नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
(अथसंक पीय वशेष सभा)
मंगळवार,

द. ३१.३.२०१५ रोजी सायं. ४.००

वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची अंदाजपऽक य

वशेष

सभा

महानगरपािलके या न वन प पींग ःटे शन येथे भर वण्यात आली होती.
उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र क न सदर सभेस खालील स.सदःय उप ःथत होते.
मा.अ.स तार अ.गफुर, महापौर
सवौी ौीमती/
च हाण आनंद शंकरराव

कदम गंगाबाई नारायणराव

क याणकर बालाजी द तराव

ःवामी शैजला कशोर

पवळे उमेश दे वराव

कंठे वाड स वता मारोतराव

पांढरे ःनेहा सुधाकर

फा ख अली खा इिलयाज खॉ

क याणकर बालाजी दे वदासराव

आनेवार गंगासागर संद प

भवरे कशोर दामोधर

कदम शीला कदम

ूमोद मुरलीधराव खेडकर

मोकले सोनाबाई रामचंि

गुरम वनयकुमार जग दश

च हाण ौ दा सुिशल

गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ

उमरे कर अशोक रावण

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

र जयाबेगम अयुबखान

गाडगे शंकर जयवंतराव

गायकवाड अंजली सुरेशराव

दे शमूख बालासाहे ब गंगाधराव

स.इतरत फातेमा स.मजहर
ु हसे
ु न

गफारखान गुलाम महमंद खान

धबाळे गणपतराव िभवाजी

अनुजा अिमतिसंह तेहरा

योती महि खेडकर

िगल सर जतिसंध पंजाबिसंघ

स.शेर अली स.महे बूब अली

फा ख हसे
ु न कािसम साब

राखेवार सितष शेष पा

कुरे शी शफ अहे मद

अ.लितफ अ.मजीद

ज कया बेगम स.मुखतार

गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल

खोमणे सुदशना महे श

बावजीर शे. हबीब शे. अ द ु ला

रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह

कशोर यादव

गायकवाड वैजयंती िभमराव

मोरे संजय गंगाधरराव

अिभषेक सौदे

काकडे िसंधू पांडूरं ग

दे शमूख मंगला गजानन

िचखलीकर सं दप सुभाषराव

वनय वँवांभरराव पाट ल
घोगरे इं दबाई
िशवाजीराव
ू

अड.बन शाम वामनराव

जमदाडे क णा िभमराव
कदम वँवास बालाजी
काबरा रामनारायण रामदे व

सभे या अ य ःथानी मा.ौी अ.स तार अ.गफुर ,महापौर हे होते तसेच ौी सुशील खोडवेकर आयु त,ौी र ाकर वाघमारे ,
उपआयु त, ूशासन,ौी कोलगणे, मु य लेखाप र क, सौ.िमरा कुलकण , मु य वै कय अिधकार , ौी आलुरकर, स.संचालक,
नगररचना. ौी वजय मुंढे, स.आयु त, आरो य, ौी िगर ष कदम, अिभयता. ौी अंधारे , व महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु त, व
सव वभाग ूमुख उप ःथत होते.
वषय ब. १ :मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९५ या अिधन राहन
ू मा. आयु

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,

नांदेड यांनी सादर केलेले सालसन २०१४-२०१५ चे सुधार त अंदाजपऽक व सालसन २०१५-२०१६ चे मुळ अंदाजपऽक ःथायी सिमतीने मुंबई
ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९६ नुसार केले या िशफारशी नुसार मंजरू करणे बाबत.
दपकिसंह रावत

मा.सभापतीनी २०१५-२०१६ चे मूळ अंदाजऽकाम ये शहरवासीयांना कोण याह
मुलभूत सु वधा दे ण्याचे नमूद केले आहे .

हणून मी

कराचा बोजा न टाकता

यांचे अिभनंदन करतो व सोबत

त कािलन सभापती सारखेच आपण बु द जीवी लोकांचे स ले न घेता ःवयंभू

हणून हा अथसंक प

महासभेस आणला या महासभेचे सव बु द जीवी स.सदःयातफ आपले आभार पण सालसन २०१५.२०१६ चा
रा याचा अथसंक पात एलबीट ःथािनक संःथा कर १ ऑगःट २०१५ पासून बंद करण्याचा िनणय घेतला
आहे .

यामूळे मनपाला सवात जाःत महसुल दे णारा कर

हणजे एलबीट होय

यातच महानगरपािलकेस

येणारा महसुल जवळपास ६० ट के ने कमी होणार आहे . (५९० कोट ९८ लाख अथसंक पात तरतूद आहे
हणजे ६० ट के महसुलकमी केले तर हा अथसंक प फुिगर म ये ं पातर होइल.)

यामूळे

(२)
महानगरपािलकेकडू न

होणा-या अनावँयक खचावर िनयंऽण आणणे गरजेचे आहे असे मा. सभापती

महोदयानी आप या मनोगतात नमूद केलेले आहे . परं तु िनयंऽण कोणकोण या खचावर, अनावँयक खच
कोणता याचा उ लेख केलेला नाह . कदािचत

यांना असे

हणावयाचे असेल अनावँयक कंऽाट

भरती,आयएलएफएस कंपनी,फोरशे स कंपनी,अ पल क स.एएमआरसी अंतगत द ु ःती ई याद बाबीवर ल खच
कमी केला तर आववँयक खच कमी होइल. याबाबीकडे आयु
यांना िनवासःथानाकर ता भूसंपादन करणे व
बांधकाम करणे

साहे बांनी ल

िनवासःथान बांधणे

ावे. मा.महापौर व आयु

अिधकार व कमचार याचेकर ता धराचे

या बाबीकर ता अंदाजपऽकात तरतूद करण्यात आली आहे ,महानगरपािलकेकडे महापौर

िनवासःथान आहे . आयु ांकर ताह शासना या सावजिनक बांधकाम वभागाचे
या कर ता खच कशाला .महापौर व आयु
ते १५एकर

अिधकार व कमचार यांचे िनवासःथानाकर त जवळपास १०

जागा संपादन करावी लागेल व यासाठ कमीत कमी आज या भावाूमाणे जवळपास २५ ते

३० कोट खच करावा लागेल.

यापे ा आयु ासाहे बांनी महानगरपािलकेची मालक ची जागा मा. यायालयाने

दले या िनणयानुसार नांदेड ए युकेशन व

व ानगर येथील १५ एकर जागा ता यात

महापौरांचे आयु ांचे िनवासःथाने बांधांवे व सोबत
उ प नात वाढ होईल. आ ण

यापार संकुल बाधावे जेणे क न महानगरपािलकेचे

पाणी टं चाई संदभात कोणती उपाय योजना करावी याची तरतूद

यासाठ झोन िनहाय रः यावर असणारे

या यात.

कंवा घराबाहे र या मोकळया नळावर तोटया लावण्यात

या तोटयांची कंमत सबंिधत मालम ाधारकां या मागणी बलाम ये समा व
स.सदःया

काढण्यासाठ

सौ.अनुजा

तेहरा

सुचना केलेली आहे

आहे . यासाठ

यावी व तेथे

भुसंपादनाचा खच होणार नाह अशी माझी सुचना आहे .

स या शहरात पाणी टं चाई आहे
नाह .

वाटर आहे . असे असतांना

यांनी

सवसाधारण

सभेत

शंकर

करण्यात यावी.

सागर

जलाशयातील

यानुसार जलाशयातील गाळ काढण्यासाठ

महानगरपािलकेने वेगळा गोदावर

शु द करण

गाळ

िनधीची आवँयकता

वभाग ःथापन करावा. नािशक,पुणे

महानगरपािलकेने अशा ूकारचा वभाग ःथापन केलेला आहे या वभागाकर ता उपआयु

दजाचा अिधकार

दे वून गोदावर शु द कराणासाठ एक ूोजे ट तयार क न कि शासनास सादर क न िनधी मंजरु क न
यावा. व तसेच याूोजे टला िनधी

िमळाला तर गोदावर नद चे शु द करणासोबत गाळ काढ यानंतर

गोदावर नद ह शु द होइल व पाण्याचा साठा आर

त रा हल. ःमाट िसट चा ूोजेकट सोबत गोदावर

नद शु द करणाचा ूोजे ट सादर करण्यात यावा अशी माझी
२०१६ चे मूळ अथसंक पात जमा बाजू या त
कोट ची तरतूद केलेली आहे . ःथायी सिमतीने
सिमतीने

याम ये

सुचना आहे . पान नं.४ वर

अ.ब.१ गुंठेवार

सन २०१५-

वकास मा.आयु ानी

.३.५०

.५.१५ कोट ची तरतूद केलेली आहे . याम ये ःथायी

.२.३५ कोट ची तफावत आहे . गुंठेवार ची मुदत द.२८.२.२०१५ पयत आहे

यामूळे उ प न

वाढ साठ गुंठवार ची मुदत एक वषाकर ता वाढ वणे आवँयक आहे .अ.ब.२ हाडिशपम ये आयु ांनी
कोट ची तरतूद केलेली आहे . ःथायी सिमतीने २० कोट ची तरतूद केलेली आहे .याम ये
आहे . हाडिशप ची फ

.१५

५ कोट ची तफावत

२५ ूकरणे ूलं बत आहे त या २५ ूलं बत ूकरणापासून ५ कोट चे उ प न

िमळणार आहे काय याकर ता हाडिशप िनयमाम ये थोड

उ प नात वाढ होईल. अ.ब.५

िशिथलता करावी

ू
हणजे मागणी वाढन

ःथािनक संःथा करापासून मागील वष ७० कोट ची तरतूद होती परं तु

ू य ात ४५.३१ कोट चे उ प न झालेले आहे

ू
हणजे २४.६९ कोट ची तफावत आहे . या र कमेची कुठन

भरपाई करणार आहात. चालू वष ःथािनक संःथा कराची वसुली ५६.३० कोट आयु ुं तांची तरतूद ७२
कोट होती याम ये १५.७० कोट ची तफावत आहे तसेच आयु ं तांची तरतूद ७२ कोट ःथायी सिमतीने ८३
कोट ची तरतूद केली.
सिमतीने

हणजे १५.७० कोट ची तफावत ,तसेच आयु ांची तरतूद ७२ कोट केली

यात वाढ क न ८३ कोट ची केली

व ःथायी

जवळपास २६.७० कोट ची तफावत आहे . एवढ तफावत

कशी भ न काढणार . रा य शासनाने १ ऑगःट २०१५ पासून ःथािनक संःथा कर बंद करण्याचा िनणय
धेतलेला आहे . अ.ब.४ वर आयु ांनी वकास शु काची ८.५० कोट ची तरतूद केली .ःथायी सिमतीने
वाढ क न

११ कोट ची तरतूद केली

हणजे

यात

३.५० कोट ची तफावत आहे . बांधकाम परवानगीची ६३

ूकरणे ूलं बत आहे त यापासून ३ .५० कोट चे उ प न होणे श य आहे काय . याकर ता उ प न
वाढ वण्यासाठ टे बलचे क पे कमी क न

हणजेचे टे नीकली स.संचालक, नगररचना,आयु

अशी बांधकाम

परवानगी फाईल फरली तर लोकांना बांधकामाची परवानगी लवकर िमळु शकेल. व अनािधकृ त बांधकामांना
आळा बसून महाहनगरपािलके या उ प नात वाढ होईल.अ.ब.५ वर आयु ांनी महारा
अनुदान

हणून

शासनाकडू न वशेष

.५ कोट ची तरतूद केली आहे अशा ूकारचे वशेष अनुदान िमळालेले आहे काय ,ःथायी

सिमतीने ४५ वशेष अनुदानाची तरतूद केली आहे . आज पयत रा य शासनाकडू न एवढयामोठया ूमाणात
अनुदान िमळालेले आहे काय , पान नं.४ वर मागील वष

मालम ा करापासुन २४.९५ कोट ची वसुली

(३)
झाली मागणी बले
मागणी

.५० कोट चे होते

मागील वषाची अंदाजे २५ कोट ची तफावत आहे . चालू वष

बले ६५ कोट , वसुली ३४.४३ कोट याम ये ३०.४७ कोट ची तफावत आहे . १८३.४१ कोट ची

तफावत आहे . याचा अथ दशा हन फुिगर बजेट आहे .
सोबत आनंदाची बातमी
आकारणी के याब दल १३
वशेष अनुदान

हणजे भांडवली मु य आधार त कर आकारणी प दतीने यशःवीपणे कर

या व

आयोगाने को हापुर महानगरपािलकेनंतर

हणून १३.२५कोट

पये

स.सदःयाचे अिधकार व कमचा-याचे अिभनंदन करतो.उ प न वाढ या
आहे .

१)

न वन

असेसमेट

नांदेड महानगरपािलकेला

दलेले आहे त.तसे प रपऽक सु दा िनघाले आहे .

एन.जी.ओ

माफत

एन.जी.ओ.मालम े या सव वर ट केवार

करावे

यामूळे

हणून सव

ीकोनातून मा या काह सुचना

मालम ेचे

ूमाण

वाढलेले

दसेल.

ावी. २) अनािधकृ त नळ कने शनचा स ह क न अनािधकृ त

नळ कने शन िनयिमत करण्यात यावे.३) से नेजचे कने शन िनयिमत क न

येथील दकाने
लवकरत भाडयाने दे ण्यात यावी काबरानगर
ु
मनपाके या मोकळया जागा ता यात घेवून

येथील दकाने
ु

यावे.४) बंजारा हॉःटे ल

भाडयाने दे ण्यात यावी.

या ठकाणी दकानाचे
बांधकाम क न गाळे भाडयाने दे ण्यात
ु

यावीत जेणे क न महानगरपािलकेचे उ प न वाढू शकेल. ५) आर टओ कायालयाकडू न रःते द ु ःतीचा खच
हणून वाहनां या र जःशे शन ूमाणे रॉय ट घेण्यात यावी. पान ब.५ वर अ.ब.२०, २१ म ये फ

झोन

केलेले

अस यामूळे

चार

झोनची

महानगरपािलकेमाफत इं मजी शाळा सु

द ु ःती

करण्यात

यावी.

कि य

करण्यासाठ मा यता द याब दल मी आयु

अिभनंदन करतो. या शाळे कर ता जागा संपादन करणे व इमारतीचे बाधकामासाठ
करण्यात यावी.अ.क.२४
शाळा सु

करण्यात

या अनुषंगाने

सु

व सभापती याचे

.१.०० कोट ची तरतूद

यायालयाचे िनदशानुसार १ लाख लोकसं यासाठ
असून

करण्यासाठ

नगर टाक जवळ

कवा चौफाळा पाण्या या टाक जवळ अ यांधुिनक

अंदाजपऽकात तरतूद करण्यात यावी.पेज नं.११ वर

कमान एक

यानुसार ५ िनवारागृह

अंदाजपऽकात तरतूद करण्यात यावी. जू या नादड शहरात अ न शमन कि

आवँयक असून श

चार

धत वर

झोन ब.४ व जराबाद येथे मनपाके या शाळे चे बांधकाम क न

यावी. मा.सव च

िनवारागृह उभारणे आवँयक आहे . नांदेड शहराची लोकसं या ५ ल
बांधण्यासाठ

व ालया या

सु

करणे

अ नीशमन कि

पएमपीओ,आयु वमा ,एमजीपी

यां याकडू न कज व न वन ५५ कोट चे कज घेण्यास िशवसेना प ाचा वरोध आहे . परं तु शहर वकास
कामाला

वरोध नाह . आयु

साहे बानी पेज ब.८ वर महानगरपािलके या मागील तीन वषाची खच

उ प नाची आकडे वार चा त ा दलेला आहे

याव न

असे दसून येते क . महानगरपािलके या उ प नात व खचात अितषय वाढ झालेली नाह . एकंदर त मागील
वषाचे उ प नाचा वचार करता हे अंदाजपऽक दशा हन व फुिगर बजेट आहे .
स. शेर अली

पान नं.२२ वर कशोर वयीन मुलीकर ता तपासणी व समुपदे शन कि सुर क न या अंतगत ५ शाळा
आरो य

िश ण व कशोर वयीन मुलीसाठ समुपदे शनाचे कायबम घेण्यात आले व याम ये ९४८ मुलींना

समुपदे शन करण्यात आ याचे

हटलेले आहे पंरतु अशा ूकारचे समूदपेदशन केलेले नाह ह खोट मा हती

आहे ह खोट मा हती द याब दल मी

याचा िनषेध करतो अशा ूकारची खोट मा हती सभागृहात दे ण्यात

येवू नये. पान नं.३२ वर अ पसं याक बहुल

ेऽासाठ शासन अनुदान मंजरु करते परं तु सालसन २०१३ -

सालसन २०१४-२०१५ कर ता अंदाजपऽकात

तरतूद करण्यात आलेली नाह .शासनाकडू न पाठपुरावा क न

अ पसं याक बहल
ु

करण्यात यावे. पांन नं.३५ वर िश ण

२०१४ कर ता चे ूःताव अ प

मंजरु झालेले नाह व

ेऽासाठ अनुदान ूा

दे ण्यात आली आहे महानगरपािलके या शाळे त नैसिगक वाढ

हणून

वाढ व वगाना

वभागाची मा हती
मा यता दे ण्यात

यावी. पान नं.४१ वर अ नीशमन किाची मा हती दे ण्यात आलेली आहे . जू या नांदेड शहराकर ता
अ नीशमन कि सु

करण्यासाठ सवसाधारण सभेने द.२५.११.२०१३ रोजी मा यता दलेली असून आज

पयत अ नीशमन कि सु
अ नीँमान कि सु

करण्यात आलेले नाह

करण्यासाठ

मावुडची जागा उ ानाकर ता आर
करण्यासाठ

तर

श

कंवा अबचलनगर भागात न वन

अंदाजपऽकात तरतूद करण्यात यावी. वकास आराखडयात
त करण्यात आलेली असून सदर या जागेवर उ ानाचा

अंदाजपऽकात तरतूद करण्यात यावी. कालापुल

तरतूद ठे वून या रः याचे कामासाठ

नगर

िनधी

ः याचे काम करण्यासाठ

उपल ण्द क न दे ण्याकर ता शासनास

शे िचंग
वकास

अंदाजपऽकात
वंनती करण्यात

यावी. JNNURM,BSUP नगरो थान,दिलत वःती सुधार योजना तसेच इतर व वध योजने अंतगत झाले या वकास
कामाची दे खभाल व द ु ःती म ये रःता ब.२४ बरकत कॉ
बक

ले स ते यान माता हायःकुल व दे गलुर नाका ते

चौक पयतचा रःता हॉटिम स प दतीने द ु ःती करण्यात यावी. महानगरपािलकेचे उ प न

वाढ वण्या

या

ीकोनातून महानगरपािलके या जागेवर एमएसईबी माफत व ुत पोल व शा सफामर

(४)
बस वण्यात येतातत

या जागेचे भाडे एमएसईबीकडू न वसुल करण्यात यावे.आसरानगर कॄःथानला संर

त

िभंतीचे बांधकाम करण्याकर ता व रः याकर ता जागा संपादन करण्याकर ता अंदाजपऽकात तरतूद करण्यात
यावी.
स वता कंठे वाड

ौी वनय िगरडे पाट ल, सभापती ,ःथायी सिमती यांनी
वाढ व तरतूद करण्यासाठ
सिमती या वतीने मी
केले या आहे त

म हला व बाल क याणासाठ

सवसाधारण सभेस िशफारस केली

व वध िशषकात

याब दल म हला व बाल क याण

यांचे अिभनंदन करते. सभागृहास वंनती आहे क ःथायी सिमतीने

यात बदल न करता

या िशफारशी

या कायम ठे वण्यात या यात. िशलाई मिशनकर ता १० ल ाची

तरतूद करण्यात आलेली आहे ती वाढवून १५ ल ाची करण्यात यावी असा माझा ूःताव आहे .

यास

मा यता दे ण्यात यावी.
र जया बेगम
अनुजा तेहरा

सौ.स वता कंठे वाड , सभापती,म हला व बाल क याण सिमती यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे

अनुमोदन

आहे .

यास मा यता दे ण्यात यावी.

सालसन २०१५-२०१६
होण्या या
करण्याची

या अथसंक पात उ प न व खचाचा ताळमेळ घालून व शहराचा सवागींण वकास

ीकोतून तसेच ू येक ूभागात
िशफारस केली

.५०.०० ल ाची कामे करण्यासाठ अंदाजपऽकात तरतूद

याब दल मी ौी

वनय िगरडे पाट ल , सभापती ,ःथायी सिमती यांचे

अिभनंदन करते. आपणा सवाना क पणा आहे क महानगरपािलके या ूमुख उ प नाचे
एलबीट हे दोनच

मालम ा कर व

ोत असून शासनाने या वषात एलबीट कर र द करण्याचा िनणय धेतलेले अस यामूळे

महानगरपािलकेस अनावँयक खचावर काऽी लावावी लागणार आहे . महानगरपािलकेस अ यावँक कामासाठ
जसे कमचा-यांचा पगार, िनवृ ी वेतन, लाईट बल, इं धन ,ई. कर ता ूितमहा

.९.८९ एवढा खच होता

हणजे वषाचा ११८.६८ कोट एवढा खच होतो. मालम ा करापासुन जवळपास १४० कोट पयत उ प न
िमळते, अ यावँयक खच व उ प नाचा
िनधीच

िमळणार नाह

वचार केला तर

तर ूभागात

वकासाची कामे करण्यासाठ

यामूळे मोठया ूमाणात खचावर अंकुश ठे वावा लागेल. जेएनएनयूआरएम व

बएसयुपी योजने या कामासाठ

मोठया ूमाणात कंऽाट

त वावर कमचा-यां या नेमणूका करण्यात

आले या असून या दो ह योजनेची मुदत संपत अस यामूळे कंऽाट त वावर ल कमचा-यां या बाबतीत
सभागृहाने यो य तो िनणय

यावा. शासन एलबीट

बंद करणार अस यामूळे महानगरपािलका मोठया

आिथक संकटात सापडणार आहे . कर ता महानगरपािलकेतील कमचा-यांचे वेतनावर होणारा खचाचा िनधी
महारा

शासनाने

दरवष महानगरपािलकेस

ावा अशा ूकारची िशफारस शासनास करण्यात यावी. रे वे

ःटे शन समोर ल डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर यांचा पुतळा ते
वाहतुक ची

जाःत वदळ अस यामूळै

बसःटॅ ण्ड हा रःता अं यंत अ ं द अस यामूळे

अपघाताचे ूमाणे वाढलेले आहे . सदरचा रःता

ं द करण्याकर ता

एसट मंहामंडळाची व रः या या बाजूची खाजगी जागा संपादन करण्यासाठ अंदाजपऽकात तरतूद करण्यात
यावी. ज हयाचे खासदार मा.ौी अशोकरावजी च हाण यांनीह रः याची ं द करणासाठ सुचना केली आहे .
फेर वा यासाठ

दरवष

न दणी

क न

फेर वा याकर ता

जागा

िन

त

क न

दे ण्यात

गोवधनघाट,न लागुटटा चाळ,दे गांवचाळ याभागात मलिनःसारण लाईन टाकण्यासाठ अंदाजपऽकात

यावी.
.५०

ल ाची तरतूद करण्यात यावी. बोरबन फॅ श तील १०० ट के नागर क िनयिमत महानगरपािलके या व वध
कराचा भरणा करतात परं तु

या भागातील रःते अ यंत खराब झालेले अस यामूळे या भागातील रः याचे

हॉटिम स हॉटलेड प दतीने डांबर करण करण्यासाठ अंदाजपऽकात
क णा जमदाडे

ौी वनंय िगरडे पाट ल,सभापती,ःथायी सिमती

.१.०० कोट ची तरतूद करण्यात यावी.

यांनी नांदेड शहरातील

नागर कांवर कोण याह ूकार या

कराचा बोजा न टाकता सन २०१५-२०१६ चे अथसंक प महासभेसमोर सादर केले
अिभनंदन करते. नांदेड शहराचा ःमाट िसट म ये समावेश होणार असून
वाघाळा या भागात रःते,ना या,पाणी पुरवठा,मलिनःसारण
सवसाधारण सभेने

.२ कोट ची मा यता दली होती पंरतु

नाह . तर सभागृहास वनंती आहे क , वाघाळा भागासाठ

यवःथा

याब दल मी

याचे

एक भागा

हणून

याचाच

व सुशोिभकरण करण्यासाठ

या तरतूद तून एकह

वकासाचे काम झालेले

.२.०० कोट ची तरतूद क न या भागात व वध

वकासाची कामे करण्यासाठ संबंिधतांना स ह करण्यासाठ आदे शीत करण्यात यावे. मागील वष आंबेडकर
चौकाचे सुभोिभकरणासाठ
करण्यात आली होती

.१.००कोट ची तरतूद करण्याचा ूःताव मी मांडला होता व
परं तु अ ापह

याूमाणे तरतूद ह

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर चौकाचे सुशोिभकरण करण्यात आलेले

नाह .कर ता डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर चौकाचे सुशोिभकरण करण्यासाठ १.०० कोट ची तरतूद क न चौकाचे
सुशोिभकरण करण्यात यावे.

या ठकाणी राजा सॆाट अशोकांचा ःतंभ उभारण्यात यावा.

(५)
अशोक उमरे कर

महानगरपािलके या वतीने व व वध प ,सामा जक संघटना,नागर कांचे वतीने दरवष

छऽपती िशवाजी

महाराजांची जयंती साजर करण्यात येते व या िनिम याने छऽपती िशवाजी महाराजांचा पुतळयाला पुंपहार
घालण्यासाठ जी पाइपची िशड बस वण्यात आलेली आहे ती अ यंत कुचकामी झालेली असून ती तुटण्याची
श याता आहे

यामूळे तेथे है सािलक िशड

बस वण्यासाठ

अंदाजपऽकात तरतूद करण्यात यावी. माझे

ूभागात वंणुनगर भागात व शा हर अण्णाभाऊ साठे पुतळा प रसरात अनुबमे बु द वहार व आणाभाऊ
साठे सभागृहाचे बांधकामासाठ अंदाजपऽकात तरतूद करण्यात यावी.
ौ दा च हाण

ौी वनय िगरडे पाट ल यांनी नगरसेवकांचे िशफारशीनूसार
.५०-५० ल ाची तरतूद केली याब दल मी ौी

ू येक ूभागात वकासाची कामे करण्यासाठ

वनय िगरडे पाटलांचे अिभनंदन करते. या ःवे छता

िनिधचे कामे ता काळ काढण्यासाठ आयु ं नी कायवाह करावी. मागील वषा या अंदाजपऽकात सदःयांना
लॅपटॉप दे ण्याकर ता अंदाजपऽकात तरतूद करण्यात आली होती परं तु
यामूळे

सव सदःयांना लॅपटॉप दे ण्यासाठ अंदाजपऽकात तरतूद करण्यात यावी. महासभेतफ वेळोवेळ

या व वध किमटया

ग ठत करण्यात येतात

म हलाना ५० ट के आर ण आहे .
उमेश च हाण

वाड

या किमटयाम ये म हला नगरसेवकांना डावलण्यात येते

यामूळे किमटयाम ये ५० ट के म हलांना ूितिनधी व दे ण्यात यावे.

वकास िनधीतून प ह या ट यात १२.५० ल ाची कामे

ल ाची
बालाजी क याणकर

याऐवजी श हल बॅक दे ण्यात आली

वर त काढण्यात यावी व उवर त १२.५०

कामे ऑ टोरब नो हबर म ये काढण्यासाठ िनणय धेण्यात यावा.

शहरात पाणी टं चाई अस यामूळे ू येक ूभागात ५-५ वंधन व हर घेण्यासाठ मा यता दे ण्यात
यावी.

सितश राखेवार

ूभाग ब.२९ म ये पोिलस चौक या पाठ मागील मनपाके या मोकळया जागेत यायाम शाळे चे
बाधंकाम करणे करण्यासाठ अंदाजपऽकात .२०ल ाची तरतूद करण्यात यावी.

शफ अहे म कुरे शी

ौी

वनंय िगरडे पाट ल सभापती,ःथायी सिमती यांनी शक टिमनल कर ता, कि य

शाळा

सु

व ालयाचे धत वर

करणे , वखार महामंडळाचे जागा संपा दत करणे.अशा तीन चार बाबी कर ता अंदाजपऽकात

तरतूद के या

याबदल मी

यांचे अिभनंदन करतो ध यवाद दे तो पंरतु

यांनी नांदेड शहराकडे दल
ु

केले

,जू या नांदेड शहरातील नागर कांना मनोरं जनासाठ एकह उ ान नाह . मुलानां खेळण्यासाठ एकह खेळाचे
मैदान नाह , ःवमीग पुल नाह , लआमीनर,म ली या भागातील
नागीकांना पयायी रःते नाह . सभागृहास

वंनती

रःते अ यंत खराब झालेले असून तेथील

आहे क , जू या नांदेड भागातीलन नागर कांठ

उ ान,खेळाचे मैदान , ःवमीग पुल, पयायी रःते, ई.बाबी कर ता अंदाजपऽकात
यावी. सन २०१४-२०१५

या अंदाजपऽकात ४ म हण्याचे उ प

वशेष तरतूद करण्यात

◌ा व ८ म हण्याचे

उ प नाची जी

आकडे वार दाख वण्यात आलेली
आहे ती वाःतववाद नाह का पनीक आहे . याचा कुठे ह ताळमेळ लागत नाह . कि शासनाने सव िश ण
अिधकार

(आर टईए ट) कायदा लागु केलेला असून

आहे . शासनाने नॉन सॅलर

याची अमलबजावणी दोन वषापासून सु

झालेली

मॅड बंद के यामूळे महानगरपािलकेचे मोठे आिथक नुकसान होत आहे .

ूशासनाने पुववत नॉन सॅलर मॅड सु

करण्यासाठ शासन ःतरावर पाठपुरावा करावा. सव िश ण अिधकार

अंतगत कि शासन मोठया ूमाणात िनधीचे वाटप कर त आहे . महानगरपािलकेने कि शासनास

अंतगत अनुदानाचे ूःताव

सादर करावे. याच ूमाणे कि शासनाने ःव छ भारत अिभयान सु

या

केलेले

असून या अंतगत कि शासन मोठया ूमाणात ःथािनक ःवरा य संःथांना अनुदान वतर त कर त आहे .
या

ःव छता अिभयांना अंतगतह

कि शासनास अनुदानाचे ूःताव सादर करण्यात यावे.गोर गर ब

नागर कांकर ता महानगरपािलके या दवाखा यात पॅथालॉजी,
मा यता दलेली आहे परतु अ ाप

लड बॅक सु

करण्यास सवसाधारण सभेने

याची अमलबजावणी करण्यात आलेली नाह . या कर ताह अंदाजपऽकात

तरतूद करण्यात यावी.
अंजली गायकवाड

ौी िगरडे पाट ल यांनी

दिलत वःतीत वकासाची कामे करण्यासाठ भर व तरतूद केली

याबदल मी

यांचे

अिभनंदन करते. परं तु दिलत वःतीत वकासाचे काम करण्यासाठ कशा ूकारे िनयोजन करण्यातयेणार
आहे याची मा हती दे ण्यात यावी.
बाळासाहे ब दे शमूख

ूभाग १८ मधील रःते अ यंत खराब झालेले असून या रः याची द ु ःती करण्याकर ता अंदाजपऽकात

तरतूद करण्यात यावी.
वरििसंघ गाड वाले़

डॉ.राम

मनोहर

बांधकामासाठ

लो हया

वाचनालयाकर ता

ःवतंऽ

इमारत

वाचनालयाची इमारत पाडण्यात आ यामूळे
इमारत दे ण्यासाठ गु

परं तु

मु य

कायालयाची

इमारत

डॉ. राम मनोहर लो हया वाचनालय तरोडे कर

माकटम ये ःथलांतर त करण्यात आलेले आहे . सामा जक व शै
वाचनालयाकर ता ःवतंऽ जागा कंवा

होती

णक काय

हणून डॉ.राम मनोहर लो हया

दारा बोडास वनंती करण्यात यावी. व नांदेड

(६)
वाघाळा शहर महानगरपािलका व गु
बांधून
अशोक उमरे कर

या ठकाणी वाचनालय सु

दारा बोड यां या संयु

क व मान भ य अशी वाचनालयाची इमारत

करण्यासाठ महानगरपािलकेचे ूय

करावा

जे अंदाजपऽक सादर करण्यात आलेले आहे ते वाःतववाद नाह . महानगरपािलकेचे उ प न वाढ साठ
उपाय

योजना सुच वण्याकर ता माजी उपआयु

आली

होती

या

उपसिमतीचा

अहवाल

याचे अ य तेखाली ऽसदःयीय सिमती कायम करण्यात

सभागृहासमोर

ठे वण्यात

यावा.

महानगरपािलका

इमारत

साफसफाई या कामासाठ दर म हण्याला १० ल ाचा खच करण्यात येत आहे . महानगरपािलकेचे सफाई
मजुर हे काम क

शकत नाह काय . व ुत बले जाःत येत असून ते िनयमाूमाणे येत आहे काय

.सकाळ ८ वाजे पयत
याकडे लआ◌ा दे वुन
सर जतिसंघ िगल

दवे चालू राहतात ,सायं.५ वाजता व ुत चालू करण्यात येतात व ुत वभागाने

खचात कपात करावी.

मागील १० वषापासून माच म हण्यात महासभेचे अंदाजपऽकास मंजरु झालेले न हते.परं तु या वष ौी वनय

पाट ल, सभापती ःथायी सिमती यांनी वेळेवर अथसंक पास मा यता दे वून सवसाधारण सभेस िशफारस
केले व महापौर ौी अ.स ार अ.गफुर यांनीह
बोला वली

३१ माच अगोदर अंदाजपऽक मंजरु साठ

वशेष सभा

याब द मी महापौर ौी अ.स ार व सभापती ौी वनय पाट ल यांचे अिभनंदन करतो. मागील

वष आपण रे ड रे कनर ूमाणे मालम ा कराची आकारणी के यामूळे महानगरपािलके या उ प नात ६० ते
६५ कोट ने वाढ झालेली आहे . मागील वषा या तुलनेने एलबीट या, गुंठेवार या उ प नातह भर व वाढ
झालेली आहे

याब दल ूशासनाचेह अिभनंदन करण्यात येते. एवढे उ प नात वाढ होवूनह स.सदःयांना

आप या ूभागात २५-२५ ल ाची कामे करण्यासाठ वारं वार संभागृहात भांडावे लागते. महापौरांना वंनती
आहे क . ू येक स.सदःयां या िशफरशीनूसार

याचे ूभागात ए ूल म ये प ह या ट यात १२.५० ल ाची

कामे व उवर त १२.५० ल ाची कामे ऑ टोबर नो हबर म ये काढण्यासाठ आयु ांना आदे िशत करावे
तसेच स.सदःयांना लॅपटॉप दे ण्यासाठ अंदाजपऽकात तरतूद क न आयु ांनी सांिगत याूमाणे

१ मे २०१५

ला
लॅपटॉपचे वाटप करण्यात यावे.रे ड रे कनर ूमाणे मालम ा कराची वसुली के याबदल शासनाने आप या
महानगरपािलकेस

.१३.७० कोट चे अनुदान

अिभनंदन करतो. या

अनुदानातून

दले

याब दल मी सव संबंिधत अिधकार व कमचा-यांचे

शासन िनकषाूमाणे

आवँयक ती कामे सव स.सदःयांना व ासात

धेवून करण्यात यावी. . शहरातील कॄःथान,ःमशानभूमीचा वकास करण्यासाठ तरतूद करण्यात यावी.
अबचलनगरला संर

त िभंतीचे बांधकामासाठ

दले या लेखी िनवेदनानुसार

अंदाजपऽकात तरतूद करण्यात यावी. सव स.सदःयांनी

याचे ूभागात वकासाची कामे करण्यासाठ अंदाजपऽकात तरतूद करण्यात

या यात. व अंदाजपऽकास मा यता दे ण्यात यावी.
डॉ.क णा जमदाडे

ौी सर जतिसंघ िगल यांनी प ह या ट यात ए ूल म ये ू येक ूभागात २५ ल ाची व ऑ टोबर
नो हबर म ये २५ ल ाची ःवे छा िनधीची कामे काढण्याबाबत सुचना केली आहे

महापौर

महापौर व आयु ांनी दजोरा
ु
सन २०१५-२०१६

ावा.

या अंदाजपऽकावर सभागृह नेते, वरोधी प नेते,ौी िगल. ौी श फ कुरे शी व इतर जे

संदःयांनी अ यंत चाग या सुचना के या

िशफारशीनूसार

यां या या सुचनेस

याचे ूभागात ू येक

याब दल

२५-२५ ल

याचे अिभनंदन करतो. ू येक स.सदःयां या

याूमाणे एका ूभागाकर ता ५०ल ाची व एका

ूभागासाठ ७५ ल ाची तरतूद करण्यास मा यता दे ण्यात येत आहे .शहर वकासाची कामे सवाना व ासात
घेवून सवाचे

सहकायाने पुण करण्याचा ूय

असतील तर

या द ु ःत करण्यात येतील ौी िगल यांनी सुच व याूमाणे स.सदःयांचे िशफारशीनूसार

याचे ूभागात वाड वकास िनधी अंतगत

मी मा या कायकाळात केलेला आहे .काह चुका झाले या

प ह या ट यात ए ूल म ये १२.५० ल ाची व दस
ु -या ट यात

ऑ ट ेबर १२.५० ल ाची कामे आयु ांनी काढावीत. शहरात जे बेकायदे िशर मोबाइल टॉवर उभारण्यात
आलेले आहे

याचे व

द कायवाह करण्यात यावी. एलबीट चे,मालम ा कराचे गुठ
ं े वार , ई. उ प नात वाढ

हावयास पा हजे. उ प न वाढ वण्यासाठ पुण नगरसेवकांची ूशासनास सहकाय राह ल. महानगरपािलकेने
अनेक संःथाना नागर कांना नाममाऽ दराने जागा दले या असुन
या जागा परत घेण्यासाठ

सभागृहाने मा यता

या जागेचा िमसयुज होत अस यामूळै

दलेली आहे .आयु ांनी

करावी.अंदाजपऽकात व वध िशषकात तरतूद करण्यासाठ स.सदःयांनी
आहे त

यावर िनयमानुसार कायवाह
या लेखी त ड सुचना केले या

या ूमाणे ठरावात दश वण्यात आ याूमाणे अंदाजपऽकात तरतूद करण्यास मा यता दे ण्यात येते

.आयु ानी उ प न व खच याचा ताळमेळ घालून पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.व हा ठराव याच सभेत
कायम करण्यात येतो.

१ मे २०१५ पुव स.सदःयांना लॅपटॉप दे ण्याची कायवाह करण्यात यावी. ःवे छा

िनधीतील कामे क हा काढण्यात येतील याचा खुलासा आयु ांनी करावी.

(७)
आयु

स.सदःयां या िशफारशीनूसार वाड वकास िनधी अतगत ए ूल मे २०१५ पयत
१२.५० ल ाची कामे काढण्यात येतील.उवर त वाड वकास िनधीतील कामे
अपे

त उ प नाचा वचार क न ऑ टोब नो हबर म ये काढण्याचा ूय

ठराव ब. २५१

प ह या ट यात ू येक

माच २०१६ पयत िमळणारे

रा हल.

ठराव

ःथायी सिमती, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने
वशेष सभा सवानुमते मंजरु करते, तसेच

ठराव ब.

२०१४-२०१५

चे सुधार त अथसंक प जसे या तसे ह नांवामनपा

ःथायी सिमतीने नांवामनपा वशेष सभे समोर सादर केलेले सालसन २०१५-२०१६ चे मूळ

अथसंक पात खालील दश वण्यात आ या ूमाणे व वध िशषकात द ु ःती व फेरफार सुचवून उवर त अंथसंक पास व अंदाजपऽकातील

आयु ां या व वध ूःतावास जसे या तसे ह नांवामनपा वशेष सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात
येतो.
सालसन २०१५-२०१६ चे मुळ अथसंक प जमा बाजू
अ.ब

लेखािशष

.

आयु तांनी

ःथायी

महानगरपािलका

सूचवलेली

सिमतीने

वशेष सभेने केलेली

तरतूद

सूचवलेली

तरतूद

तरतूद
1

गुंठेवार वकास

35000000

51500000

३०१५०००००

2

सुधा रत वकास िनयमावली नुसार हाडिशप ूिमयम तसेच कंपाउं ड ंग

150000000

200000000

६००००००००

85000000

110000000

१७२९०००००

50000000

450000000

७००००००००

मा.आयु त

ःथायी सिमतीने

महानगरपािलका

यांनी

सूच वलेली

वशेष सभेने केलेली

सूच वलेली

तरतुद

तरतूद

फस
३
४

वकास शु क
महारा शासनाचे वशेष अनुदान व इतर कि व रा य शासना या

व वध

योजने अंतगत अनुदान
सालसन २०१५-२०१६ चे मुळ अथसंक प खच बाजू
लेखािशष
अ.ब.

तरतुद
१
२
३
४
५
६
७

ूभाग ब.25 पा कजानगर भागातील मोठया ना याचे बांधकाम करणे.
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका

ःपधा आयो जत करणे

हॉक

गो डकप रा यःतर य

शहरातील बड कामगारासाठ िनवासःथानासाठ जागेचे भूसंपादन करणे
इदगाह रः याचे

ं द करणासाठ (६० फुटाचा) करण्यासाठ रः या या

दो ह बाजूने जागेचे भुसंपादन करणे
ूभाग ब.१९ वाहे दनगर भागाम ये हमजद मःजीद

या बाजूचे िसमेट

रःते व ना याची कामे करणे
ूभाग

ब.१९

खडकपुरा

भागातील

महापािलका

पाण्याचे

टाक

तोहराबाग पयत ६ इं च यासाचीपाईप लाईन टाकण्याकर ता

ते

ूभाग ब.१९ खडकपुरा भागातील डबल ःटोर या पाठ मागे न वन से नेज
लाइन टाकण्याकर ता

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

खडकपुरा ते सिमराबाग ला जाणा-या मु य माग (मेनरोड) मधून
८

जाणा-या चुनाल ना यावर आर.सी.कल हटचे बांधकाम व

२००००००
२५०००००
१०००००००
१०००००००
३००००००
३००००००
३००००००
७००००००

भ न

-

-

-

-

-

-

-

-

कॄःथानला पयत रोड करण्याकर ता
९
१०
११

गु

ता ग द िनिम य पुनवसीत अबचलनगर भागात व वध

वकास

कामे करणे.
नािगनाघाट ःमशान भूिम आरसीसी शेडचा वःतार करणे

व बंदाघाट

एमपीाी प रसर सुशोिभकरण करणे
साईनगर
कामाकर ता

भागात

बाबाशेख

फर द

दवाखा या या

उवर त

वकास

१२५०००००
७५०००००
२४०००००

(८)
१२
१३
१४
१५
१६
१७

गु

दारा प रसराला लागून गू

तेग बहादरु

नगर मधील रः याचे

मजबुतीकरण व िसिस कॉब ट रोड करणे

दशमेश नगर भागात प नु यांचे घरापासून ते ूगटिसंघ संधू यांचे
घरापयत िसमेट रोड करणे
संत बाबा जोिगंदरिसंघ उ ानाचे सुशोिभकरण करणे व क पाऊड वॉलचे
बांधकाम करणे
श

नगर जलकुंभ प रसरात वॉलमनकर ता

वाटचे बांधकाम करणे व

प रसर वकिसत करणे.
नंद माम भागात ौी लडु िसंघ महाजन याचे कायालया पासून ते
नारायणिसंघ तबेलेवाले याचेधरापयत िसिस रोड करणे
गु

ारा लंगर सा हब या वतीने नांदेड शहरात होत असले या वृ ारोपण

कायबमाकर ता मनपातफ 01 ल

वृ रोपे व टमाड खरे द क न दे णे कर ता

१८

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर चौक सुशोिभकरण

१९

ूभाग ब.४० मधील वाघाळा गांवात व वध वकासाची कामे करणेसाठ

२०
२१
२२

जू या नांदेड शहरासाठ

है दरबाग/श

नगर/अबचलनगर याित ह पैक

२५०००००

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

५000000

१०००००००

१२५०००००

३००००००

१०००००००

-

२४०००००
२४०००००
५००००००
३००००००

५००००००
५००००००

ूशासनास सोईचे होईल या ठकाणी अ नीशमन कि सु करणे
रःता ब.२४ ते रःता ब.९ ते शे िचंग मावुंड ते गाडे गावं रःता तयार करणे

२५०००००

रःता ब.९ ते गाडे गांव पयत िशवरःता तसेच शे िचंग मावुंड ते सदर िशव

२५०००००

रः यापयत ट आकारा या रः यासाठ

२३

खुसरोनगर हॉटिम स रः यासाठ

१००००००

२४

है दरबाग पाण्या या टाक खाली वाचनालयाचे बांधकाम करणे

१००००००

२५

हबीब टॉक ज ते काला पुल ते रोड नं.६ पयत रः याकर ता

५००००००

२६

न वन नांदेड आसरानगर कॄःथान या संर

२५०००००

२७

ूभाग ब.३९ मधील एनड ४१ एफ से टर फरदोस मःजीद या मागील

२५०००००

मनपाके या मोकळया जागेत फं शन हॉलचे बांधकाम करणे
ूभाग ब.३९ एनड -३१

२८

त िभंतीचे बांधकाम

क ण

या

मधील मोकळया जागेत उ ानाचे सुशोिभकरण

१००००००

ठकणी लहान मुलांचे खेळण्याचे सा ह य बस वणे व

अ यािसक किाचा वकास करणे.
२९
३०
३१
३२
३३
३४

ूभाग क.६ मधील ग ली नं.१० म ये न वन से नेज लाईन टाकणेकर ता

१००००००

ूभाग ब.६ वकशॉप पाण्याची टाक ते एस. ट. वाटर पयत व ुत पथ दवे

१००००००

बस वणे
ूभाग ब.६ ग ली नं.२० व २१ म ये िसिस रोड व आर.सी.सी.नालीचे
ूभाग ब.१६ म ये यायाम शाळे चे बांधकाम करणे

१००००००

ूभाग ब.२० न लागुटटा चाळ,दे गांवचाळ याभागात मलिनःसारण लाईन

५००००००

टाकणे
ूभाग क.२० बोरबन फॅ श मधील अंतगत रः याचे हॉटिम स प दतीने

१०००००००

डांबर करण करणे
डॉ.राम मनोहर लो हया वाचनालय इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठ

३५

१००००००

बांधकाम करणे

गु

१०००००००

दारा बोडास याऽी िनवास समोर ल वःतु संमालया या बाजूची जागा

दे ण्यास वनंती क न जागा उप ब द झा यास या ठकाणी वाचनलयाचे
बाधकाम करणे.

३६
३७

जू या नांदेड शहरातील नागर कांकर ता उ ान, मुलाना खेळण्याकर ता ले

५००००००

मावुड वकिसत करण्याकर ता
ूभाग क.२८ केळ

माकट येथील दवाखा या या मोकळया जागेत

वाचनालयाचे बांधकाम क न वाचनालय सुर करणे

१५०००००

(९)
गु
३८

दारा लंगर सा हबचे बाबा बल वंदरिसघजी व बाबा नरििसंघजी यांना

नांदेड भूषण ने स मानीत क न
.५१ ल ाचे ब

३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५

यांचा गौरव केला होता व

स जा हर केले होते ते ब

जू या नांदेड मधील

५१०००००

यावेळ

स दे ण्यासाठ

व वध ूभागात जू या अं यत खराब अवःथेत

३००००००

असले या टयुब सेट व मर युर बदलणे.
ूभाग ब.३२ म ये व वध ठकाणी चबर बस वणे

२००००००

ूभाग ब.३८ ब एनड ” ४ वसंतराव नाईक कॉलेज समोर आर.सी.सी.नाली

१००००००

व सी.सी.रःता करणे
ूभाग ब.३८ गणपती मं दर ते अमरनाथ हॉःपीटल पयत सी.सी.रोड

१००००००

करणे
ूभाग ब.३८ एन. ङ ४२ मधील कृ ंण मं दरापासून ते ःमशानभूमी पयत

१००००००

िस.िस.रोड करणे
ूभाग ब.३८ कै.राजूरवार माजी नगरसे वका याचे घरासमोर ल ते

१००००००

एस. ट.पी.पयत आर.सी.सी.नाली व िसिस रोड करणे
ूभाग ब.३८ गु वार बाजार एन. ङ १२० म ये सावजिनक कायबमासाठ

१००००००

न वन ःटे ज तयार क ण यावर ःलॅब टाकणे

४६

ूभाग ब.९ व ानगर येथील हॉटिम स करणे

२५०००००

४७

ूभाग ब.९ साय स कॉलेज ते ौीनगर मेन रोड पयत हॉटिम स करणे

१५०००००

४८

ूभाग ब.९ ववेक नगर मधील सी.सी.रोड व नालीचे बांधकाम

१५०००००

४९
५०
५१
५२
५३

ूभाग

ब.९

नांदेड

लब

ते

मु य

कायकार

अिधकार

याचे

३००००००

ूभाग ब.९ ौी माने साहे ब यांचे घर ते पांचाळ याचे घरापयत पे हस

१००००००

िनवासःथानापयत पे हस लॉक बस वणे
लॉक बस वणे
ूभाग ब.९ कैलासनगर येथील ौी हनुमान मं दर ते ौी पठाण याचे

१००००००

घरापयत पे हस लॉक बस वणे
ूभाग ब.३७ म ये से नेज लाईन खराब झाले या रः यां या द ु ःतीसाठ

ूभाग ब.३७ िसतला माता मं दर ते गणपती मं दरापयत िससि◌ रःता

२०००००००
२००००००

करणे

५४

ूभाग ब.३७ मुरमुराभट प रसरात िसिस रोड करणे

२००००००

५५

ूभाग ब.३७ जूना कौठा ःमशानभूमीत व वध वकास कामासाठ

१००००००

५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५

ूभाग ब.३७ नरिसंह मं दर प रसरात िसिसकरणे व पे हस

लॉक

७०००००

या फलकापयत

२००००००

ूभाग ब.४ हनुमान गड मं दराजवळ ल ौी िशवराम पारसेकर याचे

२००००००

बस वणे

ूभाग ब. ४ हनुमानगड मं दरापासून ते सुंदर नगर
सीसी रोड करणे

घरापासून ते केशवराव गाड याचे घरापयत िसिस रोड करणे
ूभाग ब.४ जनाधननगर मधील ौी रातोळ कर याचे घरापासून ते गंगाधर

१५०००००

म काजी सेलनाड याचे घरापयत घरापयत िसिस रोड करणे
ूभाग ब.४ शारदानगर मधील सुखकता अपाटमट येथे से नेज व

२५०००००

आर.सी.सी नालीचे व सीसी रोडचे बांधकाम
यागमुत महष दिधची ःतंभाचे बांधकाम करणे
ूभाग ब.३३ अरबग ली येथील जुनी पाईप लाईन बदलून न वन पाईप

१५०००००
१००००००

लाईन टाकणे
ूभाग ब.३२ होळ म ये व वध भागात से नेज लाईन टाकण्याकर ता
ूभाग ब.३२ होळ म ये व वध भागात रः याचे बांधकाम करणे
ूभाग ब. १९ म ये दले
ु शाह रहे मान न वन इदगाह ला चबुतरा व सुर ा
िभंतीचे बाधकाम व इतर कामासाठ

४००००००
५००००००
१५००००००

(१०)
६६
६७
६८

ूभाग ब. १९ खडकपुरा यैथील पाण्या या टाक खाली बांधकाम करण्यात

८०००००

आल या यायाम शाळे कर ता सा ह य खरे द
ूभाग ब.३१ म ये व वध भागात वकास कामे करण्यासाठ

४००००००

ूभाग ब.३ म ये बजरं ग कॉलनी येथे दफन भूमीला संर

त िभंतीचे

१००००००

बांधकाम

६९

ूभाग ब.३ समाज मं दर हाळजा संर

७०

ूभाग ब.३ म ये िशवनेर नगर येथे रःता करणे

१००००००

छऽपती िशवाजी महाराज यां या पुतळयास हार टाकण्यासाठ पाय-याचे

५०००००

७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२

त िभंतीचे बांधकाम

६०००००

बांधकाम करण्यासाठ
आिथक

या कमकुवत असले या

पुर वणे बाबत.

ीयाकर ता मोफत िशलाई मिशन

१४०००००

१००००००

१५०००००

ूभाग ब.३८ म ये एन ड-१ िशवाजी चौक येथील उ ान वकिसत करणे

१००००००

ूभाग ब.३८ म ये िशवाजीचौक िसडको येथील छऽपती िशवाजी महाराज

५०००००

यां या पुतळयाचे सुशोिभकरण करणे
ूभाग ब.३८ एन ड ४२ कृ ंण मं दर येथे िसिस रःता व पे हस

लॉक

१००००००

ूभाग ब.११ बाबानगर म ये ौी सरोदे याचे धर ते ते पुंड याचे घरापयत

१००००००

ूभाग ब.११ ौी वताळे याचे धर ते ौी वलास भोसले

याचे घरापयत

१००००००

ूभाग ब.११ म ये बाबानगर येथील गणेश मं दरजवळ ल उ ान वकिसत

१००००००

करणे
िसिस रःता करणे
िसिस रःता करणे
करणे
ूभाग ब.११ आनंदनगर चौक ते महादे व दाल िमल रःता द ु ःती करणे व

१००००००

ूभाग ब. ३८ म ये मुःलीम समाजाकर ता फ शन हॉल बाधून दे णे

१००००००

िसलकोट करणे
बाबत.

ूभाग ब.३६ म ये डॉ.रायेवार यांचे दवाखा यामागील मोठा नाला

२५०००००

अंडरमावुड क न सीसी करणे
ूभाग ब.३६ म ये

एन ड २ महावीरचौक येथील गणेश मं दर ूांगणात

१००००००

वकास कामे करणे

८३

ूभाग ब.३६ म ये एन ड ४१ महादे वमं दर ूांगणात वकास कामे करणे

१००००००

८४

ूभाग ब.३६ म ये एन ड ४१ हनुमान मं दर ूांगणात वकास कामे करणे

१००००००

ूभाग ब.३६ म ये संभाजी चौक

हसोबा मं दर प रसरात वकास कामे

१००००००

यायाम शाळे चे नुतनीकरण करणे व सा ह य खरे द

१००००००

८५
८६
८७

८८

करणे
ूभाग ब.३६

या

करणे
ूभाग ब.३६ वसरणी याभागात र हमपुर व वसरणी

येथील भाग

५००००००

ूभाग ब.५ मधील नाईकनगर येथील वमानतळ पोिलसःटे शन समोर ल

२००००००

अ वकिसत अस यामूळे वकास कामासाठ
शेख याचे घरापासून ते ौी पवार याचे धरपयत िसिस रोड करणे व
नाईकनगर येथील राजू गांधी महा व ालय ते स डारे याचे घरापयत िसिस
रःता करणे

८९
९०

ूभाग ब.१६ फुले माकट येथील सभागृहाचे बांधकाम व दकाने
बांधकाम
ु

ूभाग क.३९ म ये एनड ४१ द ा भूमी वहाराचे सुशोिभकरण करणे तथा
तेथे अ यास कि व अंगणवाड चे बांधकाम करणे

१००००००
१५०००००

(११)
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००
१०१
१०२
१०३
१०४
१०५
१०६
१०७
१०८
१०९

हायःकुल जजावु सृ ी क पाऊड मागील जागेत िसिस करणे तथा अ यास किाचे
बांधकाम करणे

जागेत सरं क िभंतीचे बांधकाम
ःव छता गृह उभारणे )
ूभाग क.३९ म ये

४०००००

ाने र नगर चंपतराव मोरे याचे घरासमोर ल

मनपाके या जागेत िसिस कंवा पे हसचे बस वणे
ूभाग क.३९ म ये एनड ४१ इं दरा गांधी हायःकुल कॉनर जवळ ल

३०००००

ना याजवळ सावजिनक ःव छता गृहउभारणे
३०००००

ूभाग क.३९ म ये एनड ४१ चे १) प रसरात (एस टपी कॉनर) सावजिनक
ःव छता गृहउभारणे

◌़

ूभाग क.३९ म ये एनड ३१ येथील गाडनचे सुशोिभकरण करणे मुलांसाठ

१५०००००

खेळण्याचे सा ह य , यायामाचे सा ह य कंवा अ यास कि उभारणे
ाने र नगर सोसायट प रसरात

१०००००

ूभाग ब.३९ एनड ४१ म ये सॆाटनगर ते ःटे डयम कॉनर भागाचे

१२०००००

ूभाग क.३९ म ये एनड ४१ ,१२०,३१
१० ते १५ फोकस लाईट बस वणे

नालीचे बांधकाम करणे व यावर ःलॅब टाकणे
ूभाग ब.३९ एनड १२० आणाभाऊ साठे चौक कॉनर ते गंगाबाई पाईकराव

३००००००

याचे घरापयत नालीचे बाधकाम क न यावर पाईप टाकणे
ूभाग ब. ५ टळकनगर येथील नेह

२००००००

ूाथिमक व ालया समोर ल भागात रःता

करणे

ूतीनगर भागात

२००००००

ूभाग ब.२९ दिलत वःती सुधार योजने अंतगत ॄॅ हपुर पंचिशलनगी

३००००००

ूभाग ब.२९ दिलत वःती सुधार योजने अंतगत
आरसीसी रःता करणे
भागात आरसीसी रःता व ना याचे बाधंकाम करणे

ूभाग ब.९ कैलासनगर म ये एङ शाम बन यांचे घरापासून ते बुलबुले

१००००००

याचे घरापयत िसिस रोडकरणे
१००००००

ूभाग ब.९ कैलासनगर भागात ौी टोपे याचे घरापासून ते राहे गावंकर
याचे धरापयत िसिस रोडकरणे
ूभाग ब.९ मधील ौी रावूत याचे घरपासून ते ठाकुर याचे धरापयत

२५०००००

ूभाग ब.१५ येथील गोकुळनगर चौक ते गोर ण रोड क.२६ पयत मुलभूत

८००००००

(रो हत हॉटे ल पयत )

हॉटिम स रःता करणे

सु वधासह िसिस रोड करणे
ूभाग ब.३२ होळ भागातील बागवान ग ली मःजीद ते उराडे यांचे

२००००००

धरापयत िसिस रोड करणे
ूभाग ब.३२ होळ भागातील बागवान ग ली मःजीद ते उराडे यांचे

१५०००००

धरापयत नालीचे बांधकाम करणे

१११

ूभाग ब.३२ होळ भागातील
ूभाग ब.३२ होळ भागातील

२५०००००

वंधन व हर वर सब मस बल पंप बस वणे
कॄःथानास संरं

५०००००
१५०००००

त िभंत व अंतगत िसिस रोड

करणे

सन २०१४-२०१५ या आिथक वषातील

व वध

वभागातील ूलं बत

१००००००००

१००००००००

३५०००००००

दे यकाची अदाई करण्यासाठ
मनपा ह द तील कौठा मु य रः या या एका बाजुस कै.बाळासाहे ब ठाकरे

११४

३०००००

ूभाग क.३९ म ये आणाभाऊ साठे चौका समोर ल (पाण्याचे टाक जवळ

ूभाग ब.३२ होळ भागात व वध ठकाणी डांबर रोडकरणे

११३

१५०००००

ूभाग क.३९ म ये वा स यनगर सोसायट तील मनपाके या मोकळया

११०
११२

१००००००

ूभाग क.३९ म ये एनड १२० मधील मनपाके या मोकळया जागेत िशवाजी

व दस
ु -या बाजूस

कै.गो पनाथजी मुंढे यांचे नांव दे वून दोन कमानीची

बांधकाम करण्यासाठ

१०००००००

(१२)
११५
११६

ूभाग ब. ३४ म ये धोबीघाट येथे वकास कामासाठ

३००००००

ूभाग ब.३४ म ये मनपा या जागेतील सभागृहा या वर या मज यावर

१००००००

वाचनालयाचे बांधकाम व फिनचर

११७

ूभाग ब.१६ नई आबाद भागात सावजिनक शौचालय बाधणे

३०००००

११८

ूभाग ब. १६ म ये एचआयजी कॉलनी भागात उ ान वकिसत करणे

५०००००

ूभाग ब. १६ म ये पवळ िगरणी भागात

५०००००

११९

लहान मुलासाठ बालवाड चे

बांधकाम करणे

१२०

ूभाग ब. १६ ऽर

बुद वहाराचे सुशोिभकरण करणे

३०००००

१२१

ूभाग ब. १६ ऽर

बुद वहाराचे सुशोिभकरण करणे

३०००००

१२२
१२३
१२४
१२५
१२६
१२७
१२८
१२९
१३०
१३१

१३२

ूभाग ब. १६ जनता कॉलनी येथील बुद वहार प रसराचे

सुशोिभकरण

३०००००

ूभाग ब. १६ नई आबाद येथील कॄःथान म ये १० ते १५फोकस लाईट

३०००००

करणे
बस वणे
ूभाग ब. १६ जनता कॉलनी म ये िसिस रोड ना या व

यावर ःलॅब

५०००००

ूभाग ब. १६ मोरे यां या घरापासून ते समाज मं दर ते पंचनामा ऑ फस

१००००००

टाकणे
पयत िसिस रोड व दो ह बाजूने ना याचे बांधकाम करणे
ूभाग ब. १६ आंबेडकर शाळे समोर िसिस रोड .ना या,व

यावर ःलॅब

१००००००

रोड व दो ह

१००००००

ूभाग ब. १६ आंबेडकरपाट पासून ते चंपत रोकडे यांचे घरापयत िसिस

१००००००

टाकणे करणे
ूभाग ब. १६ ौीकांत गायकवाड यां या ऑफ ससमोर
बाजूने ना या व यावर ःलॅब टाकणे
रोड ,ना या,व यावर ःलॅब टाकणे व ःशट लाईट बस वणे
ूभाग ब. १६ चंपत रोकडे यां या घरापासून ते जवळे करा या घरापयत

१००००००

ूभाग ब. १६ कसबे गु जी या घरापासून ते क पल कराणा दकानापयत
ु

१००००००

ूभाग ब.१६ खालीद कबल वा यापासून ते क पल कराणा दकानापयत
ु

१००००००

ूभाग ब.१६ संल न अ पसं याक भागात नई आबाद येथे ८० ते १००

२५०००००

िसिस रोड ,ना या व यावर ःलॅब टाकणे

पाण्याची पाईप लाईन,डे नेज लाइन टाकणे
पाण्याची पाईप लाईन,डे नेज लाइन टाकणे

िमटरचे २५ ग यामधील िसिस रोड,ना या,ःश ट लाईट आ ण ना यावर
ःलॅब टाकणे अंदाजे २००० िमटर

१३३

१३४

ूभाग ब.१४ लोकशाह र आण्णाभाऊ साठे याचे नांव दे वून

हमालपुरा

२५०००००

ूभाग ब.१४ इ र नगर भागातील बु द वहाराचे वाढ व बांधकाम क न

१५०००००

भागात मनपा जागेत सभागृहाचे बाधंकाम करणे
भगवान बु द मुत ची सुर

त ःथळ ूाणूित ा करण्या या कामासाठ व

सभागृहाचे बाधंकाम करणे
१३५
१३६
१३६

ूभाग ब.१४ वंणुनगर मु य रः या या बाजूस सखल भाग अस याने पावसा या
पाण्याचा िनचरा जलद गतीने होण्यासाठ मु य नालीचे बाधकाम करणे

ूभाग ब.२५ अ ण चौक ते इदगाह कमान रः याचे हॉटिम स हॉटलेड

३००००००

प दतीने डांबर करण करणे
डॉ टर लेन मधील डॉ.मनाठकर यां या दवाखा यासमोर ल ओपन ःपेसला संर ण
िभंतीचे बांधकाम क न या ओपनःपेसम ये पदमौी शामरावजी कदम नगर म ये

२००००००

पदमौी शामरावजी कदम यांचा पुतळा उभारणे

ूभाग ब.८ म ये
१३७

५००००००

ाने रनगर भागात ौी लोखंडे ,ौी लाठकर यांचे घर ते

जी.ड .कदम याचे घर ते काळे सर ते पांचाळ याचे घरासमोर ल रः याचे
िसमेट बॉ बट करण करणे.

१००००००

(१३)
ूभाग ब.८ म ये
१३८

ाने रनगर भागात ौी लाठकर यांचे घर ते उ मराव

कदम याचे घर ते लडगे याचे घर

१००००००

ते कदम याचे घरासमोर ल रः याचे

िसमेट बॉ बट करण करणे.
१३९
१४०
१४१
१४२
१४३
१४४

ूभाग ब.८ म ये प रमल नगर मेन रोड गंदेवार यां या घरासमो न ते

१००००००

मोतेवार यां या घरापयत रः याचे िसमेट बॉ बट करण करणे
ूभाग ब.८ म ये पांडूरं ग बोखारे याचे घरा समोर ल रः याचे िसमेट

५०००००

बॉ बट करण करणे
ूभाग ब.८ म ये बजाजनगर ौी बोबडे याचे घर ते जोशी यां या

१००००००

घरासमोर ल रः याचे िसमेट बॉ बट करण करणे
ूभाग ब.८ म ये काबरानगर मोर चौक कराणा दकान
ते मेनरोडवला
ु

१००००००

ूभाग ब.३८ म ये नागलोक बु द

वहार येथे क पाऊड वॉल व

१००००००

ूभाग ब.३८ म ये डॉ.नरे शजी रायेवार याचे घरापासून ते िसडको

७५०००००

जोडणा-या रः याचे िसमेट बॉ बट करण करणे
सी.सी. लॅटफाम करणे

ःमशानभूमी पयत या ना याचे बांधकाम करणेसाठ ़
ूभाग क.७ म ये उ हासनगर , ज हा प रषद कॉलनी,अ वनायक

१४५

१४६
१४७

७५०००००

नगर,सना कॉलनी,चबधरनगर ,येथे रस याचे मजबुतीकरण व सी.सी.रःते
करण्यासाठ

१००००००

ूभाग ब.३७ कौठा भागातील न वन पुलापासून (गोवधनघाट) ते जु या
गावांत मारोती मं दरापयतचा रःता िसिस करणे

१००००००

ूभाग ब.३७ वकास नगर मधील ौी पवार याचे घरापासून ते बालाजी
मं दरापयतचा रःता िसिस करणे

१४८

ूभाग ब.३५ डॉ.अधापुरकर ग ली रोडचे काम करणे

१००००००

१४९

ूभाग ब.३५ गायऽी मं दर ते न वन पुल अधवट रोडचे काम करणे

१००००००

ूभाग ब.३५ शाहु याचे दकान
ते कॉलेज टे कड पयत नालीचे बांधकाम
ु

५०००००

ूभाग ब.३५ िशवाजी शाळे समोर व जराबाद येथील नॉ हे ट

१००००००

१५०
१५१

करणे

मागे से नेज लाईन टाकणे

१५२

ूभाग ब.३५ पांचाली हॉटे ल ते िशवपावती

१५३

ूभाग ब.३५ गवळ ग ली गु

दकाना
ु

रोडचे काम करणे

१००००००

दारा रोड येथे नालीचे बाधकाम करणे

१००००००

ूभाग ब.३५ भालेराव दवाखाना ते बकानेर दकानापयत
नालीचे बाधकाम
ु

१००००००

१५५

ूभाग ब.५ म ये शामनगर म ये िसिस रःता करणे

१००००००

१५६

ूभाग ब.५ म ये राजिनगर म ये िसिस रःता करणे

१००००००

१५४

करणे

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर
१५७

ल

या यानमालाचे आयोजन करण्याकर ता ३.००

व मागील वषातील डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर

१०००००

१०००००

५०००००

या यान मालाचे

िश लक दे यक दे ण्यासाठ २.०० ल
१५८

ूभाग ब.२९ म ये पोिलस चौक या पाठ मागील मनपाके या मोकळया
जागेत यायाम शाळे चे बाधंकाम करणे
१३

१५९

२००००००

आर

या व ◌ा आयोगा या ूा
त असले या

िनधीतून वकास योजनेत उ ानासाठ

शे िचंग मावुड या जागेला संर

१०००००००

त िभंतीचे बांधकाम

करणे व जागेत असले या कच ्-याची व हे वाट लावण्यासाठ
१६०
१६१
१६२

ूभाग ब.१८ म ये लालवाड नुरेईलाह चौक ते अंडर ॄज पयत रः याचे

४५००००००

बाधकाम
ूभाग ब. १८

नरिसंह व ामं दर पासून अं बका योग कुट र पासुन राहल
ु

५००००००

ूधान यां या घरापयत िसिस रोड करण्यसाठ

ूभाग ब. १८ अ यािसकोच बांधकाम करण्यासाठ

४०००००००

(१४)
आमदार, खासदार ,ःथािनक
१६३

िनधीतील

कामे

वकास कायबमा अंतगत ूा

करण्यासाठ

महानगरपािलका

हँयाची

होणा-या

५०००००००

र मम

भरण्यासाठ
१६४
१६५
१६६

ूभाग क.१३ नंद माम हौऊिसंग सोसायट

मधील अंतगत रःते व

मलिनःसारण लाईन टाकणे
ूभाग ब.१३ खालसा हायःकुल अंडर मावुड
जेएनएनयुआरएम, बएसयुपी

ॄज व रःता बांधकाम

व इतर शासन योजनेतील कामे

५०००००००
पुण

१००००००००

वषभर ू येक

२५०००००

करण्यासाठ
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती िनिम य

१६७

५००००००

म हण्याला व वध ूभाग डॉ.बाबासहे ब आंबेडकर या यानमाला आयो जत
करण्यासाठ

१६८
१६९
१७०
१७१
१७२
१७३

ूभाग ब.६ म ये

व वध

ठकणी

३५०००००

सी.सी .रःते,आर.सी.सी.नालीचे

बांधकाम ,पे हस बस वणे व से नेज लाईन टाकण्यासाठ
ूभाग ब. ११

बाबानगर येथील नगरो थान योजने अंतगत हाती घेण्यात

२५०००००

आले या अधवट रः याचे काम पुण करण्यासाठ
ूभाग ब.४० हडको येथील िशवाजी उ ान वकािसत करणे

२५०००००

ूभाग ब.४० हडको येथील इ छापुत हनुमान मं दर प रसरातील अंतगत

१५०००००

िसिस रःते व नाली बांधकाम
ूभाग ब.४० शाहनगर
भागातील नाली व रः याचे कामे करणे
ु

३००००००

ूभाग ब.४० हडको बस ःटण्ड ते बएचएमएस कॉलेज पयतची वकास

७००००००

कामे
ूभाग ब.४० वाघाळा येथील उ ान वकािसत करणे

१००००००

१७४
१७५

२५०००००

ूभाग ब.४० वाघाळा येथील ःमशानभूमीचे क पांउड वॉल व शेड
वकािसत करणे

JNNURM,BSUP नगरो थान,दिलत वःती सुधार योजना तसेच इतर व वध योजने अंतगत झाले या वकास कामाची दे खभाल व द ु ःती म ये रःता

ब.२४ बरकत कॉ

ले स ते यान माता हायःकुल व दे गलुर नाका ते बक चौक पयतचा रःता हॉटिम स प दतीने द ु ःती करण्यात यावी.
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