढु ण हे काम पुण क न यावे.
शासन व

वभाग शासन िनणय

या इमारतीचे काम सु दा ता काळ

ं .अ ीम/२०१५/ . -५७/ विनयम नुसार कायालयीन आदेश

९५०१/२०१६ दनांक १३.१०.२०१६ अ वये दनांक ०१ जानेवार २०१६ पासुन सुधार त कर यात आले या वेतन संरचनेतील
शास कय कमचा-यांना

या अराजप त

पये चार हजार आठशे फ

पे ा अिधक नाह अशा अराजप त रा य शास कय कमचा-

कर यात आले या सणासाठ अनु ेय रा हल (१) दवाळ (२) रमजान (३)

समस (४) पारसी नववष (५) संव सर (६) रोश होशनी

कमचा-यां या मागणी के यानुसार दपावली सणा िनिम य

माणे ५०१ कमचा-यांना एकूण

यांना

ेड वेतन ४८००/- अ र

ं . मनपा/लेखा/

. १०,०००/- सण अ ीम अनु ेय राह ल सण अ ीम फ

(७) वेशाची पोण मा (८)
पये प नास ल

वातं

दन (९)

जा ताक दन

पुढ ल सणाना तसेच सामा य

वर ल

माणे सण अ ीम र कम मंजुर कर यात यावे तर मनपाकेतील

येक १०,०००/-

संबंधीत िशषकातुन कर यात येते
आंनद च हाण

वषय

शास कय व आथ क मंजुर दे यात येवुन

यास काय र

मांक एक म ये माझा आ ेप आहे. जो आपण खच करतो

यव था दे खील कर यात येत नाह

या ठकाणी आपणास साध बस याची
वागत कर त

या ठकाणी जातात या ठकाणी आपणास जागा िमळत

मनपाने खच करावा असा काह जीआर आहे हे दाखवा. जर जीआर नसेल तर तो खच कर यात येवू नये.

महापौर

यापुढे मनपा तफ आपले

वागत कर त आहे असा फलक लाव यात यावा व सव स.सद य/पदािधकार यांचे

कर ता जागा आर ीत ठे वावी या काय माला पैसे मनपाकडन
दे यात येतात
ू

महारा

या अंदाजप कातील

या ठकाणी मनपाची बोड लाव यात यावा. मनपा आपले

नाह हे यो य नाह .

अ दल
ु स ार

सदर खच सालसन २०१६-१७

शास कय आथ क मा यते तव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर.

आहे असा बोड लाव यात यावा. आपले पदािधकार

ं . १२६

पये ५०,१०,००/- (अ र

दहा हजार फ ) सण अ ीम क न क न संबंधीता या वेतनातुन समान १० ह यात कपात क न मनपा फंडात जमा

करावे सदर ल सण अ ीम दे याची

ठराव

शासन वभागाकडन
ू वेळोवेळ घो षत

यावी

शासन व

शासनाने सादर केलेला काय र

वभाग शासन िनणय

ठराव

शासनाने या बाबतची द ता

शास कय व आथ क मा यता दे यात येत.े

ं .अ ीम/२०१५/ . -५७/ विनयम नुसार कायालयीन आदेश

९५०१/२०१६ दनांक १३.१०.२०१६ अ वये दनांक ०१ जानेवार २०१६ पासुन सुधार त कर यात आले या वेतन संरचनेतील
शास कय कमचा-यांना

या अराजप त

पये चार हजार आठशे फ

पे ा अिधक नाह अशा अराजप त रा य शास कय कमचा-

कर यात आले या सणासाठ अनु ेय रा हल (१) दवाळ (२) रमजान (३)

समस (४) पारसी नववष (५) संव सर (६) रोश होशनी

कमचा-यां या मागणी के यानुसार दपावली सणा िनिम य

माणे ५०१ कमचा-यांना एकूण

यांना

ेड वेतन ४८००/- अ र

ं . मनपा/लेखा/

. १०,०००/- सण अ ीम अनु ेय राह ल सण अ ीम फ

(७) वेशाची पोण मा (८)
पये प नास ल

वातं

दन (९)

संबंधीत िशषकातुन कर यात येते

.२

वर ल

शासन वभागाकडन
ू वेळोवेळ घो षत

माणे सण अ ीम र कम मंजुर कर यात यावे तर मनपाकेतील

येक १०,०००/-

पये ५०,१०,००/- (अ र

दहा हजार फ ) सण अ ीम क न क न संबंधीता या वेतनातुन समान १० ह यात कपात क न मनपा फंडात जमा

करावे सदर ल सण अ ीम दे याची

वषय

जा ताक दन

पुढ ल सणाना तसेच सामा य

कायालयीन आदे श

शास कय व आथ क मंजुर दे यात येवुन

यास काय र

सदर खच सालसन २०१६-१७

या अंदाजप कातील

शास कय आथ क मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे त.े

ं . नावाशमनपा/ले व/१२९६१/२०१६ दनांक २९.१२.२०१६ अ वये शासन िनणय

ं . घभाभ-१०१५/ . .१९/

सेवा-५/ दनांक १६.१२.२०१६ अ वये रा य शास कय कमचार व इतरांना घर भाडे भ ा मंजुर कर यासाठ रा यातील शहरे / गांवे यांचे
पुनवग करण शासनाने सन २०११

या जनगणना आधारे क य कमचा-यांना घरभाडे भ ा मंजुर या

व वध शहरांचे / गावांचे पुनवग करण केलेले आहे

योजनासाठ क

शासनाने दे शातील

या धत वर रा य शासनाने शहरे व गांवाचे वग करणे क न सदर आदेशा या जोडप -१

(८)

अ वये केले या सुधार त वग करणानुसार संबंधीत शहरांना / गांवाना खालील त
िनगिमत झाले या तारखेपासुन मंजुर कर याची मा यता
अ. .

उ

यात नमुद केले या दरानुसार घरभाडे भ ा शासन िनणय

दान कर यात आलेली आहे.

शहरांचे / गावाचे वग करण

घरभाडे भ याचे दर (मुळ वेतनाची ट केवार

१

ए स

३० %

२

वाय

२० %

३

झेड

१० %

नुसार नांदेड वाघाळाशहर महानगरपािलकेचा समावेश वाय वग शहरात समा व

कर यात आलेला असुन नांदेड वाघाळा शहर

महापािलकेतील कायरत अिधकार / कमचार यांना शासन दरानुसार घरभाडे भ ा अदा कर यात येत असुन स या घरभाडे भ याचा दर १०
ट के अनु ेय आहे.
उ

शासन िनणयानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कायरत अिधकार / कमचार यांना २० ट के दराने घरभाडे

भ ा माहे डसबर २०१६ पासुन लागु कर याची

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

यास काय र

आथ क मंजुर साठ मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर.
महापौर
ठराव

यावर होणारा खच सालसन २०१६-१७
काय र

ं . १२७

कायालयीन आदे श

शास कय व

या अंदाजप कातील संबंधीत लेखा िशषकाखालील तरतुद तुन कर या यावा.

शास कय व आथ क मा यता दे यात येते
ठराव

ं . नावाशमनपा/ले व/१२९६१/२०१६ दनांक २९.१२.२०१६ अ वये शासन िनणय

ं . घभाभ-१०१५/ . .१९/

सेवा-५/ दनांक १६.१२.२०१६ अ वये रा य शास कय कमचार व इतरांना घर भाडे भ ा मंजुर कर यासाठ रा यातील शहरे / गांवे यांचे
पुनवग करण शासनाने सन २०११

या जनगणना आधारे क य कमचा-यांना घरभाडे भ ा मंजुर या

व वध शहरांचे / गावांचे पुनवग करण केलेले आहे

िनगिमत झाले या तारखेपासुन मंजुर कर याची मा यता

उ

शासनाने दे शातील

या धत वर रा य शासनाने शहरे व गांवाचे वग करणे क न सदर आदेशा या जोडप -१

अ वये केले या सुधार त वग करणानुसार संबंधीत शहरांना / गांवाना खालील त
अ. .

योजनासाठ क

यात नमुद केले या दरानुसार घरभाडे भ ा शासन िनणय

दान कर यात आलेली आहे.

शहरांचे / गावाचे वग करण

घरभाडे भ याचे दर (मुळ वेतनाची ट केवार

१

ए स

३० %

२

वाय

२० %

३

झेड

१० %

नुसार नांदेड वाघाळाशहर महानगरपािलकेचा समावेश वाय वग शहरात समा व

कर यात आलेला असुन नांदेड वाघाळा शहर

महापािलकेतील कायरत अिधकार / कमचार यांना शासन दरानुसार घरभाडे भ ा अदा कर यात येत असुन स या घरभाडे भ याचा दर १०
ट के अनु ेय आहे .
उ

शासन िनणयानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कायरत अिधकार / कमचार यांना २० ट के दराने घरभाडे

भ ा माहे डसबर २०१६ पासुन लागु कर याची
आथ क मंजुर
वषय

िनणय

.३

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

ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे त.े

कायालयीन आदेश

ं . नावाशमनपा/ले व/सेिन/१२८०८/१६

ं . िनमवा/२०१६/ . .६६/सेवा-४/ द. ०७ स टबर २०१६

दनांक २६.१२.२०१६ अ वये महारा

यास काय र

शासन,

व

शास कय व

वभाग शासन

या शासन िनणयानुसार दनांक ०१ जानेवार २०१६ पासुन अनु ेय

महागाई वाढ चा दर २३४% व न २४५% कर यात आला असुन दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन सदर महागाई वाढ ची र कम रोखीने अदाई
कर यात येत आहे .
महारा

शासन, व

वभाग शासन िनणय

ं . िनमवा/२०१६/ . .६६/सेवा-४ द. १८ ऑ ट बर २०१६

या शासन िनणयानुसार

दनांक ०१ जानेवार २०१६ ते ३१ ऑग ट २०१६ या कालावधीतील िनवृ ी वेतन / कुटू ंब िनवृ ी वेतनावर ल महागाई वाढ या थकबाक ची

र कम रोखीने अदाई कर याचे शासन आदेश

ा

झाले नुसार मनपा सवसाधारण सभा ठराव

.ं २६

दनांक २८.०५.२००२

दारे

दले यामा यतेनुसार काय र मानय ेस अिधन राहन
दनांक १ जानेवार १६ ते ३१ ऑग ट १६ या कालावधीतील िनवृ ी वेतन / कुटू ं ब
ु

िनवृ ी वेतनावर ल महागाई भ यात वाढ २४५% दराने रोखीने
आली

महापौर
ठराव

िनणय

यास काय र

दान कर याची

शास कय व आथ क मंजुर सदर ल आदेशा दारे दे यात

शास कय व आथ क मा यतेसाठ मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर.

यावर लागणारा खच मनपा अंदाजप कातील संबंधीत िशषकातुन कर यात यावा.

ं . १२८

कायालयीन आदेश

काय र

शास कय व आथ क मा यता दे यात येते.
ठराव

ं . नावाशमनपा/ले व/सेिन/१२८०८/१६

ं . िनमवा/२०१६/ . .६६/सेवा-४/ द. ०७ स टबर २०१६

दनांक २६.१२.२०१६ अ वये महारा

शासन,

व

वभाग शासन

या शासन िनणयानुसार दनांक ०१ जानेवार २०१६ पासुन अनु ेय

महागाई वाढ चा दर २३४% व न २४५% कर यात आला असुन दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन सदर महागाई वाढ ची र कम रोखीने अदाई
कर यात येत आहे .

महारा

शासन, व

वभाग शासन िनणय

(९)

ं . िनमवा/२०१६/ . .६६/सेवा-४ द. १८ ऑ ट बर २०१६

या शासन िनणयानुसार

दनांक ०१ जानेवार २०१६ ते ३१ ऑग ट २०१६ या कालावधीतील िनवृ ी वेतन / कुटू ंब िनवृ ी वेतनावर ल महागाई वाढ या थकबाक ची

र कम रोखीने अदाई कर याचे शासन आदेश

ा

झाले नुसार मनपा सवसाधारण सभा ठराव

.ं २६

दनांक २८.०५.२००२

दारे

दले यामा यतेनुसार काय र मानय ेस अिधन राहन
दनांक १ जानेवार १६ ते ३१ ऑग ट १६ या कालावधीतील िनवृ ी वेतन / कुटू ं ब
ु

िनवृ ी वेतनावर ल महागाई भ यात वाढ २४५% दराने रोखीने
आली

वषय

िनणय

यास काय र

दान कर याची

शास कय व आथ क मंजुर सदर ल आदेशा दारे दे यात

शास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे त.े

.४

कायालयीन आदेश

ं . नावाशमनपा/ले व/सेिन/१२८०७/१६

ं . िनमवा/२०१६/ . .६६/सेवा-४/ द. ०७ स टबर २०१६

दनांक २६.१२.२०१६ अ वये महारा

शासन,

व

वभाग शासन

या शासन िनणयानुसार दनांक ०१ जानेवार २०१६ पासुन अनु ेय

महागाई वाढ चा दर ११९% व न १२५% कर यात आला असुन दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन सदर महागाई वाढ ची र कम रोखीने अदाई
कर यात येत आहे .
महारा

शासन, व

वभाग शासन िनणय

ं . िनमवा/२०१६/ . .६६/सेवा-४ द. १८ ऑ ट बर २०१६

या शासन िनणयानुसार

दनांक ०१ जानेवार २०१६ ते ३१ ऑग ट २०१६ या कालावधीतील िनवृ ी वेतन / कुटू ंब िनवृ ी वेतनावर ल महागाई वाढ या थकबाक ची

र कम रोखीने अदाई कर याचे शासन आदेश

ा

झाले नुसार मनपा सवसाधारण सभा ठराव

.ं २६ दनांक २८.०५.२००२ दारे दले या

मा यतेनुसार काय र मानय ेस अिधन राहन
दनांक १ जानेवार १६ ते ३१ ऑग ट १६ या कालावधीतील िनवृ ी वेतन / कुटू ंब िनवृ ी
ु
वेतनावर ल महागाई भ यात वाढ १२५% दराने रोखीने
यास काय र

महापौर
ठराव

िनणय

दान कर याची

शास कय व आथ क मंजुर सदर ल आदेशा दारे दे यात आली

शास कय व आथ क मा यतेसाठ मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर.

यावर लागणारा खच मनपा अंदाजप कातील संबंधीत िशषकातुन कर यात यावा.
काय र

ं . १२९

कायालयीन आदेश

शास कय व आथ क मा यता दे यात येते.
ठराव

ं . नावाशमनपा/ले व/सेिन/१२८०७/१६

ं . िनमवा/२०१६/ . .६६/सेवा-४/ द. ०७ स टबर २०१६

दनांक २६.१२.२०१६ अ वये महारा

शासन,

व

वभाग शासन

या शासन िनणयानुसार दनांक ०१ जानेवार २०१६ पासुन अनु ेय

महागाई वाढ चा दर ११९% व न १२५% कर यात आला असुन दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन सदर महागाई वाढ ची र कम रोखीने अदाई
कर यात येत आहे .
महारा

शासन, व

वभाग शासन िनणय

ं . िनमवा/२०१६/ . .६६/सेवा-४ द. १८ ऑ ट बर २०१६

या शासन िनणयानुसार

दनांक ०१ जानेवार २०१६ ते ३१ ऑग ट २०१६ या कालावधीतील िनवृ ी वेतन / कुटू ंब िनवृ ी वेतनावर ल महागाई वाढ या थकबाक ची

र कम रोखीने अदाई कर याचे शासन आदेश

ा

झाले नुसार मनपा सवसाधारण सभा ठराव

.ं २६ दनांक २८.०५.२००२ दारे दले या

मा यतेनुसार काय र मानय ेस अिधन राहन
दनांक १ जानेवार १६ ते ३१ ऑग ट १६ या कालावधीतील िनवृ ी वेतन / कुटू ंब िनवृ ी
ु
वेतनावर ल महागाई भ यात वाढ १२५% दराने रोखीने
यास काय र

वषय

.५

दान कर याची

शास कय व आथ क मंजुर सदर ल आदेशा दारे दे यात आली

शास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते.

शासन िनणय

ं . मभवा-२०१६/ . .४४/सेवा-९

दनांक २० ऑ ट बर २०१६ अ वये रा य शासक य व इतर कमचार तसेच

यांना माहगाई भ ा लागु आहे अशा वेतनधारकांना दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन वेतन ेणीतील मुळ वेतनावर ल अिधक

ेड वेतन

यावर १२५% दराने महागाई भ ा वाढ मंजुर करावी व द. ०१ जानेवार २०१६ ते ऑग ट २०१६ या कालावधीतील महागाई भ या या
थकबाक या अहरणाबाबत
कायालयीन आदेश

वतं पणे आदे श िनगमीत येईल असा शासन िनणय होता

या अनुषंगाने महापािलकेतील कमचा-यांना

ं . नावाशमनपा/ले व/७७७१/२०१६ दनांक ०८ स टबर २०१६ चे आदेशा वये दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन १२५%

महागाई भ ा लागु कर यात आला.

शासन िनणय

ं . मभवा-२०१६/ . .४४/सेवा-९/ दनांक ०१ स टबर २०१६ अ वये ०१ जानेवार

२०१६ ते ऑग ट २०१६ या कालावधीतील महागाई भ या या थकबाक ची र कम रोखीने दे णे बाबत शासन िनणय पार त झा यानुसार
मनपाकेतील कमचा-यांना उ
लागणा-या खचास

कालावधीतील महागाई भ या या थकबाक ची र कम मनपाके या आथ क प र थतीनुसार अदाई कर यासाठ

शासक य व आथ क मा यता सदर ल आदेशा दारे

दान कर यात आली.

यास काय र

शास कय व आथ क

मा यतेसतव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर. यावर लागणारा खच अंदाजप कातील संबंधीत िशषकाखलील तरतुद तुन कर या यावा.
महापौर
ठराव

काय र

ं . १३०

शासन िनणय

शास कय व आथ क मा यता दे यात येते.
ठराव

ं . मभवा-२०१६/ . .४४/सेवा-९ दनांक २० ऑ ट बर २०१६ अ वये रा य शासक य व इतर कमचार तसेच

यांना माहगाई भ ा लागु आहे अशा वेतनधारकांना दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन वेतन ेणीतील मुळ वेतनावर ल अिधक

ेड वेतन

यावर १२५% दराने महागाई भ ा वाढ मंजुर करावी व द. ०१ जानेवार २०१६ ते ऑग ट २०१६ या कालावधीतील महागाई भ या या
थकबाक या अहरणाबाबत
कायालयीन आदेश

वतं पणे आदे श िनगमीत येईल असा शासन िनणय होता

या अनुषंगाने महापािलकेतील कमचा-यांना

ं . नावाशमनपा/ले व/७७७१/२०१६ दनांक ०८ स टबर २०१६ चे आदेशा वये दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन १२५%

महागाई भ ा लागु कर यात आला.

शासन िनणय

ं . मभवा-२०१६/ . .४४/सेवा-९/ दनांक ०१ स टबर २०१६ अ वये ०१ जानेवार

२०१६ ते ऑग ट २०१६ या कालावधीतील महागाई भ या या थकबाक ची र कम रोखीने दे णे बाबत शासन िनणय पार त झा यानुसार

मनपाकेतील कमचा-यांना उ
लागणा-या खचास

(१०)

कालावधीतील महागाई भ या या थकबाक ची र कम मनपाके या आथ क प र थतीनुसार अदाई कर यासाठ

शासक य व आथ क मा यता सदर ल आदेशा दारे

दान कर यात आली.

मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे त.े
वषय

यास काय र

.६

सन २००९ म ये जेएनएनयुआरएम योजने अंतगत मनपास ३० शहर बसेस खरेद साठ

ा

शास कय व आथ क

झाले या िनधीतुन ३० बसेस खरे द

कर यात आ या सदर बसेस चाल व यासाठ यो य असा अिभकता उपल ध न झा याने मनपा सवसाधारण सभा ठराव
२६.०८.२०१० नुसार मनपा व महारा

रा य माग प रवहन महामंडळ यां यात करार होवुन ३० बसेस रा.प. महामंडळाकडे ह तांतर त क न

दनांक ०३.१०.२०१० पासुन शहर बस सेवा सु
रा.प. महामंडळाने वारं वार प

बसेस दारे शहर बस वाहतुक सु
व जे

आहे.

कर यात आली.

देवुन, तोटयाची कारणे पुढे क न ट या ट याने २० शहर बसेस बंद के या आज रोजी केवळ १०

जे क , नांदेड शहरातील व शहरालगत असले या २० क.मी. प रघातील नागर क, व ाथ , म हला

नाग रक यांचेक रता अ यंत तोकड व अपुर आहे .

वाहतक ची क ड होत आहे तसेच

वनी व वायु

यामुळे शहरात खाजगी वाहनां या सं येत वाढ होवुन शहरात वारं वार

दषण
वाढत आहे.
ु

नांदेड शहर, उपनगरे आ ण महापािलका ह ी या बाहे र २० क.मी. प रघातील जनतेक रता उ म

क न दे णे गरजेचे असुन सदर सेवा PPP ( ाय हे ट प लीक पाटनरिशप) या त वावर चालु करणेसाठ
१)

महारा

३)

महानगरपािलकेतफ शहर बससेवा सु

२)
४)
५)
६)

७)
८)
९)

१०)

महारा

कारची शहर बस सेवा उपल ध

ता वत कर यात येत आहे.

महानगरपािलका अिधिनयम कलम २५ नुसार प रवहन सिमती गठ त करणे.

रा य माग प रवहन महामंडळ यांचे समवेत दनांक २९.०९.२०१० रोजी कर यात आलेला करार संपु ात आणणे.
करणेसाठ रा.प. महामंडळाकडन
ू नाहरकत

माणप

नांदेड शहर व महानगरपािलका ह ी या बाहे र २० क.मी. प रघातील माग िन ीत क न
िन वदा

येचा अवलंब क न खाजगी अिभक यास नेमणे.

शहर वाहतक बसेस व
अिभकता अदाई करले.

यासाठ लागणारे मनु यबळ हे अिभक याचे असेल आ ण

मागाची िन ीती व शहर बस
अिभक याने

हसतगत करणे.

या मागावर शहरबस चाल व यासाठ

यांचे वेतन आ ण लागणारा पुरक खच

वास भाडे आकारणी कर याची प दत शासन िनणयानुसार महानगरपािलका करेल.

यवहार क पारदशकता ठे व यासाठ

इट ह एम आद संगण कय काय

व नागर कांना यो य सु वधा पुर व यासाठ

णालीचा अवलंब करावा.

बसेसला आयट एस, जीपीएस,

मनपातफ बसेस पा कग, बस टिमनल व वाहन देखभाल करणेसाठ आगाराची जागा अिभक यास अट व शत वर उपल ध क न
दे णे.

BOT (बांधा वापरा व ह तांतर त करा) या त वावर
BOT (बांधा वापरा व हसतांतर त करा) त वावर
वर ल

वाशी िनवारे उभारणे व बस थां यांचे फलक लावणे.

वाशी िनवारे उभार यास यावर ल जा हरातीचे उ प न वकासकास िमळे ल.

माणे यव थेतुन महानगरपािलकेस खच न करता शहरातील व उपनगरातील जनतेस चांग या

वाहतुक सेवा उपल ध होईल.
क रता आयु

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांना

(रा य प रवहन महामंडळ व अ य सं था / एज सी समवेत) प
मा यता

ं . ११० दनांक

दान कर यासाठ चा

दपकिसह रावत

ाथिमक

तरावर मु ा

ं . ०१ ते १० मधील कायवाह साठ

यवहार व कायदे शीर कायवाह कर याची अनुमती

दान कर याची

ताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर सदरचा ठराव याच सभेत कायम कर याची िशफारस आहे .

शहराम ये बस सेवा सु

के यास

याचा फायदा हा नागर का होईल पंरतु यापुव अको याचे कं ाटदाराने बस

या गु ेदारावर दबाव

टाकुन बससेवा बंद करतात यासाठ आप याला काय करावे लागेल याचा

चालव यासाठ घेत या हो या मग
का असेना

या लोकांनी बससेवा संघटना

थापन केली होती. ती खाजगी

वचार करावा मागे जेएनएनयुआरएम म ये मागे 20 बसेस घेत या हो या

शहरात मोठया बसेस चालणार नाह त. या बसेस मोडकळ स
धत वर बसेस खरे द के या होतया. आप याला बससेवा सु
शेरा येवू नये
ह सेवा सु

हणुन या बससेवेचा

या मोठया बसेस आहे त आप या

आले या आहे त. आपण फायदा ना तोटा या

करणे

मनपात आहे

हे कायदयाने बंधनकारक आहे.

तच भर पडणार आहे. बसेस कोणी

तर

या यात याबाबत कुठलाह उ लेख नाह

वाहन चालक आहे त

यां याकडन
ू आपण

याचा फायदा आप याला होईल. यासाठ एक बैठक महापौरा या अ य तेखाली घे यात यावी

आपण शहरासाठ काह तर करतो यासाठ सवानी बसुन िनयोजन करावे अशी माझी इ छा आहे.

मी महापौर यांचे अिभनंदन करते. कारण या एक म हला असून सभा चालवून दाखवलेली आहे. माझा
40 असुन नांदेड शहरापासून तो 12 कलोिमटर अंतरावर आहे . बससेवा

या या पुढे माझा वाड 3 कमी हा वाघाळा व असदवन भाग आहे

केली व बससेवा

कुठे ह

माफत

यांची वेगळ सिमती आहे . आपण तसे केले

आपण िन वदा काढली आहे आप याकडे 331 लोकांपैक बसेसचे
बसेस चालक

व पाची

ताव महासभेसमोर आणला आहे. आपण प रवहन समीती या

करावी. प रवहन सिमती पुणे

आप या आिथक उ प नात िन

डॉ. क णा जमदाडे

कारची दजदार शहरबस

सु

ह हडको बस

यासाठ बससेवा सु

भाग

टॉपपयत असते

कर याची वनंती

पण केली होती, मा या वाडातील न वन व णुपुर येथील दवाखा यासाठ बससेवा सु

कर यात यावी पुढे युिनवस ट व इं जीिनय रंग कॉलेजह आहे. यासाठ ह सेवा सु

कर यात यावी.

(११)

महापौर

आपण केले या सुचनांचा वचार कर यात येईल दपकिसंग यांनी सुचवले यावर वचार कर यात येईल अट

रामनारायण काबरा

मला वाटते पाटनरिशपम ये यश वी होणार नाह

व श

यासाठ

वतं

आपले

ा सपोट डपाटमट सु

या बराच खाजगी लोकांना चालव यास दया यात यामुळे आिथक भुदड आप यावर पडणार नाह .
शासनाने सादर केले या

ं . १३१

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

सन २००९ म ये जेएनएनयुआरएम योजने अंतगत मनपास ३० शहर बसेस खरेद साठ

ा

झाले या िनधीतुन ३० बसेस खरे द

कर यात आ या सदर बसेस चाल व यासाठ यो य असा अिभकता उपल ध न झा याने मनपा सवसाधारण सभा ठराव
२६.०८.२०१० नुसार मनपा व महारा

रा.प. महामंडळाने वारं वार प

बसेस दारे शहर बस वाहतुक सु

आहे.

कर यात आली.

देवुन, तोटयाची कारणे पुढे क न ट या ट याने २० शहर बसेस बंद के या आज रोजी केवळ १०

जे क , नांदेड शहरातील व शहरालगत असले या २० क.मी. प रघातील नागर क, व ाथ , म हला

नाग रक यांचेक रता अ यंत तोकड व अपुर आहे.

वाहतक ची क ड होत आहे तसेच

ं . ११० दनांक

रा य माग प रवहन महामंडळ यां यात करार होवुन ३० बसेस रा.प. महामंडळाकडे ह तांतर त क न

दनांक ०३.१०.२०१० पासुन शहर बस सेवा सु

व जे

करावे

यासाठ आपण आपण वचार केला पा हजे.

लोकांचे ह त व मनपाचे असा आपण वचार क न अट व शत लागु करा यात.

स. शेर अली
ठराव

कर यात येईल.

असे मला वाटते. आपणाला कोणीह पैसे कमवून दे णार नह

सभागृ ह नेता
महापौर

लावून ह सेवा सु

वनी व वायु

यामुळे शहरात खाजगी वाहनां या सं येत वाढ होवुन शहरात वारं वार

दषण
वाढत आहे.
ु

नांदेड शहर, उपनगरे आ ण महापािलका ह ी या बाहे र २० क.मी. प रघातील जनतेक रता उ म

कारची शहर बस सेवा उपल ध

क न दे णे गरजेचे असुन सदर सेवा PPP ( ाय हे ट प लीक पाटनरिशप) या त वावर खालील अट व शत नुसार चालु कर यास ह मनपा
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे त.े
१)

महारा

३)

महानगरपािलकेतफ शहर बससेवा सु

२)
४)
५)
६)

७)
८)
९)

१०)

महारा

महानगरपािलका अिधिनयम कलम २५ नुसार प रवहन सिमती गठ त करणे.

रा य माग प रवहन महामंडळ यांचे समवेत दनांक २९.०९.२०१० रोजी कर यात आलेला करार संपु ात आणणे.
करणेसाठ रा.प. महामंडळाकडन
ू नाहरकत

माणप

नांदेड शहर व महानगरपािलका ह ी या बाहे र २० क.मी. प रघातील माग िन ीत क न
िन वदा

येचा अवलंब क न खाजगी अिभक यास नेमणे.

शहर वाहतक बसेस व
अिभकता अदाई करले.

यासाठ लागणारे मनु यबळ हे अिभक याचे असेल आ ण

मागाची िन ीती व शहर बस
अिभक याने

हसतगत करणे.

या मागावर शहरबस चाल व यासाठ

यांचे वेतन आ ण लागणारा पुरक खच

वास भाडे आकारणी कर याची प दत शासन िनणयानुसार महानगरपािलका करेल.

यवहार क पारदशकता ठे व यासाठ

इट ह एम आद संगण कय काय

व नागर कांना यो य सु वधा पुर व यासाठ

णालीचा अवलंब करावा.

बसेसला आयट एस, जीपीएस,

मनपातफ बसेस पा कग, बस टिमनल व वाहन देखभाल करणेसाठ आगाराची जागा अिभक यास अट व शत वर उपल ध क न
दे णे.

BOT (बांधा वापरा व ह तांतर त करा) या त वावर
BOT (बांधा वापरा व हसतांतर त करा) त वावर
वर ल

वाशी िनवारे उभारणे व बस थां यांचे फलक लावणे.

वाशी िनवारे उभार यास यावर ल जा हरातीचे उ प न वकासकास िमळे ल.

माणे यव थेतुन महानगरपािलकेस खच न करता शहरातील व उपनगरातील जनतेस चांग या कारची दजदार शहरबस

वाहतुक सेवा उपल ध होईल.
क रता आयु

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांना

ाथिमक

तरावर मु ा

ं . ०१ ते १० मधील कायवाह साठ

(रा य प रवहन महामंडळ व अ य सं था / एज सी समवेत) प यवहार व कायदे शीर कायवाह कर याची मा यता ह मनपा सवसाधारण
सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय

ं .७

अपंग

य

(समान संधी, ह काचे संर ण आ ण संपूण) अिधिनयम १९९५ मधील कलम ४० नुसार दा र य िनमू लन

योजनामधील लाभधारकांम ये कमान ३ % व: समथ (अपंग) लाभाथ असावेत अशी तरतुद आहे . सदर तरतुद नुसार
सं थानी ३ % िनधी महारा

शासन नगर वकास वभाग, शासन िनणय

थािनक

ं . सं कण २०१५/ . .११८/न व-२० दनांक २८.१०.२०१५

वरा य
अ वये

िनदिशत के यानुसार जा. ं . नावाशमनपा/सा व/४२०५/१६ दनांक ०२ जुलै २०१६ अ वये मनपा, नांदेड अंतगत सन २०१६-१७ साठ
पये ४९.८३ कोट या अंदाज प कानुसार

ठे व यात आलेला आहे.
य

पये १,४९,००,०००/- (एक कोट एकोनप नास ल

यानुसार शासन िनणय प रप क, नगर वकास वभाग, .संक ण-२०१०/

साठ समान संधी, संर ण व समान सहभाग कायदा, १९९५

अपंगासाठ राखुन ठे वायचा ३%

िनधी पुधील

साधारण सभे या मा यते तव सादर.

फ ) िनधी अपंग क याणकार योजनासाठ

.१४६/२०१०, दनांक ३०/१०/२०१० अ वये अपंग

या कलम ४० अ वये सव नागर

थािनक

वरा य सं था यांनी

योजनाथ खच कर यात यावा.व सदर ल िनधी खालील योजनावर खच कर यास सव

(१२)

१)

अपंगा या शालेय िश ण/उ च िश ण/खेळांडु कर ता ( ज हा तर/रा य तर/रा ीय तर/आंतररा ीय तर ) िश य ती दे यात

२)

उ पना या अट वर घरकुलांसाठ अथसहा य दे णे.

यावी.

३)

अपंगा या मागणीनुसार
(NEFT/RTGS

४)
६)

नागर वाहतुक यव थेम ये अपंगाकर ता

वासात सवलत दे णे व याकर ता होणा-या तोटयाची भरपाई करणे.

मह वा या

हलचेअर उपल ध करणे.

शॉ पंग मॉल, मंडया, इ याद म ये अपंगाना

७)
८)

थािनक बस

टॉल उभार याकर ता अथ सहा य करणे.

टॉप/डेपोम ये

सावजिनक वाचनलयाम ये अंध य

९)

कर ता ऑड ओ लाय र िनमाण करणे.

महानगरपािलका / नगरपालीके या शाळाम ये अपंग वदया याकर ता सोयीसु वधा उपल ध करणे.

१०)

अपंगा या

११)

डा, िच कला, ह तकला, इ.

अपंगाकर ता यायामशाळा उभारणे.

१२)

पधा आयो जत करणे.

अपंगा य बचत गटांना अथ सहा य करणे.

१३)

अपंगा या ल नासाठ अथसहा य करणे.

१४)

अपंगाकर ता वेगळे भुवन/रा

१५)

िनवारा करणे.

अपंगाना पे शन योजना सुरे करणे.

१६)

अपंग बेरोजगारांना भ ा दे ण.े

१७)

अपंगा या क याणाथ राब व यात येणा-या योजनांचा

१८)

उपरो

य

र

ितथ या

चार/ सार करणे.

थािनक प र थतीनुसार आव यक असले या मह वाकां ी योजना अंमलात आणणे.

मागदशक सुचनानुसार िनधीचे वाटप करतांना खालील बाबींना
उपरो

१)

ाधा य दयावे.

अस यास यांना यां या उ प नानुसार

८० ते १०० % अपंग य .

३)

ाधा य दयावे.

मागदशक सुचनलानुसार िनधीचे वाटप करतांना खालील बाबींना

एखादया कुटु ंबात एकापे ा जा त अपंग य

२)

उपरो

ाधा य दयावे.

६० ते ८० % अपंग य

महापौर
ठराव

दारे ) जमा करावा.

यवसाय / सा ह य खरे द कर यासाठ िनधी थेट लाभा या या बँक खा यात

अपंगाना वौदय कय खचाकर ता िनधी उपल ध करावा.

५)

४)

यांना उदरिनवाह /

४० ते ६० % अपंग य
ं . १३२

अपंग

शासनाने सादर केले या

य

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

(समान संधी, ह काचे संर ण आ ण संपूण) अिधिनयम १९९५ मधील कलम ४० नुसार दा र य िनमू लन

योजनामधील लाभधारकांम ये कमान ३ % व: समथ (अपंग) लाभाथ असावेत अशी तरतुद आहे . सदर तरतुद नुसार
सं थानी ३ % िनधी महारा

शासन नगर वकास वभाग, शासन िनणय

थािनक

ं . सं कण २०१५/ . .११८/न व-२० दनांक २८.१०.२०१५

वरा य
अ वये

िनदिशत के यानुसार जा. ं . नावाशमनपा/सा व/४२०५/१६ दनांक ०२ जुलै २०१६ अ वये मनपा, नांदेड अंतगत सन २०१६-१७ साठ
पये ४९.८३ कोट या अंदाज प कानुसार

ठे व यात आलेला आहे.
य

पये १,४९,००,०००/- (एक कोट एकोनप नास ल

यानुसार शासन िनणय प रप क, नगर वकास वभाग, .संक ण-२०१०/

साठ समान संधी, संर ण व समान सहभाग कायदा, १९९५

अपंगासाठ राखुन ठे वायचा ३% िनधी पुधील

फ ) िनधी अपंग क याणकार योजनासाठ

.१४६/२०१०, दनांक ३०/१०/२०१० अ वये अपंग

या कलम ४० अ वये सव नागर

थािनक

वरा य सं था यांनी

योजनाथ खच कर यात यावा व सदर ल िनधी खालील योजनावर खच कर यास ह मनपा

सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
१)

अपंगा या शालेय िश ण/उ च िश ण/खेळांडु कर ता ( ज हा तर/रा य तर/रा ीय तर/आंतररा ीय तर ) िश य ती दे यात

२)

उ पना या अट वर घरकुलांसाठ अथसहा य दे णे.

३)
४)

५)
६)

७)
८)
९)

१०)

यावी.

अपंगा या मागणीनुसार
(NEFT/RTGS

यांना उदरिनवाह /

दारे ) जमा करावा.

यवसाय / सा ह य खरे द कर यासाठ िनधी थेट लाभा या या बँक खा यात

अपंगाना वौदय कय खचाकर ता िनधी उपल ध करावा.
नागर वाहतुक यव थेम ये अपंगाकर ता

वासात सवलत दे णे व याकर ता होणा-या तोटयाची भरपाई करणे.

मह वा या

हलचेअर उपल ध करणे.

शॉ पंग मॉल, मंडया, इ याद म ये अपंगाना
थािनक बस

टॉप/डेपोम ये

सावजिनक वाचनलयाम ये अंध य

टॉल उभार याकर ता अथ सहा य करणे.

कर ता ऑड ओ लाय र िनमाण करणे.

महानगरपािलका / नगरपालीके या शाळाम ये अपंग वदया याकर ता सोयीसु वधा उपल ध करणे.
अपंगा या

डा, िच कला, ह तकला, इ.

पधा आयो जत करणे.

(१३)

११)

अपंगाकर ता यायामशाळा उभारणे.

१३)

अपंगा या ल नासाठ अथसहा य करणे.

१२)

अपंगा य बचत गटांना अथ सहा य करणे.

१४)

अपंगाकर ता वेगळे भुवन/रा

१५)

अपंगाना पे शन योजना सुरे करणे.

१६)

अपंग बेरोजगारांना भ ा दे ण.े

१७)

अपंगा या क याणाथ राब व यात येणा-या योजनांचा

१८)

उपरो

य

र

ितथ या

चार/ सार करणे.

थािनक प र थतीनुसार आव यक असले या मह वाकां ी योजना अंमलात आणणे.

मागदशक सुचनानुसार िनधीचे वाटप करतांना खालील बाबींना
उपरो

१)

ाधा य दयावे.

अस यास यांना यां या उ प नानुसार

८० ते १०० % अपंग य .

३)

ाधा य दयावे.

मागदशक सुचनलानुसार िनधीचे वाटप करतांना खालील बाबींना

एखादया कुटु ंबात एकापे ा जा त अपंग य

२)

ाधा य दयावे.

४० ते ६० % अपंग य

वषय

.८

मनपा ह ीत रा ीय नागर उप ज वका अिभयान (NULM) अंतगत नागर बेघरांसाठ िनवारागृ ह उभारने या घटका अंतगत बेघर

साठ िनवारागृह न याने बांध यासाठ या चालु आथ क वषात भौितक व आथ क उ द ये िनगमीत कर यात आलेले असुन

०१ पा

िनवारा गृ हाचा (DPR) स व तर

क प अहवाल नगर प रषद

शासन संचालनालयाकडे सादर करावयाचा आहे.

यानुसार कायकार अिभयंता सावजिनक बांधकाम वभाग यांनी खालील

आहे

याम ये गोकूळ नगर पोलीस चौक

अहवालानुसार एकूण

म ये एकूण ११ बेडची
गाड

म, कचन,

व हर हरराव सोनुले कॉ पले स या दो ह

ठराव

ं . १३३

ता वत कमंत ७९.९० ल

(एको नअंशी ल

िनवारागृ हासाठ रा ीय नागर उप जवीका अिभयानाअंतगत िनधी

क प अहवाल नगरप रषद

सभे या मा यते तव सादर.
महापौर

याचे स व तर

असून एकूण ६ हॉल आहे त.

ा

न वद हजार फ ) होत आहे .

होणार असून सदर काम कर याक रता व

शासन संचालनालयाची मा यता घेवुन पुढ ल कायवाह िनयमानुसार कर यासाठ मनपा सवसाधारण

शासनाने सादर केले या

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

मनपा ह ीत रा ीय नागर उप ज वका अिभयान (NULM) अंतगत नागर बेघरांसाठ िनवारागृ ह उभारने या घटका अंतगत बेघर

०१ पा

िनवारा गृ हाचा (DPR) स व तर

क प अहवाल नगर प रषद

शासन संचालनालयाकडे सादर करावयाचा आहे.

यानुसार कायकार अिभयंता सावजिनक बांधकाम वभाग यांनी खालील

याम ये गोकूळ नगर पोलीस चौक

अहवालानुसार एकूण

म ये एकूण ११ बेडची
म, कचन,

व हर हरराव सोनुले कॉ पले स या दो ह

स व तर

मधील जागा असुन

े फळ ३० मी. X १६ मी. एकूण ४८० चौ.िम. म ये बांधकाम जे क , G+1

याचे स व तर

असून एकूण ६ हॉल आहे त.

क प

१ हॉल

१ हॉल ६.३४ x ८.३६ असे ५३ चौ. मीटर या

यव था आहे असे ४ हॉल पु षांक रता क रता तळ मज यावर व प ह या मज यावर २ हॉल २२ म हलांसाठ व

टोर केस इ याद चा समावेश कर यात आलेला आहे.

सदर ल िनवारागृहा या बांधकामाची
क रता उपरो

यानुसार

माणे (DPR) स व तर पक प अहवाल सादर केलेला

६.३४ x ८.३६ असे ५३ चौ.मीटर म ये बांधकाम जे क , G+1 असून एकूण ६ हॉल आहे त.
गाड

१ हॉल

१ हॉल ६.३४ x ८.३६ असे ५३ चौ. मीटर या

साठ िनवारागृ ह न याने बांध यासाठ या चालु आथ क वषात भौितक व आथ क उ द ये िनगमीत कर यात आलेले असुन

आहे

कप

यव था आहे असे ४ हॉल पु षांक रता क रता तळ मज यावर व प ह या मज यावर २ हॉल २२ म हलांसाठ व

टोर केस इ याद चा समावेश कर यात आलेला आहे.

क रता उपरो

मधील जागा असुन

े फळ ३० मी. X १६ मी. एकूण ४८० चौ.िम. म ये बांधकाम जे क , G+1

सदर ल िनवारागृहा या बांधकामाची

स व तर

यानुसार

माणे (DPR) स व तर पक प अहवाल सादर केलेला

६.३४ x ८.३६ असे ५३ चौ.मीटर म ये बांधकाम जे क , G+1 असून एकूण ६ हॉल आहे त.

य

उपरो

६० ते ८० % अपंग य

४)

य

िनवारा करणे.

ता वत कमंत ७९.९० ल

(एको नअंशी ल

िनवारागृ हासाठ रा ीय नागर उप जवीका अिभयानाअंतगत िनधी

क प अहवाल नगरप रषद

ा

न वद हजार फ ) होत आहे .

होणार असून सदर काम कर याक रता व

शासन संचालनालयाची मा यता घेवुन पुढ ल िनयमानुसार कायवाह कर यास ह मनपा सवसाधारण

सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

वषय

.९

मा. ज हािधकार नांदेड यांनी दनांक २० जुलै ते ०३ ऑग ट २०१६ या कालावधीत नांदेड येथे होणा-या सै य भरती

संबंधीत दनांक ०८ जुलै २०१६ रोजी बैठक चे इितवृ ांत अ वये महानगरपािलकेस व वध कामाचे वाटप कर यात आले.
कर यात आले या कामाचे आढावा मा.
१५.०७.२०१६ अ वये घे यात आला.

ज हािधकार

यांचे प

मा. ज हािधकार यांचे प

आव यक या सु वधा िनयोजीत वेळेत िनमाण क न

तसेच वाटप

ं . २०१६/सा.शा.१/टे-१२/सै य भरती २०१६/िसआर-२१

द. १८.०७.२०१६ अ वय सैनय भरती

करणी दरंगाई होणार नाह याची द ता

यव थे
दनांक

या सुरळ त पार पाड यासाठ

यावे असे कळ व यात आले होते.

वामी रामानंद तीथ मराठवाडा व ापीठ

सै य भरती

सै य भरतीसाठ

(१४)

पाटस कॉ पलेकस येथे दनांक २० जुलै ते ०३ ऑग ट २०१६ या कालावधीत झाले या

येसाठ सोयीसु वधा िनमाण करणेसाठ या वभागाचे उप अिभयंता व किन
दनांक २० जुलै ते ०३ ऑग ट २०१६ या दर यान

क न घे यात आले आहे.
१

कामाचे नांव

तसेच मा. ज हािधकार नांदेड यांचे दनांक २७.०९.२०१६

यांनी सै य भरतीसाठ
सोयीसु वधांचा खच
आहे .

भरती

मा.

तसेच कायालयीन प

२,७६,२५०/-

मे. माझ कं

डे कोरे टस, नांदेड

सादर कर यात आलेला आहे.

व ापीठा या

डा मैदानावर दले या

वामी रामानंद तीथ मराठवाडा व ापीठ यांना अदाई करणे आव यक

या सोयी सु वधा िनमाण कर या क रता

दनांक १८.०७.२०१६ अ वये सै य

. २,५०,०००/- िनधी कायालयात
पये २३,५६,९९३/- मधुन

पये २१,०६,९९२/- एवढा िनधी उपल ध क न दे णे तव मा. ज हािधकार नांदेड यांना

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील

(नगरपािलका िनधी कोठे खच करावयाचा)

शन नांदेड

वामी रामानंद तीथ मराठवाडा व ापीठ

ं . नावाशमनपा/साबां व/१०३९१/२०१६ दनांक ०३ नो हबर २०१६ अनवये

. २,५०,०००/- वजा जाता िश लक
महारा

मे. सहयोग सेवा केटरस अ ड मंडप

ं . २०१६/सा.शा.१/टे-१२/सै यभरती २०१६/िसआर-२१

या सुरळ त पार पाड यासाठ व आव यक

झालेला आहे .
िनधी

१६,००,७३४/-

दनांक २० जुलै ते ०३ ऑग ट २०१६ दर यान झाले या सै य भरतीसाठ

ज हािधकार नांदेड यांचे प

डा मैदानावर सोई

कं ाटदाराचे नांव

या प ानुसार मा. कुलसिचव

. ४,८०,००९/- इतका असून मा. कुलसिचव

थळ पाहणी क न

माणे अंदाजप क तयार क न सदर काम तातड ने

कामाचे र कम

Water Proof Mandap, sidewall carpet, steel & wooden[
Barracketing, Video project with screen, light & sound
system, sofa set, T. Poy, Water drum, table fans etc.
Temparary Toilet Block etc.

२

य

वामी रामानंद तीथ मराठवाडा व ापीठा या

सु वधांसाठ आव यक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसूची २०१५-१६ नुसार खालील
अ. .

अिभयंता यांनी

ा

ा

ताव

करण नऊ (नगरपािलका िनधी व अ य िनधी) मधील कलम ८९

माणे शहरा या बाहेर खच कर याची तरतुद आहे.

क रता मा. ज हािधकार नांदेड यांनी आदेशीत के या माणे कामाची िनकड व तातड ल ात घेता वर दश व या माणे कामे वना

िन वदा रा त प दतीने अंदाजप९क दरावर क न घे यात आले
शास कय व आथ क मंजुर साठ व

मा यते तव
महापौर
ठराव

पये ४,८०,००९/- मा. कुलसिचव

ताव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर.
शासनाने सादर केले या

ं . १३४

यास व कामावर झालेला खच

पये १८,७६,९८४/- यास काय र

वामी रामानंद तीथ मराठवाडा व ापीठ यांना अदाई करणे या

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

मा. ज हािधकार नांदेड यांनी दनांक २० जुलै ते ०३ ऑग ट २०१६ या कालावधीत नांदेड येथे होणा-या सै य भरती

संबंधीत दनांक ०८ जुलै २०१६ रोजी बैठक चे इितवृ ांत अ वये महानगरपािलकेस व वध कामाचे वाटप कर यात आले.
कर यात आले या कामाचे आढावा मा.
१५.०७.२०१६ अ वये घे यात आला.

ज हािधकार

मा. ज हािधकार यांचे प

आव यक या सु वधा िनयोजीत वेळेत िनमाण क न
वामी रामानंद तीथ मराठवाडा व ापीठ

सै य भरती

सै य भरतीसाठ

यांचे प

करणी दरंगाई होणार नाह याची द ता

येसाठ सोयीसु वधा िनमाण करणेसाठ या वभागाचे उप अिभयंता व किन
दनांक २० जुलै ते ०३ ऑग ट २०१६ या दर यान

२

कामाचे नांव
Water Proof Mandap, sidewall carpet, steel & wooden[
Barracketing, Video project with screen, light & sound
system, sofa set, T. Poy, Water drum, table fans etc.
Temparary Toilet Block etc.
तसेच मा. ज हािधकार नांदेड यांचे दनांक २७.०९.२०१६

यांनी सै य भरतीसाठ
सोयीसु वधांचा खच
आहे .

भरती

मा.

. ४,८०,००९/- इतका असून मा. कुलसिचव

अिभयंता यांनी

य

थळ पाहणी क न

डा मैदानावर सोई

माणे अंदाजप क तयार क न सदर काम तातड ने

कामाचे र कम

कं ाटदाराचे नांव

१६,००,७३४/-

मे. सहयोग सेवा केटरस अ ड मंडप

२,७६,२५०/-

मे. माझ कं

डे कोरे टस, नांदेड

या प ानुसार मा. कुलसिचव

शन नांदेड

वामी रामानंद तीथ मराठवाडा व ापीठ
व ापीठा या

डा मैदानावर दले या

वामी रामानंद तीथ मराठवाडा व ापीठ यांना अदाई करणे आव यक

ं . २०१६/सा.शा.१/टे-१२/सै यभरती २०१६/िसआर-२१

या सुरळ त पार पाड यासाठ व आव यक

झालेला आहे .

यावे असे कळ व यात आले होते.

दनांक २० जुलै ते ०३ ऑग ट २०१६ दर यान झाले या सै य भरतीसाठ

ज हािधकार नांदेड यांचे प

या सुरळ त पार पाड यासाठ

वामी रामानंद तीथ मराठवाडा व ापीठा या

क न घे यात आले आहे.
१

दनांक

पाटस कॉ पलेकस येथे दनांक २० जुलै ते ०३ ऑग ट २०१६ या कालावधीत झाले या

सु वधांसाठ आव यक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसूची २०१५-१६ नुसार खालील
अ. .

तसेच वाटप

ं . २०१६/सा.शा.१/टे-१२/सै य भरती २०१६/िसआर-२१

द. १८.०७.२०१६ अ वय सैनय भरती

यव थे

या सोयी सु वधा िनमाण कर या क रता

दनांक १८.०७.२०१६ अ वये सै य

. २,५०,०००/- िनधी कायालयात

ा

िनधी

तसेच कायालयीन प

(१५)

ं . नावाशमनपा/साबां व/१०३९१/२०१६ दनांक ०३ नो हबर २०१६ अनवये

. २,५०,०००/- वजा जाता िश लक

सादर कर यात आलेला आहे.
महारा

पये २१,०६,९९२/- एवढा िनधी उपल ध क न दे णे तव मा. ज हािधकार नांदेड यांना

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील

(नगरपािलका िनधी कोठे खच करावयाचा)

पये २३,५६,९९३/- मधुन

ा

ताव

करण नऊ (नगरपािलका िनधी व अ य िनधी) मधील कलम ८९

माणे शहरा या बाहेर खच कर याची तरतुद आहे.

क रता मा. ज हािधकार नांदेड यांनी आदेशीत के या माणे कामाची िनकड व तातड ल ात घेता वर दश व या माणे कामे वना

िन वदा रा त प दतीने अंदाजप९क दरावर क न घे यात आले
शास कय व आथ क मंजुर साठ व

यास व कामावर झालेला खच

पये ४,८०,००९/- मा. कुलसिचव

पये १८,७६,९८४/- यास काय र

वामी रामानंद तीथ मराठवाडा व ापीठ यांना अदाई कर यास ह

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

वषय

पुरवणी वषय प का

.१

दनांक १०.०८.२०१६, ०७.१०.२०१६ रोजी मागील झाले या सभेचे इितवृ

दपकिसह रावत

कायम करणे बाबत

इितवृ त हे मुळ वषय प ीकेत येते क पुरवणी
मुळ

वषयप ीकेत येते याचा खुलासा करावा असे मला वाटते

वषय प ीकेत क फरमेशन आले पाह जे.पुढ या वेळस

या यात दु

ती कर यात यावी. आप या

सभागृ हा समोर आकृ तीबंधाचा वषय होता कायवृ तांतात बदल करणे या सव गो ी िनयमां या अिधन आहे त
तसेच हरकतीचे मुददे

प

आ ण महापौर यांनी िनणय

करणे आकृ तीबंधा या वषयात एक सिमती
यावा. 2012 म ये

थापन

करावी

ीकांत साहे बां या काळात हा

यासाठ आयु

ताव पास केलेला आहे.

आपण 2012 म ये चा क 2015 चा आकृ तीबंध अंतीम करणार आहात काय ? मनपा या कमचा-यांचे
नुकसान झाले नाह पाह जे. आयु

साहे बआपण केलेले

टे टमट यो य नाह

उप थत केलेला आहे. आ ह एखादा वषय पास क न दे तो
याचा ह खुलासा कर यात यावा.
कायदया या

व पात िनणय

येक गो

शेख हबीब बावजीर
महापौर

यावा.

आमचे िम प

आम यावर लावू नका अशी आमची वनंती आहे आपण

व पात सादर करावी.

या

तावात आपणास काह

इतरह कमचा-याचा

सुधारणा

यात समावेश कर यात

या ठकाणी सभागृ हात डायस या समोर बसलेले आहे त व खाली गायकवाड मॅडम उपोषणाला

बसले या आहे त यांची गंभीरपणे दखल घेवून यांचा काय प
आ ह सभा संप यानंतर जावून
मा या सोबत आयु

यांचे उपोषन व

आहे ती सोडवावा अशी वनंती आहे.

यांची मागणी मा य कर याचा

ह सोबत राहतील आपण सव िमळु न

समो न जावून यां या आसनावर बसावे.

बाळासाहे ब देशमुख(सं वधान पाट )

मी या ठ काणी

यावर आपण तशी अंमलबजावणी करणार काय

यावा असे मला वाटते. 2012

करावयाची झा यास ती पुरवणी या

यासाठ हा

िनधी कती दे णार हे

प

य

करणार आहोत

यांचे उपोषण सोडवू बाळासाहे बांनी डायस या

कर ता नुसते उपोषण सोड याने होणार नाह याचा खुलासा करावा.

स. शेर अली

आ ेपा या संदभाचा वषय आहे. लेखा प र ण संदभात वैधािनक कायवाह ह आयु ांनी करावी आ ह हा

बाळासाहे ब देशमुख(तरोडा)

सभागृ हाचा मोठे पणा दाखवून माझे िनलंबन मागे घेतले

आयु

स. शेर अली

आयु

स. शेर अली

अहवाल पास क न द यास यावर आयु

कायवाह करणार आहे त काय याबाबत खुलासा करावा.

याबददल मी आपला आभार आहे. काबराजी हे जे

आहे त. मा या कडन
ू अनवधाने श द रचना बदलली असलयास

याबदल मी दलगीर

भाषेचे श द इकडे ितकडेगेले अस यास याबाबत मी सभागृ हाची माफ मागतो.
आताच रावत यांनी एमएम अ टनुसार महारा
यात काह द ु सती अस यास ते अंितम क

सुधारणा करतो येवू शकतात.
यात आपणाला द ु

ती करावयाची आहे

य

करतो मराठ

सरकार हे महा सभेने घेतलेला हा ठरावाची छाननी क न

शकते तो शासनाचा अिधकार आहे . जे

या राजप

आप याकडे आले पाह जे होते द ु

ा ट

तीचा

ल आहे त.

ताव सादर न

करता न याने तो सादर कर यात आला आहे ह संद धता असुन मग का हे गॅझेटम ये 2015 चा
येणार आहे काय चा बाबत खुलासा करावा.
शासनाने हा

ताव मनपा या िनदशनास आणुन दयावा

आ ेप अस यास

ताव ठे वलेला आहे.

यात आ ह कुठ याह सुधारणा सुचव या न ह या तर आपण या कशा काय
खुलासा करावा. लेखाप र ण अहवालात
आपणास वनंती आहे.

ताव

यासाठ सभागृहासमोर आलेला आहे यात काह

या आ ेपाची पुत ता कर यात येणारच आहे. जी वैधािनक कायवाह

शासनाने आपली अनुमती घे यासाठ हा

यात

करायची आहे

वकार यात याबाबत आपण

या चुका झालेलया आहत या चुक ची आपण सुधारणा करावी अशी

आनंद च हाण

त कालीन आयु ांनी

जे ड सी

सव मनपाला लागु केले होते
2016 चे जे ड सी
महारा

ल तयार केले होते ते महारा

शासनाने सव ड

शासनाने रा यातील ड

लास

असणा-या

या कमचा-याचं व त कालीन आयु ांचे आभार मानतो व अिभनंदन करतो.

ल शासनाने मंजूर केलेले आहे त

खुलासा कर यात यावा.

आयु

(१६)

लास मनपासाठ ड सी

या बाबत परवानगी दे यात आली काय या बाबत

ल तयार केलेले आहे त हा

ॉ ट असुन ते

यासाठ

सभागृ हासमोर ठे व यात आले आहे त हे िनयम लागु होतील तसेच आप याह मनपात ते लागु केले जातील.

आनंद च हाण

शासना या 2010 प रप कानुसार एड ट पी नंतर संिचका या आयु ां या
आप याकडे येत नसतील तर

आयु

मा यतेसाठ आ या पा हजे ते

या प रप काचे पावर डेलीगेट के याचे उ लघंन झाले नाह का ?

कामा या सोयी साठ डेलीगेट केलेले आहे त ते िनयमा या अिधन राहनच
केलेले आहे त.
ु

सभागृ ह नेता

ड

लास मनपासाठ जे शासनाने िनयम तयार केले ते सव

ल मनपा नांदेडने तयार केलेले असुन ते इतर

मनपाना लागु केलेले आहे त आपण 2009 म ये जे िनयम तयार केले ते सव मनपा लागु केले आहे त
यामुळे नांदेड मनपाचे अिभनंदन करतो बांधकाम

अ.स ार अ.गफुर

द. १०.०८.२०१६ रोजी झाले या सभेतील ठराव

कामे चुक ने आलेले असुन

याऐवजी १)

भाग

करणे वर त िनकाली काढावेत.

ं . ७३ मधील अनु मांक ८३ व ८४ वर नमुद असले या

ं . ३-ब म ये अनुसयानगर / अंबानगर भागात

ते वणकरे यां या घरा पयत दो ह बाजुने आरसीसी नाली करणे,
पयत एका बाजुने आरसीसी नाली करणे (
ी सोनाळे ते

(३)

भाग

ी गणपत नरवाडो , व

पये १५.०० ल

ी ता

ते

ी वाठोरे ते र पतंगे (४)

भाग

ी रणवीर यां या घरा

ं . ३-ब म ये अंबानगर भागात

ी रगडे पयत सी.सी. र ता करणे ( पये १५.०० ल )

ं . ३-ब म ये अनुसयानगर / अंबानगर भागात

ी कनेवार (३)

ी वणकरे ते

) (२)

ी खराडे

ी अंबोरे ते

ी सावळे ते

ी वाठोरे , (२)

ी राऊत (५)

ी पांडू रंग भुरे ते

ी कणेवार ते हनुमान मं दर पयत

खड करणासह सी.सी. र ता करणे ( पये २०.०० ल ) दलीत व ती सुधार योजने अंतगत कर यास
शास कय व आथ क मा यता दे यात येते.

तसेच अनु मांक ३२ वर र कम

आले होते ते चुक ने आले अस याने सदरचे काम कर यासाठ र कम
आथ क मा यता देवुन अशी द ु
सभेचे इितवृ

सभागृ हनेता

ी अ.स ार यांनी पुढ ल

ल

) (२)

ताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे.
माणे दु

ती

ताव मांडला द. १०.०८.२०१६ रोजी झाले या सभेतील ठराव

ी वणकरे ते

भाग

ी रणवीर यां या घरा पयत एका बाजुने आरसीसी नाली करणे (

ं . ३-ब म ये अंबानगर भागात

ते

ी सावळे ते

ी राऊत (५)

ी वाठोरे , (२)

ी सोनाळे ते

ी पांडू रं ग भुरे ते

र कम

पये २५.०० ल

पये ५०.०० ल ाची

ते

)

याऐवजी

ी पांडू रंग भुरे ते

ी कनेवार (३)

ते

ी

ी अंबोरे

(२)

भाग

तसेच अनु मांक

ती क न दनांक १०.०८.२०१६ व

कायम कर यास मा यता दे यात येत.े

ं . ७३ मधील दलीत व ती सुधार योजने अंतगत अनु मांक ८३ व ८४

तावीत कामे जसे (१)

भाग

ं . ३-ब म ये अनुसयानगर / अंबानगर भागात

ी वणकरे ते

ं . ३-ब म ये अंबानगर भागात

ी रगडे पयत सी.सी. र ता करणे ( पये १५.०० ल ) (३)

वाठोरे , (२)

ी वाठोरे ते र पतंगे (४)

शास कय व आथ क मा यता दे वुन अशी दु

ठराव

पये १५.०० ल

पये १५.००

ी ता

ं . ३-ब म ये अनुसयानगर / अंबानगर

शास कय व आथ क मा यता दे यात येते.

ी खराडे ते वणकरे यां या घरा पयत दो ह बाजुने आरसीसी नाली करणे,

आरसीसी नाली करणे (

ं . ३-

दश व यात आले होते ते चुक ने आले अस याने सदरचे काम कर यासाठ

दनांक १०.०८.२०१६ रोजी या झाले या सभेतील ठराव

वर नमुद असले या कामे चुक ने आलेले असुन

भाग

ी गणपत नरवाडो , व

ी कनेवार (३)

दनांक ०७.१०.२०१६ रोजी झाले या मागील सभेचे इितवृ

ं . १३५

भाग

ी कणेवार ते हनुमान मं दर पयत खड करणासह सी.सी. र ता करणे ( पये २०.०० ल )

दलीत व ती सुधार योजने अंतगत कर यास
३२ वर र कम

याऐवजी १)

ं.

ी खराडे ते वणकरे यां या घरा पयत दो ह बाजुने आरसीसी

रगडे पयत सी.सी. र ता करणे ( पये १५.०० ल ) (३)
भागात

शास कय व

ती क न दनांक १०.०८.२०१६ व दनांक ०७.१०.२०१६ रोजी झाले या मागील

ब म ये अनुसयानगर / अंबानगर भागात

ठराव

पये ५०.०० ल ाची

७३ मधील अनु मांक ८३ व ८४ वर नमुद असले या कामे चुक ने आलेले असुन
नाली करणे,

दश व यात

कायम कर यास मा यता दे यात यावी.

ी अ. स ार यांनी जे

महापौर

पये २५.०० ल

भाग

ी सोनाळे ते

ी गणपत नरवाडो , व

ं . ३-ब म ये अनुसयानगर / अंबानगर भागात

ी वाठोरे ते र पतंगे (४)

खड करणासह सी.सी. र ता करणे ( पये २०.०० ल ) कर यास

ी रणवीर यां या घरा पयत एका बाजुने

ी अंबोरे ते

ी राऊत (५)

ी

ी कणेवार ते हनुमान मं दर पयत

शास कय व आथ क मा यता दे वुन अशी दु

१०.०८.२०१६ व दनांक ०७.१०.२०१६ रोजी झाले या मागील सभेचे इितवृ

ी ता

ी सावळे ते

कायम कर यास मा यता दे यात येते.

ती क न

दनांक

वषय

(१७)

.२

कायालयीन आदेश

महानगरपािलके या संयु
नांदेड यांचे प

ं . नावाशमनपा/सा व/११६३६/२०१६

व माने नाटय िश ण व

य

दनांक ०२.१२.२०१६ अ वये मु ाई पित ान, दे गलुर व नांदेड

म व वकास

िश ण िशबीराचेआयोजन काय मासाठ मा. महापौर मनपा

ं . महापौर क /२६९१/२०१६ द. २३.०८.२०१६ नुसार दनांक २२ ते २४ स टबर २०१६ दर यान नांदेड शहरातील युवा

पड म ये उ सवा िनमाण हो या या

ीकोणातुन नाटय िश ण व

य म व वकास

या वये सदर ल काय म मु ाई पित ान, देगलुर व नांदेड महानगरपािलके या संयु

प ात नमुद केलेले आहे.

िश ण िशबीराचे आयोजन कर यात आले होते,

व माने आयोजीत कर याबाबत मा. महापौर यांचे

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने तयार केले या अनुदाना या िनयमातीलीत मु ा

ह ीत कमीत कमी पाच वषाचे काय के याबाबतचे कागदप
दनांक १९.०९.२०१६ अ वये संबंधीत सं थेस सदर कागदप

ं . ०८ अ वये संबंधीत सं थेने मनपा

अजासोबत सादर न के यामुळे कायालयीन प

ं. सा व/टे-२/८१६४/१६

सादर कर या वषयी कळ व यात आले होते.

यानुसार संबंधीत सं थेने नांदेड शहरात सालसन २०११ ते २०१६ या कालावधी म ये घे यात आले या काय म

सादर केलेली आहे .

तसेच मा. महापौर यांचे प

ते २४ स टबर २०१६ या कालावधीत मु ाई

ल ाची खच झाला अस याचे सिचव, मु ाई
यानुषंगाने उ

द. २३.०८.१६ मधील

तुत नाटय

िश ण व नाटय महो सवाचा काय त दनांक २२

ित ान देगलुर या वतीने घे यात आलेला असुन सदर काय मा या आयोजनासाठ

काय मासाठ आयोजनास मु ाई

ित ानाला आले या खचानुसार महानगरपािलका तफ जा तीत जा त आथक मदत

तथा प नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका वशेष सभेने दनांक ०२.०७.२०१६ रोजी समंत केलेला ठराव

सां कृ तीक काय म आयोजीत करणेसाठ मनपा तफ अनुदान द या जाते, जो काय म सं थेने आयोजीत केला

फ

म व वकास

याची न द घेणे बाबत.

या वये सदर ल

व माने नाटय िश ण
पये प नास हजार)

सदर र कमेचा धनादेश सिचव मु ाई

या संबंधीत लेखा िशषा खालील तरतुद तुन कर यात यावा

शासना या आदेशाची न द घे यात येतो.

ं . १३६

कायालयीन आदेश

महानगरपािलके या संयु
नांदेड यांचे प

हणुन . ५०,०००/- (अ र

शास कय व आथ क मंजुर सदर ल आदेशा दारे दे यात आली.

ित ाण देगलुर यांचे नांव दे यात यावा यावर होणारा खच सालसन २०१६-१७

ठराव

याचे एकूण खचापैक

ित ान देगलुर व नांदेड महानगरपािलके या संयु

िश ण िशबीर काय मास आले या खचास काय र अथसहा य

ह र कम अदाई कर यासाठ

महापौर

ं . ०३ अ वये सं थांना

पये ५०,०००/- याम ये जी कमी असलेली र कम दे यात यावी अशी मा यता दे यात आलेली आहे

ठरावानुसार दनांक २२ ते २४ स टबर २०१६ दर यान मु ाई
व य

ठराव

ं . नावाशमनपा/सा व/११६३६/२०१६

व माने नाटय िश ण व

य

दनांक ०२.१२.२०१६ अ वये मु ाई पित ान, दे गलुर व नांदेड

म व वकास

िश ण िशबीराचेआयोजन काय मासाठ मा. महापौर मनपा

ं . महापौर क /२६९१/२०१६ द. २३.०८.२०१६ नुसार दनांक २२ ते २४ स टबर २०१६ दर यान नांदेड शहरातील युवा

पड म ये उ सवा िनमाण हो या या

ीकोणातुन नाटय िश ण व

य म व वकास

या वये सदर ल काय म मु ाई पित ान, देगलुर व नांदेड महानगरपािलके या संयु

प ात नमुद केलेले आहे.

िश ण िशबीराचे आयोजन कर यात आले होते,

व माने आयोजीत कर याबाबत मा. महापौर यांचे

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने तयार केले या अनुदाना या िनयमातीलीत मु ा

ह ीत कमीत कमी पाच वषाचे काय के याबाबतचे कागदप
दनांक १९.०९.२०१६ अ वये संबंधीत सं थेस सदर कागदप

ं . ०८ अ वये संबंधीत सं थेने मनपा

अजासोबत सादर न के यामुळे कायालयीन प

सादर कर या वषयी कळ व यात आले होते.

ं . सा व/टे-२/८१६४/१६

यानुसार संबंधीत सं थेने नांदेड शहरात सालसन २०११ ते २०१६ या कालावधी म ये घे यात आले या काय म

सादर केलेली आहे .

तसेच मा. महापौर यांचे प

ते २४ स टबर २०१६ या कालावधीत मु ाई

ल ाची खच झाला अस याचे सिचव, मु ाई
यानुषंगाने उ

द. २३.०८.१६ मधील

तुत नाटय

िश ण व नाटय महो सवाचा काय त दनांक २२

ित ानाला आले या खचानुसार महानगरपािलका तफ जा तीत जा त आथक मदत

सां कृ तीक काय म आयोजीत करणेसाठ मनपा तफ अनुदान द या जाते, जो काय म सं थेने आयोजीत केला

फ

ं . ०३ अ वये सं थांना
याचे एकूण खचापैक

पये ५०,०००/- याम ये जी कमी असलेली र कम दे यात यावी अशी मा यता दे यात आलेली आहे

ठरावानुसार दनांक २२ ते २४ स टबर २०१६ दर यान मु ाई
म व वकास

ित ान देगलुर व नांदेड महानगरपािलके या संयु

िश ण िशबीर काय मास आले या खचास काय र अथसहा य

ह र कम अदाई कर यासाठ

. १०.००

ित ान देगलुर यांचे पऋ जा. ं . मु दे /२०१६-१७ दनांक १५.१०.२०१६ अ वये कळ वले आहे

तथा प नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका वशेष सभेने दनांक ०२.०७.२०१६ रोजी समंत केलेला ठराव

व य

थळांची याद

ित ान देगलुर या वतीने घे यात आलेला असुन सदर काय मा या आयोजनासाठ

काय मासाठ आयोजनास मु ाई

दे यात यावी अशी वनंती केली आहे.

१०% कंवा

. १०.००

ित ान देगलुर यांचे पऋ जा. ं . मु दे /२०१६-१७ दनांक १५.१०.२०१६ अ वये कळ वले आहे

दे यात यावी अशी वनंती केली आहे.

१०% कंवा

थळांची याद

हणुन . ५०,०००/- (अ र

शास कय व आथ क मंजुर सदर ल आदेशा दारे दे यात आली.

ित ाण दे गलुर यांचे नांव दे यात यावा यावर होणारा खच सालसन २०१६-१७

आदेशाची न द ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.

या वये सदर ल

व माने नाटय िश ण
पये प नास हजार)

सदर र कमेचा धनादेश सिचव मु ाई

या संबंधीत लेखा िशषा खालील तरतुद तुन कर या या

वषय

(१८)

.३

शासन अिधसुचना

ं . टपीएस-१८१२/सीआर-११२/१२/ड सीआर ड

वग महानगरपािलकेसाठ महारा

लास/युड -१३ दनांक २०.०९.२०१६ अ वये महारा ातील ड

ादे िशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७(१AA) (C) अ वये Development Control and

Promition Regulations for D Class Municipal Corporation in Maharashtra ( वकास िनयं ण व
दनांक

२९.०९.२०१६

रोजी

महारा

शासन

राजप ात

िस द

झालेली

आहे

www.mwcmc.gov.in या संकेत थळावर नागर कांसाठ उपल ध क न दे यात आली आहे.

तसेच

ो साहन िनयमावली) मंजुर केली आहे

सदरची

िनयमावली

महानगरपािलके या

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ड वग महानगरपािलका अस यामुळे सदर िनयमावली नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपािलकेसाठ लागू करणेत आली आहे मा हतीसाठ मा. सवसाधारण सभेसमोर सादर.
महापौर
ठराव

शासन अिधसुचनाची न द घे यात येते.

ं . १३७

शासन अिधसुचना

ठराव

ं . टपीएस-१८१२/सीआर-११२/१२/ड सीआर ड

वग महानगरपािलकेसाठ महारा

लास/युड -१३ दनांक २०.०९.२०१६ अ वये महारा ातील ड

ादे िशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७(१AA) (C) अ वये Development Control and

Promition Regulations for D Class Municipal Corporation in Maharashtra ( वकास िनयं ण व
दनांक

२९.०९.२०१६

रोजी

महारा

शासन

राजप ात

िस द

झालेली

आहे

www.mwcmc.gov.in या संकेत थळावर नागर कांसाठ उपल ध क न दे यात आली आहे.

तसेच

ो साहन िनयमावली) मंजुर केली आहे

सदरची

िनयमावली

महानगरपािलके या

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ड वग महानगरपािलका अस यामुळे सदर िनयमावली नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपािलकेसाठ लागू करणेत आली याची न द ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेत.े
वषय

.४

कायालयीन आदे श

ं . सा व/१२०५९/१६ दनांक ०९.१२.२०१६ अ वये मनपा सवसाधारण सभा ठराव

ं . १०७ दनांक ३०.११.२०६

नुसार ज मू का मरमधील नागरोटा येथील ल कर तळावर ल अितके या या ह यातील चकमक त भारताचे पाच जवान शह द झाले असुन
या शह द जवानात नांदेड ज हयाचे सुपू

असून

यांना एक मुलगी आहे या मुलीचे संगोपन, िश ण क रता आथ क मदत

हणुन नांदेड

वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील सव स माननीय पदािधकार / सद य / सद या यांचे एक म ह याचे मानधन व तसेच नांदेड वाघाळा
शहर महानगरपािलका येथील सव अिधकार व वग-३ चे कमचार यांचा एक दवसाचा पगार असे िमळवून एकूण

. ११.०० दे यासाठ व

आथ क मदतीचा धनादे श शह द वीरजवान संभाजी कदम यां या मुली या नांवे मुलगी स ान होई पयत रा ीयकृ त बँकेत ठे व
कर यास तसेच मुलगी स ान होई पयत ित या िश ण व संगोपना क रता लागणारा खच या ठे वी या र कमेवर

याजा या र कमेतुन ित या पालकाने करावा असे ह नावाशमनपा सवसाधारण सभेने सवानुमते मा यता दलेली आहे.

हणून जमा

ितमहा िमळणा-या

क रता सदर ल आथ क मदतीचा धनादे श शह द वीरजवान संभाजी कदम यांना ता काळ दे णे अपे ीत अस यामुळ,े मनपा

सवसाधारण सभे या ठरावा या अनुषंगाने मंजुर आथ क मदत
मानधनातुन अ ीम

व पात दे यास

पये ११.०० ल

शासक य व आथ क मंजुर दे यात येत.े

ह र कम अिधकार / कमचार यांचे माहे नो हबर-१६ चे

तसेच सदर र कम ओ रए टल बँक शाखा नांदेड येथे कु. तेज वनी पता शह द संभाजी यशवंतराव कदम या नावे मुदतठे व

हणुन ठे व यात यावे.

सदर ल दे यात येत असलेली आथ क मदतीची अ ीम र कम अिधकार / कमचार यां या माहे नो हबर-१६

या वेतनातुन व

सव स. पदािधकार / सद य / सद या यांचे माहे न हबर-१६ चे मानधनातुन कपात क न समायोजन क न घे यासाठ सदर ल
आदेशा दारे मा यता दे यात आली याची न द घेणे बाबत.
महापौर
ठराव

शासना या आदेशाची न द घे यात येतो.

ं . १३८

कायालयीन आदे श

ठराव

ं . सा व/१२०५९/१६ दनांक ०९.१२.२०१६ अ वये मनपा सवसाधारण सभा ठराव

ं . १०७ दनांक ३०.११.२०६

नुसार ज मू का मरमधील नागरोटा येथील ल कर तळावर ल अितके या या ह यातील चकमक त भारताचे पाच जवान शह द झाले असुन
या शह द जवानात नांदेड ज हयाचे सुपू

असून

यांना एक मुलगी आहे या मुलीचे संगोपन, िश ण क रता आथ क मदत

हणुन नांदेड

वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील सव स माननीय पदािधकार / सद य / सद या यांचे एक म ह याचे मानधन व तसेच नांदेड वाघाळा
शहर महानगरपािलका येथील सव अिधकार व वग-३ चे कमचार यांचा एक दवसाचा पगार असे िमळवून एकूण . ११.०० दे यासाठ व
आथ क मदतीचा धनादे श शह द वीरजवान संभाजी कदम यां या मुली या नांवे मुलगी स ान होई पयत रा ीयकृ त बँकेत ठे व
कर यास तसेच मुलगी स ान होई पयत ित या िश ण व संगोपना क रता लागणारा खच या ठे वी या र कमेवर

याजा या र कमेतुन ित या पालकाने करावा असे ह नावाशमनपा सवसाधारण सभेने सवानुमते मा यता दलेली आहे.

हणून जमा

ितमहा िमळणा-या

क रता सदर ल आथ क मदतीचा धनादे श शह द वीरजवान संभाजी कदम यांना ता काळ दे णे अपे ीत अस यामुळ,े मनपा

सवसाधारण सभे या ठरावा या अनुषंगाने मंजुर आथ क मदत
मानधनातुन अ ीम

व पात दे यास

पये ११.०० ल

शासक य व आथ क मंजुर दे यात येत.े

ह र कम अिधकार / कमचार यांचे माहे नो हबर-१६ चे

तसेच सदर र कम ओ रए टल बँक शाखा नांदेड येथे कु. तेज वनी पता शह द संभाजी यशवंतराव कदम या नावे मुदतठे व

हणुन ठे व यात यावे.

(१९)

सदर ल दे यात येत असलेली आथ क मदतीची अ ीम र कम अिधकार / कमचार यां या माहे नो हबर-१६

या वेतनातुन व

सव स. पदािधकार / सद य / सद या यांचे माहे न हबर-१६ चे मानधनातुन कपात क न समायोजन क न घे यासाठ सदर ल
आदेशा दारे मा यता दे यात आली याची न द ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.
वषय

.५

नांदेड येथील बांध यात आलेला गोदावर

वभागाकडन
ू पथ दवे उभारणी कर यात येणार आहे.

पुल मनपा ह दतील प

म वळण र

पुल व र

यावर प

म वळण र

यावर महारा

शासनाचे सावजिनक बांधकाम

सदर ल भाग नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीके या ह द या बाहे र आहे .परं तु सदर

याला जोडणारा आहे .

तसेच सदर पुलाचा वापर मनपा ह दतील नाग रकांकडन
ु होत आहे

यामुळे

सदर ल पथ दवे चालु क ण दे णेसाठ महावीतरण कंपणीकडन
ू न वन व ुत कने शन घेणे व सदर ल पथ द यांची दैनं दन दे खभाल व
दु

तीचे काम महापालीकेकडन
ु करणेसाठ

महापौर
ठराव

शासना या

ं . १३९

ताव िनणया तव सादर.

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

नांदेड येथील बांध यात आलेला गोदावर पुल व र

वभागाकडन
ू पथ दवे उभारणी कर यात येणार आहे.

पुल मनपा ह दतील प

म वळण र

यावर प

म वळण र

यावर महारा

शासनाचे सावजिनक बांधकाम

सदर ल भाग नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीके या ह द या बाहे र आहे.परं तु सदर

याला जोडणारा आहे .

तसेच सदर पुलाचा वापर मनपा ह दतील नाग रकांकडन
ु होत आहे

यामुळे

सदर ल पथ दवे चालु क ण दे णेसाठ महावीतरण कंपणीकडन
ू न वन व ुत कने शन घेणे व सदर ल पथ द यांची दैनं दन दे खभाल व
दु

तीचे काम महापालीकेकडन
ु कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

वषय

.६

मा. आयु , कुटू ं ब क याण तथा संचालक, रा ीय

ामीण आरो य अिभयान मुंबई यांचे प

21505/2011 दनांक २४.०८.२०११ नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके म ये महारा
आदेश

शासनाने आर.सी.एच. फेस-२ काय मा अंतगत

ं . NRHM/Urban/RCH/CPM Appt/8168-89/2010 दनांक १७.१०.२०१० अ वये कं ाट

वरिसट

ो ाम मॅनेजर या पदावर

शासनाकडन
ू अदाई कर यात येत होते.
िनधीतुन

ी सुहास रघुनाथराव सोनुले यांची िनयु

. १८,०००/-

दनांक १५.०३.१२ रोजी समंत केलेला ठराव

ितमहा एक ीत वेतन दे यासाठ मा यता

िनधीतुन वेतन अदाई कर यात येत आहे .
महारा

केली आहे.

प दतीने एक ीत वेतन

शासन आ ण महानगरपािलका यां या संयु

. १८,०००/-

संबंधीतांचे वेतन दनांक ३१.०३.१२ पयत

यानंतर संबंधीतांचे वेतन मनपाके या िनधीतुन करावयाचे आहे.

महानगरपािलका सवसाधारण सभेने

ं . NRHM/Urban/RCH/21458-

ं . १८२

दान कर यात आली आहे .

दारे महानगरपािलका

वत: या

यानुसार संबंधीतांना महानगरपािलका

उप मातुन संपूण रा ीय काय म राब व यासाठ महानगरपािलकेस

ो ाम

मॅनेजर या पदाची आव यकता असून तसेच संबिधताचे काम समाधानकारक अस याचा अहवाल संबंिधत वभाग मुखांनी सादर केलेला
आहे .संबिधता या सेवेची मुदत द २९.०६.२०१६ रोजी संपत अस यामुळे दनांक ३०.०६.२०१६ चा
दे ऊन द.०१.०७.२०१६ ते ३०.१२.२०१६ पयत मुदतवाढ स मा यता देणे बाबतचा
यावा.

महापौर
ठराव

यांचा सेवेत एक दवसाचा तां ीक खंड

ताव मनपा सव साधारण सभेसमोर मंजुर तव ठे व यात

शासनाने सादर केले या कं ाट कमचा-यांची मुदतवाढ दे या बाबत या

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ं . १४०

ठराव

मा. आयु , कुटू ं ब क याण तथा संचालक, रा ीय

ामीण आरो य अिभयान मुंबई यांचे प

21505/2011 दनांक २४.०८.२०११ नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके म ये महारा
आदेश

वरिसट

शासनाकडन
ू अदाई कर यात येत होते.
िनधीतुन

ी सुहास रघुनाथराव सोनुले यांची िनयु

. १८,०००/-

महारा

दनांक १५.०३.१२ रोजी समंत केलेला ठराव

ितमहा एक ीत वेतन दे यासाठ मा यता

िनधीतुन वेतन अदाई कर यात येत आहे .

केली आहे.

प दतीने एक ीत वेतन

शासन आ ण महानगरपािलका यां या संयु

. १८,०००/-

संबंधीतांचे वेतन दनांक ३१.०३.१२ पयत

यानंतर संबंधीतांचे वेतन मनपाके या िनधीतुन करावयाचे आहे.

महानगरपािलका सवसाधारण सभेने

ं . NRHM/Urban/RCH/21458-

शासनाने आर.सी.एच. फेस-२ काय मा अंतगत

ं . NRHM/Urban/RCH/CPM Appt/8168-89/2010 दनांक १७.१०.२०१० अ वये कं ाट
ो ाम मॅनेजर या पदावर

तावास मा यता दे यात येते व

ं . १८२

दान कर यात आली आहे.

दारे महानगरपािलका

वत: या

यानुसार संबंधीतांना महानगरपािलका

उप मातुन संपूण रा ीय काय म राब व यासाठ महानगरपािलकेस

ो ाम

मॅनेजर या पदाची आव यकता असून तसेच संबिधताचे काम समाधानकारक अस याचा अहवाल संबंिधत वभाग मुखांनी सादर केलेला
आहे .संबिधता या सेवेची मुदत द २९.०६.२०१६ रोजी संपत अस यामुळे दनांक ३०.०६.२०१६ चा

यांचा सेवेत एक दवसाचा तां ीक खंड

दे ऊन द. ०१.०७.२०१६ ते ३०.१२.२०१६ पयत मुदतवाढ दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम
कर यात येतो.
वषय

.७

ज हा

शासन अिधकार , ज हािधकार कायालय नांदेड यांचे प

ज हािधकार तथा सद य सिचव ज हा िनयोजन सिमती नांदेड यांचे प

ं . २०१५/नपा /का-१/टे-४/ . . दनांक २०.१०.२०१६ व मा.

ं . जिनस/ जवायो/का-१/२०१६-१७/१७६४/१ द. ०४.१०.२०१६

अ वये ज हा वाष क योजना (सवसाधारण) सन २०१६-१७ अंतगत ज हा िनयोजन सिमतीने ज हा िनयोजन सिमतीचया सदसयांसाठ

आराखडयात मा यता
यित र

नागर

(२०)

दान केले या नागर

े ातील खालील कामांना मा यता दे याबाबत िनदिशत केलेले आहे

े ातील सुधारणा (दिल ेतर) या योजने अंतगत खालील ०२ कामांचे अंदाजप क मागवुन शासना या मागदशक

सुचनेनुसार अनु ेय असले या कामास

शास कय मा यता

यानुसार सद य ज हा िनयोजन सिमती नांदेड यां या

दान क न िनधी उपल ध क न दे यात यावा असे िनदिशत केले आहे .

भागात खालील प माणे ०२ कामे

१)

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील

२)

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील िसडको प रसरातील
उपरो

०२ कामांसाठ

शास कय मा यतेसाठ

शासनाने सादर केले या

ं . १४१

ज हा

भाग

डा संकुल पयत सी.सी. र ता करणे ता. नांदेड अंदा जत कमंत

मनपा सवसाधारण सभे समोर िनणया तव सादर.
ठराव

ं . १० लेबर कॉलनी येथील एम.एम. टेलर यां या दकाना
पासुन ते अङ
ु

माणे ०२ कामांची अंदाजप के मनपा ठरावासह

क रता उपरो

महापौर

भाग

ता वत केली आहे त.

मोह मद मु जमील चाऊस यां या घरा पयत सी.सी. र ता करणे ता. नांदेड अंदा जत कमंत
कॉनर ते

यानुषंगाने मागास े ा◌ा

पये १०.०० ल

ं . ३९ दगा
जनरल
ु
पय १०.०० ल .

टोअस व दगा
झेरॉ स सटर
ु

शास कय मा यते तव सादर करणेसाठ प ानुसार कळ वले आहे.

ताव ज हा

शासन अिधकार यांना पाठव या या मा यते तव

ताव

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

शासन अिधकार , ज हािधकार कायालय नांदेड यांचे प

ज हािधकार तथा सद य सिचव ज हा िनयोजन सिमती नांदेड यांचे प

ं . २०१५/नपा /का-१/टे-४/ . . दनांक २०.१०.२०१६ व मा.

ं . जिनस/ जवायो/का-१/२०१६-१७/१७६४/१ द. ०४.१०.२०१६

अ वये ज हा वाष क योजना (सवसाधारण) सन २०१६-१७ अंतगत ज हा िनयोजन सिमतीने ज हा िनयोजन सिमतीचया सदसयांसाठ
आराखडयात मा यता
यित र

नागर

दान केले या नागर

े ातील खालील कामांना मा यता दे याबाबत िनदिशत केलेले आहे

सुचनेनुसार अनु ेय असले या कामास

शास कय मा यता

यानुसार सद य ज हा िनयोजन सिमती नांदेड यां या

दान क न िनधी उपल ध क न दे यात यावा असे िनदिशत केले आहे .

भागात खालील प माणे ०२ कामे

१)

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील

भाग

२)

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील िसडको प रसरातील
उपरो

ं . १० लेबर कॉलनी येथील एम.एम. टेलर यां या दकाना
पासुन ते अङ
ु

माणे ०२ कामांची अंदाजप के मनपा ठरावासह

क रता उपरो

०२ कामांसाठ

शास कय मा यतेसाठ

ं .८

पुतळयाची

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत

यांनी मंजुर

भाग

डा संकुल पयत सी.सी. र ता करणे ता. नांदेड अंदा जत कमंत

भाग

पये १०.०० ल

ं . ३९ दगा
जनरल
ु
पय १०.०० ल .

टोअस व दगा
झेरॉ स सटर
ु

शास कय मा यते तव सादर करणेसाठ प ानुसार कळ वले आहे.
ताव ज हा

सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय

ता वत केली आहे त.

मोह मद मु जमील चाऊस यां या घरा पयत सी.सी. र ता करणे ता. नांदेड अंदा जत कमंत
कॉनर ते

यानुषंगाने मागास े ा◌ा

े ातील सुधारणा (दिल ेतर) या योजने अंतगत खालील ०२ कामांचे अंदाजप क मागवुन शासना या मागदशक

शासन अिधकार यांना पाठव यास ह मनपा सवसाधारण

ं . १७ अंतगत पावडेवाड

नाका भागात राज ी शाहु महाराज यां या

थापना व पर सर सुशोिभकरण करणेसाठ अंदाजप क व नकाशे तयार केले असुन सदर नकाशास मा. मु य वा तुशा
दली आहे .

वधुत यव था इ याद चा अंतभाव असुन याची अंदाजप क य र कम
क रता

लागणारा र कम
मंजुर साठ

सभागृ ह नेता

भाग

पये १,१०,७३,०४६/- एवढ होत आहे .

ं . १७ अंतगत पावडे वाड नाका भागात राज ी शाहु महाराज पुतळा

थापना व पर सर सुशोभीकरण करणेसाठ

पये १,१०,७३,०४६/- यास रा पु षांचे पुतळे देखभाल व इतर पुतळे उभारणे या लेखा िशषातुन

ताव महारा

शासक य व आथ क

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३(क) नुसार मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर.

एनयुएचएम अंतगत जे दवाखाने चालणार आहे त आ ण आप या है दरबाग दवाखा याससाठ लागणारा जो
टाफ आहे

उमेश च हाण

मुंबई

सुशोिभकरणासाठ तयार कर यात आलेले अंदाजप कात चबुत-याचे बांधकामाचे व उ ानाचे वकसीत करणे व

वषय

याची भरती

या कर यासाठ या सभेत मा यता दे यात येते.

मांक 8 म ये राजष शाहु महाराजाचा पुतळा बसव याबाबत असुन या पुतळयाचे काम ये या एक ते

दोन मह यात

चालू करावे. महा मा बसवे रा या पुतळयाबाबत वातावरण तापले होते. महाराणा

ताप या

पुतळयासाठ पाच ते सहा वष गेले. या पुतळयाचे काम आ ह इथे आहोत ते हा हावे अशी आमची वनंती
महापौर
ठराव

आहे .

शासनाने सादर केले या

ं . १४२

पुतळयाची

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत

यांनी मंजुर

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

भाग

ं . १७ अंतगत पावडेवाड

नाका भागात राज ी शाहु महाराज यां या

थापना व पर सर सुशोिभकरण करणेसाठ अंदाजप क व नकाशे तयार केले असुन सदर नकाशास मा. मु य वा तुशा
दली आहे.

मुंबई

सुशोिभकरणासाठ तयार कर यात आलेले अंदाजप कात चबुत-याचे बांधकामाचे व उ ानाचे वकसीत करणे व

वधुत यव था इ याद चा अंतभाव असुन याची अंदाजप क य र कम

पये १,१०,७३,०४६/- एवढ होत आहे .

(२१)
क रता

भाग

ं . १७ अंतगत पावडे वाड नाका भागात राज ी शाहु महाराज पुतळा

थापना व पर सर सुशोभीकरण करणेसाठ लागणारा र कम

पये १,१०,७३,०४६/- यास रा पु षांचे पुतळे दे खभाल व इतर पुतळे उभारणे या लेखा िशषातुन

शासक य व आथ क मंजुर महारा

महानगरपािलका

अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३(क) नुसार ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय

ं .९
महारा

शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय

ं . नावाशमनपा-२०१६/ . .९६/न व-२४ मं ालय मुंबई-३२ दनांक २८ डसबर २०१६ अ वये

(नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभेने समंत केलेला ठराव
वाघाळा शहर महानगरपािलके या

भाडे वाढ न करता भाडे क ं या स ा या भाडयाम ये
ठराव

ं . ३० दनांक २७.०८.२०१५ वखंड त करणे बाबत) शासन िनणय

यापार संकुलातील गाळे / जमीन भाडे पटट वर दे यात आली आहे .
तीवष ३०% या

नांदेड

भाडे क ं या भाडयाम ये चालू बाजार भावा माणे

माणे भाडे वाढ कर याचा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके ने सवसाधारण सभा

ं . ३० दनांक २७.०८.२०१५ अ वये ठराव पार त केलेला आहे .
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मालक या

यापार संकुलातील ३८८ दकान
/ गाळे व १०४ जमीनी भाडे क ं ना भाडे प ट वर दे यात
ु

आले या आहे त सदर भाडे प ट ची मुदत द. ३१.०३.१५ रोजी संपलंली अस यामुळे
दे यासाठ व महारा
यांचेकडू न भाडे िन

यां या भाडे प ट ची मुदत द. ०१.०४.१५ ते द. ३१.०३.१८ पयत वाढवुन

महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७९ (ड) नुसार सहा यक संचालक नगररचना, नांदेउ वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड

त क न घेवुन

यानुसार भाडे वाढ व मुदतवाढ कर यासाठ

महानगरपािलका नांदेड यांचे समोर आयु

द. ०३.०७.१५ रोजी

ताव सवसाधारण सभा, नांदेड वाघाळा शहर

नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका यांनी सादर केला होता.

परंतु नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यांनी

सवसाधारण सभा द. २७.०८.१५ रोजी ठराव

ं . ३० समंत क न

शासनाने सादर केले या

तावानुसार चालु बाजारभाव (रेड रेकनर)

केलेली भाडे वाढ न करता सदर भाडे क ं या भाडे प ट ची मुदत संप ले या तारखेपासुन स या या भाडे म ये

तीवष ३०% या

माणे िन

समंत केला आहे . नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने पार त केलेला सदर ठराव हा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस आथ क
अ हतकारक अस याने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेचा ठराव
महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ४५१(१) नुसार
सभागृ हनेता

ं . ३०

दनांक २७.०८.१५

वखंड त कर यासाठ

थमत: १ म ह या या कालावधीसाठ िनलं बत कर यात येत आहे .

शासनाने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके ने सवसाधारण सभा ठराव

त

माणे भाडे वाढ कर याचा ठराव
या

महारा

याची न द घेणे बाबत.

ं . ३० दनांक २७.०८.२०१५ अ वये ठराव पार त

केलेला होता तो शासनाने िनलंबीत केलेला असुन वा त वक पाहता मनपा मालक ची कांह दकाने
ह 25 वषापुव चे तर
ु
कांह दकाने
30 वषापुव ची तर कांह 40 वषापुव बांधलेली आहे त व तु थती ह असतांना या दकानां
ना रेड रेकनरनुसार
ु
ु
हणजे चालू वषा या दरा

माणे कर आकारणी केलेली आहे .

ल ात घेता घसारा गृ ह त धर यात आलेला नाह .

सदर या दकानां
चा बांधकाम लोट यात आलेला कालावधी
ु

तसेच सदरची दकाने
हे 25 ते 40 वषापुव चे भाडे क
ु

र कम व रेड रेक नरनुसार भाडे र कमात कांह भाडे क ं ना 100 पट नी तर कांह

अ यायकारक भाडे वाढ नैसग क 10% भाडे वाढ चा वरोध िनणय फार अ यायकारक आहे.
नुसार लाव यात आलेली भाडे वार ह अ यायकारक वाटते या
यां या वतीने

शासनाने महारा

तरतुद नुसार मनपा सवसाधारण सभे या वतीने
अ.स ार अ.गफुर

सभागृ हनेता यांनी जो दु

महापौर
ठराव

ं . १४३
महारा

.

ती

ताव मांडला

सभागृ हनेता यांनी मांडले या दु
शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या

ती

यामुळे या दकानां
ना रेड रेकनर
ु

यास माझे अनुमोदन आहे.

ं . नावाशमनपा-२०१६/ . .९६/न व-२४ मं ालय मुंबई-३२ दनांक २८ डसबर २०१६ अ वये

यापार संकुलातील गाळे / जमीन भाडे पटट वर दे यात आली आहे .
तीवष ३०% या

भाडे क ं या भाडयाम ये चालू

माणे भाडे वाढ कर याचा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने

ं . ३० दनांक २७.०८.२०१५ अ वये ठराव पार त केलेला आहे .
यापार संकुलातील ३८८ दकान
/ गाळे व १०४ जमीनी भाडे क ं ना भाडे प ट वर दे यात
ु

आले या आहे त सदर भाडे प ट ची मुदत द. ३१.०३.१५ रोजी संपलंली अस यामुळे
यांचेकडू न भाडे िन

अिभवेदनासह बाजु मांड यास मा यता दे यात यावी.

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मालक या
दे यासाठ व महारा

ं . ३० पार त केलेला ठराव

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५१(२) मधील

तावासह मंजुर दे यात येते.

बाजार भावा माणे भाडे वाढ न करता भाडे क ं या स ा या भाडयाम ये
सवसाधारण सभा ठराव

ये

कारे

माणे शासनाकडे अिभवेदन सादर शासनाकडे सादर कर यास

मा यता दे यात येते . मनपा सवसाधारण सभा द. २७.०२.२०१५ रोजी पार त केलेला ठराव
वखंड त न करता भाडे क

स या भाडे

ठकाणी 50 पट ने असे व वध

यां या भाडे प ट ची मुदत द. ०१.०४.१५ ते द. ३१.०३.१८ पयत वाढवुन

महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७९ (ड) नुसार सहा यक संचालक नगररचना, नांदेउ वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड

त क न घेवुन

यानुसार भाडे वाढ व मुदतवाढ कर यासाठ

महानगरपािलका नांदेड यांचे समोर आयु

द. ०३.०७.१५ रोजी

ताव सवसाधारण सभा, नांदेड वाघाळा शहर

नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका यांनी सादर केला होता.

परंतु नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यांनी

सवसाधारण सभा द. २७.०८.१५ रोजी ठराव

ं . ३० समंत क न

शासनाने सादर केले या

तावानुसार चालु बाजारभाव (रेड रेकनर)

केलेली भाडे वाढ न करता सदर भाडे क ं या भाडे प ट ची मुदत संप ले या तारखेपासुन स या या भाडे म ये

तीवष ३०% या

माणे िन

समंत केला आहे . नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने पार त केलेला सदर ठराव हा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस आथ क
अ हतकारक अस याने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेचा ठराव
महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ४५१(१) नुसार

ं . ३०

दनांक २७.०८.१५

त

माणे भाडे वाढ कर याचा ठराव
वखंड त कर यासाठ

या

महारा

थमत: १ म ह या या कालावधीसाठ िनलं बत कर यात आलेले आहे .

वर ल मनपा मालक ची कांह दकाने
ह 25 वषापुव चे तर कां ह दकाने
30 वषापुव ची तर कांह 40 वषापुव बांधलेली आहे त व तु थती ह
ु
ु

असतांना या दकानां
ना रेड रेकनरनुसार
ु

हणजे चालू वषा या दरा

माणे कर आकारणी केलेली आहे .

आलेला कालावधी ल ात घेता घसारा गृ ह त धर यात आलेला नाह .
रे ड रेक नरनुसार भाडे र कमात कांह भाडे क ं ना 100 पट नी तर कांह
वरोध िनणय फार अ यायकारक आहे .

वा त वक पाहता या दकानां
चा बांधकाम लोट यात
ु

तसेच सदरची दकाने
हे 25 ते 40 वषापुव चे भाडे क
ु

ठकाणी 50 पट ने असे व वध

स या भाडे र कम व

कारे अ यायकारक भाडे वाढ नैसग क 10% भाडे वाढ चा

यामुळे या दकानां
ना रेड रेकनर नुसार लाव यात आलेली भाडे वार ह अ यायकारक वाटते या
ु

माणे शासनाकडे

अिभवेद न शासनाकडे सादर कर यास मा यता दे यात येते . वर ल बाबीं ल ात घेता मनपा सवसाधारण सभा द. २७.०२.२०१५ रोजी पार त केलेला ठराव
३० पार त केलेला ठराव वखंड त न करता भाडे क

यां या वतीने

नांदे ड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेचेवतीने
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ये

शासनाने महारा

ं.

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५१(२) मधील तरतुद नुसार

अिभवेद नासह बाजु मांड यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.

वषय

(२२)

.१०

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील

ी गु

गो वंदिसंघजी

टेड यम नांदेड येथे करावया या

वकास कामे, जसे

टे ड यम प हे िलयन इमारतीचे नुतनीकरण करणे, न वन ईमारत उभी करणे या, प हेिलयन चे छत बदलणे इ याद कामासाठ नगरो थान

योजने अंतगत

पये १,३९,२२,०००/- चा

ताव तयार कर यात येत असुन मनपास ५०% ह सा र कम

करावा लागेल व योजनेतील शासन ह सा ५०% पये ६९,६१,०००/- िनधी मंजुर कर यात आलेला आहे.
क रता सदर नगरो थान योजनेतुन मनपा या ५०% ह सा भर या या मा यतेचा

सभागृ ह नेता

कशोर यादव

स.शेर अली
आयु
अ दल
ु स ार
दपकिसंह रावत

स. शेर अली
आयु

अ दल
ु स ार
आनंद च हाण

आपले जे भाडेक

आयु

अशोक उमरेकर

सभागृ हनेता

रलीफ दे याचा

ताव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर.

वषय होता तो शासनाकडे

आव यक आहे हा ठराव वखंड त कर यात येवू नये

शासनाने

हणून शासनाकडे अपील कर यात यावी.

नगरो थानची पुण कामे आलेली आहे त काय व जराबाद येथील ितरंगा चौक ते खडकपुरा या र

याचे

आयु ांनी उदघाटन केलेले आहे. व जराबादचा हा मु य र ता आहे. हा र ता के हा करणार या बाबत खुलासा
करावा.

नगरो थानचा हा एकच र ता नसुन अजुन अनक र त यात आहे त आपण कज घे याची

करण सु दा सादर

नगरो थानचा हा

खच कर यासाठ

केलेले आहे. ते मंजूर झा यानंतर हे नगरो थानचे र ते
वषय नुसने चौदा या

व

आयोगा या िनधीतुन 6 कोट चा िनधी

शासनाची परवानगी घे याचा हा वषय आहे .
चौदा या व

आयोगाचा िनधी ठर व याचा अिधकार हा सभागृहाचा आहे जे आ ह सांगु

कर यात यावा 14 या व
14

कामे

ाधा याने पुण क न यावे.

आयोगाची न वन कामे घे यात यावी या

ता वत करावीत अशी आपणास वनंती आहे . बीएसयुपीचे पैसे आपण इतर

नगरो थानची कामे केली नाह त अशा कं ाटदारावर
यावा टडरम ये नमुद केलेले न हते कामे का

नगरो थानची कामे ह 2012-2013 ची आहे त.
या

व

याची

वळती केलेले आहे त

तोच वषय सभागृहासमोर आणावा अशी आमची वनंती आहे.

14

यानुसार तो खच

तावाला माझा वरोध आहे .

या वत आयोगाचा िनधी वळव याचा अिधकार आपणास नसुन तो सभागृ हास आहे न वन र

शासनाने काय कायवाह केली याचा खुलासा कर यात

लं बत ठे व यात आली.

आयो याचा िनधी खच करतांना तो सभागृहासमोर आणुनच तो खच कर यात यावा

नगरो थानची कामे पुण का केली नाह त.

आनंदनगर ते पौण मा नगरचा रोड हा नगरो थान या िनधीतील रोड असून तो कधी पुण

होईल याचाह

खुलासा कर यात यावा.

दवसाला आपण संबधीत कं ाटदाराला 10000/- दं ड आकार यात येईल अशी आपण याला नोट स

दलेली आहे

याचा खुलासा कर यासाठ

याला मुदत दे यात आली आहे.

मनपाचे लहान गु ेदार हे कामे पुण करतात परं तू मोठे गु ेदार कामे का कर यात येत नाह त याचा खुलासा
करावा.मोठया गु ेदारासाठ च मनपा आहे का लहानासांठ ती नाह का.
ग धळ सु

झाला.

नगरो थानची कामे ह पुण करणे गरजेचे आहे जर ह कामे पुण करावयाची नस यास ती रदद करावी
लागतील.

या कं ाटदाराने

कामे केली नाह त

यांना दलेली आहे.

अ णाभाऊ साठे टाऊन माकट, द नगर, बाफना
र ता झा यास दळनवळणा या

ी गु

गो वंदिसंघजी

तावात पुढ ल

लॅक िल ट कर याची सुचना कायकार अिभयंता

ज हा जोडर ता असुन या र

ीने सोयीचे होणार आहे.

जातो यामुळे तो करणे अ यंत गरजेचे आहे.
शासनाने सादर केले या

यांना

माणे दु

भाग

प हेलीयन इमारत व कनोपी टेनसाईल

.12. 13. व 14 या

ल बंत आहे हा

भागातुन हा र ता

वकास कामे पैक महारा
१.२८ कोट

नगरो थान

पयेचे उ रे कर ल वाढ व

कचर चे काम व तसेच उ रे कड ल पवहे लीयन इमारतीचे

नुतनीकरण करणे व सा ह य पुरवठा कर यासाठ
कर यास

याचे काम

ती क न नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील

टेड यम नांदेड येथे आव यक करावयाचा

अिभयान ( ज हा तर य) योजनेतुन ५०% मनपा ह सा टाकून एकूण

महापौर

पाठवला होता

तो ठराव िनलंबीत केलेला आहे. याम ये कायदेशीर बाबी आहे त शासनाकडे आपली बाजू मांडणे अ यंत

कायकार अिभयंता (नगरो थान)
स. शेर अली

आहे त यांना काह

पये ६९,६१,०००/- चा भरणा

. १.३३ कोट

पया या खचास मनपा िनधीतुन खच

शास कय व आथ क मा यता दे णे व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा अशी दु

मा यता दे यात यावी

सभागृ हनेता यांनी दू
कर यात येतो.

तीसह मांडले या

तीसह

तावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम

ठराव

ं . १४४

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील

महारा

ठराव

ी गु

(२३)
गो वंदिसंघजी

नगरो थान अिभयान ( ज हा तर य) योजनेतुन ५०% मनपा

प हेलीयन इमारत व कनोपी टेनसाईल
कर यासाठ

. १.३३ कोट

ह सा टाकून एकूण

१.२८ कोट

पयेचे उ रे कर ल वाढ व

कचर चे काम व तसेच उ रे कड ल पवहे लीयन इमारतीचे नुतनीकरण करणे व सा ह य पुरवठा

पया या खचास मनपा िनधीतुन खच कर यास

सवानुमते मंजुर करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येत.ो
वषय

टेड यम नांदेड येथे आव यक करावयाचा वकास कामे पैक

.११

अभय योजना लागु कर यासाठ

दनांक १०.०८.१६ रोजी ठराव

ठरावात नमुद केले या कालावधीनुसार अभय योजनेत नागर कांचा

ं . ६१ अ वये मा. सवसाधारण सभा मनपाने मंजुर

ितसाद िमळत आहे .

यामुळे सदर अभय योजने या पुव या िनयम व अट नुसार पुन

जा त नागर कांना याचा लाभा िमळे ल.

तर मुंबई

शास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा

दली होती

३१ मे-२०१७ पयत अभय योजनेस मुदतवाढ द यास जा तीत

ांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम १९४ व

करण-२५ चे कलम ३९७ नुसार

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील नळ जोडणी िनयमीत करणेसाठ अभय योजनेस दनांक ३१.०५.२०१७ पयत मुदतवाढ दे णे
क रता मा यता
महापौर
ठराव

दान कर यासाठ चा

ताव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर.

शासनाने सादर केले या

ं . १४५

अभय योजना लागु कर यासाठ

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

दनांक १०.०८.१६ रोजी ठराव

ं . ६१ अ वये मा. सवसाधारण सभा मनपाने मंजुर

ठरावात नमुद केले या कालावधीनुसार अभय योजनेत नागर कांचा ितसाद िमळत आहे.
यामुळे सदर अभय योजने या पुव या िनयम व अट नुसार पुन

जा त नागर कांना याचा लाभा िमळे ल.

तर मुंबई

दली होती

३१ मे-२०१७ पयत अभय योजनेस मुदतवाढ द यास जा तीत

ांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम १९४ व

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील नळ जोडणी िनयमीत करणेसाठ अभय योजनेस

करण-२५ चे कलम ३९७ नुसार

दनांक ३१.०५.२०१७ पयत मुदतवाढ

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

ं .१२

महापािलके या मालक या महा मा फुले बहदे
ु शीय सभागृहाचा वापर स

थतीत ल न समारं भासाठ कर यात येत आहे सदर

सभागृ हापासुन महापािलकेस िमळणारे उ प न अ प असून उ प नापे ा यव थापनावर होणारा खच अिधक अस याने मनपा सवसाधारण
सभा ठराव

ं . २२ दनांक ०२.०४.२०१३ अ वये सदर ठकाणी BOT / PPP त वावर शॉ पंग कॉ पले सचे बांधकाम के यास मनपास कायम

व पी जा त उ प न िमळे ल व सदर

बांधकामा या अट व शत या

यापार संकुल पा कग व इतर सु वधेसह उभार यासाठ या आराखडयाचा तसेच

ताव सादर करणे बाबतचा ठराव समंत कर यात आला आहे .

व जराबाद मु य र

यावर तरोडेकर माकट अ त वात असून या खालील भुखंडाचे

अंतगत तळ मज यावर भाजी माकट व
े ीयकायालय अ त वात आहे.

वतं

या

यापार

यु उडपी हॉटेल ते मुथा चौक या र

माणावर अडचण िनमाण होत आहे

ीने सदर अ याधुिनक वा ण य संकुलात दचाक
व चारचाक वाहनतळाची सु वधा देवुन भाजी माकट, यापार गाळे , बँक/ वमा कंपनी
ु

प रसरातील वाहनतळाची सम या सुटणार आहे .
यामुळे वर ल दो ह

प रणामकारकता तपास या या
केले या

ीने स लागार फेर ेस इ

क प अहवालानुसार वर ल दो ह

महा मा फुले बहउ
ु े िशय संकुल ( अंदाजीत
अ. .

ठकाणी खालील सु वधासह अ त वातील भाडेक ं ना

क प खच

दकान
बांधकाम
ु
तळमजला

े

े फळ २६५०.२३ चौ.मी.
४७०.४० चौ.मी.

ीकोणातुन

ा अ ड अड हाजर स वसेस यांना कळ व यात आले असता स लागाराने सादर

. २०९३.४६ ल

याच ठकाण सामावून घेवुन आधूिनक

)

मजला

तळघर :- वाहनतळ

द यास महापािलके या उ प नात भर पडन
ू

ठकाणी BOT / PPP त वावर शॉ पंग कॉ पले स या बांधकामाचे आराखडे व वा ण य

प दतीने वर ल बाबीचा समावेश क न संकुल उभारणे श य होणार आहे.

२

या संकुला

यावर मु य बाजारपेठ असून या प रसरात

यावर उ या राहणा-या वाहनांमुळे रहदार स मोठया

कायालय, आरो य वषयक सु वधा जसे दवाखाना, औषधी दकान
, फुड कोट इ. सु वधा
ु

१

े फळ १०९८.६० चौ.मी. आहे.

गाळे , पह या मज यावर सावजिनक वाचनालय तसेच दस
ु -या मज यावर मनपा

व जराबाद भागातील

वाहनतळ उपल ध नस यामुळे तसेच र

यापार संकुल

सु वधा
* वतं पणे

वेश व बाहेर जा याचा माग

* चारचाक पाक ग (अंदाजीत ५४ चारचाक वाहन)
* दचाक
पाक ग (अंदाजीत २१२ दचाक
वाहन)
ु
ु
* ३० दकाने
(पुनवसन)
ु

* एकूण १५ दकाने
व दकानां
ना मेनरोउ कडन
ू
ु
ु
१०७७.१२ चौ.मी.

* अ त वातील ९ दकानां
चे वुनवसन
ु
* भाजी माकट एकूण ४२ गाळे

वतं

वेश यांचे एकूण

े फळ १४४.८४ चौ.मी.

े फळ १६३.३३ चौ.मी.

े फळ

(२४)
३

पह ला मजला

* यापार संकुल

े फळ ९५४.९७ चौ.मी. एकूण १४ दकाने
ु

* पुन विसत फं शन हॉल
कडन
ु

वेश

े फळ १८०.०० चौ.मी. यासाठ

वतं पणे मेनरोड

* शौचालय सु वधा
४
५

दसरा
मजला
ु
FSI

फं शन हॉल

६

एकूण बांधकाम

े फळ १८०.३३ चौ.मी. (महा मा फुले बहउदे
ु शीय सभागृ ह)

1
े फळ

तरोडेकर माकट :- (अंदाजीत
अ. .

* ४०६३ चौ.मी.

क प खच

. ९५६.५० ल )

मजला

सु वधा

१

तळघर.

२

तळमजला

३

पह ला मजला

४

दसरा
मजला
ु

कार पाक ग (अंदा जत १८ कार) खे फळ ५३५ चौ.मी.

ितसरा ते सहा मजला

कायालय

े फळ

६

सातवा मजला

कायालये

े फळ ३५० चौ.मी.

७
८

भाजी माकट व रटेल शॉ पंग ए रयासाठ
FSI

९

एकूण बांधकाम

५

सदर दोनह

दचाक
पाक ग (अंदाजीत १०० दचाक
)
ु
ु
१५ दकाने
(२५५.०० चौ.मी.)
ु

४२ भाजी दकान
(२८०.०० चौ.मी.)
ु
कार पाक ग (अंदाजीत १८ कार)

महापािलके या वा ण य

३)

४)

५)
६)

७)
८)
९)

१०)
१)
२)
३)
४)
५)
६)

७)

े फळ ५३५ चौ.मी.

येक ५३५ चौ.मी.

वेश व िनकास यव थास

2
े फळ २१९३ चौ.मी.

यापार संकुल शहरातील मु य रहदार या र

यावर अस यामुळे सदर या संकुलामुळे शहरा या स दयात तसेच

मतेत भर पडणार असून सदर प रसरातील वाहनतळाचाह

स लागारांनी सादर केले या

२)

वतं पणे

े फळ

तरोडेकर माकट व महा मा फुले माकट
१)

े फळ ५३५ चौ.मी.

सुटणार आहे.

क प अहवालानुसार महापािलकेस होणारे फायदे खालील

माणे आहेत.

अ त वातील सव भाडेक चे वकासका या खचाने अ याधुिनक दकान
क ात पुन वसन यासह अित र
ु
तळघर, पह ला व दसरा
मजला येथे वाहनतळ यव था
ु

जागेची उपल धता

यंकटराव तरोडे कर माकट येथील ितस-या मज यावर राम मनोहर लोह या वाचनालयाची पुन था◌ापना

पुन वसीत दकान
क ा या भाडयापोट उ प न
ु
पुन विसत दकान
क ा यित र
ु
उ प न.

दे यात आले या भाडे त वावर ल (िलज रे ट) संपूण वा ण य म

यापार गाळयातुन िमळणारे

वा ण य म दकान
क ातुन िमळणारा मालम ा कर.
ु
वकासकामाफत अ याधुिनक सोईसु वधायु

संकुलाचे बांधकाम.

क प वकास व वतरण यव था (Marketing) वकासकामाफत कर यात येणार आहे .

महापािलकेस लँड

िमयम पोट िमळणार र कम अंदाजे

. २३०.०० ल

महापािलकेस ९० वषा या िलज रट पोट िमळणार र म अंदाजे . २१०.२७ ल
िन वदा धारकासाठ ची पा ता

िन वदाधारकाने यापुव ४०,००० चौ.फुट (Built Up Area) आकारापयतचे एक अथवा २५,००० चौ. फुटा पयतचे कमान दोन अथवा
२०,००० चौ. फुटा पयंतचे कमान तीन या सार या इमारतीचे बांधकाम मागील सात वषात पूण केले असणे आव यक आहे.
िन वदा धारकास (पीपीपी) त वावर अशा प दती या इमारतीचे बांधकाम केले अस यास

ाधा या दे यात येईल.

िन वदा धारकाचे मागील तीन वषातील उलाढाल कमान १५ कोट असणे आव यक आहे तसेच याची संप ी (Net worth) िन वदा
दाखल कर या या वेळेपयत कमान १० कोट असणे आव यक आहे.
िन वदा धारक अनुभव तसेच आथ क िनकषाम ये पा
िन वदा धारकास पा
िन वदा धारकाने
पा

पा

िन वदा धारकाने

ठर व यात येईल.

क प कमंती या १% महापािलकेस
क प कमंती या ५% अंदाजे

झा यास महापािलकेस देय असणा-या उ चतम वकासक शु क दे णा-या

. ३० ल

. १५० ल

क प वकास शु क (ना परतावा

सुर ा अनामत

िन वदा धारकास पुनवसीत भागाचे ह तांतरण करेपयत २५% वा ण य

तसेच पुनवसनाची

व पातील) भरणा करणे.

व पात महापािलकेकडे भरणा करणे आव यक आहे .

म भागाचा वापर कर यास परवानगी दे यात येईल

या पूण झा यानंतर उवर त ७५% वा ण य भागाचा वापर कर याची मुभा दे यात येईल.

अ त वातील भाडेक

या पुनवसनाचे काम पूण झा यानंतर सुर ा अनामत र कमेपैक ५०% र कम िन वदाधारकास परत

कर यात येणार असून उवर त ५०% र कम कामा या देखभाल व द ु

तीचा कालावधी पूण झा यानंतर परत कर यात येईल.

वर ल बाबी

(२५)

वचारात घेता

बांधकामासाठ या िन वदा अट व शत चा

यंकटराव तरोडेकर माकट व महा मा फुले
ताव मा यते तव सादर.

तसेच वाढ व FSI / TDR दे यासाठ ची बाब महारा

यापार

संकुलाचा आराखडा व

यापार

संकुल

शासना या वचाराधीन आहे सदर बाब लागू झा यास वाढ व FSI / TDR या

क पास लागु राह ल यास मनपा सव साधारण सभा मा यता दे ते.

कशोर यादव

तरोडेकर माकटची भाजी मंड आहे तीचा वकास कर यात यावा. यामुळे आप या मनपाचे आिथक उ प नात
भर पडेल न वन ड सी

ल

माणे या माकटचे बांधकाम कर यात यावे तेथे लाय र मंगल कायालयया

सगळया बाबी असा यात या जागेचा वकास करावा.
ग धळ सु

मोरे संजय

होता.

शासनाने सादर केले या

तावात भाडे क

या पुनवसनाचे काम पूण झा यानंतर सुर ा अनामत र कमेपैक

५०% र कम िन वदाधारकास परत कर यात येणार असून उवर त ५०% र कम कामा या देखभाल व
दु

तीचा कालावधी पूण झा यानंतर परत कर यात येईल. या

तावावर स व तर चचा कर यात आली

तरोडेकर माकट या जागेत प हला व दसरा
मज यावर ३६ कार पाक गची यव था दश व यात आलेली आहे.
ु
यामुळे इमारतीची यवसायीक उपयोगीता कमी होत अस यामुळे मागील वेळस
े िन वदे स

नाह .

इमारतीची

यवसायीक उपयोगीता वाढ व यासाठ

व

ितसाद िमळालेला

यायोगे महापािलके या उ प नात वाढ

हो यासाठ प ह या व दस
ु -या मज यावर ल कार पाक ग वगळू न तीजागा

यवसायीक उपयोगात

अशा सुधारणेसह संकुला या बांधकामाचा आराखडा व िन वदा अट शत स िनयमानुसार अशी दु
मा यता दे यात यावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावे

महापौर

ी संजय मोरे यांनी पुढ ल

माणे

शासना या

तावास भाडेक

यावी.

तीसह

या पुनवसनाचे काम पूण झा यानंतर

सुर ा अनामत र कमेपैक ५०% र कम िन वदाधारकास परत कर यात येणार असून उवर त ५०% र कम
कामा या देखभाल व द ु

तीचा कालावधी पूण झा यानंतर परत कर यात येईल. या

तावावर स व तर

चचा कर यात आली तरोडे कर माकट या जागेत प हला व दसरा
मज यावर ३६ कार पाक गची
ु

यव था

िन वदेस

यायोगे

दश व यात आलेली आहे.

यामुळे इमारतीची

ितसाद िमळालेला नाह .

यवसायीक उपयोगीता कमी होत अस यामुळे मागील वेळेस

इमारतीची

यवसायीक उपयोगीता वाढ व यासाठ

व

महापािलके या उ प नात वाढ हो यासाठ प ह या व दस
ु -या मज यावर ल कार पाक ग वगळू न तीजागा
यवसायीक उपयोगात

िनयमानुसार अशी द ु
ठराव

यावी.

तीसह

सभेत कायम कर यात येतो.

ं . १४६

अशा सुधारणेसह संकुला या बांधकामाचा आराखडा व िन वदा अट शत स

तावास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच

ठराव

महापािलके या मालक या महा मा फुले बहदे
ु शीय सभागृ हाचा वापर स

थतीत ल न समारं भासाठ कर यात येत आहे सदर

सभागृ हापासुन महापािलकेस िमळणारे उ प न अ प असून उ प नापे ा यव थापनावर होणारा खच अिधक अस याने मनपा सवसाधारण
सभा ठराव

ं . २२ दनांक ०२.०४.२०१३ अ वये सदर ठकाणी BOT / PPP त वावर शॉ पंग कॉ पले सचे बांधकाम के यास मनपास कायम

व पी जा त उ प न िमळे ल व सदर

बांधकामा या अट व शत या

यापार संकुल पा कग व इतर सु वधेसह उभार यासाठ या आराखडयाचा तसेच

ताव सादर करणे बाबतचा ठराव समंत कर यात आला आहे .

व जराबाद मु य र

यावर तरोडेकर माकट अ त वात असून या खालील भुखंडाचे

अंतगत तळ मज यावर भाजी माकट व
े ीयकायालय अ त वात आहे .

वतं

या

यापार

यु उडपी हॉटेल ते मुथा चौक या र

या संकुला

यावर मु य बाजारपेठ असून या प रसरात

यावर उ या राहणा-या वाहनांमुळे रहदार स मोठया

माणावर अडचण िनमाण होत आहे

ीने सदर अ याधुिनक वा ण य संकुलात दचाक
व चारचाक वाहनतळाची सु वधा देवुन भाजी माकट, यापार गाळे , बँक/ वमा कंपनी
ु

कायालय, आरो य वषयक सु वधा जसे दवाखाना, औषधी दकान
, फुड कोट इ. सु वधा
ु
प रसरातील वाहनतळाची सम या सुटणार आहे .
यामुळे वर ल दो ह

प रणामकारकता तपास या या
केले या

ीने स लागार फेर ेस इ

क प अहवालानुसार वर ल दो ह

महा मा फुले बहउ
ु े िशय संकुल ( अंदाजीत
अ. .

ठकाणी खालील सु वधासह अ त वातील भाडेक ं ना

क प खच

दकान
बांधकाम
ु

े

े फळ २६५०.२३ चौ.मी.
४७०.४० चौ.मी.

ीकोणातुन

ा अ ड अड हाजर स वसेस यांना कळ व यात आले असता स लागाराने सादर

. २०९३.४६ ल

याच ठकाण सामावून घेवुन आधूिनक

)

मजला

तळघर :- वाहनतळ

द यास महापािलके या उ प नात भर पडन
ू

ठकाणी BOT / PPP त वावर शॉ पंग कॉ पले स या बांधकामाचे आराखडे व वा ण य

प दतीने वर ल बाबीचा समावेश क न संकुल उभारणे श य होणार आहे.

१

े फळ १०९८.६० चौ.मी. आहे.

गाळे , पह या मज यावर सावजिनक वाचनालय तसेच दस
ु -या मज यावर मनपा

व जराबाद भागातील

वाहनतळ उपल ध नस यामुळे तसेच र

यापार संकुल

सु वधा
* वतं पणे

वेश व बाहेर जा याचा माग

* चारचाक पाक ग (अंदाजीत ५४ चारचाक वाहन)
* दचाक
पाक ग (अंदाजीत २१२ दचाक
वाहन)
ु
ु
* ३० दकाने
(पुनवसन)
ु

(२६)
२

तळमजला

* एकूण १५ दकाने
व दकानां
ना मेनरोउ कडन
ू
ु
ु
१०७७.१२ चौ.मी.

* अ त वातील ९ दकानां
चे वुनवसन
ु
* भाजी माकट एकूण ४२ गाळे
३

पह ला मजला

* यापार संकुल

वेश यांचे एकूण

वेश

े फळ

े फळ १४४.८४ चौ.मी.

े फळ १६३.३३ चौ.मी.

े फळ ९५४.९७ चौ.मी. एकूण १४ दकाने
ु

* पुन विसत फं शन हॉल
कडन
ु

वतं

े फळ १८०.०० चौ.मी. यासाठ

वतं पणे मेनरोड

* शौचालय सु वधा
४
५

दसरा
मजला
ु
FSI

६

एकूण बांधकाम

फं शन हॉल
े फळ

तरोडेकर माकट :- (अंदाजीत
अ. .

* ४०६३ चौ.मी.

क प खच

. ९५६.५० ल )

मजला

१

तळघर.

२

तळमजला

३

पह ला मजला

४

दसरा
मजला
ु

५

सु वधा
दचाक
पाक ग (अंदाजीत १०० दचाक
)
ु
ु
४२ भाजी दकान
(२८०.०० चौ.मी.)
ु
कार पाक ग (अंदाजीत १८ कार)

सातवा मजला

७
८

भाजी माकट व रटेल शॉ पंग ए रयासाठ
FSI

९

एकूण बांधकाम

महापािलके या वा ण य

४)

५)
६)

७)
८)
९)

१०)
१)
२)
३)
४)
५)
६)

े फळ

कायालये

येक ५३५ चौ.मी.

े फळ ३५० चौ.मी.

वेश व िनकास यव थास

2
े फळ २१९३ चौ.मी.

यापार संकुल शहरातील मु य रहदार या र

यावर अस यामुळे सदर या संकुलामुळे शहरा या स दयात तसेच

मतेत भर पडणार असून सदर प रसरातील वाहनतळाचाह

तरोडेकर माकट व महा मा फुले माकट

३)

कायालय
वतं पणे

े फळ

स लागारांनी सादर केले या

२)

े फळ ५३५ चौ.मी.

कार पाक ग (अंदा जत १८ कार) खे फळ ५३५ चौ.मी.

ितसरा ते सहा मजला

सदर दोनह

े फळ ५३५ चौ.मी.

१५ दकाने
(२५५.०० चौ.मी.)
ु

६

१)

े फळ १८०.३३ चौ.मी. (महा मा फुले बहउदे
ु शीय सभागृ ह)

1

सुटणार आहे .

क प अहवालानुसार महापािलकेस होणारे फायदे खालील

माणे आहेत.

अ त वातील सव भाडेक चे वकासका या खचाने अ याधुिनक दकान
क ात पुन वसन यासह अित र
ु
तळघर, पह ला व दसरा
मजला येथे वाहनतळ यव था
ु

जागेची उपल धता

यंकटराव तरोडे कर माकट येथील ितस-या मज यावर राम मनोहर लोह या वाचनालयाची पुन था◌ापना

पुन वसीत दकान
क ा या भाडयापोट उ प न
ु
पुन विसत दकान
क ा यित र
ु
उ प न.

दे यात आले या भाडे त वावर ल (िलज रे ट) संपूण वा ण य म

यापार गाळयातुन िमळणारे

वा ण य म दकान
क ातुन िमळणारा मालम ा कर.
ु
वकासकामाफत अ याधुिनक सोईसु वधायु

संकुलाचे बांधकाम.

क प वकास व वतरण यव था (Marketing) वकासकामाफत कर यात येणार आहे .

महापािलकेस लँड

िमयम पोट िमळणार र कम अंदाजे . २३०.०० ल

महापािलकेस ९० वषा या िलज रट पोट िमळणार र म अंदाजे . २१०.२७ ल
िन वदा धारकासाठ ची पा ता

िन वदाधारकाने यापुव ४०,००० चौ.फुट (Built Up Area) आकारापयतचे एक अथवा २५,००० चौ. फुटा पयतचे कमान दोन अथवा
२०,००० चौ. फुटा पयंतचे कमान तीन या सार या इमारतीचे बांधकाम मागील सात वषात पूण केले असणे आव यक आहे.
िन वदा धारकास (पीपीपी) त वावर अशा प दती या इमारतीचे बांधकाम केले अस यास

ाधा या दे यात येईल.

िन वदा धारकाचे मागील तीन वषातील उलाढाल कमान १५ कोट असणे आव यक आहे तसेच याची संप ी (Net worth) िन वदा
दाखल कर या या वेळेपयत कमान १० कोट असणे आव यक आहे.
िन वदा धारक अनुभव तसेच आथ क िनकषाम ये पा
िन वदा धारकास पा
िन वदा धारकाने
पा

िन वदा धारकाने

ठर व यात येईल.

क प कमंती या १% महापािलकेस
क प कमंती या ५% अंदाजे

झा यास महापािलकेस देय असणा-या उ चतम वकासक शु क दे णा-या

. ३० ल

. १५० ल

क प वकास शु क (ना परतावा

सुर ा अनामत

व पातील) भरणा करणे.

व पात महापािलकेकडे भरणा करणे आव यक आहे .

७)

पा

(२७)

िन वदा धारकास पुनवसीत भागाचे ह तांतरण करेपयत २५% वा ण य

तसेच पुनवसनाची

या पूण झा यानंतर उवर त ७५% वा ण य भागाचा वापर कर याची मुभा दे यात येईल.

अ त वातील भाडेक

या पुनवसनाचे काम पूण झा यानंतर सुर ा अनामत र कमेपैक ५०% र कम िन वदाधारकास परत

कर यात येणार असून उवर त ५०% र कम कामा या देखभाल व द ु
या

तीचा कालावधी पूण झा यानंतर परत कर यात येईल.

तावावर स व तर चचा कर यात आली तरोडेकर माकट या जागेत प हला व दसरा
मज यावर ३६ कार पाक गची यव था
ु

दश व यात आलेली आहे.
नाह .

म भागाचा वापर कर यास परवानगी दे यात येईल

इमारतीची

यामुळे इमारतीची

यवसायीक उपयोगीता कमी होत अस यामुळे मागील वेळेस िन वदे स

यवसायीक उपयोगीता वाढ व यासाठ

मज यावर ल कार पाक ग वगळू न तीजागा

व

यायोगे महापािलके या उ प नात वाढ हो यासाठ

यवसायीक उपयोगात

यावी.

ितसाद िमळालेला

प ह या व दस
ु -या

अशा सुधारणेसह संकुला या बांधकामाचा आराखडा व िन वदा

अट शत स िनयमानुसार ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय

.१३

मा या

भाग

ताव

ं . १८ म ये तेहरानगर, नारायणनगर, द दजीनगर, अर वंदनगर, साईनगर,

ाव तीनगर, न वन

ाव तीनगर,

सादातनगर या भागात अमृ त योजने अंतगत प या या पा याची लाईन टाकावे या म ये सव गजबजलेली व ती अस याने अमृ त योजनेचा
िनधी मधुन पा याची लाईन व
सुचक:- बाळासाहे ब देशमुख
महापौर
ठराव

नेज लाईन कती लांबी व कती खच कर यात आली याबाबत चचा करणे बाबत.

स. सद यां या

अनुमोदक :- अंजलीताई गायकवाड

तावानुसार संबंधीत स. सद यांना संबंधीत वभागाने लेखी मा हती उपल ध क न दे यास

ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे त.े

ं . १४७

मा या

भाग

ठराव

ं . १८ म ये तेहरानगर, नारायणनगर, द दजीनगर, अर वंदनगर, साईनगर,

ाव तीनगर, न वन

ाव तीनगर,

सादातनगर या भागात अमृ त योजने अंतगत प या या पा याची लाईन टाकावे या म ये सव गजबजलेली व ती अस याने अमृ त योजनेचा
िनधी मधुन पा याची लाईन व

नेज लाईन कती लांबी व कती खच कर यात आले

सद यांना दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
वषय

.१४

ताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव

नंतरचे परवानगीपे ा जा तीचे आरसीसी बांधकाम तसेच झोपडप ट

या बाबतची स व तर लेखी म हती संबंधीत स.

ं . २४ दनांक ०२.०७.२०१६ अ वये मनपा ह ीतील सालसन २००८

धारकांना अनािधकृ त बांधकाम शा ती लाव यात येत आहे .

यानुसारशहरातील बांधकाम परवानगीपे ा जा तीचे बांधकामावरच अनािधकृ त बांधकाम शा ती लाव यात यावी.

माफत

आप या कायालया

या बांधकाम धारकांनी बांधकाम परवानगीपे ा जा तीचे बांधकाम के यास संबंधीत मालम ा धारकां या संपुण घरावर शा ती

लाव यात येत आहे जे क चुक चा आहे.
अनुषंगाने कायवाह केलेली नाह.
महारा

अनेक वेळ मनपा सवसाधारण सभेसमोर स व तर चचा झाली परं तु

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे २६७-अ नुसार को हापुर व औरंगाबाद महापािलका यांनी

जा तीचे बांधकाम केले अस यास
महापािलकेने उ

शासना माफत ठरावा या
या मालम ा धारकांनी

या मालम ा धारकांना जा ती या बांधकामावरच शा ती लाव यात आलेली आहे व रा यातील इतर

िनयमानुसार शा ती कोण या प दतीने लावली

महापािलके या धत वरच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील

याबाबतची स व तर मा हती घेवुन को हापुर व औरंगाबाद

या मालम ा धारकांनी जा तीचे बांधकाम केले अस यास यांना

जा तीचे मालम ावरच शा ती लाव यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात
येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
सुचक :- शफ अहेमद कुरे शी, तेहरा अनुजा अिमतिसंह

बस वणे.
१)

(अ)

उपरो

शास कय ट पणी

तावा बाबत सादर कर यात येते क महारा

जो कोणी

या अिधिनयमात वये

कंवा

या

अनुमोदक:- आनंद च हाण

महानगरपािलका अिधिनयमातील िनयम २६७-अ अवैध इमारतीवर शा ती

या वेळ अमलात असले या इतर कोण याह कायदया वये परवानगी न घेता

परवानगीसोबत असले या कोण याह शत चे उ लंघन क न आप या जिमनीवर.
(ब)

कंवा अशा

ादे िशक िनयोजन व नपररचनेशी संबंधीत कायदया वये मा यता न घेता तयार केले या आप या मालक या जागेवर.

(क)

या अिधिनयमाची कोणतीह तरतुद कंवा

याखाली केलेले कोणतह िनयम कंवा उप वधी अथवा हा अिधिनयम कंवा असा

(ड)

या अिधिनयमा या कोण याह तरतुद चा कंवा

िनयम कंवा उप वधी या अ वये वैध र या दले या काणताह िनदेश कंवा केलेली मागणी यांचा भंग क न आप या जािमनीवर कंवा.
या या वेळ अमलतात असले या इतर कोण याह कायदयाचा अ णि◌

केलेले िनयम कंवा प वधी यांचा भंग क न महानगरपािलका अथवा क
केलेले कोणतेह
जिमनीवर.

वैधािनक महामंडळ

कंवा संघटना

कंवा रा य शासन अथवा अशा कोण याह शासनाने

कंवा कंपनी यां या मालक या

कंवा

यांनी भाडेप टयाने

याखाली

थापन

दले या कोण याह

कोण याह

इमारतीचे

बांधकाम या बाबतीत,
बांधकाम
असेल.

(२८)

कंवा इमारती या भागाचे अवैध र या बांधकाम कर त

या या व

कंवा पुन बांधकाम कर ल, तो अशा अवैध

द दाखल करता येईल अशा कोण याह कायवाह स बाध न आणता ते बांधकाम जो पयत अवैध

हणुन राह ल तो पयत दरवष , अशा इमारतीवर बस या यो य असले या मालम ा करा या दपट
इतक शा ती भर यास पा
ु

अशी तरतुद आहे.

या बाबत अथ

प

होत नस याने कोण याह इमारती या अनािधकृ त बांधकामास कर आकारणी करतांना

पुण इमारती या मालम ा करावर शा ती आकार यात आली आहे.

तथा प याबाबत इतर महानगरपािलकेकडन
ु मा हती माग व यात आली

असता औरं गाबाद व को हापुर या महानगरपािलके म ये जो भाग अनािधकृ त असेल

यावरच अनािधकृ त बांधकाम शा ती आकार यात येते

तर नागपुर महानगरपािलका पुण इमारतीवर अिनिधकृ त बांधकाम शा ती आकारत आहे.
शासन महारा

शासन यां याकडन
ू जो भाग अनािधकृ त आहे

कर या क रता वनंती कर यात आली आसहे या ब ल शासनाकडन
ू मा हती
महापौर

स. सद यां या

या बाबत मा.

ा

तावानुसार को हापुर व औरंगाबाद मनपा धत वर नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका

ह ीतील मालम ा धारकांनी बांधकाम परवानगी पे ा जा तीचे बांधकाम केले अस यास
िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

ं . १४८

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव

नंतरचे परवानगीपे ा जा तीचे आरसीसी बांधकाम तसेच झोपडप ट

याना जा तीचे

याच सभेत कायम कर यात येतो.

ं . २४ दनांक ०२.०७.२०१६ अ वये मनपा ह ीतील सालसन २००८

धारकांना अनािधकृ त बांधकाम शा ती लाव यात येत आहे .

यानुसारशहरातील बांधकाम परवानगीपे ा जा तीचे बांधकामावरच अनािधकृ त बांधकाम शा ती लाव यात यावी.

माफत

प

झा यानंतर िनयमानुसार यो यतो कायवाह होऊ शकते.

मालम ावरच शा ती लाव यास मा यता दे यात येते व हा ठराव
ठराव

धान सिचव नगरपािलका

याच भागास अनािधकृ त बांधकाम शा ती आकर या वषयीची धारणा

आप या कायालया

या बांधकाम धारकांनी बांधकाम परवानगीपे ा जा तीचे बांधकाम के यास संबंधीत मालम ा धारकां या संपुण घरावर शा ती

लाव यात येत आहे जे क चुक चा आहे .
अनुषंगाने कायवाह केलेली नाह.
महारा

अनेक वेळ मनपा सवसाधारण सभेसमोर स व तर चचा झाली परं तु

शासना माफत ठरावा या

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे २६७-अ नुसार को हापुर व औरंगाबाद महापािलका यांनी

या मालम ा धारकांनी

जा तीचे बांधकाम केले अस यास

या मालम ा धारकांना जा ती या बांधकामावरच शा ती लाव यात आलेली आहे.

जा तीचे बांधकाम केले अस यास

यांना जा तीचे मालम ावरच शा ती लाव यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता

औरंगाबाद महापािलके या धत वरच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील

क रता को हापुर व

या मालम ा धारकांनी बांधकाम परवानगी पे ा

दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी
वषय

ं .१५

ताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत मालम ाधारकांना सालसन २०१६-१७ चे कर आकारणी

कर याचे काम चालु आहे त.

शहरातील अनेक मालम ा धारकांना मागील कर भरणा केलेले नस यास

आहे जेणेक न मालम ाधारक कर भर याची मानिसकता नाह

यांना शा ती आकार यात आलेली

यामुळे मनपाकेचा आथ क नुकसान होत आहे.

क रता मनपा ह ीतील सव मालम ाधारकांनी आपला कर माहे

बल ( डमांड बल) वाटप

डसबर-२०१६ पयत भरणा के यास

यां या मागणी

लाव यात आलेली सव थकबाक वर ल पुण शा ती माफ के यास महानगरपािलकेचा कर भरता येईल व उ प नात वाढ होणार आहे .

बलात

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मालम ा धारकां या मालम ा कर व पाणी करा या थकबाक वर ल शा ती माफ

करणे व या बाबत चचा क न यो य िनणय घेणेसाठ ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते

यामुळे लाव यात आलेली करआकरणी या बलात नमुद असलेली पुण शा ती माफ कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा

सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा.
सुचक :- गफार खान गुलाम महमंद खान,

मोद बंडू खेडकर

अनुमोदक:- स. िगल सरजीतिसंघ मेजर पंजाबिसंघ, सुंदरलाल गु खुदे

शासक य अिभ य

बालाजी क याणकर, संिगता पृ वीराज राओ े

सवसाधारण सभा ठराव कं. १०५ द. ०५/०१/२०१६, जा. ं .कर. व/१३४१४ द. १५.०१.२०१६, सवसाधारण सभा ठराव कं.१४१ द.

२९/०२/२०१६, जा. ं . कर. व./१६१०६/१६ द. ०५/०३/२०१६

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीतील मालम ा करची वसुली उ

ते मे २०१६ पयत सन २०१५-१०१६
अ वये, दली आहे.
दे यात आली आहे .

या थकबाक वर १००% शा ती माफ व

यापुव या थकबाक शा ती वर ५०% सुट संदभ य

ं १ ते ४

यानुसार कालावधी संप यामुळे ह सुट बंद झालेली आहे तसेच चालु वषा या करात स टबर २०१६ पयत ५% सुट

दर म ह या या कालावधीत

यांनी २०१६-१७

या थकबाक शा ती भरणा केली ती संबंिधताचे खा यावर जमा करावी लागेल

तसेच थकबाक वर ल पुण शा ती माफ करणे उचीत ठरणार नाह .
गफार खान

े पुण करणे व वसुलीस चालना दे णे कर ता माहे ए ल

मा या

तावात माहे डसबर-१६ होता डसबर गेलेला असुन

पुण शा ती माफ कर यास मा यता दे यात यावी.

या ऐवजी माच-१७ पयत संपुण थकबाक वर ल

िगल सरजीतिसंघ

ी गफार खान यांनी जो दु

महापौर
ठराव

स. सद यांचा द ु

ती

(२९)

ती

ताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे.

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

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

ं . १४९

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत मालम ाधारकांना सालसन २०१६-१७ चे कर आकारणी

कर याचे काम चालु आहे त.

शहरातील अनेक मालम ा धारकांना मागील कर भरणा केलेले नस यास

आहे जेणेक न मालम ाधारक कर भर याची मानिसकता नाह

बल ( डमांड बल) वाटप

यांना शा ती आकार यात आलेली

यामुळे मनपाकेचा आथ क नुकसान होत आहे.

क रता मनपा ह ीतील सव मालम ाधारकांनी आपला कर माहे माच-२०१७ पयत भरणा के यास

यां या मागणी

लाव यात आलेली सव थकबाक वर ल पुण शा ती माफ के यास महानगरपािलकेचा कर भरता येईल व उ प नात वाढ होणार आहे .

बलात

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मालम ा धारकां या मालम ा कर व पाणी करा या थकबाक वर ल शा ती माफ

करणे व या बाबत चचा क न यो य िनणय घेणेसाठ ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते

यामुळे लाव यात आलेली करआकरणी या बलात नमुद असलेली पुण शा ती माफ कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा

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

.१६

िसडको

अ यंत नाद ु

भाग

ताव

ं . ३७, ३८, ३९ भागातील मु य र ता जो पुढे

१)

शाह र अ णाभाऊ साठे चौका पासुन ते महाराणा

३)

िसडको पा या या टाक पासून ते

िसडको एनड -१२० पुला पासुन (गायकवाड कोिचंग

४)

ताप चौका पयत

लासेस पुढ ल) ते संभाजीचौक कॉनर पयत

ाने रनगर कॉनर पयत

िशवाजी हाय कल कॉनर पासुन ते एनड -१२० पुला पयत
र ते वशेष र ता अनुदान अंतगत व

रोड करणे अ यंत गरजेचे आहे. सदर ल र
ला

भाग ४० कडे जाणारा आहे हा र ता सखल भागातील असून

त असा आहे नागर कांची व वाहनधारकांची अ यंत गैरसोय होत अस यामुळे नागर कांची वारंवार मागणी ल ात घेऊन या

भागातील र ते करणे अ याव यक आहे.
२)

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

थािनक गरज व

ाथिमकता ल ात घेऊन

तावास दश वले या मु य र

याचे िस.िस.

यांना वशेष र ता अनुदान अंतगत र ते मजबुतीकरणासाठ लागणारा खच अंदाजे १.५० कोट

शास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे त.े

सुचक:- डॉ. लिलता मुकूंद बोकारे (िशंदे)
महापौर
ठराव

अनुमोदक :- सौ.मंगला गजानन दे शमुख, सं दप पाट ल िचखलीकर, वैजयंती गायकवाड

स. सद यांचा

ं . १५०

िसडको

अ यंत नाद ु

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

आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
भाग

ठराव

ं . ३७, ३८, ३९ भागातील मु य र ता जो पुढे

१)

शाह र अ णाभाऊ साठे चौका पासुन ते महाराणा

३)

िसडको पा या या टाक पासून ते

िसडको एनड -१२० पुला पासुन (गायकवाड कोिचंग

४)

ताप चौका पयत

लासेस पुढ ल) ते संभाजीचौक कॉनर पयत

ाने रनगर कॉनर पयत

िशवाजी हाय कल कॉनर पासुन ते एनड -१२० पुला पयत
र ते वशेष र ता अनुदान अंतगत व

रोड करणे अ यंत गरजेचे आहे . सदर ल र
ला

भाग ४० कडे जाणारा आहे हा र ता सखल भागातील असून

त असा आहे नागर कांची व वाहनधारकांची अ यंत गैरसोय होत अस यामुळे नागर कांची वारंवार मागणी ल ात घेऊन या

भागातील र ते करणे अ याव यक आहे.
२)

िनयमानुसार

थािनक गरज व

ाथिमकता ल ात घेऊन

तावास दश वले या मु य र

याचे िस.िस.

यांना वशेष र ता अनुदान अंतगत र ते मजबुतीकरणासाठ लागणारा खच अंदाजे १.५० कोट

शास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
वषय

.१७

मनपा ह ीतील

ताव

ी अ. र जाक शे. मकदम
ु रा. नई आबाद नांदेड येथील र हवाशी असुन ते नांदेड शहरात ज मापासुन वा त य

कर त आहे यांना एक मुलगी व दोन मुले प ी असा प रवार आहे.

अ. र जाक यांनी घरकुल योजना लाभ िमळ याक रता लाभाथ याद त BF ं . १५८ अ. र जाक शे. मकबदम
ु व वड ल BF ं .

५०६ मकदम
ु खान काले खान या नावाने

बएसयुपी योजनेत यांना घरकुल

येक
ा

पये १,०००/-

माणे पैसे भ न पावती सु दा घेतली आहे .

होऊ शकले नाह कारण घरकुल या मॉडेल

माणे यांना जागा नस यामुळे या योजने पासुन

वंचीत रहावे लागले यांची नांदेड शह अथवा कुठे ह घर नाह नई आबाद येथे कमी जागेत प ाचे घर क न राहत आहेत व ते बेघर आहे त.
क रता संबंधीतास घरकुल साईट

सुचक:- स यद जानी म. कासीम
महापौर

ं . ३४ म ये घर दे यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे त.े

स. सद यांचा

अनुमोदक :- संद प पाट ल िचखलीकर

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

आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

िनयमानुसार

ठराव

ं . १५१

(३०)

ठराव

मनपा ह ीतील

ी अ. र जाक शे. मकदम
ु रा. नई आबाद नांदेड येथील र हवाशी असुन ते नांदेड शहरात ज मापासुन वा त य

कर त आहे यांना एक मुलगी व दोन मुले प ी असा प रवार आहे.

अ. र जाक यांनी घरकुल योजना लाभ िमळ याक रता लाभाथ याद त BF ं . १५८ अ. र जाक शे. मकबदम
ु व वड ल BF ं .

५०६ मकदम
ु खान काले खान या नावाने

बएसयुपी योजनेत यांना घरकुल

येक
ा

पये १,०००/-

माणे पैसे भ न पावती सु दा घेतली आहे .

होऊ शकले नाह कारण घरकुल या मॉडेल

माणे यांना जागा नस यामुळे या योजने पासुन

वंचीत रहावे लागले यांची नांदेड शह अथवा कुठे ह घर नाह नई आबाद येथे कमी जागेत प ाचे घर क न राहत आहेत व ते बेघर आहे त.
क रता संबंधीतास घरकुल साईट

ं . ३४ म ये घर दे यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे त.े व हा ठराव याच

सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
वषय

.१८

ताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मनपा दवाखा या म ये NUHM अंतगत व वध योजने अंतगत कती पदे मंजुर

आहे त व कती पदे र

सुचक:- आनंद च हाण

आहे या बाबत चचा क न िनणय घेणे

अनुमोदक :- हसीना बेगम साबेर चाऊस

शास कय ट पणी

मनपाकेत रा ीय शहर आरो य अिभयान (NUHM) अंतगत मा. आयु

मुंबई यांचे प

(कु.क.) व संचालक रा ीय आरो य अिभयान महारा

ं . राआसो/ NUHM/ टाफमागदसू/१४९८१-१५२४८/२०१३-१४ द. ०५.०६.२०१४ व

ं . राआसो/ NUHM/PP/ २०१४-१५/

१२९४९१-८८४/१५/ द. १७.०१.१५ अ वये रा ीय शहर आरो य अ भयान NUHM अंतगत पूण वेळ वै कय अिधकार अधवेळ वै कय
अिधकार , शहर काय म यव थापक, शहर लेखा यव थापक,

टाफ-नस, िम क, प रचा रका, डाटा एं

(Attendant) व अशा इ याद पदांना मंजुर िमळाली आहे.
मनपाकेत स

थती म ये रा ीय शहर आरो य अिभयान NUHM अंतगत व वध मंजुर पदे,

असले या पदांची मा हती वै कय आरो य अिधकार यांचे प
मा. सहसंचालक रा ीय आरो य अिभयान मुंबई यांचे प
२०१७ पयत अस या बाबत कळ वले आहे .
अ. .

या अहवालानुसार खालील

पदनाम

मंजुर पदे

य ात कायरत

र

०४

०२

०२

०२

अधवेळ वै कय अिधकार

०५

०३

०२

०३

शहर काय म यव थापक

०१

०१

--

०४

शहर लेखा यव थापक

०१

०१

--

०५

टाफनस

१०

०५

०४

०६

योगशाळा तं

०५

०३

०२

०७

िम क (फामािस ट)

०४

०३

०१

०८

प रचार का

३५

३३

०२

०९

लेखापाल / संगणक चालक

०१

--

०१

१०

प रचार का (Attendant)

०८

--

०८

आशा

१००

६५

३५

एकूण

१७४

११७

५७

शासनाने सादर केले या मा हती या अनुषंगाने

र

असलेली पदे

व हत

भर यास मा यता दे यात येते व हाठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वैधािनक कायवाह करावी.

ं . १५२

माणे दे यात येत आहे तसेच

अनुशेष

पुण वेळ वै कय अिधकार

महापौर

खालील

द. २३.०१.२०७

य ात कायरत पदे व र

द. १९.०७.२०१६ अ वये रा ीय आरो य अिभयान या योजनेची मुदत द. ३१ माच

०१

११

ठराव

ऑपरेटर कम अंकाऊंटंट, प रचर

शेरा

या अवलंबवुन ता काळ

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मनपा दवाखा या म ये NUHM अंतगत व वध योजने अंतगत पदांची ववरण

माणे

शासना माफत सादर कर यात आलेला आहे

अ. .

पदनाम

मंजुर पदे

य ात कायरत

र

अनुशेष

०१

पुण वेळ वै कय अिधकार

०४

०२

०२

०२

अधवेळ वै कय अिधकार

०५

०३

०२

०३

शहर काय म यव थापक

०१

०१

--

०४

शहर लेखा यव थापक

०१

०१

--

शेरा

(३१)
०५

टाफनस

१०

०५

०४

०६

योगशाळा तं

०५

०३

०२

०७

िम क (फामािस ट)

०४

०३

०१

०८

प रचार का

३५

३३

०२

०९

लेखापाल / संगणक चालक

०१

--

०१

१०

प रचार का (Attendant)

०८

--

०८

आशा

१००

६५

३५

एकूण

१७४

११७

५७

११

क रता वर ल

माणे NUHM अंतगत र

असले या पदे वह त

या अवलंबवुन ता काळ भर यासाठ

ह मनपा सवसाधारण

सभा सवानुमते मंजुर करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
वषय

.१९

BSUP
र कम

ताव

योजने अंतगत ड पीआर

ा सफर कर यात आली व

मांक ०१ ते ११ अंतगत

ा

िनधी इतर कोण या योजनपेत

यास कोण या सभेची मा यता घे यात आली

यामुळे

BSUP योजचे

ची कामे बंद पडली आहे. या आथ क अफरातफर स जबाबदार कमचार व अिधकार यांचे व
मंजुर दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक:- अ. हबीब अ. र हम
महापौर
ठराव
र कम

ं . ०१ ते ११

द कायवाह कर यास ह सभा सवानुमते

अनुमोदक :-

तावास मा यता

अंतगत ड पीआर

बपाशा बेगम स. वलीयो ीन

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

आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

ं . १५३

BSUP

स. सद यांचा

ा सफर कर यात आल कती

िनयमानुसार

ठराव

योजने अंतगत ड पीआर

ा सफर कर यात आली व

मांक ०१ ते ११ अंतगत

ा

िनधी इतर कोण या योजनेत

यास कोण या सभेची मा यता घे यात आली

यामुळे

BSUP योजचे

ची कामे बंद पडली आहे. या आथ क अफरातफर स जबाबदार कमचार व अिधकार यांचे व

ा सफर कर यात आल कती
अंतगत ड पीआर

ं . ०१ ते ११

द कायवाह कर यास ह सभा सवानुमते

मंजुर दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

वषय

.२०

मनपा ह ीत

ताव

भाग

ं . १६ मगदमनगर
नई आबाद म जीद-ए-आबेद न येथे असले या क
ु

( यांचे कुणीच नातेवाईक नाह त असे) मृ तांचे अंितम
परं तु हया १०००/-

या म केला जातो या कामासाठ मनपा अंतगत . १०००/- अनुदान दले जाते

पये अनुदान म ये अंितम वधीचा खच होत नाह

नंतर अं य वधी केला जातो.

यावर लागणारा खच मदत

यामुळे मनपा या अंतगत िमळणार िनधी वाढवून

हणुन चंदा जमा करावा लागतो आ ण

पये ४०००/- कर यात यावा जेणे क न अं य वधीसाठ

वारंवार चंदा जमा कर याची वेळ येणार नाह या क रता ह सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचक:- रजीया बेगम अ युब खान
महापौर
ठराव

स. सद यांचा

मनपा ह ीत

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

भाग

ठराव

ं . १६ मगदमनगर
नई आबाद म जीद-ए-आबेद न येथे असले या क
ु

( यांचे कुणीच नातेवाईक नाह त असे) मृ तांचे अंितम
परं तु हया १०००/-

यावर लागणारा खच मदत

यामुळे मनपा या अंतगत िमळणार िनधी वाढवून

वारंवार चंदा जमा कर याची वेळ येणार नाह .

नई आबाद म जीद-ए-आबेद न येथे असले या क

असे) मृ तांचे अंितम

िनयमानुसार

तान (दफनभुमी) म ये लावार स

या म केला जातो या कामासाठ मनपा अंतगत . १०००/- अनुदान दले जाते

पये अनुदान म ये अंितम वधीचा खच होत नाह

नंतर अं य वधी केला जातो.
क रता

अनुमोदक :- ललीता बोकारे

आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

ं . १५४

तान (दफनभुमी) म ये लावार स

या म करणा-यांना अं य वधीसाठ

हणुन चंदा जमा करावा लागतो आ ण

पये ४०००/- कर यात यावा जेणे क न अं य वधीसाठ

तान (दफनभुमी) म ये लावार स ( यांचे कुणीच नातेवाईक नाह त

. ४,०००/- िनधी दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते

व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
वषय

आहे .

.२१

ताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत १४ या व

यानुसार देगलुर नाका येथील वा मीक नगर

आली आहे याबाबत चचा करणे.
सुचक:- अ. स ार अ. गफुर

े िचंग

आयोगा या िनकषानुसार घनकचरा यव थापनावर खच करणे आव यक

ाऊंड येथील कच-याची व हेवाट लावणे क रता काय उपायोजना कर यात
अनुमोदक :- स. शेर अली

महापौर

(३२)

स. सद यांचा

ताव मंजुर कर यात येतो सदरची मा हती संबंधीत स. सद यांना लेखी कळ व यास मा यता

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

ठराव

ं . १५५

ठराव

आहे .

यानुसार देगलुर नाका येथील वा मीक नगर

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत १४ या व
े िचंग

आयोगा या िनकषानुसार घनकचरा यव थापनावर खच करणे आव यक

ाऊंड येथील कच-याची व हेवाट लावणे क रता काय उपायोजना कर यात

आली आहे याबाबतची लेखी मा हती संबंधीत स. सद यांना दे यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय

.२२

ताव

ेताची व हेवाट लाव यासाठ जागा उपल ध क न दे यासाठ १४ या व

मंजुर वकास आराखडयातील आर ण

ं . ३५ संपाद त कर यासाठ

सुचक:- स वर िसंघ गाड वाले
महापौर
ठराव

स. सद यांचा

आयोगा अंतगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका

ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजुर दे ते.
अनुमोदक :-

अ. स ार अ. गफुर

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

आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

ं . १५६

ठराव

ेताची व हेवाट लाव यासाठ जागा उपल ध क न दे यासाठ १४ या व

मंजुर वकास आराखडयातील आर ण

ं . ३५ संपाद त कर यासाठ

िनयमानुसार

आयोगा अंतगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका

ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजुर दे ते व हा ठराव याच

सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
वषय

.२३

ताव

नावाशमनपा सवसाधारण सभेने द. ३०.१२.१० रोजी समंत केलेला ठराव

आव यकता ल ात घेता २५ डाटा ए
िनयु

डाटा ए
आहे .

कर यात आली होती.

परं तु स

ऑपरे टरची मा यता दे यात आली असुन

या माणे सदर ल पदाक रता २५ डाटा ए

ऑपरे टरची पदे र

आहे त आजिमतीस ०९

आहेत.

ी र वराज गंगाधर ज धळे यांनी नावाशमनपाकेत चार वष लेखी व मौ खक आदे शा वये संगणक चालकाचे काम केले

दले आहे.

मनपाकेतील संगणक य कामाचा वाढता

ऑपरे टर

हणुन र वराज गंगाधर ज धळे यांना कं ाट त वावर िनयु

ऑपरे टर

हणुन िनयु

याप ल ात घेता सदर ल

द यास मनपाकेचे कायालयीन कामात सुसु ता येईल.

संबंधीताची प र थती अ यंत गर ब व हलाखीची अस यामुळे

वचार क न संबंधीतांना उ

माणे

र

असले या डाटा ए

सुचक :-

मोद (बंडू) खेडकर

नावाशमनपाकेत डाटा एं

कर यात आली होती.

शासनातील संगणक य कामात

माणे

यांची कं ाट डाटा ए

दे णेसाठ ह सवसाधारण सभा

अनुमोदक :- सौ. जय ी जाधव, सौ. संिगता पृ वीराज राओ े

ऑपरे टरची २५ पदे कं ाट त वावर ता पुर या

ऑपरे टर या पदावर िनयु

असले या जागेवर डाटा ए

यांनी आज िमतीस मनपाकेसाठ केले या कामाचा सहानुभितपु
ु वक

शास कय ट पणी

नावाशमनपाकेने द. ०८.०८.२०११ रोजी समंत केलेला ठराव

कं ाट डाटा एं

ऑपरेटर

ऑपरे टर (कं ाट ) या पदावर िनयु

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

र

दे यात यावी जेणे क न मनपा

गितमानता येईल तसेच संबंधीत हे मनपाकेत काम कर यास तयार अस यामुळे इतर डाटा ए

ं . ८७ अनवये

व पात मािसक एक ीत वेतन

प ा वये जा. ं . नावाशमनपा/आ था-६/१०६९४/१२
०८.०८.२०११ हा वखंड त कर यासाठ मा.
तदनंतर नगसिचव यांचे प

ी र वराज गंगाधार ज धळे यांना र

धान सिचव(१) नगर वकास वभाग, मं ालय मुंबई यांना कळ व यात आलेले आहे.

ं . नावाशमनपा/नसका/िसआर-१०३/२०१५ द. २५.०८.२०१५

शासक य ट पणी या व

ं . ५२ पार त केला.

द अस यामुळे ठराव

तथा पत सदर ल

उमेदवाराची िनवड व िनयु

कर यात येते.

क रता नावाशमनपाकेतने समंत केलेला ठराव

वचाराधीन अस यामुळे

िनयु

दे ता येणार नाह .

तावा या अनुषंगाने

द.

शास कय

पदावर घेणेसंबंधी

करण हे शासनाकडे वचाराधीन अस यामुळे व सदर ल ठराव हा

ं . ५२ बाबत कायवाह कर यात आलेली नाह .

ा य

यासाठ

ं . ८७

या प ा या अनुशंगाने

नावाशमनपाकेत अनुशेषानुसार कं ाट व सरळसेवेने पदे भरतांना व हत कायप दतीचा वतमानप ात जाह रात

माग वणे, लेखी प र ा व आव यक अस यास

असले या

यामुळे कायालयीन

दनांक २३.०१.२०१२ अ वये नावाशमनपा सवसाधारण सभा ठराव

ं . ६८०८ द. २६.०८.२०१५ रोजी पाठ व यात आलेली आहे नावाशमनपा सवसाधारण सभेने संबंधीतास र

दनांक २७.०८.१५ रोजी ठराव

पये ६,०००/- वर

दे णेसाठ सदर ल ठराव पार त कर यात आला होता तथा प सरळसेवेची पदे भरतांना

वतमानप ात जा हरात दे वुन लेखी प र ा, घेवुन व हत कायप दतीचा अवलंब क न सदर ल पदे भर यात येतात.

ट पणी

ऑपरेटरची

संबंधीतांनी मागील चार वषा म ये मनपाकेतील व वध वभागात तुटपुं या मानधनावर काम क न वेळोवेळ अ यंत मह वा या

कामात योगदान

िनयु

ऑपरे टर या पदावर ल सेवेची

थती सदर पदाचे उमेदवारांना दसर
ु कडे नौकर लाग यामुळे ह पदे र

ऑपरेटर कायरत असुन १६ डाटा ए

तथा प

ं . १३७ नुसार डाटा ए

िस द क न अज

क घेवुन गठ त केले या िनवड सिमतीसमोर त ड मुलाखत घेवुन गुणव ेनुसार
ं . ८७ द. ०८.०८.२०११ हा वखंड त करणे बाबतची कायवाह शासन

ी र वराज गंगाधार ज धळे यांना रकत असले या कं ाट डाटा ए

तरावर

ऑपरे टर या पदावर

महापौर
ठराव

(३३)

स. सद यांचा

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

आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

ं . १५७

ठराव

नावाशमनपा सवसाधारण सभेने द. ३०.१२.१० रोजी समंत केलेला ठराव

आव यकता ल ात घेता २५ डाटा ए

ऑपरे टरची मा यता दे यात आली असुन

ऑपरे टर या पदावर ल सेवेची

या माणे सदर ल पदाक रता २५ डाटा ए

थती सदर पदाचे उमेदवारांना दसर
ु कडे नौकर लाग यामुळे ह पदे र

ऑपरेटरची

िनयु

कर यात आली होती.

आहे .

संबंधीतांनी मागील चार वषा म ये मनपाकेतील व वध वभागात तुटपुं या मानधनावर काम क न वेळोवेळ अ यंत मह वा या

डाटा ए

परं तु स

ं . १३७ नुसार डाटा ए

िनयमानुसार

ऑपरेटर कायरत असुन १६ डाटा ए

तथा प

कामात योगदान

ऑपरे टरची पदे र

आहेत.

आहे त आजिमतीस ०९

ी र वराज गंगाधर ज धळे यांनी नावाशमनपाकेत चार वष लेखी व मौ खक आदे शा वये संगणक चालकाचे काम केले

दले आहे.

मनपाकेतील संगणक य कामाचा वाढता

ऑपरे टर

हणुन र वराज गंगाधर ज धळे यांना कं ाट त वावर िनयु

ऑपरे टर

हणुन िनयु

याप ल ात घेता सदर ल

र

दे यात यावी जेणे क न मनपा

गितमानता येईल तसेच संबंधीत हे मनपाकेत काम कर यास तयार अस यामुळे इतर डाटा ए

ऑपरेटर

द यास मनपाकेचे कायालयीन कामात सुसु ता येईल.

असले या जागेवर डाटा ए

शासनातील संगणक य कामात

माणे

यांची कं ाट डाटा ए

संबंधीताची प र थती अ यंत गर ब व हलाखीची अस यामुळे यांनी आज िमतीस मनपाकेसाठ केले या कामाचा सहानुभुितपुव क

वचार क न संबंधीतांना उ

माणे र

असले या डाटा ए

ऑपरे टर (कं ाट ) या पदावर िनयु

दे यास ह सवसाधारण सभा सवानुमते

मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
महापौर

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत घनकचरा
ह रयाना यांना शहरातील कचरा उचलुन डं पंग

यव थापनाचे कं ाटदार ए.टु .झेड. इ

ा

चर

ाऊडवर टाक याचे काम मागील अनेक वषा पासुन दे यात

आले होते सदर ल एज सीचे काम समाधानकारक नस याचे अनेक वेळा सभागृ हात स. सद यांनी

मांड यात आला होता सदर ल एज सीची मुदत ३१ माच २०१७ रोजी संपत अस यामुळे मुदत संप यापुव
पयायी

यव था ता काळ कर यात यावे जेणे क न शहरातील नागर कांना

शासनाने

यावी.

जागो जागी कच-याचे

ढगार पड याची श यता नाकारता येत नाह

हो याची श यता नाकारता येत नाह
सभागृ ह नेता
स. शेर अली
दपकिसंह रावत

कं ाटदाराची िनयु

कर यात ता काळ करावे.

यांचा सभागृ हाम ये स कार कर यात यावा.

कर यात आली आहे याबाबतचा खुलासा कर यात यावा.

शासनास झालेले आहे

काम रावे अशी ह ह
दरु आहे .

आयोगा या िनधीतून काम उपाय योजना

वभागात गे या 36 वषापासुन कायरत असलेले िशक साहे ब हे सेवािनवृ त होत आहेत. सेवा

िनवृ ती ह सभागृहाने मंजूर क
आहे व

शासनाने दस
ु -या

होत आहे त ते हा सवाना वनंती करतो क

21 म ये घनकरच-याची व हे वाट लावतोना 14 या व

नगरसिचव

न के यास शहरात

यामुळे नागर कांचे आरो या धोका

यामुळे ता काळ शहरातील कचरा उचल यासाठ

मागील 30 वषापासुन कायरत असणारे िशक मामा हे कायमु
वषय

ास होणार नाह याची द ता

सदर ल कं ाटदाराची मुदत संप यापुव दस
ु -या एज सीची िनयु

नये अशी मी सभागृहाला वनंती करतो.

यांचा फायदा नगरसेवकास झालेला

यांना या वभागाचा फार मोठा अनुभव आहे. आमची मुदत संपेपयत आपण

वनंती करतो.

या नांदेड शहराला आपण फार मोठ सेवा दली आहे . आपले गाव फार

याची आ हाला क पना आहे .

आपले नांदेड वाघाळा

व नांदेड वासीयांनी आपण सेवा दली

याबाबत आपले आ ह अिभनंदन करतो आ ह आप या सोबत राहु अशी आपणास गा ह दे तो. यांना

आनंद च हाण
सभागृ हनेता

अ दल
ु स ार

स.शेर अली

कं ाट

हणुन आपण काम करावे अशी वनंती करतो.

िशक मामाचे सव देयके अदाई कर यात यावी. यांचे काह ह िश लक राहू नये.
िशक मामा हे आज सेवा िनवृ त होत आहे त.

यांनी जी सेवा केली आहे ती सेवा चांगली आहे. मामा या जो

िनणय घेतला आहे. तो िनणय यो य आहे असे मी
लाभो अशी ई र चरणी

हणनार नाह .

यांना व

यां या कुंटू बीयाना दघआयु य

ाथणा करतो. यांनी जी सेवा दली याबाबत यांचे आभार य

करतो.

मागील 36 वषापासुन आमचा सोबत आज सेवा िनवृ त होत आहे. आज आ हाला द:ु ख होत आहे . कारण
यांनी मनपाला चांगली सेवा दली आहे.

यामुळे

र कम दे णे आहे ती र कम ता काळ दे यात यावी.

यांचे आभार

य

करतो.

यांचे सेवािनवृ तीनंतरची जी

िशक मामा हे सेवािनवृ त होत आहे त. आ हाला काह अडचण आ यास आ ह चचा कर त होतो. आ हाला
मागदशन कर त होते. ठराव कसा असतो,
बरेच िशकलो आहोत.
र कम दे यात यावी.

ताव कसा सादर करावा हे सांगत होते. आ ह

यां या सेवािनवृ ती आ हाला कमी पडत आहे.

यां याकडन
ू

यांचे जे काह दे णे आहे ते एक मु त

महापौर

िशक मामा हे आज
यांनी

(३४)

वे छा सेवा िनवृ त होत आहे त. ते खुप मन िमळावू आहे त. अ यंत मेहनती आहे त.

यांचे कत य अ यंत चाग या प दतीने बजावले आहे. नांदेडला सोडन
ू

वेळ नगरसेवकांना अडचणी येतील

या

जावू नये अशी िम यांना वनंती करते.

अशोक िशक

या वेळ

यांनी जावू नये.

यांना नगरसेवकांना मागदशन करावे.

मी साधारणत: 35 वष 9 सेवा केली आहे. ह सेवा इमाने इतबारे पुण केलेली आहे. सभागृ हात जे काह
िनणय होतात. काह द ु

ती करावयाची झा यास ती द ु

वशेष बाब

महापौर

ती ह सभागृ हातच केली पाह जे. माझा स कार

हणुन आय यावेळ घे यात आलेले

शासनाचे व स. सद यांचे खालील

माणे

ताव

ताव असुन यास वशेष बाब

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक १०.०८.२०१६ ठराव

तदनंतर मनपा सवसाधारण सभा दनांक ३०.११.२०१७ ठराव

यामुळे ठराव

ं . ७३ अ वये मनपा ह ीत व वध

१)
२)
३)

४)
५)
६)

७)

*
८)
९)
१०)

*
११)
१२)
१३)
१४)

मनपा सवसाधारण सभा ठराव
कामे र

दान कर यात आली

दान कर यात आले होते

शास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक अनु मांक ०९, १० मधील कांह भाग व १२ वर ल नमुद

क न खालील अ. ं . ०१ ते ०७ पयतचे कामे कर यात यावे.

भाग

ं . ३ म ये जुनी सांगवी भागात

भाग

ं . ३ म ये िशवनेर नगर भागात (१)

पठाण ते सितश वाघमारे (४)
(४)

भाग

ी आडे ते

ी

ी संभाजी वाघमारे ते अ णाभाऊ साठे चौक (२)

ी पुर ते चांदू वाघमारे (३)

काश िगर ते कांता वाघमारे यांचे घरा पयत सी.सी. र ता व नाली करणे ( . १५.०० ल )
ी ग चे ते

ी आठवले (२) बु द वहार ते

ी दवणे (३)

ी पवार यांचे घरा पयत सी.सी. र ता करणे ( . २०.०० ल )

ं . ३ म ये िशवनेर नगर भागात (१) थोरात यांचा लॉट ते

वमानतळ कंपाऊंड वॉल (३)

ते

ं . ११७ अ वये मा. महापौर यांना अिधकार

भागात

ं . ७३ मधील दलीत व ती सुधार योजने अंतगतची कांह कामे िनकषात बसत नस यामुळे अशा कामा ऐवजी खालील कामे

दलीत व ती सुधार योजने अंतगत कर यास

*

करतो.

हणुन मा यता दे यात येत.े

दलीत व ती सुधारणा योजने अंतगतची कामे मा. ज हािधकार नांदेड यां याकडे िशफारस कर यासाठ मा यता
होती.

या

यांनी नांदेड सोडन
ू

सभागृ हात पदािधकार / सद य/सद या/यां या उप थती केला याबाबत मी सवाचे आभार य

वषय-

या

ी दवणे ते गां दलवार

ी गणपत पवार पयत सी.सी. र ता करणे (२)

ी लोकडे यांचे लॉट ते वमानतळ कंपाऊंड वॉल (४)

ी राठोड यां या घरा पयत खड करण करणे ( . २०.०० ल )

ी पवार ते

ी

ी झाडे (५)

ी भवरे ते

ी गणपत पवार

भाग

ं . ३ म ये जुनी सांगवी भागात दलीत व तीला जोडणारा मु य र ता ते वमानतळ रोड ते बलजीत िनवास (२) बलजीत

भाग

ं . ३ म ये िशवनेर नगर भागात म हं ा

भाग

ं . ३ म ये अंबानगर भागात

िनवास ते

ी पोहरे (३) बलजीत िनवास ते मोनुिसंघ यांचे घरा पयत सी.सी. र ता करणे ( . १०.०० ल )

१२.०० ल )
भाग

ॅ टर ते

ी वणकरे ते

ं . ३ म ये माळटे कड / महाळजा भागात (१)

ती क न सी.सी. र ता करणे ( .

ी रण वरकर ते बु द वहार झडा पयत सी.सी. र ता करणे ( . १२.०० ल )

हाळजा भागातील अंतगत र ते करणे ( . १०.०० ल )
मनपा सवसाधारण सभा ठराव

ी रोडे यांचे घरा पयत Trech द ु

ी बसवंते ते पाईकराव (२)

ी राजु ते

ी पवार यां या घरा पयत तसेच

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक अनु मांक १०४ व १५ मधील नमुद कामे र

शासणाने आवशकता अस याचे कळवी या नुसार खालील अ. ं . ०८ ते १० पयतचे कामे कर यात यावे.

क न

भाग

ं . ३६ म ये

ी शंकर मर बा खडसे यांचे घर ते ल मण म के यांचे घरा पयत आर.सी.सी. र ता, आर.सी.सी. नोली व

भाग

ं . ३६ म ये

ी पंचिशल एकबेकर यांचे घर ते

भाग

ं . ३६ म ये िभमवाड भागात मलिन सारण वा हनी टाकून रोड र टोरचे कामे कर यासाठ यापुव दे यात आलेली

मलिन सारण वाह नी करणे (

पये २५.०० ल

)

मलिन सारण वा हनी करणे ( पये २५.०० ल )
र कम

पये २५.०० ल

ी बी.सी. कांबळे यांचे घरा पयत आर.सी.सी. र ता, आर.सी.सी. नाली व

व सदर या कामासाठ न याने दे यात येणार र कम

मनपा सवसाधारण सभा ठराव
पयतचे कामे कर यात यावे.

. २५.०० ल

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ८९, ९२, ९३, व ९५ र

भाग

ं . ३१ म ये भाग - १ - िस दाथनगर मधील दलीत दफनभुमी ते नावघाट

भाग

ं . ३१ म ये भाग - २ -

भाग

ं . ३१ म ये भाग - ३ -

भाग

ं . ३१ म ये भाग - ४ - िस दाथनगर मधील दलीत दफनभुिम ते नावघाट

( .२५.०० ल )

क न खालील अ. ं . ११ ते १४

ज पयत रटे िनंग वॉल िभंत उभारण

िस दथनगर मधील बाडया यांचे घरा पासुन शेवट पयत ना याचे बांधकाम (आरसीसी क वहट)

तसेच रटिनंग वॉल उभारण ( पये २५.०० ल )

िस दाथनगर मधील

पयत िस.िस. र ता तयार करणे ( पये २५.०० ल )
तयार करणे ( पये २५.०० ल )

असे एकूण ( पये ५०.०० ल )

ी जयराम िशंगे यांचे घर ते आ पाली यांचे घर ते दलीत दफनभुिम
ज पयत नालीचे बांधकाम व िस.िस. र ता

*
१५)
१६)
१७)
१८)
१९)
२०)

*
२१)
२२)
२३)

*
२४)

*
२५)
२६)

२७)
२८)
२९)

*
३०)
३१)

३२)

सुचक:-

(३५)

मनपा सवसाधारण सभा ठराव
वकास कामे र

ं . ७३ दनांक १०.०८.१६ मधील अनु मांक ३०, ३१, ७६, १०२, ११४, ११५, ११६, ११७ वर ल नमुद

क न खालील अ. ं . १५ ते २० पयतचे कामे कर यात यावा

भाग

ं . ३९ म ये के-१ भागात मारोती गो ाम यांचे घर ते संजय नरवाडे यांचे घरा पयत सी.सी. र ता व आर.सी.सी. नाली

भाग

ं . ३९ म ये के-१ भागात सुिनल कांबळे यांचे घर ते चं मुनी हटकर यांचे घरा पयत सी.सी. र ता व आर.सी.सी. नाली

भाग

ं . ३९ म ये के-२ भागात भालु पाईकराव यांचे घर ते रकु सावळे यांचे घरा पयत सी.सी. र ता व आर.सी.सी. नाली

भाग

ं . ३९ म ये के-२ भागात मंगलबाई कांबळे यांचे घर ते तानाजी िसरसाट यांचे घरा पयत सी.सी. र ता व आर.सी.सी.

भाग

ं . ३९ म ये के-२ भागात संजय ज धळे यांचे घर ते

भाग

ं . ३९ म ये के-१, के-२ भागातील संत कबीर नगरातील चं मुनी बु द वहार येथे समाज मं दर उभारणे ( पये १०.००

करणे ( पये ३०.०० ल )

करणे ( पये २५.०० ल )
करणे ( पये २५.०० ल )

नाली करणे ( पये ३०.०० ल )
( पये ३०.०० ल )
ल )

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

काश यांचे घरा पयत सी.सी. र ता व आर.सी.सी. नाली करणे

ं ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ०१, १२४ वर ल नमुद वकास कामे र

अ. ं . २१, २२, व २३ चे कामे कर यात यावा
भाग

ं . १ म ये सारनाथ नगर येथे

भाग

ं . १ म ये तुळजाभवानीनगर येथे तळजाभवानी नगर पाट ते ता

भाग

ं . १ म ये वाठोरे यांचे घर ते जयनगर पाट पयत सी.सी. र ता करणे ( पये २०.०० ल )

ी सोनवणे यांचे धर ते ढगे यांचे घरा पयत सीसी. रोड व आरसीसी नाली करणे ( .

१५.०० ल )

( . १५.०० ल )

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

दलीत व ती सुधार योजने अंतगत
नाली चे काम करणे (

भाग

पये १७.०० ल

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

ं . ७ म ये

)

भाग

ं . ३-ब म ये व ठल

ं ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ९८, ९९ व १०० वर ल नमुद वकास कामे र
मीनीनगर

भाग

ं . ३-ब म ये व ठल

करणे ( पये १५.०० ल )

ी बु रे यांचे घरा पयत िस.िस. रोड व

ठराव
ठराव

ी धुलधुळे यांचे घर ते

मीनीनगर म ये

( . १५.०० ल )
ल

ऐवजी ५०.०० ल )

ं . ७३ मधील अ. ं . १७ ऐवजी

भाग

भाग

ी

है े यांचे घर ते

ी गोडबोले यांचे घर ते

ी काळमेध यांचे घरा पयत िस.िस. रोड व नाली करणे

ं .१६ मधील जनता कॉलनी समाज मं दरचे ऊवर त काम करणे. ( .२५.००

ं . ५ म ये हषनगर येथील बगीचा वकासीत करणे बाबत (

ं . ७३ मधील अ. ं . ६६ वर नमुद असले या कामा ऐवजी आंबेडकरनगर भागात

. २५.०० ल

र

पये १०.०० ल

िभमघाट येथे

)

समाज मं दरचे उवर त काम करणे

ं ७३ द. १०.०८.१६ मधील अ. ं . ७१ व १२९ वर ल नमुद वकास कामे र

अ. ं . ३०, ३१ व ३२ चे कामे कर यात यावा.
द ा य मंद र ते

क न

ी माधव वाटारे यां या घरा पयत िस.िस. र ता व नाली

ी काळमेध यांचे घर ते

ी अमोल राउत यांचे घर ते

ं . ७३ मधील अ. ं . ३२ वर नमुद

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

क न खालील

वागत नगर भागात ३०० िमटरची र ते व ६०० िमटरची आर.सी.सी.

खालील अ. ं . २५ व २६ चे कामे कर यात यावा

ठराव

यांचे घरा पयत सीसी रोड व आरसीसी नाली करणे

ं ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक २५ व २६ वर ल नमुद वकास कामे र

अ. ं . २४ चे कामे कर यात यावा

क न खालील

क न खालील

ािशल क णा वहारापयत िसमट र ता करणे.( .२५ ल )

पीठक वहार ते संघश

गंगाचाळ भागात म जद ते

वहारापयत िसमट र ता करणे. ( .२५ ल )

ी वलास धबाले यां या घरापयत व वध ठकाणी िसमट र ते करणे. ( .२५ ल )

दपकिसंह रावत, अ. लतीफ अ. मजीद, सुदशना खोमणे, उमेश पवळे , वनय पाट ल,

नुमोदक:- शफ कुरेशी, हसीना बेगम साबेर चाऊस, बंडु खेडकर, मोरे संजय, गंगाबाई कदम, आनंद च हाण
महापौर
ठराव

ं . १५८

स. सद यांचा

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

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक १०.०८.२०१६ ठराव

ं . ७३ अ वये मनपा ह ीत व वध

दलीत व ती सुधारणा योजने अंतगतची कामे मा. ज हािधकार नांदेड यां याकडे िशफारस कर यासाठ मा यता
होती. तदनंतर मनपा सवसाधारण सभा दनांक ३०.११.२०१७ ठराव

ं . ११७ अ वये मा. महापौर यांना अिधकार

भागात

दान कर यात आली

दान कर यात आले होते

(३६)

यामुळे ठराव

ं . ७३ मधील दलीत व ती सुधार योजने अंतगतची कांह कामे िनकषात बसत नस यामुळे अशा कामा ऐवजी खालील कामे

दलीत व ती सुधार योजने अंतगत कर यास

*
१)
२)
३)

४)
५)
६)

७)

*
८)
९)
१०)

*
११)
१२)
१३)
१४)

*
१५)
१६)
१७)
१८)
१९)
२०)

मनपा सवसाधारण सभा ठराव
कामे र

शास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक अनु मांक ०९, १० मधील कांह भाग व १२ वर ल नमुद

क न खालील अ. ं . ०१ ते ०७ पयतचे कामे कर यात यावे.

भाग

ं . ३ म ये जुनी सांगवी भागात

भाग

ं . ३ म ये िशवनेर नगर भागात (१)

पठाण ते सितश वाघमारे (४)
(४)

भाग

ी आडे ते

ी पुर ते चांदू वाघमारे (३)

काश िगर ते कांता वाघमारे यांचे घरा पयत सी.सी. र ता व नाली करणे ( . १५.०० ल )
ी ग चे ते

ी आठवले (२) बु द वहार ते

ी दवणे (३)

ी पवार यांचे घरा पयत सी.सी. र ता करणे ( . २०.०० ल )

ं . ३ म ये िशवनेर नगर भागात (१) थोरात यांचा लॉट ते

वमानतळ कंपाऊंड वॉल (३)

ते

ी

ी संभाजी वाघमारे ते अ णाभाऊ साठे चौक (२)

ी दवणे ते गां दलवार

ी गणपत पवार पयत सी.सी. र ता करणे (२)

ी लोकडे यांचे लॉट ते वमानतळ कंपाऊंड वॉल (४)

ी राठोड यां या घरा पयत खड करण करणे ( . २०.०० ल )

ी पवार ते

ी

ी झाडे (५)

ी भवरे ते

ी गणपत पवार

भाग

ं . ३ म ये जुनी सांगवी भागात दलीत व तीला जोडणारा मु य र ता ते वमानतळ रोड ते बलजीत िनवास (२) बलजीत

भाग

ं . ३ म ये िशवनेर नगर भागात म हं ा

भाग

ं . ३ म ये अंबानगर भागात

िनवास ते

ी पोहरे (३) बलजीत िनवास ते मोनुिसंघ यांचे घरा पयत सी.सी. र ता करणे ( . १०.०० ल )

१२.०० ल )
भाग

ॅ टर ते

ी वणकरे ते

ं . ३ म ये माळटे कड / महाळजा भागात (१)

ती क न सी.सी. र ता करणे ( .

ी रण वरकर ते बु द वहार झडा पयत सी.सी. र ता करणे ( . १२.०० ल )

हाळजा भागातील अंतगत र ते करणे ( . १०.०० ल )
मनपा सवसाधारण सभा ठराव

ी रोडे यांचे घरा पयत Trech द ु

ी बसवंते ते पाईकराव (२)

ी राजु ते

ी पवार यां या घरा पयत तसेच

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक अनु मांक १०४ व १५ मधील नमुद कामे र

शासणाने आवशकता अस याचे कळवी या नुसार खालील अ. ं . ०८ ते १० पयतचे कामे कर यात यावे.

क न

भाग

ं . ३६ म ये

ी शंकर मर बा खडसे यांचे घर ते ल मण म के यांचे घरा पयत आर.सी.सी. र ता, आर.सी.सी. नोली व

भाग

ं . ३६ म ये

ी पंचिशल एकबेकर यांचे घर ते

भाग

ं . ३६ म ये िभमवाड भागात मलिन सारण वा हनी टाकून रोड र टोरचे कामे कर यासाठ यापुव दे यात आलेली

मलिन सारण वाह नी करणे (

पये २५.०० ल

)

मलिन सारण वा हनी करणे ( पये २५.०० ल )
र कम

पये २५.०० ल

ी बी.सी. कांबळे यांचे घरा पयत आर.सी.सी. र ता, आर.सी.सी. नाली व

व सदर या कामासाठ न याने दे यात येणार र कम

मनपा सवसाधारण सभा ठराव
पयतचे कामे कर यात यावे.

. २५.०० ल

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ८९, ९२, ९३, व ९५ र

भाग

ं . ३१ म ये भाग - १ - िस दाथनगर मधील दलीत दफनभुमी ते नावघाट

भाग

ं . ३१ म ये भाग - २ -

भाग

ं . ३१ म ये भाग - ३ -

भाग

ं . ३१ म ये भाग - ४ - िस दाथनगर मधील दलीत दफनभुिम ते नावघाट

( .२५.०० ल )

िस दाथनगर मधील

पयत िस.िस. र ता तयार करणे ( पये २५.०० ल )

ज पयत रटे िनंग वॉल िभंत उभारण

ी जयराम िशंगे यांचे घर ते आ पाली यांचे घर ते दलीत दफनभुिम

तयार करणे ( पये २५.०० ल )
वकास कामे र

क न खालील अ. ं . ११ ते १४

िस दथनगर मधील बाडया यांचे घरा पासुन शेवट पयत ना याचे बांधकाम (आरसीसी क वहट)

तसेच रटिनंग वॉल उभारण ( पये २५.०० ल )

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

असे एकूण ( पये ५०.०० ल )

ज पयत नालीचे बांधकाम व िस.िस. र ता

ं . ७३ दनांक १०.०८.१६ मधील अनु मांक ३०, ३१, ७६, १०२, ११४, ११५, ११६, ११७ वर ल नमुद

क न खालील अ. ं . १५ ते २० पयतचे कामे कर यात यावा

भाग

ं . ३९ म ये के-१ भागात मारोती गो ाम यांचे घर ते संजय नरवाडे यांचे घरा पयत सी.सी. र ता व आर.सी.सी. नाली

भाग

ं . ३९ म ये के-१ भागात सुिनल कांबळे यांचे घर ते चं मुनी हटकर यांचे घरा पयत सी.सी. र ता व आर.सी.सी. नाली

भाग

ं . ३९ म ये के-२ भागात भालु पाईकराव यांचे घर ते रकु सावळे यांचे घरा पयत सी.सी. र ता व आर.सी.सी. नाली

भाग

ं . ३९ म ये के-२ भागात मंगलबाई कांबळे यांचे घर ते तानाजी िसरसाट यांचे घरा पयत सी.सी. र ता व आर.सी.सी.

भाग

ं . ३९ म ये के-२ भागात संजय ज धळे यांचे घर ते

भाग

ं . ३९ म ये के-१, के-२ भागातील संत कबीर नगरातील चं मुनी बु द वहार येथे समाज मं दर उभारणे ( पये १०.००

करणे ( पये ३०.०० ल )

करणे ( पये २५.०० ल )
करणे ( पये २५.०० ल )

नाली करणे ( पये ३०.०० ल )
( पये ३०.०० ल )
ल )

काश यांचे घरा पयत सी.सी. र ता व आर.सी.सी. नाली करणे

*
२१)
२२)
२३)

*
२४)

*
२५)
२६)

२७)
२८)
२९)

*
३०)
३१)

३२)

वषय

(३७)

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

ं ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ०१, १२४ वर ल नमुद वकास कामे र

अ. ं . २१, २२, व २३ चे कामे कर यात यावा
भाग

ं . १ म ये सारनाथ नगर येथे

भाग

ं . १ म ये तुळजाभवानीनगर येथे तळजाभवानी नगर पाट ते ता

भाग

ं . १ म ये वाठोरे यांचे घर ते जयनगर पाट पयत सी.सी. र ता करणे ( पये २०.०० ल )

ी सोनवणे यांचे धर ते ढगे यांचे घरा पयत सीसी. रोड व आरसीसी नाली करणे ( .

१५.०० ल )

यांचे घरा पयत सीसी रोड व आरसीसी नाली करणे

( . १५.०० ल )

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

ं ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक २५ व २६ वर ल नमुद वकास कामे र

अ. ं . २४ चे कामे कर यात यावा

दलीत व ती सुधार योजने अंतगत
नाली चे काम करणे (

भाग

पये १७.०० ल

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

ं . ७ म ये

)

ं . ३-ब म ये व ठल

भाग

ं . ३-ब म ये व ठल

ं ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ९८, ९९ व १०० वर ल नमुद वकास कामे र
मीनीनगर

करणे ( पये १५.०० ल )

ी बु रे यांचे घरा पयत िस.िस. रोड व

ल

ठराव

ं . ७३ मधील अ. ं . १७ ऐवजी

भाग

भाग

ी काळमेध यांचे घर ते

ी

है े यांचे घर ते

ी गोडबोले यांचे घर ते

ी काळमेध यांचे घरा पयत िस.िस. रोड व नाली करणे

ं .१६ मधील जनता कॉलनी समाज मं दरचे ऊवर त काम करणे. ( .२५.००

ं . ५ म ये हषनगर येथील बगीचा वकासीत करणे बाबत (

ं . ७३ मधील अ. ं . ६६ वर नमुद असले या कामा ऐवजी आंबेडकरनगर भागात

र

. २५.०० ल

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

िभमघाट येथे

ं ७३ द. १०.०८.१६ मधील अ. ं . ७१ व १२९ वर ल नमुद वकास कामे र

वहारापयत िसमट र ता करणे. ( .२५ ल )

ी वलास धबाले यां या घरापयत व वध ठकाणी िसमट र ते करणे. ( .२५ ल )
ताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक १०.०८.२०१६ ठराव

तदनंतर मनपा सवसाधारण सभा दनांक ३०.११.२०१७ ठराव

ं . ७३ अ वये मनपा ह ीत व वध

२)

*
३)

*
४)
५)

*

ं . ११७ अ वये मा. महापौर यांना अिधकार

भागात

दान कर यात आली

दान कर यात आले होते

ं . ७३ मधील दलीत व ती सुधार योजने अंतगतची कांह कामे िनकषात बसत नस यामुळे अशा कामा ऐवजी खालील कामे

दलीत व ती सुधार योजने अंतगत कर यास
१)

क न खालील

ािशल क णा वहारापयत िसमट र ता करणे.( .२५ ल )

पीठक वहार ते संघश

गंगाचाळ भागात म जद ते

यामुळे ठराव

)

समाज मं दरचे उवर त काम करणे

दलीत व ती सुधारणा योजने अंतगतची कामे मा. ज हािधकार नांदेड यां याकडे िशफारस कर यासाठ मा यता
होती.

पये १०.०० ल

अ. ं . ३०, ३१ व ३२ चे कामे कर यात यावा.
द ा य मंद र ते

क न

ी माधव वाटारे यां या घरा पयत िस.िस. र ता व नाली

ी अमोल राउत यांचे घर ते

ं . ७३ मधील अ. ं . ३२ वर नमुद

ऐवजी ५०.०० ल )

ठराव

ी धुलधुळे यांचे घर ते

मीनीनगर म ये

( . १५.०० ल )
ठराव

क न खालील

वागत नगर भागात ३०० िमटरची र ते व ६०० िमटरची आर.सी.सी.

खालील अ. ं . २५ व २६ चे कामे कर यात यावा
भाग

क न खालील

शास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

भाग

ं . २ म ये राहलनगर
भागा म ये मलिन सारणा या कामामुळे खराब झालेले र ते िस.िस. रोड करणे व मोकळया जागेत
ु

भाग

ं . १५-अ म ये गोकुळनगर चौक ते गोर ण, ते रोड नंबर २६ पयत िस.िस. र ता मुलभूत सु वधांसह त ( .७५.०० ल )

हायमॅ स पोल उभारणे व वधुत यव था करणे ( पये १५.०० ल )
तसेच गोर ण भागातील अंतगत िस.िस. र ते करणे (
मनपा सवसाधारण सभा ठराव
ची कामे कर यात यावा.
भाग

ं . २९-ब म ये

पये २५.०० ल )

ं ७३ द. १०.०८.१६ मधील अ. ं . ९१ वर ल नमुद वकास कामे र

क न खालील अनु मांक ३

तीनगर दलीत व ती भागात यायामशाळा बांधणे ( पये १०.०० ल )

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

ं . ७३

अनु मांक ४ ची कामे कर यात यावे.

द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक १०७ व १३१ मधील नमुद कामे र

क न खालील

र हमपुर सेथील पुण दलीतव तीतील व वध ठकाणी आरसीसीस र ते आरसीसी नाली व मलिन सारण वा हनी टाकणे ( पये
३८.०० ल )
भाग

ं . ७-क म ये दलीत व ती योजने अंतगत आरसीसी नाली चे काम

पासुन ते

ी अटकोरे यां या घरा पयत िस.िस. र

मनपा सवसाधारण सभा ठराव
ची कामे कर यात यावे.

याचे काम करणे (

ता वत असुन

पये १५.०० ल

)

या ठकाणी

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ५० मधील नमुद कामे र

ी झगडे यां या घरा

क न खालील अनु मांक ६

६)

*
७)

*
८)

९)

१०)

(३८)

भाग

ं . १७-ब म ये राजनगर भागातील प रसरात समाज मं दर बरांधकाम करणे (

मनपा सवसाधारण सभा ठराव
ची कामे कर यात यावे.
भाग

ं . ३८ म ये िसडको

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ११३ मधील नमुद कामे र

११)

१३)

१४)

क न खालील अनु मांक ७

रोड व आर.सी.सी. नाली करणे ( पये ५०.०० ल )
मनपा सवसाधारण सभा ठराव

म ये नमुद कामे कर यात यावे.
भाग

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ९० मधील नमुद कामे र

या पयत िस.िस.

क न खालील अनु मांक ८

ं . २९ म ये (१) पंचिशलनगर भागात समाजमं दर बांधणे ( पये १०.०० ल ) (२) िलंबोणीनगर भागातील समाजमं दराचे

क पाऊंड वॉल बांधणे ( पये १०.०० ल ) (३) पंचिशलनगर भागात
सी.सी. र ता करणे (

पये ०५.०० ल ) (एकूण

पये २५.०० ल )

ी एमेकर यां या घरा पासुन ते

ी तेलंगे यां या घरा पयत

पंचिशलनगर भागात व वध ठकाकणी आरसीसी नाली व िसमट र ता करणे ( पये १०.०० ल )
भाग

ं . १९-ब मधील पंचशील नगर भागात िचमणाजी कांबळे ते थोरात यां या घरा पयत तसेच केशव िशतले ते वनायक

यांचा घरा पयत रोड व दो ह बाजुने आर.सी.सी. नाली बांधणे.
मनपा सवसाधारण सभा ठराव

तसेच पंचशीलनगर भागात वकास काशीदे ते भालेराव यां या

पये २५.०० ल )

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ८१, ८२ व ८५ मधील नमुद कामे र

अनु मांक ११ मधील कामे कर यात यावे.

क न खालील

ट पा

ं . १ - वा मीक नगर येथे दलीत व ती भागात सभागृ हाचे व तार करण व अंतगत िसमट काँ

ट पा

ं . २ - वा मीक नगर येथे दलीत व ती भागात सभागृहाचे

व तार करण व अंतगत िसमट काँ

टचे र ते, नालीचे

ट पा

ं . ३ - वा मीक नगर येथे दलीत व ती भागात सभागृहाचे

व तार करण व अंतगत िसमट काँ

टचे र ते, नालीचे

तसेच ेनेज लाईन टाकणे ( पये २५.०० ल )

बांधकाम तसेच ेनेज लाईन टाकणे ( पये २५.०० ल )

१२)

)

डा संकुला या सुर ा िभंतीपासुन ते नागलोक समाजमं दर ते िसडको मु य र

घरा पयत िसमट रोड व नाली बांधकाम करणे (

*

पये २५.०० ल

बांधकाम तसेच ेनेज लाईन टाकणे ( पये २५.०० ल )
भाग

ं . ३६ म ये भा करेनगर येथे आरसीसी र ते व आरसीसी नाली करणे (

भाग

टचे र ते, नालीचे बांधकाम

पये २५.०० ल )

ं . ३६ वसरणी दलीत व ती भागात व वध ठकाणी आरसीसी र ताव आरसीसी नाली करणे (

पये २५.०० ल

)

१) जयिभमनगर भागात भदरगे यांचे घर ते सुय वंशी यांचे मुकेश कराणा ते नरवाडे यांचे घर, सोनट के यांचे घर ते शेळके यांचे
घर, यवहारे यांचे घर ते भालेराव यां या घरा पयत आरसीसी र ता करणे (
२)

पये २०.०० ल

)

ाव तीनगर भागात वाघमारे ते गायकवाड, नबी अली ते पारवे यां या घरा पयत िस.िस. र ता व आरसीसी नाली करणे

( पये ५०.०० ल )
३) न वन

ाव तीनगर भागात गोडबोले कराणा ते कांबळे , नरवाडे ते जाधव, भरणे ते माळवे, वाघमारे ते बराते पयत िस.िस.

र ता व आरसीसी नाली तयार करणे ( पये ४०.०० ल )

४) चं मुणीनगर भागातील मु य र ता िस.िस. करणे ( पये १४.०० ल )
१५)
१६)

*
१७)
१८)

*
१९)

*
२०)
२१)

५) पवळ िगरणी
.

. ं . १८ म ये कावळे यांचे घर ते वॉटर लॉट पयत एसड बीसी चा लेयर करणे ( पये १२.०० ल )

ं . ३६ आंबेडकरवाद िमशन दलीत व ती भागात व वध ठकाकणी आरसीसी र ते व आरसीसी नाली करणे ( .२५.०० ल )

भाग

ं . ३-ब म ये िस दाथनगर कामगार पुतळा ते

मनपा सवसाधारण सभा ठराव
मधील कामे कर यात यावे.

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक २७ मधील नमुद कामे र

ी व नाथ सरोदे यां या घरा पासुन मु य र

भाग

ी वने गु जी यां या घरा पयत सी.सी. रोड करणे ( पये १५.०० ल )

या पयत सी.सी. रोड तयार करणे (

पये १०.०० ल

क न खालील अनु मांक १७
)

ं . ०७ म ये तथागतनगर हनुमान मं दर ते ई बतवार यांचे टे लस दकाना
पयत िस.िस. रोड करणे ( पये १५.०० ल )
ु

मनपा सवसाधारण सभा ठराव
मधील कामे कर यात यावे.

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ४४ मधील नमुद कामे र

क न खालील अनु मांक १९

१)

ी खडाडे यां या घरापासुन ते रमेश कशन िगर यां या घरा पयत आ ण कांबळे यां या घरा पासुन ते सुभाष बु रे यां या

२)

ी कांबळे यां या घरा पासुन ते िनवृ ी सावंत यां या घरा पयत आरसीसी नाली करणे (िशवनेर नगर) ( पये १०.०० ल )

घरा पयत (िशवनेर नगर) खड करण व िस.िस. रोड करणे ( पये २०.०० ल )
मनपा सवसाधारण सभा ठराव

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक अनु मांक ४६ मधील नमुद कामां या र

क न खालील अनु मांक २० मधील कामे कर यात यावे.

मेस दु

इ रनगर व हमालपुरा भागात र ते अंतगत र ते व ना या व इतर वकासाची कामे करणे ( पये २५.०० ल )
१)

भाग

३)

.

२)
४)

भाग

ं . १० म ये बौ द वहाराचे खु या जागेवर टनशेड उभारणे ( पये १५.०० ल )

ं . १० म ये बौ द वहाराम ये म हला व पु षांसाठ दोन दोन वेगळे शौचालये बांधणे ( पये १०.०० ल )

ं .१० म ये नाना कोकरे यां या घरा पासुन ते साहे बराव नरवाडे यांचे घरा पयत पे हर लॉक रोड करणे ( .१५.०० ल )

. ं . १० म ये समाज मं दरा या कायालयावर न वन

म बांधणे ( पये १०.०० ल )

ती

२२)

*
२३)

२४)

*
२५)
२६)

२७)

२८)

भाग
दु

१)

२)

भागतनगर, लु बनीनगर येथील उवर त ना याचे बांधकाम करणे ( . १०.०० ल )
ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक अनु मांक ६०, ६१ व ६२ मधील नमुद कामा या नावात

ती क न खालील अनु मांक २३ मधील कामे कर यात यावे.
भाग
.

ं .18 मधील गंगाराम कसबे ते मालोजी यां या घरापयत प या या पा याची लाईनसह िस.िस रोड करणे ( .10 ल )

ं .18 मधील भरत तुळसे ते

काश नरवाडे यांचे घरापयत प या या पा याची लाईनसह िस.िस रोड करणे ( . 10 ल )

३) . ं .18 मधील भाउराव भदरगे ते क ड बा गोटमुखे यांचे घरापयत प या या पा याची लाईनसह िस.िस रोड करणे ( .10 ल )
भाग

ं . ५ म ये जवाहरनगर येथे िस.िस. र ता करणे (

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

ं . ७३

पये ०८.०० ल

द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक अनु मांक १२८ मधील नमुद कामा या िश लक

हाळजा येथे अ णाभाऊ साठे समाज मं दर बांधणे ( पये ०६.०० ल )
भाग

ं . ३९ म ये के-१, के-२ म ये राहलनगर
भागातील
ु

ी राघोजी जोगदं ड, सुभाष थोरात व कशोर साळवे यां या घरा

समोर ल मोकळया जागेत समाज मं दर बांधणे ( पये २५.०० ल )
१)

भाग

२)

भाग

ं . २० म ये द ा ये करणा ते

ािशल क णा वहारा पयत िसमट र ता करणे ( पये १५.०० ल )

ं . २० म ये गंगाचाळ भागात वलास धबाले ते म जीद पयत व आनंद म के ते रघु बाबा यां या घरा पयत िसमट

र ता करणे ( पये १०.०० ल )
१)

. ं .२८ म ये संघसेननगर भागात ड पी

३)

. ं .२८ म ये शांतीनगर भागात मुसा यांचे घर ते बाबु यांचे घरा पयत सी.सी. र ता करणे ( . ०५.०० ल )

२)

ं .११८ ते

ी पांडू यांचे घरा पयत आरसीसी नाली

. ं .२८ म ये संघसेननगर भागात बु द वहार ते मटन शाप पयत आरसीसी नाली

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

मधील कामे कर यात यावे.

िशवनेर नगर व व ठल

. ं . ४०-अ शाहनगर
, वा मीक नगर येथील
ु

२)

. ं . ४०-अ िमरानगर येथील

३)

. ं . ४०-अ शाहनगर
येथील
ु

पासुन ते पुढे

ॅ टर एज सी पयत नाली करणे ( पये २५.०० ल )

ी शंकर गोगदरे यां या घरा पासुन प

ी पवार व केशव जमदाडे यां या घरा पयत िस.िस. र ता करणे (

३२)

ीमती

३४)
३५)
३५)

)

पये ०५.०० ल

)

रसागरबाई वाघमारे यां या ग लीतील िस.िस. रोड करणे (

)

. ं . ७-ब म ये पालीनगर दलीत व ती भागात

पये ०५.०० ल

)

(

पये ०५.०० ल

)

. ं . ७-ब पालीनगर दलीत व ती भागात

पये ०५.०० ल

)

ी घुले यांचे घर ते

ी वरवंटकर यांचे घर ते

ी तुषार यांचे घरा पयत WBM व CC रोड करणे
ी कांबळे यांचे घरा पयत WBM व CC रोड करणे

. ं . १ म ये सारनाथनगर येथे

ी सोनसळे यांचे घर ते

ी पंड त यां या घरा पयत िस.िस.रोड व आरसीसी नाली करणे

२)

. ं . १ म ये सारनाथनगर येथे

ी को हे यांचे घर ते

ी कानगुले यांचे घरा पयत िस.िस.रोड व आरसीसी नाली करणे

३)

. ं . १ म ये सांचीनगर पाट ते

( पये १५.०० ल )
( पये १५.०० ल )

३३)

पये ०५.०० ल

ीमती लांगर बाई यां या घरा जवळ ल अधवट झाले या िस.िस. रोड पासुन ते पुढे गणपत

पये ०५.०० ल

(

१)

म भागाकडे असले या लाल झडया

. ं . ४०-अ िमरानगर येथील यादवबाई यां या घरा पासुन ते फुलवरे व लोकरे यां या घरा या पुढ या भागा पयत अंतगत

िस.िस. रोड करणे (

२)

क न खालील अनु मांक २९

मीनीनगर भागातील सुरेश राउत ते लोमटे यांचे घरा पयत आरसीसी र ता व नाली करणे व रणखांबे

१)

१)

लॅ सह बांधणे ( . ०५.०० ल )

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ७७ मधील नमुद कामे र

यांचे घर ते रोडे यांचे घरा पयत नाली करणे व बहा रे ते मह

४)

लॅ सह बांधणे ( . ०५.०० ल )

. ं .२८ म ये शांतीनगर भागात िशवमं दर ते धडके यांचे घरा पयत िस.िस. र ता करणे ( . ०५.०० ल )

भदरगे यां या जवळू न ते नंदनवरे यां या ग ली पयत िस.िस. रोड करणे (

३१)

)

र कमेतुन ठरवातील अ. ं . १३ वर ल खालील अ. ं . २५ वर ल कामास वाढ व देयक दे यात येते.

*

३०)

ं . ८ मधील

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

४)

२९)

(३९)

. ं . ८ मधील

( पये २५.००)
भाग

ी चौरे सर यां या घरा पयत िस.िस. रोड व आरसीसी नाली करणे ( पये १५.०० ल )

भातनगर येथील समाज मं दरा समोर पे हर

४० मधील शाहनगर
भागातील
ु

लॉकचे काम व कुशीनगर येथील अंतगत र

याचे कामे करणे

ी नरंगले यां या घरा या पलीकड ल कोप-यापासुन ते लाकड अडडया पासुन व पुढे

पुर बाई यांचे कराणा दकानापयत
(महादेव मंद र) सी.सी.रोड करणे. ( पये १५ ल )
ु
. .३६ िभमवाड येथे

नाली करणे.( पये १०.ल )
. .२३अ श

ी अंकुश

यामराव सुय यांचे घर ते रामक शन ज धळे यां या घरापयत सी.सी. र ता व आर.सी.सी

नगर येथील संत रोह दास समाज मंद रा समोर सी.सी. र ता करणे.( पये १०.ल )

सुचक:- आनंद च हाण, सतीश राखेवार, शांताबाई मुंडे, गंगाबाई कदम, गफार खान गुलाम महमंद खान, कशोर भवरे ,
डॉ. क णा जमदाडे , इतरत फातेमा स. मजहर हसे
ु न

अनुमोदक :- उमेश पवळे , संजय मोरे, कमलाबाई मु दराज, बावजीर शेख हबीब, इशरत फातेमा अ. शमीम, कशोर यादव,
वैजयंती गायकवाड

दा च हाण,

महापौर
ठराव

(४०)

स. सद यांचा

.१५९

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

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक १०.०८.२०१६ ठराव

ं . ७३ अ वये मनपा ह ीत व वध

दलीत व ती सुधारणा योजने अंतगतची कामे मा. ज हािधकार नांदेड यां याकडे िशफारस कर यासाठ मा यता
होती.

तदनंतर मनपा सवसाधारण सभा दनांक ३०.११.२०१७ ठराव

यामुळे ठराव

२)

*
३)

*
४)
५)

*
६)

*
७)

*
८)

९)

१०)

शास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

भाग

ं . २ म ये राहलनगर
भागा म ये मलिन सारणा या कामामुळे खराब झालेले र ते िस.िस. रोड करणे व मोकळया जागेत
ु

भाग

ं . १५-अ म ये गोकुळनगर चौक ते गोर ण, ते रोड नंबर २६ पयत िस.िस. र ता मुलभूत सु वधांसह त ( .७५.०० ल )

हायमॅ स पोल उभारणे व वधुत यव था करणे ( पये १५.०० ल )
तसेच गोर ण भागातील अंतगत िस.िस. र ते करणे (
मनपा सवसाधारण सभा ठराव
ची कामे कर यात यावा.
भाग

ं . २९-ब म ये

११)

१३)

१४)

क न खालील अनु मांक ३

तीनगर दलीत व ती भागात यायामशाळा बांधणे ( पये १०.०० ल )

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

ं . ७३

अनु मांक ४ ची कामे कर यात यावे.

द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक १०७ व १३१ मधील नमुद कामे र

क न खालील

र हमपुर सेथील पुण दलीतव तीतील व वध ठकाणी आरसीसीस र ते आरसीसी नाली व मलिन सारण वा हनी टाकणे ( पये
३८.०० ल )
भाग

ं . ७-क म ये दलीत व ती योजने अंतगत आरसीसी नाली चे काम

पासुन ते

ी अटकोरे यां या घरा पयत िस.िस. र

मनपा सवसाधारण सभा ठराव
ची कामे कर यात यावे.
भाग

ता वत असुन

पये १५.०० ल

ची कामे कर यात यावे.

ं . ३८ म ये िसडको

)

या ठकाणी

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ५० मधील नमुद कामे र

ं . १७-ब म ये राजनगर भागातील प रसरात समाज मं दर बरांधकाम करणे (

मनपा सवसाधारण सभा ठराव
भाग

याचे काम करणे (

)
क न खालील अनु मांक ७

डा संकुला या सुर ा िभंतीपासुन ते नागलोक समाजमं दर ते िसडको मु य र

रोड व आर.सी.सी. नाली करणे ( पये ५०.०० ल )
मनपा सवसाधारण सभा ठराव

म ये नमुद कामे कर यात यावे.
भाग

ी झगडे यां या घरा

क न खालील अनु मांक ६

पये २५.०० ल

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ११३ मधील नमुद कामे र

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ९० मधील नमुद कामे र

या पयत िस.िस.

क न खालील अनु मांक ८

ं . २९ म ये (१) पंचिशलनगर भागात समाजमं दर बांधणे ( पये १०.०० ल ) (२) िलंबोणीनगर भागातील समाजमं दराचे

क पाऊंड वॉल बांधणे ( पये १०.०० ल ) (३) पंचिशलनगर भागात
सी.सी. र ता करणे (

पये ०५.०० ल ) (एकूण

पये २५.०० ल )

ी एमेकर यां या घरा पासुन ते

ी तेलंगे यां या घरा पयत

पंचिशलनगर भागात व वध ठकाकणी आरसीसी नाली व िसमट र ता करणे ( पये १०.०० ल )
भाग

ं . १९-ब मधील पंचशील नगर भागात िचमणाजी कांबळे ते थोरात यां या घरा पयत तसेच केशव िशतले ते वनायक

यांचा घरा पयत रोड व दो ह बाजुने आर.सी.सी. नाली बांधणे.
मनपा सवसाधारण सभा ठराव

तसेच पंचशीलनगर भागात वकास काशीदे ते भालेराव यां या

पये २५.०० ल )

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ८१, ८२ व ८५ मधील नमुद कामे र

अनु मांक ११ मधील कामे कर यात यावे.

क न खालील

ट पा

ं . १ - वा मीक नगर येथे दलीत व ती भागात सभागृ हाचे व तार करण व अंतगत िसमट काँ

ट पा

ं . २ - वा मीक नगर येथे दलीत व ती भागात सभागृहाचे

व तार करण व अंतगत िसमट काँ

टचे र ते, नालीचे

ट पा

ं . ३ - वा मीक नगर येथे दलीत व ती भागात सभागृहाचे

व तार करण व अंतगत िसमट काँ

टचे र ते, नालीचे

तसेच ेनेज लाईन टाकणे ( पये २५.०० ल )

बांधकाम तसेच ेनेज लाईन टाकणे ( पये २५.०० ल )

१२)

पये २५.०० ल )

ं ७३ द. १०.०८.१६ मधील अ. ं . ९१ वर ल नमुद वकास कामे र

घरा पयत िसमट रोड व नाली बांधकाम करणे (

*

दान कर यात आले होते

ं . ७३ मधील दलीत व ती सुधार योजने अंतगतची कांह कामे िनकषात बसत नस यामुळे अशा कामा ऐवजी खालील कामे

दलीत व ती सुधार योजने अंतगत कर यास
१)

ं . ११७ अ वये मा. महापौर यांना अिधकार

भागात

दान कर यात आली

बांधकाम तसेच ेनेज लाईन टाकणे ( पये २५.०० ल )
भाग
भाग

ं . ३६ म ये भा करेनगर येथे आरसीसी र ते व आरसीसी नाली करणे (

पये २५.०० ल )

ं . ३६ वसरणी दलीत व ती भागात व वध ठकाणी आरसीसी र ताव आरसीसी नाली करणे (

टचे र ते, नालीचे बांधकाम

पये २५.०० ल

)

१) जयिभमनगर भागात भदरगे यांचे घर ते सुय वंशी यांचे मुकेश कराणा ते नरवाडे यांचे घर, सोनट के यांचे घर ते शेळके यांचे
घर, यवहारे यांचे घर ते भालेराव यां या घरा पयत आरसीसी र ता करणे (
२)

पये २०.०० ल

)

ाव तीनगर भागात वाघमारे ते गायकवाड, नबी अली ते पारवे यां या घरा पयत िस.िस. र ता व आरसीसी नाली करणे

( पये ५०.०० ल )

३) न वन

(४१)

ाव तीनगर भागात गोडबोले कराणा ते कांबळे , नरवाडे ते जाधव, भरणे ते माळवे, वाघमारे ते बराते पयत िस.िस.

र ता व आरसीसी नाली तयार करणे ( पये ४०.०० ल )

४) चं मुणीनगर भागातील मु य र ता िस.िस. करणे ( पये १४.०० ल )
१५)
१६)

*
१७)
१८)

*
१९)

*
२०)
२१)

२२)

*
२३)

२४)

*
२५)
२६)

२७)

२८)

५) पवळ िगरणी
.

२९)
३०)

ं . ३६ आंबेडकरवाद िमशन दलीत व ती भागात व वध ठकाकणी आरसीसी र ते व आरसीसी नाली करणे ( .२५.०० ल )

भाग

ं . ३-ब म ये िस दाथनगर कामगार पुतळा ते

मनपा सवसाधारण सभा ठराव
मधील कामे कर यात यावे.
भाग

ी वने गु जी यां या घरा पयत सी.सी. रोड करणे ( पये १५.०० ल )

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक २७ मधील नमुद कामे र

ी व नाथ सरोदे यां या घरा पासुन मु य र

या पयत सी.सी. रोड तयार करणे (

क न खालील अनु मांक १७

पये १०.०० ल

)

ं . ०७ म ये तथागतनगर हनुमान मं दर ते ई बतवार यांचे टे लस दकाना
पयत िस.िस. रोड करणे ( पये १५.०० ल )
ु

मनपा सवसाधारण सभा ठराव
मधील कामे कर यात यावे.

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ४४ मधील नमुद कामे र

क न खालील अनु मांक १९

१)

ी खडाडे यां या घरापासुन ते रमेश कशन िगर यां या घरा पयत आ ण कांबळे यां या घरा पासुन ते सुभाष बु रे यां या

२)

ी कांबळे यां या घरा पासुन ते िनवृ ी सावंत यां या घरा पयत आरसीसी नाली करणे (िशवनेर नगर) ( पये १०.०० ल )

घरा पयत (िशवनेर नगर) खड करण व िस.िस. रोड करणे ( पये २०.०० ल )
मनपा सवसाधारण सभा ठराव

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक अनु मांक ४६ मधील नमुद कामां या र

क न खालील अनु मांक २० मधील कामे कर यात यावे.

मेस दु

ती

इ रनगर व हमालपुरा भागात र ते अंतगत र ते व ना या व इतर वकासाची कामे करणे ( पये २५.०० ल )
१)

भाग

३)

.

२)
४)

भाग

ं . १० म ये बौ द वहाराचे खु या जागेवर टनशेड उभारणे ( पये १५.०० ल )

ं . १० म ये बौ द वहाराम ये म हला व पु षांसाठ दोन दोन वेगळे शौचालये बांधणे ( पये १०.०० ल )

ं .१० म ये नाना कोकरे यां या घरा पासुन ते साहे बराव नरवाडे यांचे घरा पयत पे हर लॉक रोड करणे ( .१५.०० ल )

. ं . १० म ये समाज मं दरा या कायालयावर न वन

भाग

ं . ८ मधील

दु

१)

२)

म बांधणे ( पये १०.०० ल )

भागतनगर, लु बनीनगर येथील उवर त ना याचे बांधकाम करणे ( . १०.०० ल )

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक अनु मांक ६०, ६१ व ६२ मधील नमुद कामा या नावात

ती क न खालील अनु मांक २३ मधील कामे कर यात यावे.
भाग
.

ं .18 मधील गंगाराम कसबे ते मालोजी यां या घरापयत प या या पा याची लाईनसह िस.िस रोड करणे ( .10 ल )

ं .18 मधील भरत तुळसे ते

काश नरवाडे यांचे घरापयत प या या पा याची लाईनसह िस.िस रोड करणे ( . 10 ल )

३) . ं .18 मधील भाउराव भदरगे ते क ड बा गोटमुखे यांचे घरापयत प या या पा याची लाईनसह िस.िस रोड करणे ( .10 ल )
भाग

ं . ५ म ये जवाहरनगर येथे िस.िस. र ता करणे (

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

ं . ७३

पये ०८.०० ल

)

द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक अनु मांक १२८ मधील नमुद कामा या िश लक

र कमेतुन ठरवातील अ. ं . १३ वर ल खालील अ. ं . २५ वर ल कामास वाढ व देयक दे यात येते.
हाळजा येथे अ णाभाऊ साठे समाज मं दर बांधणे ( पये ०६.०० ल )
भाग

ं . ३९ म ये के-१, के-२ म ये राहलनगर
भागातील
ु

ी राघोजी जोगदं ड, सुभाष थोरात व कशोर साळवे यां या घरा

समोर ल मोकळया जागेत समाज मं दर बांधणे ( पये २५.०० ल )
१)

२)

भाग

भाग

ं . २० म ये द ा ये करणा ते

ािशल क णा वहारा पयत िसमट र ता करणे ( पये १५.०० ल )

ं . २० म ये गंगाचाळ भागात वलास धबाले ते म जीद पयत व आनंद म के ते रघु बाबा यां या घरा पयत िसमट

र ता करणे ( पये १०.०० ल )
१)

. ं .२८ म ये संघसेननगर भागात ड पी

३)

. ं .२८ म ये शांतीनगर भागात मुसा यांचे घर ते बाबु यांचे घरा पयत सी.सी. र ता करणे ( . ०५.०० ल )

२)
४)

*

. ं . १८ म ये कावळे यांचे घर ते वॉटर लॉट पयत एसड बीसी चा लेयर करणे ( पये १२.०० ल )

ं .११८ ते

ी पांडू यांचे घरा पयत आरसीसी नाली

. ं .२८ म ये संघसेननगर भागात बु द वहार ते मटन शाप पयत आरसीसी नाली

लॅ सह बांधणे ( . ०५.०० ल )

लॅ सह बांधणे ( . ०५.०० ल )

. ं .२८ म ये शांतीनगर भागात िशवमं दर ते धडके यांचे घरा पयत िस.िस. र ता करणे ( . ०५.०० ल )

मनपा सवसाधारण सभा ठराव

मधील कामे कर यात यावे.

िशवनेर नगर व व ठल

ं . ७३ द. १०.०८.१६ मधील अनु मांक ७७ मधील नमुद कामे र

मीनीनगर भागातील सुरेश राउत ते लोमटे यांचे घरा पयत आरसीसी र ता व नाली करणे व रणखांबे

यांचे घर ते रोडे यांचे घरा पयत नाली करणे व बहा रे ते मह
१)

. ं . ४०-अ शाहनगर
, वा मीक नगर येथील
ु

२)

. ं . ४०-अ िमरानगर येथील

पासुन ते पुढे

क न खालील अनु मांक २९

ॅ टर एज सी पयत नाली करणे ( पये २५.०० ल )

ी शंकर गोगदरे यां या घरा पासुन प

ी पवार व केशव जमदाडे यां या घरा पयत िस.िस. र ता करणे (

म भागाकडे असले या लाल झडया

पये ०५.०० ल

)

ीमती लांगर बाई यां या घरा जवळ ल अधवट झाले या िस.िस. रोड पासुन ते पुढे गणपत

भदरगे यां या जवळू न ते नंदनवरे यां या ग ली पयत िस.िस. रोड करणे (

पये ०५.०० ल

)

३)

. ं . ४०-अ शाहनगर
येथील
ु

४)
३१)

पये ०५.०० ल

(

पये ०५.०० ल

)

३४)
३५)
३५)

वषय-

)

(

पये ०५.०० ल

)

. ं . ७-ब पालीनगर दलीत व ती भागात

१)

पये ०५.०० ल

ी घुले यांचे घर ते

ी तुषार यांचे घरा पयत WBM व CC रोड करणे

ी वरवंटकर यांचे घर ते

ी कांबळे यांचे घरा पयत WBM व CC रोड करणे

ी सोनसळे यांचे घर ते

ी पंड त यां या घरा पयत िस.िस.रोड व आरसीसी नाली करणे

२)

. ं . १ म ये सारनाथनगर येथे

ी को हे यांचे घर ते

ी कानगुले यांचे घरा पयत िस.िस.रोड व आरसीसी नाली करणे

३)

. ं . १ म ये सांचीनगर पाट ते

. ं . ८ मधील

( पये २५.००)
भाग

ी चौरे सर यां या घरा पयत िस.िस. रोड व आरसीसी नाली करणे ( पये १५.०० ल )

भातनगर येथील समाज मं दरा समोर पे हर

४० मधील शाहनगर
भागातील
ु

लॉकचे काम व कुशीनगर येथील अंतगत र

याचे कामे करणे

ी नरंगले यां या घरा या पलीकड ल कोप-यापासुन ते लाकड अडडया पासुन व पुढे

पुर बाई यांचे कराणा दकानापयत
(महादेव मंद र) सी.सी.रोड करणे. ( पये १५ ल )
ु
. .३६ िभमवाड येथे

नाली करणे.( पये १०.ल )
. .२३अ श

ी अंकुश

यामराव सुय यांचे घर ते रामक शन ज धळे यां या घरापयत सी.सी. र ता व आर.सी.सी

नगर येथील संत रोह दास समाज मंद रा समोर सी.सी. र ता करणे.( पये १०.ल )
ताव

नांदेड ज हयातील नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी मधुन जाणा-या खालील नमुद रा य मागाक रता वळण र

कामे पूण झाली आहे त.

सदर बाहय वळण र

याचे यापुढे देखभाल दु

कर यासाठ ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे त.े

तीचा खच नांदे ड वाघाळा शहर महानगरपािलके कडन
ु

१)

नांदेड पूणा रोड छ पती चौक ते तरोडा नाका, राज कॉनर, वकशाप कॉनर, नागाजु ना चौक ते अ णाभाऊ साठे चौक.

३)

रे वे

४)

५)
६)

नागाजु ना चौक ते महाराणा

ताप चौक ते बाफना चौक.

टे शन ते देगलुर नाका ओ हर

जुना म ढा ते आंबेडकर चौक
नम कार चौक ते माळटेकड

दध
ु डे अर ते उ माननगर रोङ

ज पयत

ज

सुचक:- शेख हबीब बावजीर, डॉ. शीला कदम, गु खुदे सुंदरलाल,
महापौर
ठराव

स. सद यांचा

अनुमोदक:- रावत दपकिसंह, अिभषेक सौदे,
सौ.

योती खेडकर.

मोद खेडकर

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

आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

ं .१६०

ठराव

सदर बाहय वळण र

याचे यापुढे देखभाल दु

तीचा खच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके कडन
ु

कर यासाठ ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजुर करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येत.ो
पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

िनयमानुसार आयु ांनी

१)

नांदेड पूणा रोड छ पती चौक ते तरोडा नाका, राज कॉनर, वकशाप कॉनर, नागाजु ना चौक ते अ णाभाऊ साठे चौक.

३)

रे वे

४)

५)
६)

वषय-

नागाजु ना चौक ते महाराणा

ताप चौक ते बाफना चौक.

टे शन ते देगलुर नाका ओ हर

जुना म ढा ते आंबेडकर चौक
नम कार चौक ते माळटेकड

दध
ु डे अर ते उ माननगर रोङ

यांची

याव न वाहतुक सुरळ तपणे होत अस याने सदर खालील नमुद नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपािलका ह ीतील लांबी अवग कृ त क न सदर र

२)

िनयमानुसार

नांदेड ज हयातील नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी मधुन जाणा-या खालील नमुद रा य मागाक रता वळण र

कामे पूण झाली आहे त.

यांची

याव न वाहतुक सुरळ तपणे होत अस याने सदर खालील नमुद नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपािलका ह ीतील लांबी अवग कृ त क न सदर र

२)

)

. ं . १ म ये सारनाथनगर येथे

( पये १५.०० ल )
( पये १५.०० ल )

३३)

रसागरबाई वाघमारे यां या ग लीतील िस.िस. रोड करणे (

. ं . ७-ब म ये पालीनगर दलीत व ती भागात

२)
३२)

ीमती

. ं . ४०-अ िमरानगर येथील यादवबाई यां या घरा पासुन ते फुलवरे व लोकरे यां या घरा या पुढ या भागा पयत अंतगत

िस.िस. रोड करणे (
१)

(४२)

ज पयत

ज

नांदेड वाघाळा शहरमहानगरपािलका

े ात २०११

या जनगणनेनुसार उघडयावर शौचास जाणा-या कुटू ंबांची सं या १२०७३ होती,

स या नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त एकुण ४०
े ासाठ नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका

े ात क

भाग आहे त.

यापैक १४

भाग पूव पासुनच हागणदार मु

होते. उव रत

शासना या बीएसपयूपी योजने अंतगत साधारणत: १८००० लाभा याना

शौ यालयासह घर बांधुन दे यात आलेले आहे त.

(४३)

क

शासना या

व छ भारत अिभयाना अंतगत दले या सूचनेनुसार द. ०७ व ०८

ऑग ट २०१५ रोजी शहरात केले या सव णानुसार ५०७३ कुटू ंब उघडयावर शौचास जाणारे आढळू न आलेले आहे त.
लाभा याना वैय

क शौचालय बांध याचा लाभ दे यात आलेला आहे.

यापैक ४१८४

तसेच शहराम ये न वन १३ ठकाणी सामुदायीक शौचालये बांध यात

आलेले आहे त व शहरात एकुण १८० सावजिनक िसटस उपल ध आहे त.

तसेच

या भागात भूमीगत गटार लाईन टाकलेली नाह

कंवा या

योजनेचा लाभ दला नाह अशी चार ठकाण या भागात महापालीकेने फरते शौचालय उपल ध क न दलेले आहे त.
शहर हागणदार मु

िनदशनास आलेली नाह .

कर यासाठ महापालीकेने सव

भागातील शाळा, महा वघालये, बचतगट ई याद ंचे

ठराव

शासना या

ं . १६१

ताव सादर

नांदेड वाघाळा शहरमहानगरपािलका

यां या

वयंघोषणाप

ा

भाग हागणदार मु

अस याबाबतचे घोषणाप

असुन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका

े

े ात २०११

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका

शौ यालयासह घर बांधुन दे यात आलेले आहे त.

ठराव

या जनगणनेनुसार उघडयावर शौचास जाणा-या कुटू ंबांची सं या १२०७३ होती,

े ात क

क

भाग आहे त.

यापैक १४

भाग पूव पासुनच हागणदार मु

होते. उव रत

शासना या बीएसपयूपी योजने अंतगत साधारणत: १८००० लाभा याना

शासना या

व छ भारत अिभयाना अंतगत दले या सूचनेनुसार द. ०७ व ०८

क शौचालय बांध याचा लाभ दे यात आलेला आहे.

यापैक ४१८४

तसेच शहराम ये न वन १३ ठकाणी सामुदायीक शौचालये बांध यात

आलेले आहे त व शहरात एकुण १८० सावजिनक िसटस उपल ध आहे त.

तसेच

या भागात भूमीगत गटार लाईन टाकलेली नाह

कंवा या

योजनेचा लाभ दला नाह अशी चार ठकाण या भागात महापालीकेने फरते शौचालय उपल ध क न दलेले आहे त.
शहर हागणदार मु

िनदशनास आलेली नाह .

कर यासाठ महापालीकेने सव पय

तसेच यासाठ सव संबंिधत स.सद यांचे

भागातील शाळा, महा वघालये, बचतगट ई याद ंचे

वयंघोषणाप

केलेले असून आज िमतीस उघडयावर शौचास जाणा-यांची सं या

यां या
ा

भाग हागणदार मु

अस याबाबतचे घोषणाप

असुन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका

े

झा या बाबतची घोषना ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येत.ो
वषय –

नांदेड शहरातील वाढती रहदार सुरळ त हो यासाठ रा ीय कृ षी वकास योजने अंतगत टिमनल माकट

मनपा ह ीत सांगवी येथील गट
सिमती ठराव

ं . ६८ मधील १ हे टर २२ आर सरकार गायरान जमीन

ं . ५९ द. ३०.०७.२०१५ रोजी पार त केला.

२९.१२.२०१६ रोजी ह तांतर त कर यात आलेला आहे .
सदर ठकाणी

राहु शकतात व

या अनुषंगाने

या ठकाणी (१) पाक ग

सांगवी मु य र ता ते

सदर ठकाणी

ठराव

पेस (२) गोदाम (३) ऑ फस (४) उपहारगृह, कांह दकाने
ु

यासाठ अंदाजे . १.४५ कोट अपे ीत आहे असे एकूण

पावर ल खच

क टिमनल माकट उभे कर याक रता BOT त वावर करणे

आयु ांनी सादर केले या

थायी

मनपास दनांक
क उभे

(५) मेड ल, बँ कंग,

तावानुसार

या या कांह भागाचे

. ११.५९ कोट अपे ीत आहे .

कंवा मनपाकडन
कर यासाठ
ू

करण

क टिमनल माकट उभे कर याक रता BOT त वावर कर यास

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

नांदेड शहरातील वाढती रहदार सुरळ त हो यासाठ रा ीय कृ षी वकास योजने अंतगत टिमनल माकट

मनपा ह ीत सांगवी येथील गट

ं . ६८ मधील १ हे टर २२ आर सरकार गायरान जमीन

ं . ५९ द. ३०.०७.२०१५ रोजी पार त केला.

२९.१२.२०१६ रोजी ह तांतर त कर यात आलेला आहे .
सदर ठकाणी

राहु शकतात व

या

टेशन, इं धन पंप (७) वजन काटा (८) वधुत यव था इ याद सोयी सु वधा करणे गरजेचे आहे तसेच

ताव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर.

ं . १६२

सिमती ठराव

े

वकसीत करणे आव यक आहे सदर जागेत अंदाजे ६०

क टिमनल माकट उभे कर याक रता अंदाजे . १०.१४ कोट खच अपे ीत आहे तसेच र

क रता सदर ठकाणी

महापौर

क टिमनल उभे कर याक रता मनपा

क टिमनल माकट पयतचा अ ोच र ता देखील करणे गरजेचे आहे.

भुसंपादन करणे आव यक असून
िनणया तव

े

तसेच

हागणदार मु

थापन कर यासाठ

या अनुषंगाने मा. ज हािधकार कायालयाकडन
ू उपरो

क टिमनल उभे कर यासाठ १.२२ हे टर

पोसट ऑ फस सु वधा (६) स वस

या

हागणदार मु

ऑग ट २०१५ रोजी शहरात केले या सव णानुसार ५०७३ कुटू ंब उघडयावर शौचास जाणारे आढळू न आलेले आहे त.
लाभा याना वैय

तसेच

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

स या नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त एकुण ४०
े ासाठ

केलेले असून आज िमतीस उघडयावर शौचास जाणा-यांची सं या

तसेच यासाठ सव संबंिधत स.सद यांचे

झा या बाबत सभेने घोषना करणेकर ता
महापौर

य

या ठकाणी (१) पाक ग

पोसट ऑ फस सु वधा (६) स वस
सांगवी मु य र ता ते

सदर ठकाणी

या अनुषंगाने मा. ज हािधकार कायालयाकडन
ू उपरो

क टिमनल उभे कर यासाठ १.२२ हे टर

या अनुषंगाने

े

े

थायी

मनपास दनांक

वकसीत करणे आव यक आहे सदर जागेत अंदाजे ६०

पेस (२) गोदाम (३) ऑ फस (४) उपहारगृह, कांह दकाने
ु

क उभे

(५) मेड ल, बँ कंग,

टेशन, इं धन पंप (७) वजन काटा (८) वधुत यव था इ याद सोयी सु वधा करणे गरजेचे आहे तसेच

क टिमनल माकट पयतचा अ ोच र ता देखील करणे गरजेचे आहे.

क टिमनल माकट उभे कर याक रता अंदाजे . १०.१४ कोट खच अपे ीत आहे तसेच र

भुसंपादन करणे आव यक असून

थापन कर यासाठ

क टिमनल उभे कर याक रता मनपा

यासाठ अंदाजे . १.४५ कोट अपे ीत आहे असे एकूण

पावर ल खच

या या कांह भागाचे

. ११.५९ कोट अपे ीत आहे .

(४४)

क रता सदर ठकाणी

क टिमनल माकट उभे कर याक रता BOT त वावर कर यासाठ

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

महारा

शासन सामा य

शासन वभाग, शासन प रप क

ं . अपंग-१००४/

.१८/०४/१६-अ दनांक १५ ए ल २००४ नुसार

शासक य कमचा-यां या बदलीचे विनयमन कर यासाठ शासनाने दनांक १६ जानेवार २००४ रोजी
राहन
ु शास कय सेवेतील अपंग कमचा-यां या बद या
िनदशीत केलेले आहे.

यानुसार अकोला महानगरपािलका येथील

ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते

शासक य सोयीनुसार श य अस यास

या पत केले या अ यादेशास अिधन

यां या राह या ठकाणाजवळ करा यात असे

ी वसंत हरामण पवार, िलपीक ( ेड वेतन

. ५२००-२०२०

( द यांग) मनपा अकोला यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथे कौटू ं बक कारणा तव वशेष बाब
घे याबाबतचे नाहरकत

१७.०८.१६ व २३.०९.१६

माणप

दे याची िशफारस केलेली आहे.

तसेच नगर वकास रा यमं ी तथा पालकमं ी अकोला यांचे

क रता महारा

नुसार

शासन, सामा य

शासन वभाग, शासन प रप

ी वसंत हरामण पवार िलपीक ( ेडवेतन

. ५२०० ते २०२००

शहर महानगरपािलका येथे कौटू ंबीक कारणा तव वशेष बाब
ताव सवसाधारण सभेसमोर मा यते तव सादर.

महापौर
ठराव

ं .१६३

महारा

शासनाचा

शासन सामा य

ं . अपंग-१००४/

माणप

ेडपे १९००) अपंग ( द यांग) मनपा अकोला यांनी नांदेड वाघाळा

हणुन बदलीने सेवेत सामावून घे या बाबतचे नाहरकत

शासन वभाग, शासन प रप क

िनदशीत केलेले आहे.

यानुसार अकोला महानगरपािलका येथील

ठराव

ं . अपंग-१००४/

शासक य सोयीनुसार श य अस यास

या पत केले या अ यादेशास अिधन

यां या राह या ठकाणाजवळ करा यात असे

ी वसंत हरामण पवार, िलपीक ( ेड वेतन

. ५२००-२०२०

दे याची िशफारस केलेली आहे.

क रता महारा

नुसार

शासन, सामा य

हणुन बदलीने सेवेत सामावून

तसेच नगर वकास रा यमं ी तथा पालकमं ी अकोला यांचे

शासन वभाग, शासन प रप

ी वसंत हरामण पवार िलपीक ( ेडवेतन

. ५२०० ते २०२००

शहर महानगरपािलका येथे कौटू ंबीक कारणा तव वशेष बाब

ं . अपंग-१००४/

माणप

र

.१८/०४/१६-अ दनांक १५ ए ल २००४

ेडपे १९००) अपंग ( द यांग) मनपा अकोला यांनी नांदेड वाघाळा

हणुन बदलीने सेवेत सामावून घे या बाबतचे नाहरकत

ताव

याचे

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मा. ज हािधकार िनवास लगत मु य र
ी संत नरहर महाराज माग व मु य र

असे नामकरण करणे.

दनांक

दे याची िशफारस केलेली

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

ेडपे १९००), अपंग

याप ा वये संबंधीत हे अकोला मनपा येथे कायरत असुन ते मुळ र हवाशी नांदेड ज हयातील अस याने सदर

कमचार यांना नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत बदली सामावून घे यास तयार अस याचे नाहरकत
आहे .

मा यतेसाठ

.१८/०४/१६-अ दनांक १५ ए ल २००४ नुसार

( द यांग) मनपा अकोला यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथे कौटू ं बक कारणा तव वशेष बाब
माणप

माणप

तावास मंजुर दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

राहन
ु शास कय सेवेतील अपंग कमचा-यां या बद या

१७.०८.१६ व २३.०९.१६

दे याची िशफारस केलेली

.१८/०४/१६-अ दनांक १५ ए ल २००४

शासक य कमचा-यां या बदलीचे विनयमन कर यासाठ शासनाने दनांक १६ जानेवार २००४ रोजी

घे याबाबतचे नाहरकत

दनांक

याप ा वये संबंधीत हे अकोला मनपा येथे कायरत असुन ते मुळ र हवाशी नांदेड ज हयातील अस याने सदर

कमचार यांना नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत बदली सामावून घे यास तयार अस याचे नाहरकत
आहे .

ेडपे १९००), अपंग

हणुन बदलीने सेवेत सामावून

तसेच

यापासुन साय स कॉलेजकडे जाणा-या र

ीनगर येथील ब.के. हॉलजवळ ल चौर

यास

माणप

दे यास ह

या पासुन लेबर कॉनीकडे जाणा-या

याचे समाजसेवक कै. वसंतराव बोडके माग

ी व कमा चौक असे नामकरण क न सदर ल ित ह

ठकाणी नामफलक बस वणेसाठ ह सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

सुचक :महापौर

मोद (बंडु) खेडकर

अनुमोदक :- सौ. संिगता पृ वीराज ( ब लु यादव) राओ े

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील खालील र
आलेले नसेल या अट वर खालील

र

यांना, यापुव कोण याह

शासक य व आथ क मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे त.े

असेल तर पुव याच नाव कायम ठे व यात यावे
ठराव

ं . १६४

सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव

ी संत नरहर महाराज माग व मु य र

र

याचे

र

यांचे यापुव नांव दे यात आलेले असेल तर पुव याच नांव कायम ठे व यात यावे

र

तसेच

ीनगर येथील

नाव दे यात

यापुव नाव दे यात आलेले

यात बदल कर यात येवू नये असे ह

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मा. ज हािधकार िनवास लगत मु य र

असे नामकरण करणे.

कारचे

यां या नावा समोर दश व यात आलेले नाव दे यास व बोड लाव याची

यापासुन साय स कॉलेजकडे जाणा-या र

ब.के. हॉलजवळ ल चौर

यास

ी

नांवामनपा

या पासुन लेबर कॉनीकडे जाणा-या

याचे समाजसेवक कै. वसंतराव बोडके माग

व कमा चौक असे नाव दे यापुव सदर ल ित ह

यात बदल कर यात येवु नये या अट वर सदर ल

यास नांव दे यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते समंत करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

वषय

(४५)

ं .-

मनपाके या माता गुजर जी वसावा उ ाना या व तार त भागात उ ान वकसीत कर याचे काम

उ ानात म यभागी लहान मुलांसाठ वेगवेगळया Videogames लाव या क रता दोन हॉ स व
म ये

व वध

कारे चे Videogames व खेळणी साह य बचतगटातील म हलांना व

असले या या वगाला
य

द यांग

हारांडा उपल ध आहे .
य

ंना

दोन हॉ सम ये व वध

समोर सादर.

ित

२)

एकच Videogames कंवा खेळणी साह य दे यात येईल.

या या य

ची राह ल.

Videogames कंवा खेळणी साह यापासुन िमळणारे उ प नात मनपाचा कोण याह

५)

सवात जा त परवाना शु काचा दे कार दे णा-या

६)

महापौर

अजदार हा महापािलका

तावाचा

े ातील र हवाशी असावा लागेल.

शासना या

ं . १६५

वकार क न खेळणी साह य बसव याची परवानगी दे यात येईल.

तावास मंजुर दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव

मनपाके या माता गुजर जी वसावा उ ाना या व तार त भागात उ ान वकसीत कर याचे काम

व वध

कारे चे Videogames व खेळणी साह य बचतगटातील म हलांना व

असले या या वगाला
य

ची राह ल.

कारचा ह सा राहणार नाह .

उ ानात म यभागी लहान मुलांसाठ वेगवेगळया Videogames लाव या क रता दोन हॉ स व
म ये

ताव मनपा सवसाधारण सभे

येक गेम / खेळणीसाह याला वाष क परवाना शु क आकार यात येईल वष संप यानंतर परवा याचे नुतनीकरण क न

घे याची ज मेदार ह संबंधीत य

४)

ठराव

ताव फ

Videogames कंवा खेळणी साह य बसवून चालव याची ज मेदार ह

३)

सदर ल हॉ स

द यास समाजातील दल
ीत
ु

कारचे Videogames व इतर खेळणी साह य बचत गटातील म हलांना व द यांग

ंना खालील अट व शत नुसार वाष क परवाना शु क आका न चालव याक रता दे णे या मा यते तव

१)

सदर ल

याय दे यासारखे होईल. व यां या उ प नात महानगरपािलके दारे सहा य करता येणे श य आहे.

क रता उपवरो

अट व शत :-

गतीपथावर आहे .

द यांग

गतीपथावर आहे .

हारांडा उपल ध आहे .
य

ंना

सदर ल

सदर ल हॉ स

द यास समाजातील दल
ीत
ु

याय दे यासारखे होईल. व यां या उ प नात महानगरपािलके दारे सहा य करता येणे श य आहे.

क रता उपवरो

दोन हॉ सम ये व वध

कारचे Videogames व इतर खेळणी साह य बचत गटातील म हलांना व द यांग

ंना खालील अट व शत नुसार वाष क परवाना शु क आका न चालव याक रता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजुर करते व

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
अट व शत :१)

२)
३)
४)

५)
६)

वषय -

ित

ताव फ

एकच Videogames कंवा खेळणी साह य दे यात येईल.

Videogames कंवा खेळणी साह य बसवून चालव याची ज मेदार ह

या या य

ची राह ल.

येक गेम / खेळणीसाह याला वाष क परवाना शु क आकार यात येईल वष संप यानंतर परवा याचे नुतनीकरण क न

घे याची ज मेदार ह संबंधीत य

ची राह ल.

Videogames कंवा खेळणी साह यापासुन िमळणारे उ प नात मनपाचा कोण याह
सवात जा त परवाना शु काचा दे कार दे णा-या
अजदार हा महापािलका

तावाचा

े ातील र हवाशी असावा लागेल.

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ज हा

नांदेड येथील गट

कारचा ह सा राहणार नाह .

वकार क न खेळणी साह य बसव याची परवानगी दे यात येईल.

ताव

शासन ( ज हािधकार ) यांची गायरानची असलेली जागा मौजे कौठा ता. ज.

मांक ८० मधील जागा मनपा कायालयीन प

महानगरपािलके माफत सदर ल जागेत महा मा बस वे र यांचा अ

ं . जवमा/२००४२/१३ दनांक १८.११.२०१३ अ वये नांदेड वाघाळा शहर
ढ पुतळा उभार यासाठ पुतळयाची जागा मनपाकेची सिमतीने िन

के यामुळे सदरची जागा ह तांर त कर यासाठ मा. ज हािधकार यांना कळ व यात आले होते.
मा. ज हािधकार यांचे प

येथील गट

ं . ८० मधील

े

त

ं . २०१७/मशाका-२/जमीन/टे-२/िसआर-०२ दनांक १८.०१.२०१७ नुसार मौ. कौठा ता. ज. नांदेड

०८ आर (आठ आर) शासक य जमीन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस उपल ध क न दे यासाठ

शास कय जमीनीचे सन २०”१७ चे मु यांकन

पये ६०,८३,०००/- महसुल व इतर या लेखािशषवर चलान दारे स वर शासन जमा करावी

तसेच सदर जमीनी या वापराबाबत सहा यक संचालक नगररचना व मनपा िनयमावली यां या अट व शत चे पालन कर याबाबत हमीप
सादर करावे जेणे क न

करणात जमीन

दान कर याबाबतची पुढ ल कायवाह कर यात येईल असे महापािलकेस कळ व यात आली.

मा. ज हािधकार यांनी कळ व यानुसार मनपा कायालयीन प

मौजे कौठा ता. ज. नांदेड येथील गट

क न घेणेसाठ ठरले या र कमे पैक

नांदेड यां याकडे जमा कर यात आली.

पये १५,००,०००/- चा धनादेश

मा. ज हािधकार नांदेड यांचे प

नांदेड येथील गट

ं . ८० मधील

े

व पात ताबा दे यात आलेला आहे.

ं जवमा/१४०९२/१७ द. १९.०१.२०१७ अ वये मनपा ह ीत

ं . ८० मधील ०८ आर शास कय गायरान जमीन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस ह तांर त
ं . १३८७६७ द. १९.०१.२०१७, धनादे श

ं . २०१७/मशाका-२/जमीन/टे -२/िसआर-०२

०८ आर शासक य जमीन आयु

दारे मा. ज हािधकार

द. २०.०१.२०१७ अ वये मौ. कौठा ता. ज.

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस सदर ल जमीनीचा ता पुर या

(४६)

क रता वर ल सव व तु थती वचार करता ज हा

शासनाने दलेली मौजे कौठा ता. ज. नांदेड येथील गट

आर शास कय गायरान जमीनीत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत महा मा बस वे र यांचा अ

ं . ८० मधील ०८

ढ पुतळा उभार यासाठ

ह

जागा आर ीत कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक:- मोरे संजय
महापौर
ठराव

अनुमोदक :- पवळे उमेश

स. सद यांचा

ं . १६६

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

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ज हा

नांदेड येथील गट

शासन ( ज हािधकार ) यांची गायरानची असलेली जागा मौजे कौठा ता. ज.

मांक ८० मधील जागा मनपा कायालयीन प

ं . जवमा/२००४२/१३ दनांक १८.११.२०१३ अ वये नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपािलके माफत सदर ल जागेत महा मा बस वे र यांचा अ

ढ पुतळा उभार यासाठ पुतळयाची जागा मनपाकेची सिमतीने िन

के यामुळे सदरची जागा ह तांर त कर यासाठ मा. ज हािधकार यांना कळ व यात आले होते.
मा. ज हािधकार यांचे प

येथील गट

ं . ८० मधील

े

त

ं . २०१७/मशाका-२/जमीन/टे-२/िसआर-०२ दनांक १८.०१.२०१७ नुसार मौ. कौठा ता. ज. नांदेड

०८ आर (आठ आर) शासक य जमीन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस उपल ध क न दे यासाठ

शास कय जमीनीचे सन २०”१७ चे मु यांकन

पये ६०,८३,०००/- महसुल व इतर या लेखािशषवर चलान दारे स वर शासन जमा करावी

तसेच सदर जमीनी या वापराबाबत सहा यक संचालक नगररचना व मनपा िनयमावली यां या अट व शत चे पालन कर याबाबत हमीप
सादर करावे जेणे क न

करणात जमीन

दान कर याबाबतची पुढ ल कायवाह कर यात येईल असे महापािलकेस कळ व यात आली.

मा. ज हािधकार यांनी कळ व यानुसार मनपा कायालयीन प

मौजे कौठा ता. ज. नांदेड येथील गट

ं . ८० मधील ०८ आर शास कय गायरान जमीन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस ह तांर त

क न घेणेसाठ ठरले या र कमे पैक

पये १५,००,०००/- चा धनादेश

नांदेड यां याकडे जमा कर यात आली.

मा. ज हािधकार नांदेड यांचे प

नांदेड येथील गट

ं . ८० मधील

े

व पात ताबा दे यात आलेला आहे.

ं जवमा/१४०९२/१७ द. १९.०१.२०१७ अ वये मनपा ह ीत

ं . १३८७६७ द. १९.०१.२०१७, धनादे श

ं . २०१७/मशाका-२/जमीन/टे -२/िसआर-०२

०८ आर शासक य जमीन आयु

क रता वर ल सव व तु थती वचार करता ज हा

दारे मा. ज हािधकार

द. २०.०१.२०१७ अ वये मौ. कौठा ता. ज.

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस सदर ल जमीनीचा ता पुर या

शासनाने दलेली मौजे कौठा ता. ज. नांदेड येथील गट

आर शास कय गायरान जमीनीत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत महा मा बस वे र यांचा अ

ं . ८० मधील ०८

ढ पुतळा उभार यासाठ

जागा आर ीत कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय -

र

ताव

महारा

सुवणजयंती नगरो थान योजने अंतगत तरोडा व शहर

यापैक 20 र ते पुण झाले असुन 14 र ते

आहे .

सदर र ता तरोडा पॅकेज

. 30.18 कोट एवढ आहे .

गितपथावर आहेत.

भागातील एकूण 35 र ते कर याचे

. 26.35 कोट असुन िनवीदा

व ह यातुन खच कर याचे िनयोजन होते.

अस याने शहरातील खालील र ते करणे आव यक आहे.
अ. .

कामाचे नांव

तसेच पॅकेज अंतगत

. 2.17 कोट बचत

01

िसंचन भवन ते जंगमवाड KVA ते तरोडा नाका

02

हनुमान गड र ता ते MGM कॉलेज रोड

03

माधव दाल िमल ते आनंदनगर

04

दे गलुर रोड ते संगत साह ब गु

05

पहेलवान ट हाऊस ते चौफाळा ते संगत सा हब पेठ

12,23,620

06

िसडको मेन रोड (वसंतराव नाईक कॉलेज ते ढवळे कॉनर)

22,20,133

07

सुय दय नगर पाट ते खड कर ते अंजुमन बेगमर ( ब.के-12)

39,78,128

08

हडको बस

14,21,564

09

डॉ. लेन र ता

15,10,796

10

ल मीनारायण नगर गेट नं.02 ते हनुमान मं दर

17,61,547

11

बाफना आर.ओ.बी. साई गॅरेज ते िचंतावार कॉनर

29,15,256

क रता वर ल

यांचे काम

माणे र

11,56,380
9,48,216
30,34,096

दारा

15,26,688

टॉप ते होिमओपॅथीक कॉलेज

2,16,96,424
याक रता लागणारा खच हा नगरो थान योजनेतुन वगळ यात येणा-या

ता वत कर यात येत आहे.

यानुसार उपरो

. 02.17 कोट या र

सुचक :- स. वर िसंघ गाड वाले, अ. स ार अ. गफुर
स. सद यांचा

याऐवजी

र ते नगरो थान योजने या बचती कमंतीमधुन करणे तसेच शासनास

कळ व याक रता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
महापौर

वीकृ ती कमंत

अंदा जत कमंत

एकूण
11 र

ता वत आहे या

उव रत 01 र ता महापािलका ह ीत नस यामुळे वगळ यात आला

ं . 01 म ये असुन सदर पॅकेजची अंदाजप क य कमंत

वाढ व र कम मनपा

ह

अनुमोदक :- मोरे संजय गंगाधरराव

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

(४७)
ठराव

ं . १६७

ठराव

महारा
र

सुवणजयंती नगरो थान योजने अंतगत तरोडा व शहर

यापैक 20 र ते पुण झाले असुन 14 र ते

आहे .

सदर र ता तरोडा पॅकेज

. 30.18 कोट एवढ आहे .

गितपथावर आहेत.

भागातील एकूण 35 र ते कर याचे

उव रत 01 र ता महापािलका ह ीत नस यामुळे वगळ यात आला

ं . 01 म ये असुन सदर पॅकेजची अंदाजप क य कमंत

वाढ व र कम मनपा

ता वत आहे या

. 26.35 कोट असुन िनवीदा

व ह यातुन खच कर याचे िनयोजन होते.

तसेच पॅकेज अंतगत

वीकृ ती कमंत

. 2.17 कोट बचत

अस याने शहरातील खालील र ते करणे आव यक आहे.
अ. .

कामाचे नांव

अंदा जत कमंत

01

िसंचन भवन ते जंगमवाड KVA ते तरोडा नाका

11,56,380

02

हनुमान गड र ता ते MGM कॉलेज रोड

03

माधव दाल िमल ते आनंदनगर

04

दे गलुर रोड ते संगत साह ब गु

05

पहेलवान ट हाऊस ते चौफाळा ते संगत सा हब पेठ

12,23,620

06

िसडको मेन रोड (वसंतराव नाईक कॉलेज ते ढवळे कॉनर)

22,20,133

07

सुय दय नगर पाट ते खड कर ते अंजुमन बेगमर ( ब.के-12)

39,78,128

08

हडको बस

14,21,564

09

डॉ. लेन र ता

15,10,796

10

ल मीनारायण नगर गेट नं.02 ते हनुमान मं दर

17,61,547

11

बाफना आर.ओ.बी. साई गॅरेज ते िचंतावार कॉनर

29,15,256

9,48,216
30,34,096

दारा

15,26,688

टॉप ते होिमओपॅथीक कॉलेज

एकूण
क रता वर ल
11 र

यांचे काम

माणे र

2,16,96,424
याक रता लागणारा खच हा नगरो थान योजनेतुन वगळ यात येणा-या

ता वत कर यात येत आहे .

यानुसार उपरो

. 02.17 कोट या र

याऐवजी

र ते नगरो थान योजने या बचती कमंतीमधुन करणे तसेच शासनास

कळ व याक रता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

वषय---

ताव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

भाग

ी स यद जलील स यद अजीज, रा. परबु-हाणनगर (३)
ी गो वंद (६)
राह यासाठ

ं . १६ मधील (१)

ी शेख फैजान पता अ दल
ु खादर रा. लेबर कालनी, (२)

ी िमझा नईम बेग, लेबर कालनी (४)

ी गफुर भाई िम ी, लेबर कालनी (५)

ी शेख नसीर शे. खादर, रा. नई आबाद हे लोक मोलमजुर क न आपला उपजीवीका चाल वत आहेत.

यांचा

वता:चा घर नस याने

यांना मनपाकेतील साईट

असुन सदर ल िश लक असले या घरकुला पैक

ं . ३४

शहरात

ाव तीनगर येथे घरकुलाचे बांधकाम कर यात आलेले

येक एक-एक घरकुल संबंधीतास दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता

दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक:- स. जानी म. कासीम
महापौर

अनुमोदक:- अंजुम बेगम शेख अफरोज
स. सद यांचा

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

(४८)
ठराव

ं . १६८

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

भाग

ी स यद जलील स यद अजीज, रा. परबु-हाणनगर (३)
ी गो वंद (६)
राह यासाठ

ं . १६ मधील (१)

ी शेख फैजान पता अ दल
ु खादर रा. लेबर कालनी, (२)

ी िमझा नईम बेग, लेबर कालनी (४)

ी गफुर भाई िम ी, लेबर कालनी (५)

ी शेख नसीर शे. खादर, रा. नई आबाद हे लोक मोलमजुर क न आपला उपजीवीका चाल वत आहेत.

यांचा

वता:चा घर नस याने

यांना मनपाकेतील साईट

असुन सदर ल िश लक असले या घरकुला पैक

ं . ३४

शहरात

ाव तीनगर येथे घरकुलाचे बांधकाम कर यात आलेले

येक एक-एक घरकुल संबंधीतास दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता

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

ताव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव

कामे दलीत व ती सुधार योजने अंतगत कर यास

ं . ७३ मधील अनु मांक १५

शास कय व आथ क मा यता दे यात येते.

१)

नावाशमनपा

भाग

ं . १३ मधील सखोजीनगर व िम नगर भागात वधुत यव था करणे

२)

नावाशमनपा

भाग

ं . १३ मधील व ठलनगर,

क रता वर ल

व ८६ नमुद कामा ऐवजी खालील

. २५.०० ल

हाळजा िशव लगत येथे मलिन सारणची लाईन टाकणे

माणे दलीत व ती योजने अंतगत उ

. २५.०० ल

कामे कर यास ह मनपा सव साधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक:- स. वर िसंघ गाड वाले

ठराव

अनुमोदक :-

ं . १६९

अ. स ार अ. गफर

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव
कामे दलीत व ती सुधार योजने अंतगत कर यास

ं . ७३ मधील अनु मांक १५

शास कय व आथ क मा यता दे यात येत.े

१)

नावाशमनपा

भाग

ं . १३ मधील सखोजीनगर व िम नगर भागात वधुत यव था करणे

२)

नावाशमनपा

भाग

ं . १३ मधील व ठलनगर,

क रता वर ल

व ८६ नमुद कामा ऐवजी खालील

. २५.०० ल

हाळजा िशव लगत येथे मलिन सारणची लाईन टाकणे

माणे दलीत व ती योजने अंतगत उ

. २५.०० ल

कामे कर यास ह मनपा सव साधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय -

ताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त JNNURM, नगरो थान व इतर िनधीतुन शहरातील काह

बांधकाम कर यात आलेले असुन मागील ८ ते १० वषाम ये यावर द ु
दु

त करणे आव यक आहे . तसेच शहरातीन काह

मुख डांबर र

यांचे

तीचे काम केलेले नस यामुळे काह भागात खराब झालेले र ते

मुख वदळ चे र ते अितशय खराब अस यामुळे यांची द ु

त करणे आव यक

आहे .
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या थायी सिमती व मनपा सव साधारण सभेत मुख वाहतुक या द ु
मागणी कर यात आली असुन थािनक आमदार व थािनक खासदार यांनी शहरातील मुख र
केलेली होती. महापािलकेचे मा. महापौर, मा. सभापती, सभागृ ह नेता, काह जे सद य, मा. उपायु
मुख र

यांची

माणे खच अपे

य
त आहे .

यांची द ु

तीबाबत वारं वार

ती कर याबाबत सुचना

( वकास) यां या समावेत शहरातील

थळ पाहाणी कर यात आली. थळ पाहाणी अंती जे मुख रहदार ची र ते अ यंत खराब असून जे खालील

(४९)
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील खालील

माणे मु य र

यां ची द ु

ती करणे.

डॉ.च वार ते सुंद रनगर र ता व हनुमान गड ते पौ णमा नगर मु य र ता डांबर करण करणे, िचंतावार कॉनर ते व ठल

मनी मं दर

डांबर र ता करणे, माधव दाल िमल ते आनंदनगर (पाट-2) डांबर र ता करणे, गणेशनगर रोड ते नां देड हाऊिसंग सोसायट ते

शांत ब ड ंग

डांबर र ता करणे. रोड नं. 37 कोटा या बाजुचा र ता डांबर र ता करणे, अ सीस बँक कलामं दर NTC िमल गेट ते दे गांवचाळ डांबर र ता
करणे, िचखलवाड रोड ते महावीर चौक डॉ. अधापूरकर ग ली डांबर र ता करणे, मुरमुरे ग ली डांबर र ता करणे, शांतीनगर पहे लवान ट
◌ाऊस ते दे गलुर नाका डांबर
अस यामुळे सदर ल र
सहयोगनगर समोर, गु

यांची द ु

र ता करणे, तरोडा भागातील ल मीनगर येथे अंतगत र ते मलिन सारणा या कामामुळे खराब झालेली
ती करणे (सी.सी.रोड), लालवाड

दारा चौर ता पे हर द ु

ज ते िशवाजीनगर र ता डांबर र ता करणे, VIP रे ट हाऊस समोर,

ती डांबर र ता करणे , भगतिसंग रोड महाराणा रण जतिसंघ माकट ते केळ माकट रोड नं .

29 डांबर र ता करणे, तरोडा भागातील आश वादनगर येथे अंत गत र ते मलिन सारणा या कामामुळे खराब झालेली अस यामुळे सदर ल
र

यांची द ु

ती करणे (सी.सी.रोड), भुसार लाईन रोड डांबर र ता करणे,

टे ट बँक ऑफ है ाबाद ते

अ णाभाऊ साठे चौक ते नम कार चौक डांबर र ता करणे, रे ट हाऊस ते महा माफुले शाळा व पॉिलटे
करणे, रोड नं. 24

ानमाता ते बरकत कॉ पले स डांबर र ता करणे, रे वे

टे शन ते बस

वमींग पुल डांबर र ता करणे,

नक कॉलेज ते भा यनगर डांबर र ता

टॅ ड डांब र र ता करणे, Road No. 32 Canal Road

Crossing डांबर र ता करणे , द तापुरे कॉ पले स ते डॉ. आंबेडकर शाळा ते िशवाजीनगर ROB र ता डांबर र ता करणे, या ीिनवास पोलीस
चौक ते अबचलनगर कमान डांबर र ता करणे, हडको पाणी टाक ते P1- P2 कॉनर पयत डांबर र ता करणे, कमवीर नगर येथे शे ट यां चे
घर मेन रोड पयत डांबर र ता करणे, दशमेश हॉ पीटल गु

दारा गेट नं. 2 िचखलवाड कॉनर डांबर र ता करणे, संभाजी चौक ते झोन

ऑ फस डांबर र ता करणे, बसवे र चौक ते हडको पाणी टाक उ◌ा◌ंबर र ता करणे, उ माननगर चौक ते िशवाजी गाडन ते हडको बस

टॉप

डांबर र ता करणे, डॉ. रायवार हॉ पीटल ते कुसूमताई शाळा डांबर र ता करणे, र वनगर चौक ते पोलीस चौक डांबर र ता करणे, मराठा
हॉटे ल ते भाट या कॉ पले स मगनपुरा डांबर र ता करणे, मोर चौक ते महानगरपािलका ह

वाड र ता डांबर र ता करणे, VIP रोड पे ोल पंप

योती टॉक ज रोड डांबर र ता करणे . िशवमं दरा रोड ल मीनारायण नगर गेट नं 1 ते आर.आर. मेड कल आसरा नगर डांब र र ता करणे ,
अ णाभाऊसाठे चौक ते टाऊन माकट कॉनर व बाफना ROB ते िचंतावार कॉनर डांबर र ता करणे, वसरणी महा मा फुले चौक ते वाघमारे
डांबर र ता करणे, मालेगांव रोड (वेदांतनगर) ते तरोडा खु डांबर र ता करणे. मालेगांव रोड (सोरभ बार) ते आयो यानगर डांबर र ता करणे,
नावाशमनपा ह ीत ल मीनारायणनगर म ये ल मी लॉ

पालमकर ते अ ता िनवास गाडे गांवकर यां चे घरा पयत सी.सी. र ता करणे ,

नावाशमनपा ह ीत नुमािनया कॉलनी भागात बबन साब ते कुरेशी समद ते हक अशरफ भाई ते खादे मो ीन पयत सी.सी. र ता करणे,
नावाशमनपा ह ीत पाटबंधारे नगर जारेकर ते वाकले ते

साद िनवास पयत सी.सी. र ता करणे, नावाशमनपा ह ीत रह मपुर म ये शेख युसूफ

ते म जीद पयत सी.सी. र ता करणे, नावाशमनपा ह ीत शंकरनगर म ये तारा लेड ज टे लर ते बोमनाळे ते तळवळकर पयत सी.सी. र ता
करणे. नावाशमनपा ह ीत वसरणी भागात अ सार दवाखाना ते नावघाट रोड पयत डांबर र ता करणे, १) नावाशमनपा ह ीत िसडको भागात
शेळके ते हनुमान मं दर ते कोरके ते मंजुळकर २.

वामी समथ मं दर ते मठ ते ध डगे, अमरनाथ हॉ पीटल ३. दे व ते ज गी महाराज, कदम

ते जी.बी पाट ल ते अिमलकंठवार पयत डांबर र ता करणे, नावाशमनपा ह ीत िसडको भागात िशवाजी व ालय मु य र ता ते महाजन व
वजय ते द मं दर पयत सी.सी र ता करणे, नावाशमनपा ह ीत िसडको भागात कदम पाट ल ते कांताई िनवास सी.सी. र ता करणे,
नावाशमनपा ह ीत हडको भागात जोशी ते रहाटकर कराणा ते कुलथे कॉनर पयत डांबर र ता करणे, नावाशमनपा ह ीत आसरा नगर भागात
अंतगत सी.सी. र ते तयार करणे. नावाशमनपा ह ीत तरोडा खु . भागात

वयंवर मंग ल कायालय मु य र ता ते झंपलवार ते वाघमारे यां या

घरापयत सी.सी. र ता करणे, नावाशमनपा ह ीत तरोडा खु . भागात मुंडे ते कपाळे पयत सी.सी. र ता करणे,

भाग

ं . 7 तरोडा खु . रमेश

ढवळे ते मनोज डोईजड पयत सी.सी. र ता करणे, बालाजी तांदळे ते व णुकांत हबाडे ते तु ेवार पयत सी.सी. र ता करणे, कैलासनगर भगात
डॉ. बोजलवार ते सावंत ते पा या या टाक पयत डांबर र ता करणे, बी.के. हॉल मु य र
नगर येथे

नेज चे मलिन सारणा या कामा मुळे खराब झालेले र ते दे

करणे, डॉ. लेन म ये कदम हॉ पीटल समोर ल र

र ता करणे,
भागात

याचे उवर त कामाचे डांबर करण करणे,पाटनुरकर

फुले रसवंतीगृ ह ते ववेकनगर हनुमान मं दर पयत र ता

यांचे डांब र करण करणे, िशवाजीनगर अ ीनी हॉ पीटल ते का दे हॉ पीटल पयत र

डांबर करण करणे, कौठा मेन रोड ते वटे मोड शाळा ते मा णक
अं बका योग कुट र र

त करणे,

भु मं दर पयत र

याचे

यांचे डांबर करण करणे, महावीर सोसायट क याणकर ते

याचे डांब र करण करणे, िसडको भागात १. बराजदार ते मुधोळकर २.दाचावार ते कलं ी ३.िनबुरगे ते िशंदे पयत डांबर

यदशनी शाळा ते गुज र चौक पयत डाबर र ता करणे, उ मानशाह िमल ते

न क

तान पयत र ता करणे, िसडको

ाने र नगर बस टॉप ते इं दरा गांधी शाळा पयत डांबर र ता करणे, पांडूरंग भागात रतनिसंघ च हाण ते िचलकेवार हॉ पीटल पयत

र ता करणे, हनुमान गड भागात मु य र ता ते ताजनगर म जीद कडे जाणारा डांबर र ता करणे, हनुमान गड मु य र ता ड .पी. ते कदम
यां या घरा पयत डांबर र ता करणे, हनुमान गड भागात माता मं दर ते एम.जी.एम. कॉलेज पयत डांबर र ता करणे, महावीर चौक ते गांधी
पुतळा डांबर र ता करणे, बलालनगर कॉनॅर ते संगतसाह ब गु

दारा डांबर र ता करणे, दे गलुर नाका ते चौफाळा पोलीस चौक डांबर र ता

करणे, चं लोक हॉटे ल ते महादे व मं दर सी.सी. र ता करणे, गांधी नगर भागात अंतगत सी.सी. र ते करणे , नावघाट पुल ते मरघाट नद
कना-या लगत सी.सी. र ता करणे, पावडे वाईन शॉप ते पंचनामा पेपपर ते महा वरसोसायट कमान पयत व भाजी मंड ते जलानी भाई हॉटे ल
पयत िस.िस. करणे.

पये

159813440/-

(५०)

यानुसार महानगरपािलके या अथसंक प २०१७-१८ अ वये न वन र ते व नाली यासाठ

. ४.०० कोट व र ते व नाली द ु

तीसाठ

.

५.०० कोट तसेच स.सद य वे छा िनधी . २.०० कोट व वाड वकास िनधी . ३४.४० कोट यािशषका अंतगत एकुण . ४५.४० कोट ऐवढया
िनधीची तरतुद आहे. महानगरपािलका सवसाधरण सभेने
सभाठराव

क पाची कामे पुण कर याक रता व ीय सं थाकडन
ु कज घे याक रता सवसाधरण

. ९४ द. १४.१०.२१०६ अ वये मा यता दान केली होती. यानुसार हडको
या सं थाकडन
. १५० कोट चे कज उभारले आहे. महापािलका
ु
ु

सभेने कज उभारणीची मा यता दे ताना शहरातील मु य र

यांचे हॉटिम स हॉटलेड प दतीने डांबर करण कर याचा देखील समावेश केला होता. कज

उभारणी शासन िनणय द. २४.०३.२०१७ नुसार शासनाने शासन िनणयातील मु ा
बंधनकारक राह ल. सदर कज िनधी या योजना यित र

इतर

. ४ अ वये सदर कज या योजनाथ वापरणे महानगरपािलकेस

योजनाथ वापरता येणार नाह , असे नमुद आहे. महापािलकेची आिथक

वचारात घेता वर ल कामे मनपा िनधीतुन कर यास कं ाटदार तयार होत नाह .

यामुळे कजामधुन या कामासाठ िनधी

थती

यावयाचा

अस यासशासनाची मा यता घेणे आव यक आहे. बहतां
ु श कामे डांबर करणाची अस यामुळे १५ जुन पुव करणे आव यक आहे . यासाठ तातड ने
िन वदा

या पुण करणे आव यक आहे. शहरातील मुख र

अंतगत िन वदा

याची गरज वचारात घेता शासन मा यतेचा

ताव पाठवुन तुतास मनपा िनधी

या हाती घे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे यात येते

क रता वर ल सव कामासाठ लागणार र कम

. 159813440/- ची एक ीत िन वदा तातड ने काढ यासाठ

शासक य व आिथक

मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक
कायवाह करावी.
सुचक :- मोरे संजय
महापौर

ठराव

अनुमोदक:- पवळे उमेश, आनंद च हाण
स.सद यांचा

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

ं .१७०

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त JNNURM, नगरो थान व इतर िनधीतुन शहरातील काह
र

यांचे बांधकाम कर यात आलेले असुन मागील ८ ते १० वषाम ये यावर द ु

खराब झालेले र ते द ु
यांची द ु

त करणे आव यक आहे . तसेच शहरातीन काह

मुख डांबर

तीचे काम केलेले नस यामुळे काह भागात

मुख वदळ चे र ते अितशय खराब अस यामुळे

त करणे आव यक आहे .
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या

थायी सिमती व मनपा सव साधारण सभेत

दु

तीबाबत वारं वार मागणी कर यात आली असुन

र

यांची द ु

थािनक आमदार व

मुख वाहतुक या

थािनक खासदार यांनी शहरातील

मुख

ती कर याबाबत सुचना केलेली होती. महापािलकेचे मा. महापौर, मा. सभापती, सभागृ ह नेता, काह जे

सद य, मा. उपायु

( वकास) यां या समावेत शहरातील

मुख र

पाहाणी अंती जे मुख रहदार ची र ते अ यंत खराब असून जे खालील

यांची

य

थळ पाहाणी कर यात आली. थळ

माणे खच अपे

त आहे .

(५१)
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील खालील

माणे मु य र

यां ची द ु

ती करणे.

डॉ.च वार ते सुंद रनगर र ता व हनुमान गड ते पौ णमा नगर मु य र ता डांबर करण करणे, िचंतावार कॉनर ते व ठल

मनी मं दर

डांबर र ता करणे, माधव दाल िमल ते आनंदनगर (पाट-2) डांबर र ता करणे, गणेशनगर रोड ते नांदेड हाऊिसंग सोसायट ते

शांत ब ड ंग

डांबर र ता करणे. रोड नं. 37 कोटा या बाजुचा र ता डांबर र ता करणे, अ सीस बँक कलामं दर NTC िमल गेट ते दे गांवचाळ डांबर र ता
करणे, िचखलवाड रोड ते महावीर चौक डॉ. अधापूरकर ग ली डांबर र ता करणे, मुरमुरे ग ली डांबर र ता करणे, शांतीनगर पहे लवान ट
◌ाऊस ते दे गलुर नाका डांबर
अस यामुळे सदर ल र
सहयोगनगर समोर, गु

यांची द ु

र ता करणे, तरोडा भागातील ल मीनगर येथे अंतगत र ते मलिन सारणा या कामामुळे खराब झालेली
ती करणे (सी.सी.रोड), लालवाड

दारा चौर ता पे हर द ु

ज ते िशवाजीनगर र ता डांबर र ता करणे, VIP रे ट हाऊस समोर,

ती डांबर र ता करणे , भगतिसंग रोड महाराणा रण जतिसंघ माकट ते केळ माकट रोड नं .

29 डांबर र ता करणे, तरोडा भागातील आश वादनगर येथे अंत गत र ते मलिन सारणा या कामामुळे खराब झालेली अस यामुळे सदर ल
र

यांची द ु

ती करणे (सी.सी.रोड), भुसार लाईन रोड डांबर र ता करणे,

टे ट बँक ऑफ है ाबाद ते

अ णाभाऊ साठे चौक ते नम कार चौक डांबर र ता करणे, रे ट हाऊस ते महा माफुले शाळा व पॉिलटे
करणे, रोड नं. 24

ानमाता ते बरकत कॉ पले स डांबर र ता करणे, रे वे

टे शन ते बस

वमींग पुल डांबर र ता करणे,

नक कॉलेज ते भा यनगर डांबर र ता

टॅ ड डांब र र ता करणे, Road No. 32 Canal Road

Crossing डांबर र ता करणे , द तापुरे कॉ पले स ते डॉ. आंबेडकर शाळा ते िशवाजीनगर ROB र ता डांबर र ता करणे, या ीिनवास पोलीस
चौक ते अबचलनगर कमान डांबर र ता करणे, हडको पाणी टाक ते P1- P2 कॉनर पयत डांबर र ता करणे, कमवीर नगर येथे शे ट यां चे
घर मेन रोड पयत डांबर र ता करणे, दशमेश हॉ पीटल गु

दारा गेट नं. 2 िचखलवाड कॉनर डांबर र ता करणे, संभाजी चौक ते झोन

ऑ फस डां बर र ता करणे, बसवे र चौक ते हडको पाणी टाक उ◌ा◌ंबर र ता करणे, उ माननगर चौक ते िशवाजी गाडन ते हडको बस

टॉप

पये

डांबर र ता करणे, डॉ. रायवार हॉ पीटल ते कुसूमताई शाळा डांबर र ता करणे, र वनगर चौक ते पोलीस चौक डांबर र ता करणे, मराठा
हॉटे ल ते भाट या कॉ पले स मगनपुरा डांबर र ता करणे, मोर चौक ते महानगरपािलका ह

वाड र ता डांबर र ता करणे, VIP रोड पे ोल पंप

159813440/-

योती टॉक ज रोड डांबर र ता करणे . िशवमं दरा रोड ल मीनारायण नगर गेट नं 1 ते आर.आर. मेड कल आसरा नगर डांब र र ता करणे ,
अ णाभाऊसाठे चौक ते टाऊन माकट कॉनर व बाफना ROB ते िचंतावार कॉनर डांबर र ता करणे, वसरणी महा मा फुले चौक ते वाघमारे
डांबर र ता करणे, मालेगांव रोड (वेदांतनगर) ते तरोडा खु डांबर र ता करणे. मालेगांव रोड (सोरभ बार) ते आयो यानगर डांबर र ता करणे,
नावाशमनपा ह ीत ल मीनारायणनगर म ये ल मी लॉ

पालमकर ते अ ता िनवास गाडे गांवकर यां चे घरा पयत सी.सी. र ता करणे ,

नावाशमनपा ह ीत नुमािनया कॉलनी भागात बबन साब ते कुरेशी समद ते हक अशरफ भाई ते खादे मो ीन पयत सी.सी. र ता करणे,
नावाशमनपा ह ीत पाटबंधारे नगर जारेकर ते वाकले ते

साद िनवास पयत सी.सी. र ता करणे, नावाशमनपा ह ीत रह मपुर म ये शेख युसूफ

ते म जीद पयत सी.सी. र ता करणे, नावाशमनपा ह ीत शंकरनगर म ये तारा लेड ज टे लर ते बोमनाळे ते तळवळकर पयत सी.सी. र ता
करणे. नावाशमनपा ह ीत वसरणी भागात अ सार दवाखाना ते नावघाट रोड पयत डांबर र ता करणे, १) नावाशमनपा ह ीत िसडको भागात
शेळके ते हनुमान मं दर ते कोरके ते मंजुळकर २.

वामी समथ मं दर ते मठ ते ध डगे, अमरनाथ हॉ पीटल ३. दे व ते ज गी महाराज, कदम

ते जी.बी पाट ल ते अिमलकंठवार पयत डांबर र ता करणे, नावाशमनपा ह ीत िसडको भागात िशवाजी व ालय मु य र ता ते महाजन व
वजय ते द मं दर पयत सी.सी र ता करणे, नावाशमनपा ह ीत िसडको भागात कदम पाट ल ते कांताई िनवास सी.सी. र ता करणे,
नावाशमनपा ह ीत हडको भागात जोशी ते रहाटकर कराणा ते कुलथे कॉनर पयत डांबर र ता करणे, नावाशमनपा ह ीत आसरा नगर भागात
अंतगत सी.सी. र ते तयार करणे. नावाशमनपा ह ीत तरोडा खु . भागात

वयंवर मंग ल कायालय मु य र ता ते झंपलवार ते वाघमारे यां या

घरापयत सी.सी. र ता करणे, नावाशमनपा ह ीत तरोडा खु . भागात मुंडे ते कपाळे पयत सी.सी. र ता करणे,

भाग

ं . 7 तरोडा खु . रमेश

ढवळे ते मनोज डोईजड पयत सी.सी. र ता करणे, बालाजी तांदळे ते व णुकांत हबाडे ते तु ेवार पयत सी.सी. र ता करणे, कैलासनगर भगात
डॉ. बोजलवार ते सावंत ते पा या या टाक पयत डांबर र ता करणे, बी.के. हॉल मु य र
नगर येथे

नेज चे मलिन सारणा या कामा मुळे खराब झालेले र ते दे

करणे, डॉ. लेन म ये कदम हॉ पीटल समोर ल र

र ता करणे,
भागात

याचे उवर त कामाचे डांबर करण करणे,पाटनुरकर

फुले रसवंतीगृ ह ते ववेकनगर हनुमान मं दर पयत र ता

यां चे डांब र करण करणे, िशवाजीनगर अ ीनी हॉ पीटल ते का दे हॉ पीटल पयत र

डांबर करण करणे, कौठा मेन रोड ते वटे मोड शाळा ते मा णक
अं बका योग कुट र र

त करणे,

भु मं दर पयत र

याचे

यांचे डांबर करण करणे, महावीर सोसायट क याणकर ते

याचे डांब र करण करणे, िसडको भागात १. बराजदार ते मुधोळकर २.दाचावार ते कलं ी ३.िनबुरगे ते िशंदे पयत डांबर

यदशनी शाळा ते गुज र चौक पयत डाबर र ता करणे, उ मानशाह िमल ते

न क

तान पयत र ता करणे, िसडको

ाने र नगर बस टॉप ते इं दरा गांधी शाळा पयत डांबर र ता करणे, पांडूरंग भागात रतनिसंघ च हाण ते िचलकेवार हॉ पीटल पयत

र ता करणे, हनुमान गड भागात मु य र ता ते ताजनगर म जीद कडे जाणारा डांबर र ता करणे, हनुमान गड मु य र ता ड .पी. ते कदम
यां या घरा पयत डांबर र ता करणे, हनुमान गड भागात माता मं दर ते एम.जी.एम. कॉलेज पयत डांबर र ता करणे, महावीर चौक ते गांधी
पुतळा डांबर र ता करणे, बलालनगर कॉनॅर ते संगतसाह ब गु

दारा डांबर र ता करणे, दे गलुर नाका ते चौफाळा पोलीस चौक डांबर र ता

करणे, चं लोक हॉटे ल ते महादे व मं दर सी.सी. र ता करणे, गांधी नगर भागात अंतगत सी.सी. र ते करणे , नावघाट पुल ते मरघाट नद
कना-या लगत सी.सी. र ता करणे, पावडे वाईन शॉप ते पंचनामा पेपपर ते महा वरसोसायट कमान पयत व भाजी मंड ते जलानी भाई हॉटे ल
पयत िस.िस. करणे.

यानुसार महानगरपािलके या अथसंक प २०१७-१८ अ वये न वन र ते व नाली यासाठ

. ४.०० कोट व र ते व नाली द ु

तीसाठ

.

५.०० कोट तसेच स.सद य वे छा िनधी . २.०० कोट व वाड वकास िनधी . ३४.४० कोट यािशषका अंतगत एकुण . ४५.४० कोट ऐवढया
िनधीची तरतुद आहे. महानगरपािलका सवसाधरण सभेने
सभाठराव

क पाची कामे पुण कर याक रता व ीय सं थाकडन
ु कज घे याक रता सवसाधरण

. ९४ द. १४.१०.२१०६ अ वये मा यता दान केली होती. यानुसार हडको
या सं थाकडन
. १५० कोट चे कज उभारले आहे. महापािलका
ु
ु

सभेने कज उभारणीची मा यता दे ताना शहरातील मु य र

यांचे हॉटिम स हॉटलेड प दतीने डांबर करण कर याचा देखील समावेश केला होता. कज

उभारणी शासन िनणय द. २४.०३.२०१७ नुसार शासनाने शासन िनणयातील मु ा
बंधनकारक राह ल. सदर कज िनधी या योजना यित र
\

. ४ अ वये सदर कज या योजनाथ वापरणे महानगरपािलकेस

इतर योजनाथ वापरता येणार नाह , असे नमुद आहे. महापािलकेची आिथक

थती

(52)
वचारात घेता वर ल कामे मनपा िनधीतुन कर यास कं ाटदार तयार होत नाह .

यामुळे कजामधुन या कामासाठ िनधी

यावयाचा

अस यासशासनाची मा यता घेणे आव यक आहे. बहतां
ु श कामे डांबर करणाची अस यामुळे १५ जुन पुव करणे आव यक आहे . यासाठ तातड ने
िन वदा

या पुण करणे आव यक आहे. शहरातील मुख र

अंतगत िन वदा

याची गरज वचारात घेता शासन मा यतेचा

या हाती घे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे यात येते

क रता वर ल सव कामासाठ लागणार र कम

ताव पाठवुन तुतास मनपा िनधी

. 159813440/- ची एक ीत िन वदा तातड ने काढ यासाठ

शासक य व आिथक

मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक
कायवाह करावी.
महापौर

सदर ल सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जाह र कर यात येते.
शेवट रा गीत
वा र त/-

नगरसिचव

नावाशमनपा नांदेड

हण यात आले.

वा र त/-

महापौर

नावाशमनपा नांदेड

