
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

( दनांक ११.०५.२०१६ पुढे ढकलण्यात आलेली सवर् साधारण सभा) 
 शिनवार, द. ०२.७.२०१६ रोजी दपारी ु ४.३० वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची अदंाजपऽक य िवशेष  सभा 
महानगरपािलकेच्या शकंररावजी च हाण सभागहृात भरिवण्यात आली होती. 
   उप ःथती न दणी र जःटर मध्ये ःवा री क न सदर सभेस खालील स.सदः य उप ःथत होते. 
      मा.सौ.शलैजा कशोर ःवामी,महापौर 
    सवर्ौी /ौीमती  
  कुरेशी शफ  अहेमद     सातेलीकर ौीिनवास आश ना      

क याणकर बालाजी द राव   पवळे उमेश देवराव     
कंठेवाड सिवता मारोतराव    पांढरे ःनेहा सुधाकर     
च हाण आनंद शकंरराव    फा ख अली खाँ इलीयास खा ँ   
आनेवार गंगासागर संदीप   क याणकर बालाजी देिवदासराव    

भवरे कशोर दामोधर    कदम िशला सुिनल     
ूमोद मुरलीधराव खेडकर    कनकदंडे मो हनी महेशराव    
वाजेदा तबःसुम अथर अली खाँ  स.जानी म.कासीम      
मोकले सोनाबाई रामचंि   पोकणार् नवलकुमार ओमूकाश    
जाधव जयौी आनंद   गुरर्म िवनयकुमार जग दश     
च हाण ौध्दा सिुशल   गाडीवाले िवरििसंघ जगतिसंघ    
जदंम पावर्ती यंकटेश   उमरेकर अशोक रावण     
मु दराज कमलबाई रामःवामी   च हाण उमेशिसहं अशोकिसंह    
र जया बेगम अयुब खान    गाडगे शकंर जयवंतराव      
देशमूख वैशाली िमिलंद   गायकवाड अजंली सुरेशराव     
देशमूख बालासाहेब गंगाधराव   गफारखान गुलाम महमंद खान    
धबाळे गणपतराव िभवाजी   अनुजा अिमतिसहं तेहरा     
यादव तुलजाराम गणेशलाल   खेडकर योती महि     
राओऽे संिगता पृ वीराज    िगल सरजीतिसघं पंजाबिसंघ    
अ.हबीब अ.र हम बागवान   अ. फसीया फरदोस     
अ. स ार अ.गफुर     आसीया बेगम अ. हबीब बागवान   
स. शेर अली स. महेबुब अली   कुरेशी चाँद पाशा खाजा    
फा ख हसेन कासीम साबु    राखेवार सितष शेष  पा    
चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस  ज कया बेगम स.मुखतार     
गु खुद सुंदरलाल कशनलाल   बावजीर शेख हबीब शेख अ दलु    
लतीफा बेगम ब-ुहाण खान   कशोर कशनलाल यादव     
गायकवाड वैजयंती िभमराव    मोरे संजय गंगाधरराव     
अिभषेक रमेशराव सौदे   काकडे िसंधू पांडूरंग     
िचखलीकर सं दप सुभाषराव    सौ.लिलता मुंकंुदरा बोकारे      
िवनय िवँ वांभरराव पाटील   जमदाडे क णा िभमराव      
घोगरे इंदबाई िशवाजीरावू    कदम िव ास बालाजी    
अङ बन शाम वामनराव   अल केसरी हसन िबन उमेद     
काबरा रामनारायण रामदेव  

          सभेच् या अध् य ः थानी मा.सौ.शलैजा कशोर ःवामी अ,महापौर हे होते तसेच ौी समीर उ हाळे आयुक् त, ौी र ाकर वाघमारे, 
उपआयुक् त (िवकास), ौी कोलगणे, मु य लेखाप र क, डॉ. ःमीता ठाकरे, मु  य वै कय अिधकारी, ौी िवजय मुंढे, ू.उपायु  (महसलु), 
ौी िगरीष कदम, कायर्कारी अिभयता(साबांिव). ौी सुगीव अधंारे कायर्कारी अिभयंता पापुजिन, व महानगरपािलकेतील सवर् सहायक आयुक् त, 
व सवर् िवभाग ूमुख उप ःथत होते. 
महापौर.               द. ११.०५.२०१६ रोजीची पुढे ढकलण्यात आलेली मनपा सवर् साधारण सभेचे कामकाजास सुरवात करण् यात येते. 
िवषय ब. ०१ 
   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हध्दीतील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१६ ूमाणाची न द घेणे बाबत.  

          एकूण ज म  

अ.ब. 
 

   म हणा      पु ष      ी 
        

     एकूण 
िलंग गुणौ र ूित  

हजार मुलीचे ूमाणे 

१ जानेवारी       १६४२     १४४७     ३०८९    ८८१.२४% 

महापौर   न द घेण्यात येतो 
ठराव बं. ०४      ठराव 

  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हध्दीतील मलुा मुंलीचे गुणो र-२०१६ ूमाणाची न द ह नावाशमनपा सवर् साधारण 
सभा सवार्नमुते घेते..  

          एकूण ज म  

अ.ब. 
 

   म हणा      पु ष      ी 
        

     एकूण  

 

िलंग गुणौ र ूित  

हजार मुलीचे ूमाणे 

१ जानेवारी       १६४२     १४४७     ३०८९    ८८१.२४% 

िवषय ब. ०२ 
  शासन िनणर्यानसुार नागरी ःथािनक ःवरा य संःथामधील ःवच्छ महारा  अिभयान (नागरी) च्या अमंलबजावणीचा आढावा घेणे 

ूशास कय टपपणी 
 ःवच्छ महारा  अिभयान माफर् त आजपयत झालेली कायर्वाही दनांक २८.०५.२०१६ 

 एकूण य क शौचालय बांधकामासाठ  ूा  अजर्   : ५०७८ 



(२) 
 य क शौचालय बांधकामाची तपासणी व मा यता (अिभयं या दारे) : २५८४ 

 नाकारले या अजाची सं या     : २४८९ 

 कायार्रंभ आदेश दले या कामांची सं या    : १३०० 

 सु  असले या कामांची सं या     : १२४० 

 छतापयत बांधकामपुणर् झाले या कामांची सं या   : ११७० 

 बांधकामपुणर् झाले या कामांची सं या    : १००३ 

 संकेतःथळावर फोटो अपलोड झा याची सं या   : ०८६२ 

 एकूण खचर्      : १०६ Lakh 

 ःवच्छ महाराँश अिभयानांतअगंर्त झालेला खचर्   : ६४.६६ 

 चौदा या िव  आयोगातील ूा  िनधीतुन झालेला खचर्  : ४१.३४ 

       एकूण  : १०६.०० 

 यि क शौचालयाचे बांधकाम करणेसाठ  कायार्रंभ आदेश देण्याची ू बया चालु असुन याूमाणे कामे होतील याूमाणे 
कंऽाटदारांना देयक अदाई करण्यात येत आहे.  स टबर २०१६ अखेर २५०० वैय क शौचालयाचे बांधकाम करण्याचे उ  ठरिवलेले आहे. 
महापौर   ूशासनाने सादर केले या अहवालाची न द घेण्यात येते.  
ठराव बं. ०५      ठराव 

ःवच्छ महारा  अिभयान माफर् त आजपयत झालेली कायर्वाही दनांक २८.०५.२०१६ 

 एकूण य क शौचालय बांधकामासाठ  ूा  अजर्   : ५०७८ 

 य क शौचालय बांधकामाची तपासणी व मा यता (अिभयं या दारे) : २५८४ 

 नाकारले या अजाची सं या     : २४८९ 

 कायार्रंभ आदेश दले या कामांची सं या    : १३०० 

 सु  असले या कामांची सं या     : १२४० 

 छतापयत बांधकामपुणर् झाले या कामांची सं या   : ११७० 

 बांधकामपुणर् झाले या कामांची सं या    : १००३ 

 संकेतःथळावर फोटो अपलोड झा याची सं या   : ०८६२ 

 एकूण खचर्      : १०६ Lakh 

 ःवच्छ महाराँश अिभयानांतअगंर्त झालेला खचर्   : ६४.६६ 

 चौदा या िव  आयोगातील ूा  िनधीतुन झालेला खचर्  : ४१.३४ 

       एकूण  : १०६.०० 

 यि क शौचालयाचे बांधकाम करणेसाठ  कायार्रंभ आदेश देण्याची ू बया चालु असुन याूमाणे कामे होतील याूमाणे 
कंऽाटदारांना देयक अदाई करण्यात येत आहे.  स टबर २०१६ अखेर २५०० वैय क शौचालयाचे बांधकाम करण्याचे उ  ठरिवलेले आहे 
याची न द ह नावाशमनपा सवर् साधारण सभा सवार्नुमते घेते. 
िवषय ब. ०३ 

 िव  िवभाग शासन िनणर्य ब.अमीम २०१५/ू.ब.५७//१५ िविनयम  द. २६ ऑक्टोबर २०१५ नुसार  कायार्लयीन आदेश ब. 
लेखा/१७१३४/२०१६ द.२८ माचर् २०१६ अ वये नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलकेतील पाऽ ८२८ कमर्चा-यांना भगवान बुध्द जयंती 
सणािनिम य  ू येक  . १०,०००/- याूमाणे अमीम रक्कम देण्यासाठ  . ८२,८०,०००/- (अ री . यांशी ल  ऐंशी हजार फ ) ची 
ूशासक य व आिथर्क मा यता देवून सबंिधताचं्या वेतनातून १००० समान १० ह यात कपात क न मनपा फंडात जमा करण्यास मा यता 
देण्यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत. 
महापौर   काय र ूशास कय व आथ क मा यता देण्यात येते. 
ठराव बं. ०६      ठराव 

िव  िवभाग शासन िनणर्य ब.अमीम २०१५/ू.ब.५७//१५ िविनयम  द. २६ ऑक्टोबर २०१५ नुसार  कायार्लयीन आदेश ब. 
लेखा/१७१३४/२०१६ द.२८ माचर् २०१६ अ वये नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलकेतील पाऽ ८२८ कमर्चा-यांना भगवान बुध्द जयंती 
सणािनिम य  ू येक  . १०,०००/- याूमाणे अमीम रक्कम देण्यासाठ  . ८२,८०,०००/- (अ री . यांशी ल  ऐंशी हजार फ ) ची 
ूशासक य व आिथर्क मा यता देवून सबंिधताचं्या वेतनातून १००० समान १० ह यात कपात क न मनपा फंडात जमा करण्यास मा यता 
देण्यात आली यास काय र मा यता ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवारनमुते देते् . 
िवषय बं. ०४ 

 कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/लेिव/११६४/१६ द. २८ एिूल २०१६ अ वये शासन िनणर्य बं. मभवा-१११५/ू.ब.४२/सेवा-९ 
दनांक ५ फेॄुवारी २०१६ नुसार रा य शासक य व इतर कमर्चारी तसेच यानंा महागाई भ र लागु आहे अशा वेतनधानकांना द. १ 
फेॄुवारी २०१६ पासुन वेतन ौणेीतील मुळ वेतनावरील अिधक मेड वेतन यावर ११९% या दराने महागाई भ ा वाढ मंजरु करावी व १ जलु ै
२०१५ ते ३१ जानेवारी २०१६ या कालावधीतील महागाई भ याच्या थकबाक च्या अहरणाबाबत ःवतंऽपणे आदेशािनगर्िमत येईल असा शासन 
िनणर्य होता या अनुषंगाने मनपाकेतील कमर्चा-यांना जा.बं. लेिव/१५२६८/१६ द. २०.०२.१६ चे आदेशा वये दनांक १ फेॄुवारी २०१६ 
पासुन ११९% महागाई भ ा लागु करण्यात आला.  शासन िनणर्य बं. मभवा-१११५/ू.ब.४२/सेवा-९ दनांक २२ एिूल २०१६ अ वये १ जलु ै
२०१५ ते ३१ जानेवारी १६ या कालावधीतील महागाई भ याच्या थकबाक ची रक्कम रोखीने देणे बाबत शासन िनणर्य पारीत झा यानुसार 
मनपाकेतील कमर्चा-यांना उ  कालावधीतील महागाई भ याच्या थकबआक ची रक्कम मनपाकेच्या आथ क प र ःथतीनुसार अदाई 
करण्यासाठ  लागणा-या खचार्स ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करण्यात आली याची न द घेणे बाबत. 
महापौर   न द घेण्यात येते. 
ठराव बं. ०७      ठराव 

कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/लेिव/११६४/१६ द. २८ एिूल २०१६ अ वये शासन िनणर्य बं. मभवा-१११५/ू.ब.४२/सेवा-९ 
दनांक ५ फेॄुवारी २०१६ नुसार रा य शासक य व इतर कमर्चारी तसेच यानंा महागाई भ र लागु आहे अशा वेतनधानकांना द. १ 
फेॄुवारी २०१६ पासुन वेतन ौणेीतील मुळ वेतनावरील अिधक मेड वेतन यावर ११९% या दराने महागाई भ ा वाढ मंजरु करावी व १ जलु ै
२०१५ ते ३१ जानेवारी २०१६ या कालावधीतील महागाई भ याच्या थकबाक च्या अहरणाबाबत ःवतंऽपणे आदेशािनगर्िमत येईल असा शासन 
िनणर्य होता या अनुषंगाने मनपाकेतील कमर्चा-यांना जा.बं. लेिव/१५२६८/१६ द. २०.०२.१६ चे आदेशा वये दनांक १ फेॄुवारी २०१६  

 



(३) 
 
पासुन ११९% महागाई भ ा लागु करण्यात आला.  शासन िनणर्य बं. मभवा-१११५/ू.ब.४२/सेवा-९ दनांक २२ एिूल २०१६ अ वये १ जलु ै
२०१५ ते ३१ जानेवारी १६ या कालावधीतील महागाई भ याच्या थकबाक ची रक्कम रोखीने देणे बाबत शासन िनणर्य पारीत झा यानुसार 
मनपाकेतील कमर्चा-यांना उ  कालावधीतील महागाई भ याच्या थकबआक ची रक्कम मनपाकेच्या आथ क प र ःथतीनुसार अदाई 
करण्यासाठ  लागणा-या खचार्स ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करण्यात आली याची न द ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा 
सवार्नुमते घेते. 
िवषय ब. ०५  

 नांवामनपाकेच्या बडा संकुल प रसरातील ौी गु  गोिवंदिसंघजी बकेट ःटे डयमचा आतंररा ीय मानांकनाूमाणे  िवकासाचे काम  
अिंतम ट यात आहे. ःटे डयमच्या अनुषंगाने भिवंयात बडा सकुंल  प रसरात आधुिनक सोई सुिवधांसह महापािलका ःपोटर्स व रबेयेशन  
क्लब असणे आवँयक आहे. अशी ूशासनाची धारणा आहे. या अनुषंगाने  नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेडच्या बडा  संकुल 
प रसरात कै.शांताराम सगणे  जलतरणीकेच्या लगत पूवर् बाजसू असले या मोकळया जागेत नांवाशमनपाच्या वतीने महानगरपािलका 
ःपोटर्स व रबेयेशन क्लब तयार करण्याकरीता खालील ूमाणे ूःताव सादर करण्यात येतो.  

१) मुंबई, पुणे, व इतर िवकिसत शहरामध्ये असले या ःपोटर्स क्लबच्या धत वर आप या शहरात आधुिनक ःपोटर्स क्लब असावा  

२) नांदेड नगरीतील नागरीकांना िविवध बडा सुिवधा एकाच प रसरात उपल ध्द क न देणे 

३) शहरातील सवर् वयोगटातील खेळाडू, बडा ूेमी, नागरीकांना एकाच प रसरात एकाच वेळी िविवध बडा सुिवधा उपल ध्द क न देणे    
शक्य होईल.  

४) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका  बडा संकुल प रसरात सध्या जलतरण, टेबल टेिनस, बॅडिमंटन, ज नॅिशयम, बकेट, ःकेटींग, 
बॉःकेटबॉल, ई यादी सुिवधा सध्या उपल ध्द आहेत, तसेच ये या वषार्त इंदीरा गांधी मैदानाचा िवकास क न २०० िमटर रिनंग शॅक, 
फुटबॉल, हॉलीबॉल, खो-खो, कबडी, या सुिवधा ूःतािवत आहेत. 

५) महानगरपािलका ःपोटर्सर् क्लबच्या माध्यमातून िमळणा-या उ प नातून ईतर बडा  सुिवधांची देखभाल व िवकासकरणे  

   शक्य होईल. 
६)  महानगरपािलका ःपोटर्स व रबेयेशन क्लब मध्ये देण्यात येणा-या सुिवधा  

    इनडोअर जलतर णका ( In door Swimming pool )  

 आधुिनक ज नॅिशय ( Modern gym ) 

 रायफल शटुींग रेज(ं Rifle shooting Rang  ) 

 बॉलींग ऍली( bowing ally ) 

 ःटीमबाथ, सोनाबाथ( steam bath ,sona bath ) 

 टेबल टेिनस ( Table Tennis  ) 

 लॉन टेिनस(lawnTennis  ) 

 योगा सटर ( youga Centre ) 

 िमनी िथएटर कम कॉ फर स हॉल( mini Theater cum Conference Hall  ) 

 िनवास यवःथा( In door Swimming pool ) 

 महानगरपािलका ःपोटर्स व रबेयेशन क्लबचे अ जव सभासद होण्याकरीता अ जव शु क आकारणे आहे. 
 १) सवर् सामा य नागरीकांसाठ  आ जव सभासद शु क    .३.०० ल  

 २) नावाशमंनपा स.सदःयांसाठ  आ जव सभासद शु क   .२.०० ल  

 ३) नावाशमनपाचे अिधकारी व कमर्चारी आ जव सभासद शु क   .१.०० ल   

 तसेच महानगरपािलका ःपोटर्स व रबेयेशन क्लब इमारतीस नांव ावयाचे झा यास ते सभेने िन त करावे, सदर ूःतावास 
ूाथिमक मा यता ूदान के यास महानगरपािलका ःपोटर्स व रबेयेशन क्लबची न दणी करणे व या अनुषंगाने पुढील कायर्वाही 
ूशासनामाफर् त करण्यासाठ  ूःताव सादर. 
महापौर   ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता देण्यात येते  व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो 
ठराव बं. ०८      ठराव 

 नांवामनपाकेच्या बडा संकुल प रसरातील ौी गु  गोिवंदिसंघजी बकेट ःटे डयमचा आतंररा ीय मानांकनाूमाणे  िवकासाचे काम  
अिंतम ट यात आहे. ःटे डयमच्या अनुषंगाने भिवंयात बडा सकुंल  प रसरात आधुिनक सोई सुिवधांसह महापािलका ःपोटर्स व रबेयेशन  
क्लब असणे आवँयक आहे. अशी ूशासनाची धारणा आहे. या अनुषंगाने  नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेडच्या बडा  संकुल 
प रसरात कै.शांताराम सगणे  जलतरणीकेच्या लगत पूवर् बाजसू असले या मोकळया जागेत नावंाशमनपाच्या वतीने महानगरपािलका 
ःपोटर्स व रबेयेशन क्लब तयार करण्याकरीता खालील ूमाणे ूःताव सादर करण्यात येतो.  

१) मुंबई, पुणे, व इतर िवकिसत शहरामध्ये असले या ःपोटर्स क्लबच्या धत वर आप या शहरात आधुिनक ःपोटर्स क्लब असावा  

२) नांदेड नगरीतील नागरीकांना िविवध बडा सुिवधा एकाच प रसरात उपल ध्द क न देणे 

३) शहरातील सवर् वयोगटातील खेळाडू, बडा ूेमी, नागरीकांना एकाच प रसरात एकाच वेळी िविवध बडा सुिवधा उपल ध्द क न देणे    
शक्य होईल.  

४) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका  बडा संकुल प रसरात सध्या जलतरण, टेबल टेिनस, बॅडिमंटन, ज नॅिशयम, बकेट, ःकेटींग, 
बॉःकेटबॉल, ई यादी सुिवधा सध्या उपल ध्द आहेत, तसेच ये या वषार्त इंदीरा गांधी मैदानाचा िवकास क न २०० िमटर रिनंग शॅक, 
फुटबॉल, हॉलीबॉल, खो-खो, कबडी, या सुिवधा ूःतािवत आहेत.  

५) महानगरपािलका ःपोटर्सर् क्लबच्या माध्यमातून िमळणा-या उ प नातून ईतर बडा  सुिवधांची देखभाल व िवकासकरणे  

   शक्य होईल. 
६)  महानगरपािलका ःपोटर्स व रबेयेशन क्लब मध्ये देण्यात येणा-या सुिवधा  

    इनडोअर जलतर णका ( In door Swimming pool )  

 आधुिनक ज नॅिशय ( Modern gym ) 

 रायफल शटुीगं रेज(ं Rifle shooting Rang  ) 

 बॉलींग ऍली( bowing ally ) 

 ःटीमबाथ, सोनाबाथ( steam bath ,sona bath ) 

 टेबल टेिनस ( Table Tennis  ) 



(४) 
 लॉन टेिनस(lawnTennis  ) 

 योगा सटर ( youga Centre ) 

 िमनी िथएटर कम कॉ फर स हॉल( mini Theater cum Conference Hall  ) 

 िनवास यवःथा( In door Swimming pool ) 

 महानगरपािलका ःपोटर्स व रबेयेशन क्लबचे अ जव सभासद होण्याकरीता अ जव शु क आकारणे आहे. 
 १) सवर् सामा य नागरीकांसाठ  आ जव सभासद शु क    .३.०० ल  

 २) नावाशमंनपा स.सदःयांसाठ  आ जव सभासद शु क   .२.०० ल  

 ३) नावाशमनपाचे अिधकारी व कमर्चारी आ जव सभासद शु क   .१.०० ल   

 तसेच महानगरपािलका ःपोटर्स व रबेयेशन क्लब इमारतीस नांव ावयाचे झा यास ते सभेने िन त करावे, सदर ूःतावास 
ूाथिमक मा यता ूदान के यास महानगरपािलका ःपोटर्स व रबेयेशन क्लबची न दणी करणे व या अनुषंगाने पुढील िनयमानुसार 
कायर्वाही करण्यास ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते. व हा ठराव याच सभेत कायम करण्या येतो 
िवषय कं. ०६ 
 महारा  शासनाचे क  अिधकारी यांनी पऽ बं. टपीएस-२४१३/नािशका-९२/ू.ब.२४५/२०१३/निव-९ दनांक १५ जानेवारी २०१६ 
अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेच्या मंजरु सुधारीत िवकास िनयंऽण िनयमावली मध्ये सांडपाणी ू बया व पुनवार्परासबंंधीची  

तरतुद समािव  करणेबाबत महारा  ूादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये सवर् वैधािनक कायर्वाही 
पुणर् क न ूःताव शासनाच्या मजंरुीःतव सादर करणेस कळिवले आहे सदर िनयमावली खालील ूमाणे आहे. 
Regulation for Waste Treatment & Recycling: 
 
A. TYPE OF WASTE WATER 
1- Block Water:- It means waste water from W.C. urinals and M.S.W. 
2- Grey Water:- It means waste water from bathrooms, sinks and wash areas. 
3- Apart from residential waste water, Waste water generated from industrial, medical, commercial usage shall also be 
treated asper guidelines given by the Pollution Control Board 
B) APPLICABILITY 
 These regulations shall be applicable to all developments/redevelopments, part developments on plots having an 
area of 4000 Sq.m. on more as well those mentioned under (C-1) to (C-6) shall have the provisiobn for treatment, recycling 
and reuse of wast water.  The applicant shall along with his application for obtaining necessary layout approval/building 
permission shall submit a plan showing the location of waste water treatment plabnt, furnishing details of calculations, 
references, implementation etc. This plan shall accompany with the applicant`s commitment to monitor the system periodically 
from the date of occupation of the respective building. 
C. REGULATIONS 
(C-1) for layout approval/building permission 
I In case of residential layouts, area admeasuring 4000 sq.m.(1acre) or more,in addition to the poen space prescribed 

in bye-laws, a separate space for waste water treatment & recycling plant should be earmarket in the layout. 
II The recycled water shall be used for gardening, car washing, toilet flishing, irrigation, etc and in no case for drinking, 

bathing, washing utensils, cloths, etc. 
III On the layout plan, all chambers, plumbing lines which are a part of waste water treatment should be marked on 

different colour while submitting the layout for approval to the Nanded Waghala City Municipal Corporation, Nanded 
IV Only provision for basic civil work and required machinery will be proposed by the Nanded Waghala City Municipal 

Corporation Nanded.  
V A Clause must be included by the owner/developer in the purchase agreement that the purchaser, owner of the 

peremises/organization or society of the purchasers shall ensure that. 
a) The recycled water is tested every six moths either in Municipal Laboratory or in the laboratory approved by 
Municipal Corporation or by the State Government and the result of which shall be made accessible to the competent 
Authority/EHO of the respective Ward Office. 

 b) Any recommendation from testing laboratory for any form of corrective measures that are needed to be 
adopted shall be complied, copy of any such recommendation and necessary action taken shall also be sent to the testing 
laboratories to the competent authority/EHO/of respective wards. 
 
(C-2) Group Housing / Apartment Building 
 In case of group housing if the built up area is 2000 Sq.M. or above or if consumption of water is 20000 lit/day or 
more, or if a multi-storied building which has 50 tenements or more, then waste water treatment and recycling plant as 
mentioned in (C-1) should be constructed. 
(C-3) Educational, Industrial, Commercial, Government, Semi-government organization, hotels, lodging etc. 
 For all building in the category having a built-up areaof 1500 Sq.m. or more and if water consumption is 20,000 lit/day 
or more, then provision for waste water treatment and recycling plant as mentioned in (C-1) is mandatory. 
(C-4) Hospitals 
           All Hospitals having 40 or more bed, must provide a waste water treatment and recycling plant as mentioned in (C-1) 
(C-5) Vehicle Servicing Garages 
 All vehicles servicing garages shall ensure that the waste water generated through washing of vehicles is treated and 
recycled back for the same use as mentioned in (C-1) 
(C-6) Other hazardous uses 
 All other establishments/buildings where chances of waste water generated containing harmful chemicals, toxins are 
likely and where such water can not be directly led into municipal swers, the concerned competent authority may direct the 
owners, users of such establishments, buildings to treat their waste water asper the directions laid in (C-1) 
D. PENALTY 
i Any owner/developer/organization/society violating the provisions of these bye/laws, shall be fined Rs, 2500/- on the 
day of detection and if the violation continuses, then shall be fined Rs. 100 for every day as concrete action after written notice 
from the concerned competent authority 
ii If the results of test as mentioned in (C-1 v.a.b.) are not satisfactory, then the concerned owner/developer/ 
organization/Society shall be charged as penalty of Rs. 300/- per day till the necessary preventive action is taken and 
disconnection of water connection also. 
 



(५) 
 तरी, सदर िनयमावली नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचया िवकास िनयंऽण िनयमावली मध्ये समािवँट करण्यासाठ  
महाराँश ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७(१) अनवये फेरबदलाचा ूःताव शासनाकडे मंजरुीःतव सादर करणेसाठ  
मनपा सवर् साधारण सभेच्या मा यतेःतव सादर 
महापौर   ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता देण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं. ०९      ठराव 

महारा  शासनाचे क  अिधकारी यांनी पऽ बं. टपीएस-२४१३/नािशका-९२/ू.ब.२४५/२०१३/निव-९ दनांक १५ जानेवारी २०१६ 
अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेच्या मंजरु सुधारीत िवकास िनयंऽण िनयमावली मध्ये सांडपाणी ू बया व पुनवार्परासंबंधीची 
तरतुद समािव  करणेबाबत महारा  ूादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये सवर् वैधािनक कायर्वाही 
पुणर् क न खालील िनयमावलीस शासनाची मा यता घेण्यास मा यता देण्यात येते. 
Regulation for Waste Treatment & Recycling: 
 
A. TYPE OF WASTE WATER 
1- Block Water:- It means waste water from W.C. urinals and M.S.W. 
2- Grey Water:- It means waste water from bathrooms, sinks and wash areas. 
3- Apart from residential waste water, Waste water generated from industrial, medical, commercial usage shall also be 
treated asper guidelines given by the Pollution Control Board 
B) APPLICABILITY 
 These regulations shall be applicable to all developments/redevelopments, part developments on plots having an 
area of 4000 Sq.m. on more as well those mentioned under (C-1) to (C-6) shall have the provisiobn for treatment, recycling 
and reuse of wast water.  The applicant shall along with his application for obtaining necessary layout approval/building 
permission shall submit a plan showing the location of waste water treatment plabnt, furnishing details of calculations, 
references, implementation etc. This plan shall accompany with the applicant`s commitment to monitor the system periodically 
from the date of occupation of the respective building. 
C. REGULATIONS 
(C-1) for layout approval/building permission 
I In case of residential layouts, area admeasuring 4000 sq.m.(1acre) or more,in addition to the poen space prescribed 

in bye-laws, a separate space for waste water treatment & recycling plant should be earmarket in the layout. 
II The recycled water shall be used for gardening, car washing, toilet flishing, irrigation, etc and in no case for drinking, 

bathing, washing utensils, cloths, etc. 
III On the layout plan, all chambers, plumbing lines which are a part of waste water treatment should be marked on 

different colour while submitting the layout for approval to the Nanded Waghala City Municipal Corporation, Nanded 
IV Only provision for basic civil work and required machinery will be proposed by the Nanded Waghala City Municipal 

Corporation Nanded.  
V A Clause must be included by the owner/developer in the purchase agreement that the purchaser, owner of the 

peremises/organization or society of the purchasers shall ensure that. 
a) The recycled water is tested every six moths either in Municipal Laboratory or in the laboratory approved by 
Municipal Corporation or by the State Government and the result of which shall be made accessible to the competent 
Authority/EHO of the respective Ward Office. 

 b) Any recommendation from testing laboratory for any form of corrective measures that are needed to be 
adopted shall be complied, copy of any such recommendation and necessary action taken shall also be sent to the testing 
laboratories to the competent authority/EHO/of respective wards. 
 
(C-2) Group Housing / Apartment Building 
 In case of group housing if the built up area is 2000 Sq.M. or above or if consumption of water is 20000 lit/day or 
more, or if a multi-storied building which has 50 tenements or more, then waste water treatment and recycling plant as 
mentioned in (C-1) should be constructed. 
(C-3) Educational, Industrial, Commercial, Government, Semi-government organization, hotels, lodging etc. 
 For all building in the category having a built-up areaof 1500 Sq.m. or more and if water consumption is 20,000 lit/day 
or more, then provision for waste water treatment and recycling plant as mentioned in (C-1) is mandatory. 
(C-4) Hospitals 
           All Hospitals having 40 or more bed, must provide a waste water treatment and recycling plant as mentioned in (C-1) 
(C-5) Vehicle Servicing Garages 
 All vehicles servicing garages shall ensure that the waste water generated through washing of vehicles is treated and 
recycled back for the same use as mentioned in (C-1) 
(C-6) Other hazardous uses 
 All other establishments/buildings where chances of waste water generated containing harmful chemicals, toxins are 
likely and where such water can not be directly led into municipal swers, the concerned competent authority may direct the 
owners, users of such establishments, buildings to treat their waste water asper the directions laid in (C-1) 
D. PENALTY 
i Any owner/developer/organization/society violating the provisions of these bye/laws, shall be fined Rs, 2500/- on the 
day of detection and if the violation continuses, then shall be fined Rs. 100 for every day as concrete action after written notice 
from the concerned competent authority 
ii If the results of test as mentioned in (C-1 v.a.b.) are not satisfactory, then the concerned owner/developer/ 
organization/Society shall be charged as penalty of Rs. 300/- per day till the necessary preventive action is taken and 
disconnection of water connection also. 
 तरी, सदर िनयमावली नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचया िवकास िनयंऽण िनयमावली मध्ये समािव  करण्यासाठ  महारा  
ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७(१) अनवये फेरबदलाचा ूःताव शासनाकडे मंजरुीःतव सादर करण्यास ह 
नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
िवषय क. ०७   

महारा  शासन नगर िवकास िवभाग,मंऽालय मुंबई यांनी शासन िनणर्य बं. महारा  शासन नगरिवकास िवभाग, शासन प रपऽक 
बं. ठामपा2002/821/ूब.86/निव-23/ द.2 जलुै, 2008 नुसार शासनाने महापािलकेतील अिधकारी/कमर्चारी मॉडेल सेवा ूवेश िनयम  

 



(६) 
 
तयार करण्याच्या ि ने कालबध्द कृती कायर्बम आखुन दला यानुसार महापािलकेतील अिधकारी/कमर्चारी यांचे सेवा ूवेश िनयम तयार 
करण्यात आले यात सरळ सेवेने भरावयाचे िविवध संवगार्तील पदाबाबत वयाची अट ही महारा  शासनाचे धोरण आ ण महारा  लोकसेवा 
आयोग यांनी िव हत केलेली िविवध पदांची वयोमयार्दा िन ीत करण्यात आली तसेच पदो नतीसाठ  आवँयक अनुभवाची मयार्दा शासनाच्या 
सामा य ूशासन िवभागाचे दनांक 25.02.2005 च्या शासन िनणर्यातील िनदशानुसार कमर्चारी/अिधकारी यांच्या हरकती व सुचनांवर 
रतसर सुनावणी घेऊन नमुना सेवा ूवेश िनयम तयार क न दनांक 20.09.2008 रोजी सवर् साधारण सभे समोर मा यतेसाठ  सादर केले 
होते सवर्साधारणसभेने दनांक 08.08.2011 रोजीच्या सभेत ठराव बमांक 94 ारे महापािलकेच्या ूःतावीत मॉडेल सेवा ूवेश िनयमास 
मा यता ूदान के यानंतर महानगरपािलकेने दनाकं 09 जलु ै 2012 रोजी तयार केलेले मॉडेल सेवा ूवेश िनयम शासन असाधारण 
राजपऽात ूिसध्द करण्यासाठ  शासक य मुिानालय औरंगाबाद येथे ूिसध्दीसाठ  पाठिवलेले आहेत.  

महारा  शासन नगरिवकास िवभागाचे शासन िनणर्य दनांक 4 मे 2006 अ वये रा यातील अ ते ड वगर् महानगरपािलकेत 38 
पदांचा आकृतीबंध िन ीत केला असून उवर्रीत पदासाठ चा आकृतीबंध िन ीत करण्यात बाबत आवँयकते िनदश दलेले आहेत. यानुसार 
महानगरपािलकेचे वाढीव ेऽफळ, लोकसं या व आःथापना खचर् 35 %  ची मयार्दा यामध्ये वेतन,िनवृ ी वेतन, कायार्लयीन खचर्, वहान, 
इंधन, ःटेशनरी व बैठकावरील खचर् या सवर् बाबी िवचारात घेवून आकृतीबंध िन ीत करण्याबाबत िनदश देण्यात आले आहेत यानुसार 
महानगरपािलका सवर्साधारण सभेने 31.08.2013 रोजी ठराव बमांक 126 ारे महापािलका आयु ांनी लवकरात लवकर महापािलकेतील 
कमर्चारी आकृतीबंधाचा ूःताव तयार क न शासनास सादर करावा अशी मा यता दलेली आहे यानुसार महापािलका कमर्चारी 
आकृतीबंधाचा ूःताव तयार करण्यापुव  कायार्लयीन पऽ बमांक 22939/2013 दनांक 16.12.2013 च्या प रपऽका ारे सवर् िवभाग ूमुखांना 
आवँयकती मा हती सादर करण्यास सुचना देण्यात आ यानंतर सवर् िवभाग ूमुखांची आकृतीबंध अतंीम करण्यासाठ  दनांक 30.05.2014 
रोजी बैठक आयोजीत करण्यात आली आ ण िवभाग ूमुखांच्या सुचनांनसुार या कायार्लयाचे पऽ दनांक 16.03.2015 अ वये आकृतीबंधाची 
कायर्वाही अतंीम ट यात अस याचे शासनास कळिवण्यात आले. 

शासनाचे पऽ दनांक 17.08.2015 चे पऽास अनुस न शहराची वाढती लोकसं या, नागरी भागाचा िवकास, शासनाच्या िविवध 
योजना व यानु प वाढलेले कामकाज या बाबीचा िवचार क न महानगरपािलकेच्या िवभाग ूमखुा माफर् त आवँयक असणा-या पदांचा 
आढावा घेवून भिवंयातील 25 वषार्च्या ि ने उपयोगी पडणारा कमर्चारी आकृतीबंधचा ूःताव, उपसिचव, नगरिवकास िवभाग मंऽालय 
मुंबई यांच्या सचुनेनसुार वसई िवरार महानगरपािलकेचे कमर्चारी आकृतीबंध व सेवा ूवेश िनयमास महानगरपािलका सवर्साधारण सभेच्या 
मंजरुीच्या अिधन राहन शासनाने मंजरुी दलेली आहे याच धत वर कमर्चारी मॉडेल सेवा ूवेश िनयमासहीत कमर्चारी आकृतीबंधाचा ूःताव ु
दनांक 05.09.2015 च्या पऽा ारे शासन मा यतेसाठ  शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे.  

महारा  शासन नगर िवकास िवभाग (नवी-24) चे क  अिधकारी यांनी यांचे पऽ द.28.01.2016 अ वये कळिवले क , 
मा.महापौर यांनी सेवा ूवेश िनयम व कमर्चारी आकृतीबंधाचे अनुषंगाने उप ःथत केले या मु ांनुसार अहवाल सादर करावा यास अनुस न 
या कायार्लयाचे पऽ बमांक 14450/2016 दनांक 05.02.2016 अ वये महापािलकेचा ठराव बमांक 94 दनांक 08.08.2011 आ ण ठराव 
बमांक 126 दनांक 31.08.2013 नुसार मॉडेल सेवा ूवेश िनयम आ ण कमर्चारी आकृतीबंधाचा सयंु  ूःतावाचा अहवाल शासन 
मा यतेसाठ  सादर करण्यात आलेला आहे. सदरचा मॉडेल सेवा ूवेश िनयम आ ण कमर्चारी आकृतीबंधाचा संयु  ूःताव महारा  शासन 
नगरिवकास िवभागाचे शासन प रपऽक दनांक 02 जलुै 2008 मिधल िनदशांनुसार मा यतेःतव महापािलका सवर्साधारणसभे समोर सादर 
करण्यात येत आहे. 
स. शेर अली आकृतीबंधाच्या िवषय ःथगीत ठेवण्यात यावा सदरचा िवषय पुढच्या सभेत घेण्यात यावा. 
महापौर   आकृतीबंधाच्या िवषय ःथगीत ठेवण्यात येते सदरचा िवषय पुढच्या सभेत घेण्यास मा यता देण्यात येते. 
ठराव बं. १०      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आकृतीबंधाचा जे ूशासनाने, रा य शासनास मंजरुीसाठ  सादर केलेला आहे यात अनेक 
अिधकारी व कमर्चा-यांच्या पदाचं्या सं येबाबत तबारी ूा  झा यामुळे सदरचा िवषय ःथगीत ठेवण्यात येते व पुढील सभेत घेण्यास ह 
नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते देते. 
िवषय बं. ०८ 

 िवषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अतंगर्त भुसपंादन अिधिनयम १८९४ चे कलम १८ खाली संपादीत जागेचा वाढीव  

  मावेजाची यायालयीन ूकरणे तडजोडरीने िनकाली काढणे बाबत 

 संदभर् :- १) ज हा यायिधश नांदेड यांचे द. २५.०२.२०१६ रोजी बैठक त िनदश 

        २) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ औरंगाबाद यांचे पऽक गोम पािवम/ याय ू/धा-४३७३६/२०१५/  

                  ३५३६ दनांक १०.०४.२०१५ 

 गु -ता-ग ी सोहळा २००८ व नांदेड शहर िवकास योजना सुधारीत तसेच िविवध योजना अतंगर्त खाजगी जागा संपादीत करण्यात 
आ या आहेत िनयमानसुार भुसपंादनाची ू बया होऊन भुसंपादन अिधकारी यांचे वतीने भसुंपादनाचा िनवाडया नुसार मावेजा िवतरण 
करण्यात आला आहे. 
 भुसंपादन अिधिनयम १८९४ चे कलम १८ खाली आकारलेला मावेजा बाबत नाराजी अस यास भुसंदभर् दाखल करणेची तरतुदी आहे 
यानुसार जवळपास ९०० भुसंदभर् दाखल असनु आता पयत ११२ ूकरण मध्ये यायालयाने वाढीव मावेजा मंजरु केला आहे दैनं दन 
यायालयामध्ये दले या िनणर्या मध्ये २०% पे ा अिधक वाढ दली आहे. 

 महारा  शासन महसुल व वन िवभाग यांचे शासन िनणर्य बं. एलक्युएन/०१/२०११/ू.ब.३०/अ-२ दनांक ३०.१०.२०११ अ वये 
तडजोडीने िनकाली काढणेसाठ  लोक यायालयात ूकरणे ठेवणेची मा यता दली असुन प रपऽक बं. एलक्युण्न/०१/२०११/ू.ब.-३०/अ-२ 
दनांक १७.१२.२०११ अ वये तडजोडीने िनकाली काढले या ूकरणात सहा म हनेचे आत मावेजा अदा करणेसाठ  िनदश आहेत. 
 यापुव  मनपा सवर् साधारण सभा ठराव बं. १३९ दनांक १५.०३.२०१२ अ वये २०%  वाढ देणेसाठ  मा यता दली आहे याूमाणे 
दनांक १६.०९.२०१४ चे लोक यायालयात ११ ूकरणे दनांक १२.१२.२०१५ चे रा ीय लोक यायालयात २० ूकरणे िनकाली काढण्यात आले 
आहेत परंतु २०% वाढीव मावेजासाठ  भुधारक सं मत नाहीत हणुन ूलंबीत ूकरणांची सं या कमी न होता कालावधीत वाढ होत असुन 
पयार्याने याजाची रक्कम वाढत आहे यामुळे मनपाचे आथ क नकुसान होत आहे. 
 गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ यांचे कडील एलएआर ूकरणात संदभर् बं. २ चे पऽका वये ३०% वाढीव मावेजास 
देणेसाठ  मा यता दली याव न लोक यायालयात अिधक ूमाणात तडजोउ होत आहे या अनुषंगाने पुव चे २०% ऐवजी ३०% वाढीव  
 
 
 
 



 
(७) 

मावेजा देणेसाठ  मा यता झा यास मनपा कडील अिधकािधक भुसंपादनाची ूकरणे तडजोडीने िनकाली काढणेसाठ  लोक यायालयात 
ठेवण्यात येऊन भिवंयातील याजाची रक्कम कमी होवुन भधुारकांना वेळेत मावेजा िमळेल क रता मा. ज हा सऽ यायाधीश नांदेड यांनी 
संदभा कत पऽका वये िनदश दले आहेत. 
 या अनषंगाने वाढीव मावेजा केवळ जागेचा ेऽफळासाठ च लागु असुन बांधकाम मु यांकनास कोणताही वाढीव मावेजा लागु 
होणार नाही याच ूमाणे भुसंपादन अिधिनयमातील कलम ३४ खालील याज देता येणार नाही तसेच इतर बाबींचा खचर् पणे देता येणार 
नाही या अटीवर सन २०१६-१७ या आथ क वषार्पासुन सदर वाढ लागु राहील. 
 वाःतिवक २०% वाढीने अदंाजी . २२.०० कोटी रक्कम देय होत होती व यावरील दरमहा याजापोटी . ११.०० ल  वाढ होईल 
तर ३०% वाढ द यास मुळ रक्कमेत माचर् १६ पेंत याजासह ३२.१० कोटीने वाढ होऊन दरमहा याजाची रक्कम १७.०० ल  होईल 
यामुळे मनपाकेस २०% ऐवजी ३०% वाढ द यास . १०.७० कोटी व दरमहा याजाची ५.०० ल  पयानी वाढ होणार आहे.  तरी आथ क 
प रःथीतीचा िवचार करता महापािलकेस आथ क बोजा कमी होणार आहे. 
 क रता मा. ज हा यायाधीश नांदेड यांचे िनदशानुसार सदर ूःताव सवर्साधारण सभे समोर मा यतेःतव सादर. 
महापौर   ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मंजरुी देण्यात येते. 
ठराव बं. ११      ठराव 

िवषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अतंगर्त भुसपंादन अिधिनयम १८९४ चे कलम १८ खाली संपादीत जागेचा वाढीव  

  मावेजाची यायालयीन ूकरणे तडजोडरीने िनकाली काढणे बाबत 

 संदभर् :- १) ज हा यायिधश नांदेड यांचे द. २५.०२.२०१६ रोजी बैठक त िनदश 

        २) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ औरंगाबाद यांचे पऽक गोम पािवम/ याय ू/धा-४३७३६/२०१५/  

                  ३५३६ दनांक १०.०४.२०१५ 

 गु -ता-ग ी सोहळा २००८ व नांदेड शहर िवकास योजना सुधारीत तसेच िविवध योजना अतंगर्त खाजगी जागा संपादीत करण्यात 
आ या आहेत िनयमानसुार भुसपंादनाची ू बया होऊन भुसंपादन अिधकारी यांचे वतीने भसुंपादनाचा िनवाडया नुसार मावेजा िवतरण 
करण्यात आला आहे. 
 भुसंपादन अिधिनयम १८९४ चे कलम १८ खाली आकारलेला मावेजा बाबत नाराजी अस यास भुसंदभर् दाखल करणेची तरतुदी आहे 
यानुसार जवळपास ९०० भुसंदभर् दाखल असनु आता पयत ११२ ूकरण मध्ये यायालयाने वाढीव मावेजा मंजरु केला आहे दैनं दन 
यायालयामध्ये दले या िनणर्या मध्ये २०% पे ा अिधक वाढ दली आहे. 

 महारा  शासन महसुल व वन िवभाग यांचे शासन िनणर्य बं. एलक्युएन/०१/२०११/ू.ब.३०/अ-२ दनांक ३०.१०.२०११ अ वये 
तडजोडीने िनकाली काढणेसाठ  लोक यायालयात ूकरणे ठेवणेची मा यता दली असुन प रपऽक बं. एलक्युण्न/०१/२०११/ू.ब.-३०/अ-२ 
दनांक १७.१२.२०११ अ वये तडजोडीने िनकाली काढले या ूकरणात सहा म हनेचे आत मावेजा अदा करणेसाठ  िनदश आहेत. 
 यापुव  मनपा सवर् साधारण सभा ठराव बं. १३९ दनांक १५.०३.२०१२ अ वये २०%  वाढ देणेसाठ  मा यता दली आहे याूमाणे 
दनाकं १६.०९.२०१४ चे लोक यायालयात ११ ूकरणे दनांक १२.१२.२०१५ चे रा ीय लोक यायालयात २० ूकरणे िनकाली काढण्यात आले  

आहेत परंतु २०% वाढीव मावेजासाठ  भुधारक सं मत नाहीत हणुन ूलंबीत ूकरणांची सं या कमी न होता कालावधीत वाढ होत असुन 
पयार्याने याजाची रक्कम वाढत आहे यामुळे मनपाचे आथ क नकुसान होत आहे. 
 गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ यांचे कडील एलएआर ूकरणात संदभर् बं. २ चे पऽका वये ३०% वाढीव मावेजास 
देणेसाठ  मा यता दली याव न लोक यायालयात अिधक ूमाणात तडजोउ होत आहे या अनुषंगाने पवु चे २०% ऐवजी ३०% वाढीव 
मावेजा देणेसाठ  मा यता झा यास मनपा कडील अिधकािधक भुसंपादनाची ूकरणे तडजोडीने िनकाली काढणेसाठ  लोक यायालयात 
ठेवण्यात येऊन भिवंयातील याजाची रक्कम कमी होवुन भधुारकांना वेळेत मावेजा िमळेल क रता मा. ज हा सऽ यायाधीश नांदेड यांनी 
संदभा कत पऽका वये िनदश दले आहेत. 
 या अनषंगाने वाढीव मावेजा केवळ जागेचा ेऽफळासाठ च लागु असुन बांधकाम मु यांकनास कोणताही वाढीव मावेजा लागु 
होणार नाही याच ूमाणे भुसंपादन अिधिनयमातील कलम ३४ खालील याज देता येणार नाही तसेच इतर बाबींचा खचर् पणे देता येणार 
नाही या अटीवर सन २०१६-१७ या आथ क वषार्पासुन सदर वाढ लागु राहील. 
 वाःतिवक २०% वाढीने अदंाजी . २२.०० कोटी रक्कम देय होत होती व यावरील दरमहा याजापोटी . ११.०० ल  वाढ होईल 
तर ३०% वाढ द यास मुळ रक्कमेत माचर् १६ पेंत याजासह ३२.१० कोटीने वाढ होऊन दरमहा याजाची रक्कम १७.०० ल  होईल 
यामुळे मनपाकेस २०% ऐवजी ३०% वाढ द यास . १०.७० कोटी व दरमहा याजाची ५.०० ल  पयानी वाढ होणार आहे.  तरी आथ क 
प रःथीतीचा िवचार करता महापािलकेस आथ क बोजा कमी होणार आहे अस याने यास ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते 
मा यता देते. 
िवषय क.  ०९      ूःताव 

 मनपा ह दतील ख युम लॉट म दना नगर भागातील पश ुवैदयक य दवाखा याच्या संद ण िभतंीचे काम चाल ुआहे सदर िभंत 
रः यालगत अस याॆुळे सदर िभंत रः यावर बांध यास नाग रकांना ये-जा करण्यास अडचणीचे ठरेल. यामुळे सदर रःता १० मी. ं द करणे 
अ यंत आवँयक आहे. करीता सदर दवाखा यालगत असलेला रःता १० मी ं द करणे करीता ही सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते. 
सुचक :- इशरत फातेमा अ.शमीम, अ दल लतीफ अ दल मजीद       ु ु अनुमोदन:- शफ  अहेमद कुरेशी, चाउस हसीना बेगम साबेर चाउस 

ूशास कय ट पणी 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचया मंजरु सुधारीत िवकास योजनाच्या ूःतावानुसार सेक्टर-E मध्ये POULTRY FARM     
( व पशवुै कय दवाखानाच्या शास कय जागेतुन ) ला लागत द ण बाजसु १५.०० मी. रःता व उ र बाजसु १२.०० मी. रःता ूःतािवत 
आहे तसेच आर ण बं. ९ (P.S.) ूाथिमक शाळा व आर ण बं. १० (P.G.) बगीचा याचे आर ण आहे मंजरु सुधारीत िवकास योजनाच्या 
ूःतावानुसार रःता ूःतािवत आहे.  यामुळे न याने रःता ूःतािवत करण्याची आवँय ा नाही. 
महापौर स. सदःयांचा ूःताव मंजरु करण्यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो आयु ांनी 

िनयमानसुार पुढील वै ािनक कायर्वाही करावी. 
ठराव बं. १२      ठराव 

मनपा ह दतील ख युम लॉट म दना नगर भागातील पश ुवैदयक य दवाखा याच्या संद ण िभतंीचे काम चाल ुआहे सदर िभंत 
रः यालगत अस याॆुळे सदर िभंत रः यावर बांध यास नाग रकांना ये-जा करण्यास अडचणीचे ठरेल. यामुळे सदर रःता १० मी. ं द करणे 
अ यंत आवँयक आहे. करीता सदर दवाखा यालगत असलेला रःता १० मी ं द करण्यास ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते 
मा यता देते. व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो आयु ांनी िनयमानुसार पुढील वै ािनक कायर्वाही करावी. 



 
(८) 

 
िवषय क.  १०      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हदीत दनांक ०४.०१.२०१६ रोजी हैदरबाग फंकशन हॉल समोर असले या सेनेज लाईनचे काम 
ौी मुखीद खान िपता खुश द खान हे कामगार काम करीत असतांना चबरमध्ये उत न काम करीत होता याचे वासामुळे ास एकदम बंद 
झा यामुळे याच ठकाणी मू यु पावला आहेत. सदरचा मुलगा यांच्या घरातील कमवणारा एकच य  होता यामुळे याच्या घराची 
आिथर्क प र ःथतीमूळे उदरिनवार्ह चालवता येत नाही व यांना राहण्यासाठ  घर सुध्दा नाहीत. 
    क रता मू या पावले या याच्या आई वडीलांवर सहानुभुितपुवर्क िवचार क न मनपाकेच्या घरकुल योजने अतंगर्त साईट बं ३४ 
ौावःतीनगर येथे तयार असले या घरकुला पैक  एक घर मंजरु करण्यास ह नावाशमनपाकेची सवर्साधारण सभा सवार्नूमते मंजरु करण्यात 
येतो.  

सुचक:- स शेर अली महेबुब अली, इशरत फातेमा अ.शमीम, अ.लतीफ अ.मजीद, हसीना बेगम साबेर चाऊस अनुमोदक :- वाजेदा तबःसुम  

महापौर स. सदःयांचा ूःताव मंजरु करण्यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  आयु ांनी 
िनयमानसुार पुढील वै ािनक कायर्वाही करावी. 

ठराव बं. १३      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हदीत दनांक ०४.०१.२०१६ रोजी हैदरबाग फंकशन हॉल समोर असले या सेनेज लाईनचे काम 
ौी मुखीद खान िपता खुश द खान हे कामगार काम करीत असतांना चबरमध्ये उत न काम करीत होता याचे वासामुळे ास एकदम बंद 
झा यामुळे याच ठकाणी मू यु पावला आहेत. सदरचा मुलगा यांच्या घरातील कमवणारा एकच य  होता यामुळे याच्या घराची 
आिथर्क प र ःथतीमूळे उदरिनवार्ह चालवता येत नाही व यांना राहण्यासाठ  घर सुध्दा नाहीत. 
    क रता मू या पावले या याच्या आई वडीलांवर सहानुभुितपुवर्क िवचार क न मनपाकेच्या घरकुल योजने अतंगर्त साईट बं ३४ 
ौावःतीनगर येथे तयार असले या घरकुला पैक  एक घर मंजरु करण्यास ह नावाशमनपाकेची सवर्साधारण सभा सवार्नूमते मंजरु करते .  
व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. आयु ांनी िनयमानुसार पुढील वै ािनक कायर्वाही करावी. 

पुरवणी िवषय पिऽका 
िवषय ब. ०१  

 उपरो  शासन िनणर्या वये महारा  रा यात नागपुर, चंिपुर, ग दया, अकोला, नांदेड व जळगाव या ज हात /महापािलका ेऽात 
उंमाघात बती आराखडयाची अमंलबजावणी करण्यास महारा  शासन, सावर्जिनक आरो य िवभाग, शासन िनणर्य बं. उंमघा 
२०१५/ू.ब.२२३/आ-५ मंऽालय मुंबई-३२ दनांक १९ ऑक्ट बर २०१५ च्या शासन िनणर्या दारे मंजरुी देण्यात आली आहे.  याची न द 
घेणे बाबत. 
महापौर   न द घेण्यात येते. 
ठराव बं. १४      ठराव 

      शासन िनणर्या वये महारा  रा यात नागपुर, चंिपुर, ग दया, अकोला, नांदेड व जळगाव या ज हात /महापािलका ेऽात उंमाघात 
बती आराखडयाची अमंलबजावणी करण्यास महारा  शासन, सावर्जिनक आरो य िवभाग, शासन िनणर्य बं. उंमघा २०१५/ू.ब.२२३/आ-५ 
मंऽालय मुंबई-३२ दनांक १९ ऑक्ट बर २०१५ च्या शासन िनणर्या दारे मंजरुी देण्यात आली आहे.  याची न द ह नावाशमनपा 
सवर्साधारण सभा सवार्नुमते घेते. 
िवषय ब.०२ 

 नांदेड शहरात शहर बस वाहतुक सेवा चालिवणे (दसरीवेळु ) सवर् बसेसना GPS व PIS यंऽणा बसिवणे व BOT त वावर बस थांबे 
उभारणे या कामासाठ  कायार्लयीन सचुना ब.नावाशमनपा/मनपा/जेएनएनयूआरएम/यांिऽक  /३७१/२००९ द.२५.११.२००९ अ वये 
दै.लोकमत या वृ पऽात महारा ातील सवर् आवृ यामध्ये  ूिसध्द करण्यात आली होती. 
 सदर जा हरातीलचे देयक . ३६,०३६/-(अ री . छ ीस हजार छ ीस फ ्)  हे दैिनक लोकमत तफ माहे नो हबर २०१५ मध्ये 
अदाईःतव कायार्लयात सादर केले आहे. 
 अतंगर्त लेखा प र ण िवभाग व लखा िवभागाकडून सदरचे देयक  यापुव  अदाई न के याबाबाबतची खाऽी केली आहे. 
 देयक िवलंबाने सादर के यामूळे यांचे अदाईसाठ  लेखा सं हता अिधिनयम १९७१ चे कलम ४४ नुसार महानगरपािलका 
सवर्साधारण सभेची ूशासक य व आिथर्क मा यता ूा ीःतव ूःतािवत करण्यत येत आहे. सदरचा ठराव याच सभेत कायम करण्याची 
िशफारस आहे. 
महापौर ूशासनाने सादर केले या ूःतावास ूशास कय व आथ क मा यता देण्यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं. १५      ठराव 

 नांदेड शहरात शहर बस वाहतुक सेवा चालिवणे (दसरीवेळु ) सवर् बसेसना GPS व PIS यंऽणा बसिवणे व BOT त वावर बस थांबे 
उभारणे या कामासाठ  कायार्लयीन सचुना ब.नावाशमनपा/मनपा/जेएनएनयूआरएम/यांिऽक  /३७१/२००९ द.२५.११.२००९ अ वये 
दै.लोकमत या वृ पऽात महारा ातील सवर् आवृ यामध्ये  ूिसध्द करण्यात आली होती. 
 सदर जा हरातीलचे देयक . ३६,०३६/-(अ री . छ ीस हजार छ ीस फ ्)  हे दैिनक लोकमत तफ माहे नो हबर २०१५ मध्ये 
अदाईःतव कायार्लयात सादर केले आहे. 
 अतंगर्त लेखा प र ण िवभाग व लखा िवभागाकडून सदरचे देयक  यापुव  अदाई न के याबाबाबतची खाऽी केली आहे. 
 देयक िवलंबाने सादर के यामूळे यांचे अदाईसाठ  लेखा सं हता अिधिनयम १९७१ चे कलम ४४ नुसार महानगरपािलका 
सवर्साधारण सभेची ूशासक य व आिथर्क मा यता ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
करण्यात येतो. 
िवषय ब.०३ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवर्साधारण सभेने दनांक 27.04.2006 रोजी ठराव ब.14 अ वये संमत केले या 
ठरावानुसार नांवाशमनपा आःथापनेवर महारा  माजी सैिनक महामंडळ (मेःको) पुणे यांचे माफर् त शासन िनणर्य बं.मासैम-
1099/2390/ू.ब.244/99/ द.18.01.2002 मधील तरतुदीनुसार मेःको महामंडळ, पुणे यांचे िनयम अटीनुसार मनपाकेत िविवध िवभागात 
22 सुर ार क आवँयकते ूमाणे (मेः को) माफर् त घेण्यात आले असुन, या परुिवण्यात आलेले 22 सुर ार कांना पुव च्याच िनयम व 
अटीच्या अिधन राहन वेळोवेळी शासनाने जाहीु र केले या महागाई भ याच्या मा यतेसह मानधन अदाई करणेसाठ  लागणा-या खचार्स 
ूशासक य व आिथर्क मंजरुी देण्यात आलेली आहे. 
 



 

(९) 

  या वये सबंिधत सुर ाएज सीकडील 22 सुर ार कांना मनपाकेच्या िविवध िवभागात मानधन त वावर िनयु  करण्यात आले 
होते. त  नंतर सालसन 2012 मध्ये ूशासक य कारणाःतव सदर एज सीकडील कायर्रत 22 सुर र कांपैक  16 सुर ार क कमी क न 
फ  (06) सुर ार कांना नेमणुक देण्यात आलेली आहे. सध्य ःथती हे (06) सुर ार क मा.महापौर व मा.आयु  यांचे िनवासःथानी 
ू येक  (03) याूमाणे कायर्रत आहेत. 

सबंिधत सुर ार क एज सीकडील सुर ार कांचे मानधन हे शासनाने वेळोवेळी जाहीर केले या महागाई भ याच्या मा यतेसह 
अदाई करणे याअटी वर सबंिधत एज सीचे मानधन देयक अदाई करण्यात येते. सबंिधत एज सीचे सालसन जलु ै- 2009 ते ऑगःट 2012  

या कालावधीतील थक त सवर् देयके दनांक 15.02.2013 रोजी आयु , मनपा नांदेड व यवःथापक, मेःको, पुणे यांचेमध्ये सम  झाले या  

चचनसुार व कायार्लयीन आदेश ब.नांवाशमनपा/साूिव/9493/2013 द.28.03.2013 अ वये देयक अदाई करण्यात आलेले आहेत. 
तथािप, सबंिधत एज सीने द.20.04.2015 रोजी सादर केले या पऽानुसार जानेवारी 2008 ते माचर् 2013 या कालावधीतील 

खालील ही.डी.ए. देयक थक त अस याचे कळिवले आहे. 
S.No. Bill No. Bill Date  Period Bill Amount 
1 Arr/VDA/Jan08/109 25-माचर्-2009 जाने 2008 ते जनु 2008 4341.00 

2 Arr/VDA/Jul08/103 31-माचर्-2009 जाने 2008 ते जनु 2008 74427.00 
3 17403/VA 06-नो ह-2012 जाने 2012 ते जनु 2012 92923.00 
4 18568/ VA 12-फेॄु-2013 जलुै 2012 ते डस 2012 5434.00 
5 19580/ VA 30-एिूल-2013 जाने 2013 ते माचर् 2013 4807.00 
    181932.00 

 तथािप, दनांक 15.02.2013 रोजी मा.आयु  व मेःकोचे यवःथापक यांच्यामध्ये सम  झाले या चचनसुार सेवाकर, ओ.टी., 
ही.डी.ए. आ ण बोनस देण्याचे मा य करण्यात आलेले होते. 
 यानुसार द.23.02.2013 रोजी मेःकोचे नांदेड ये थील पयर्वे क ौी शेवाळकर यांच्या सम  द.11.10.2012 रोजी सादर केले या 
देयकाव न ST- 6,08,383/- OT-39,612/-, VDA - 5,99,233/- आ ण बोनस -2,08,314/- असे एकुण देयक .14,55,542/-(अ री 
पये चौदा ल  पंचा वन हजार पाचशे बेचाळीस फ ) एवढी रक्कम कायार्लयीन आदेश ब.जा.ब.नांवाशमनपा/साूिव/9493/2013 
द.28.03.2013 अ वये सवर् उ  थक त देयक देण्यात आले आहे. यावेळी संबंिधतांनी उपरो  ूमाणे देयक देण्याबाबत मागणी केली 
नाही, अथवा त  कालीन मा.आयु  यांच्या सम  चचार्ही केली नाही.  

तथािप, उ  िववरणातील अ.ब.03 मधील देयक हे जाने 2012 ते जनु 2012 या कालावधीचे अस यामुळे, सदरचे देयक देता 
येणार नाही, यानुसार अ.ब.01 व 02 आ ण 04 व 05 मधील (04) देयकाची एकुण रक्कम पये - 89009/- (अ री पये एकोणन वद 
हजार नऊ पये फ ) ही रक्कम अदाई करण्यासाठ  लेखा संहीता िनयम 1972 नुसार सवर्साधारण सभेसमोर ूःताव िनणर्याःतव व 
मा यतेःतव सादर करणे यो  य.  
महापौर   ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता देण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं. १६      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवर्साधारण सभेने दनाकं 27.04.2006 रोजी ठराव ब.14 अ वये संमत केले या 
ठरावानुसार नांवाशमनपा आःथापनेवर महारा  माजी सैिनक महामंडळ (मेःको) पुणे यांचे माफर् त शासन िनणर्य बं.मासैम-
1099/2390/ू.ब.244/99/ द.18.01.2002 मधील तरतुदीनुसार मेःको महामंडळ, पुणे यांचे िनयम अटीनुसार मनपाकेत िविवध िवभागात 
22 सुर ार क आवँयकते ूमाणे (मेः को) माफर् त घेण्यात आले असुन, या परुिवण्यात आलेले 22 सुर ार कांना पुव च्याच िनयम व 
अटीच्या अिधन राहन वेळोवेळी शासनाने जाहीर केले या महागाई भ याच्या मा यतेसह मानधन अदाई करणेसाठ  लागणाु -या खचार्स 
ूशासक य व आिथर्क मंजरुी देण्यात आलेली आहे. 
  या वये सबंिधत सुर ाएज सीकडील 22 सुर ार कांना मनपाकेच्या िविवध िवभागात मानधन त वावर िनयु  करण्यात आले 
होते. त  नंतर सालसन 2012 मध्ये ूशासक य कारणाःतव सदर एज सीकडील कायर्रत 22 सुर र कांपैक  16 सुर ार क कमी क न 
फ  (06) सुर ार कांना नेमणुक देण्यात आलेली आहे. सध्य ःथती हे (06) सुर ार क मा.महापौर व मा.आयु  यांचे िनवासःथानी 
ू येक  (03) याूमाणे कायर्रत आहेत. 

सबंिधत सुर ार क एज सीकडील सुर ार कांचे मानधन हे शासनाने वेळोवेळी जाहीर केले या महागाई भ याच्या मा यतेसह 
अदाई करणे याअटी वर सबंिधत एज सीचे मानधन देयक अदाई करण्यात येते. सबंिधत एज सीचे सालसन जलु ै- 2009 ते ऑगःट 2012  

या कालावधीतील थक त सवर् देयके दनांक 15.02.2013 रोजी आयु , मनपा नांदेड व यवःथापक, मेःको, पुणे यांचेमध्ये सम  
झाले या चचनसुार व कायार्लयीन आदेश ब.नांवाशमनपा/साूिव/9493/2013 द.28.03.2013 अ वये देयक अदाई करण्यात आलेले 
आहेत. 

तथािप, सबंिधत एज सीने द.20.04.2015 रोजी सादर केले या पऽानुसार जानेवारी 2008 ते माचर् 2013 या कालावधीतील 
खालील ही.डी.ए. देयक थक त अस याचे कळिवले आहे. 

S.No. Bill No. Bill Date  Period Bill Amount 
1 Arr/VDA/Jan08/109 25-माचर्-2009 जाने 2008 ते जनु 2008 4341.00 

2 Arr/VDA/Jul08/103 31-माचर्-2009 जाने 2008 ते जनु 2008 74427.00 
3 17403/VA 06-नो ह-2012 जाने 2012 ते जनु 2012 92923.00 
4 18568/ VA 12-फेॄु-2013 जलुै 2012 ते डस 2012 5434.00 
5 19580/ VA 30-एिूल-2013 जाने 2013 ते माचर् 2013 4807.00 
    181932.00 

 तथािप, दनांक 15.02.2013 रोजी मा.आयु  व मेःकोचे यवःथापक यांच्यामध्ये सम  झाले या चचनसुार सेवाकर, ओ.टी., 
ही.डी.ए. आ ण बोनस देण्याचे मा य करण्यात आलेले होते. 
 यानुसार द.23.02.2013 रोजी मेःकोचे नांदेड ये थील पयर्वे क ौी शेवाळकर यांच्या सम  द.11.10.2012 रोजी सादर केले या 
देयकाव न ST- 6,08,383/- OT-39,612/-, VDA - 5,99,233/- आ ण बोनस -2,08,314/- असे एकुण देयक .14,55,542/-(अ री 
पये चौदा ल  पंचा वन हजार पाचशे बेचाळीस फ ) एवढी रक्कम कायार्लयीन आदेश ब.जा.ब.नांवाशमनपा/साूिव/9493/2013 
द.28.03.2013 अ वये सवर् उ  थक त देयक देण्यात आले आहे. यावेळी संबंिधतांनी उपरो  ूमाणे देयक देण्याबाबत मागणी केली 
नाही, अथवा त  कालीन मा.आयु  यांच्या सम  चचार्ही केली नाही. 



 
 

(१०) 
 

तथािप, उ  िववरणातील अ.ब.03 मधील देयक हे जाने 2012 ते जनु 2012 या कालावधीचे अस यामुळे, सदरचे देयक देता 
येणार नाही, यानुसार अ.ब.01 व 02 आ ण 04 व 05 मधील (04) देयकाची एकुण रक्कम पये - 89009/- (अ री पये एकोणन वद 
हजार नऊ पये फ ) ही रक्कम अदाई करण्यासाठ  लेखा संहीता िनयम 1972 नुसार ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  
िवषय ब.०४ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हध्दीतील िबएसयुपी योजने अतंगर्त यु ॄ हपूरी भागात एकुण 1678 घरकुलाचे बांधकाम 
करणे व मुलभूत सुिवधा पुरिवणेचे कामास डपीआर ब.11 अ वये 28.10.2012 मध्ये मा यता ूदान करण्यात आली आहे. मुळ ूःताव 
तयार करते वेळेस ू य  ेऽावर सव ण करीत असतांना बरेच लाभाथ  याचें कच्चे घरकुलास कुलुप लावून ईतरऽ मोल मजरुीसाठ  
गे याने व शेजारी पाजारी र हवाशांना यांच्या नावाबाबत चौकशी केली असता यांना सुध्दा संबंधीताच्या नावाचा बोध होत  
नस याचे सांगीत याने मुळे यादीमध्ये अशा लाभा याच्या नावा समोर डोअर लॉक (Door lokc) असा शेरा न दिवण्यात आला जेणे क न 
भिवंयात सदरील लाभाथ  परत आ यास तो लाभाथ  घरकुलापासुन वंचीत राहणार नाही व अशा लाभा यानी घरकुलांची मागणी के यास  
ूक प मंजरुीनंतर घरकुल देता येणार नाही हणून अशा बाहेर गावी/ मोल मजरुीसाठ  गेले या लाभा याच्या कच्चे घरकुलावर डोअर लॉक 
( Door lokc) असा शेरा न दिवण्यात येवून यादी मंजरुीःतव सादर करण्यात आली. 

ू य  घरकुलाचे काम करीत असतांना खालील नमुद ूमाणे बाबीस मा यता घेणे आवँयक आहे. 
1. मुळ यादीमध्ये डोअर लॉक (Door lokc) हणून न दिवले या लाभा यार्चे घरकुल चालू करणेपुव  अशा लाभा यार्चे यादीस मंजरुी 
घेणे आवँयक आहे. 
2. मुळ मंजरु यादीमध्ये समािव  काही लाभा याच्या नावामध्ये जसे ूथम नाव वडीलाचे/ पतीचे नाव व आडनांवामध्ये बदल 
झाले या लाभा याचे घरकुल चालू करणे पूव  अशा लाभा याचे नाव द ःतीस मजंरुी घेणे आवँयक आहेु . 
3. मुळ मंजरु यादीमध्ये समािव  लाभा याच्या नावाऐवजी काही नावे यादी यती र  अस याचे िनदशर्नास आले आहे. अशा यादी 
यती र  लाभा यार्चे घरकुल चालू करणेपूव  मा यता घेणे आवँयक आहे. 
4. मुळ मंजरु ले-आऊट मध्ये दशर्िवले या ःथळदशर्क ठकाणीच घरकुलांचे बांधकाम करणे अपे त असतांना काही लाभा याची 
घरकुलाचे बांधकाम ःथलांतरीत क न अ य ठकाणी बांधली अस याचे िनदशर्नास आले आहे. अशा ःथळ बदलुन घरकुलाचे बांधकाम 
करणेपूव  ःथळबदलास मा यता घेणे आवँयक आहे. 
5. मुळ मंजरु ले-लाऊट मध्ये दशर्िव याूमाणे काही घरकुलाचे बांधकाम ओपन- लॉट वर करण्यात आली आहेत. अशा ओपन 
लॉटवर घरकुल बांधकामाना मा यता घेणे आवँयक आहे. 

तथापी उपरो  नमुद ूमाणे झाले या बदलास सवर् साधारण सभेच्या मा यतेच्या अिधन राहन लाभथु  घरकुलापासुन वंचीत होऊ 
नये हणून अशा लाभा यार्च्या नावास मंजरुी आवँयक आहे. 
1) मंजरु यादीनुसार नावामध्ये बदल असले या लाभा याची यादी:- 
अनु 
ब. 

बी.एफ. 
बमांक 

मंजरु यादीनुसार 
लाभा यार्चे नाव 

स ह णानुसार घरकुल 
बांधकाम करणा-या 
लाभा यार्चे नाव 

शेरा/ऽुटी 

1  2  3  4  5 
1  1  शे शकुल शे जहरु  शेख शक ल शे ताहीर मुळ मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 
2  2  युनुस खान रहेमान खान युनुसखॉन रमजानी खान मुळ मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 

3  6  शे युनुस शे मुरा साब शे. युसुफ शे. मीरा साहाब मुळ  मंजरु यादीनुसार ूथम नावामध्ये व दतीय 
नावामध्ये बदल 

4  8  साजेद छोटेिमया स यद अली स. छोटेिमयॉ मुळ  मंजरु यादीनुसार ूथम नावामध्ये व दतीय 
नावामध्ये बदल 

5  30  स युनसु स ज बार स यद  युसुफ स यद 
जाफर 

मुळ  मंजरु यादीनुसार ूथम नावामध्ये व दतीय 
नावामध्ये बदल 

6  73  परिवण बेगम बाशीद खान परवीन बेगम रशीद खान मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
7  94  सलमान चाऊस अ दलाु  चाऊस सालम चाऊस अ दलाु  चाऊस मुळ यादीनुसार लाभा याचे ूथम नावामध्ये बदल 
8  124  शे इमाम शे अजाज शेख इॆान शे. एजाज मुळ यादीनुसार लाभा याचे ूथम व दतीय नावामध्ये बदल 
9  171  हबीबा बेगम शे लही हबीबा बेगम शे. नबीसाब मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
10  179  सुबेसा बी शे बाबु साबेरा बेगम शे. बाबु मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
11  224  माधव पुंडिलक माहासे माधव पांडुरंग माहरेु  मुळ यादीनुसार व डलांचे नावात व आडनावात बदल 
12  227  मु दना बेगम िलयाजु ीन मदीना बेगम शे. रतनजी मुळ यादीनुसार ूथम व पतीच्या नावामध्ये बदल 
13  231  असीया बेगम शे शादलु असीया बेगम स. गौस मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
14  234  फक या बेगम शे जहर खीया बेगम शे. जहीर मुळ यादीनुसार ूथम व पतीच्या नावात बदल 

15  247  अजमतुला खान अजमतुला 
खान 

अजमतु लाखान  अ जम 
उ लाखान 

मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 

16  264  शे जावीद शे मनसुर शे. जावेद शे. मासुम मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 
17  306  जमीला बेगम शक ल खान जमीला बेगम शे. अहेमद मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 
18  350  मःतानिमया कुरेशी खाजा िमयाँ मःतान कुरेशी मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 
19  357  म छोटे िमया म खुरीयो ीन रेहाना बेगम छोटे िमया ँ मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 



(११) 
20  407  जमाला बेगम बाबर मुसा जमीला बेगम साबेर हसैनु  मंजरु यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
21  412  स युनसु स रौफ स. युनुस स. र हम मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 
22  420  बेगम मसुा स इसाक स यद मुसा स यद इसाक मंजरु यादीनुसार लाभा यार्चे ूथम नावात बदल 
23  425  म जाकेरहसेन साहेबु  मो. जाकेर हसैनु  साबेर हसैनु  मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 
24  440  इतर याज बी उःमान खान इॄाहीम खान उःमान खान मंजरु यादीनुसार लाभा यार्चे ूथम नावात बदल क न 

घरकुल बांधकाम 
25  446  र बानी बेगम शे इःमाईल राबीया बेगम शे. इःमाईल मंजरु यादीनुसार लाभा यार्चे ूथम नावात बदल 
26  448  नसीर बेगम मु ार खान निसम बेगम मुरतुजा खान मंजरु यादीनुसार लाभा यार्चे ूथम नावात बदल 
27  454  नसीम बेगम निसम बेगम मु तार खान मंजरु यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
28  493  शे फा ख शे रहेमानसाब शे. फेरोज शे. रहेमान साब मंजरु यादीनुसार लाभा यार्चे ूथम नावात बदल क न 

घरकुल बांधकाम 
29  499  जरीना बी शे गफार शे. खालेद शे. गफुर मंजरु यादीनुसार लाभा यार्चे ूथम नावात बदल 
30  641  ज बार बोलांग खाःमी ज बार मलंग काःमी मुळ यादीनुसार व डलांचे नावात बदल 
31  767  शे फयाज शे शाहबुदीर शे. फ याज शे. शहाबु ीन मुळ यादीनुसार व डलांचे नावात बदल 
32  773  शे रजीया बेगम शे चांद शे. रबीया बेगम शे. चाँद मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
33  809  का हमा बी म रमजानी करीमा बी म. रमजान मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
34  816  म कतीम म नुर म. कासीम म. नुर मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
35  857  हमीदा बी हमीदा खान हमीदा बी हमीद खान मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
36  865  सहारा बी शे सुलतान साबेरा बी शे. सुलताना मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
37  885  नमीन बेगम िसराज अहेमद नईमा बेगम िसराज अहमद मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
38  943  शे सरफरोज शे सलदरु शे. सरफराज शे. सफदर मुळ यादीनुसार वडीलांच्या नावात बदल 
39  944  शे अरशद शे सलदर शे. अरशद शे. सफदर मुळ यादीनुसार वडीलांच्या नावात बदल 
40  945  शे खयुम शे बीन शे. ख युम शे. र बानी मुळ यादीनुसार वडीलांच्या नावात बदल 
41  946  शे फहीमा शे बीन शे. फहीमा शे. र बानी मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
42  953  शे गौसोदीन शे समशोदीन शमस ीन गौसउ ीन मुळयादीनुसार ूथम व दतीय नावात अदला बदल 
43  972  रईसा बेगम स अमीन रईसा बेगम स. अमन मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
44  1094  िमझार् कुरेशी सरवर कुरेशी मीनहाज कुरैशी सरवर कुरैशी मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
45  1167  राशीद फातेमा रयाज अहेमद रईसा फातेमा रयाज अहेमद मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
46  1188  शे मोईनो ीन महेबुब महेबुब बी शे मोईनो ीन मुळ यादीनुसार ूथम व दतीय नावात बदल 
47  1202  कौसर बी म लतीफ कॉसरबी म. हनीफ मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
48  1281  अहेमद अहमद खान दौलत खान मुळ यादीनुसार वडीलांच्या नावामध्ये बदल 
49  1293  सरवरी बेगम शे खलील सरवरी बेगम शे फेरोज मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
50  1384  साई बी म शक ल लालबी शे शक ल मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
51  1500  शे इॄाहीम अ दलु सलीम शे इॄाहीम शे मेहबुब मुळ यादीनुसार वडीलांच्या नावात बदल 
52  1564  मईमुना बेगम शेहनशा मैमु नसा बेगम म इसाक मुळ यादीनुसार ूथम व दतीय नावात बदल 
53  1576  अफसरी बेगम अजाज अहेमद अफसरी बेगम अ हमीद मुळ यादीनुसरा पतीच्या नावात बदल 
54  1577  परिवन बेगम स ईःमाईल ूिवणबानो अ हमीद मुळ यादीनुसार ूथम व दतीय नावात बदल 
55  1606  नजीमा बेगम शे फेरोज न जमा बेगम शे. अफरोज मुळ यादीनुसार पतीच्या नावात बदल 
56  1608  जहीरा बी शे जाहेदा बी शे. रसुल मुळ यादीनुसार ूथम व दतीय नावात बदल 
57  1630  परिवन बेगम शे अजाज परवीन बेगम शे एजाज मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
58  1635  नजमा बी शे हबीब नाजेमा बेगम शे. फयाजो ीन मुळ यादीनुसार ूथम व दतीय नावात बदल 
59  1638  तमेजा बेगम अ वर तिमजा बेगम फयाजो ीन मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
60  1646  म हमीद म जाहीद म. हमीद म. जावेद मुळ यादीनुसार वडीलांच्या नावात बदल 

2) मंजरु यादीमध्ये नावाचा समावेश नसले या लाभा याची यादी:- 

 
अनु 
ब. 

बी.एफ. 
बमांक 

मंजरु यादीनुसार 
लाभा यार्चे नाव 

स ह णानुसार घरकुल 
बांधकाम करणा-या 
लाभा यार्चे नाव 

शेरा/ऽुटी 

1  2  3  4  5 
1  3  फा क खान रमजान खान शेख जावीद शेख खाजा मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
2  81  स इमदाद अली स अली रेहाना बेगम स. इमदाद अली मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
3  85  आयुब जाहगीरदार आयेशा  परवीन मो. 

अयुबो ीन 
मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 

4  97  रट हाऊस र बानी खान मेहबुब अली मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
5  112  शे अ सार शे लाल शे. लाल शे. िमरा मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
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6  155  स अहेमद स शेर अली स यद  बासीत अली स. 
अहेमद अली 

मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 

7  159  स जावेद स मनसब स. माजीद अली स.मनसब अली मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
8  182  कुसुम बी शे गुलाब अफरोज खान गुलाब खान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
9  188  शे सलीम शे िनयामत शे. सलीम शे. अहेमद मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
10  198  रशीद िमजार् अली िमजार् नुसरत िमझार् रफत िमझार् मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
11  206  शे इमसुर शे अ दलु खुदर शे. इॆान शे. खादर मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
12  242  अ दल स ाु र क लिुमया खुरेशी निसमा बेगम अ. स ार मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
13  244  फेरोज बेग साहेब बेग शे. फेरोज शे. महेबुब मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
14  258  शे नदीम शे काशीम शे. नईम शे. करीम मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
15  259  शे िमया शे कासीम शे. न दम शे. करीम मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
16  362  म खाजा अक्लुहरी बेगम िबलक स बेगम मो. खाजा मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
17  363  म सलीम मे◌ा. सुमेर मो. सलीम मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
18  409  शे किलम शे. रमजान शे. जलानी मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
19  468  रट हाऊस मु वर  खान सरवर खान 

(rent house) 
मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 

20  990  फेरोज खान पाशा खान साजीद खान पाशा खान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
21  1107  म मोहीद म साहब म. मुहीन म. सहान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
22  1197  सजीदा बी साहेब खलील शे. फरीद शे स याजी मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
23  1245  शे हसेन शे फरीदु  जमीला बी शे हसेनु  मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
24  1296  ह न बागवान शे नुर आसीफा बेगम शे हा न मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
25  1297  उःमान खान महेबुब खान युनुस खान महेबबु खान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
26  1300  शे सिलम शे मोईनो ीन रजीयाबेगम शे सलीम मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
27  1305  शे बाबा शे चांद रेहाना बेगम शे बाबा मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
28  1310  जनीब बेगम अ दलु सुभान अ. मोबीन अ. सभुान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
29  1346  फरीद खान सरदार खान हनीफा बी फरीद खान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
30  1379  शौकत बेगम हबीब खान फेरोज खान हबीब खान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 

31  1392  म नीजामु ीन म अजीमो ीन शे. सलमान शे. िनजामु ीन मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
32  1412  म अजम म खदीम मो. आरेफ मो. आजम मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
33  1498  शे शफ  शे सादीक नुसरत बेगम शे शफ  मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
34  1532  अतीया सईद जफार अ दलु खान िनरा फरदोस जफरअली खान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
35  1573  स िमर वालीयात अली ताहेरा  बेगम मो. 

िवलायतआली 
मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 

36  1697  --  शे. मॉलासाब शे. अलीसाब मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
37  1698 N  --  अखीला बी शे र बानी मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 

3) मुळ मंजरु लेआऊट नकाशा ूमाणे घरकुलाचे बांधकाम न करता ःथळ बदलुन बांधकाम करणारे लाभा यार्ची यादी:- 

अनु 
ब. 

बी.एफ. 
बमांक 

मंजरु यादीनुसार 
लाभा यार्चे नाव 

स ह णानुसार घरकुल 
बांधकाम करणा-या 
लाभा यार्चे नाव 

शेरा/ऽुटी 

1  2  3  4  5 
1  9  रौफ खान मुनवर खान रऊफ खान मुनवर खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
2  87  शे महेबुब शे भुरेसाब शे. महेबुब शे. भुरे साब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
3  108  शे नईम शे मोईन. शे. नईम शे. मोईम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
4  109  शे मकदम शे अहेु मद शे. ताहीर शे. अहेमद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
5  124  शे इमाम शे अजाज शेख इॆान शे. एजाज मुळ यादीनुसार लाभा याचे ूथम व दतीय नावामध्ये बदल 
6  133  म इलीयाज म सादेक मो. इिलयास मो. िस ीख मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
7  141  शे शौकत शे महेबुब शे. शौकत शे. महेबुब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
8  150  सालेहा बेगम म खलील सालेहा बेगम मो. खलील मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
9  201  शईम बेगम जावीद खान शाहीन बेगम जावीद खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
10  202  शे हबीब शे चांद साहब शे. हबीब शे. चाँद साब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
11  407  जमाला बेगम बाबर मुसा जमीला बेगम साबेर हसैनु  मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
12  408  िबलाब बेगम इकबाल अहेमद िबलाल बेगम इकबाल अहेमद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 

 
 



(१३) 
13  411  शे नसीर म. शक ल म. असगर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
14  414  खसाना बेगम महमद खान खसाना बेगम महमद खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
15  423  बायद नजरु बेग मौला स यद नजीर स यद छोटु मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 

16  448  नसीर बेगम मु ार खान निसम बेगम मुरतुजा खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
17  454  नसीम बेगम निसम बेगम मु तार खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
18  456  शा हन बेगम म. मु जफर शा हन बेगम म. मु जफर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
19  457  शे. रहीम शे. कासीम शे. रहीम शे. कासीम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
20  469  शे. रईस शे. बाबु शे. रईस शे. बाबु मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
21  484  सरवर खॉन म नु खॉन सरवर खॉन म नु खॉन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
22  486  म. सलीम अ. गफुर म. सलीम अ. गफुर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
23  499  जरीना बी शे गफार शे. खालेद शे. गफुर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
24  530  परिवण बेगम अहेमद परिवण बेगम अहेमद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
25  603  शे. जावीद शे. फ रद शे. जावीद शे. फ रद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
26  617  शे मकदम शे साबु  शे. मकदम शेु . द हे साु ब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
27  619  शौकत अली मसुद अली शौकत अली मसदु अली मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
28  620  शे खादेर शे अमीर शे. खादर शे. अमीर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
29  626  शे युसुफ शे ईःमाल शे. युसुफ शे. इःमाईल मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
30  627  स नुर स हसेनु  स. नुर स. हसैनु  मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
31  631  जहीद बी शे अ लाबक्श जाहेदाबी शे. अ लाबक्श मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
32  655  शे. अली शे. अहेमद शे. अली शे. अहेमद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
33  673  मुरतुजा खान हमीद खान मुरतुज खान हमीद खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
34  660  मोईन खॉन महेमुद खॉन मोईन खॉन महेमुद खॉन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
35  749  शे. मुसा शे. र जाख  शे. मुसा शे. र जाख  मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
36  755  बशीर अहेमद म मुलतानी बशीर अहेमद म. मु तानी मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
37  787  असलम खॉन सिलम खान असलम खॉन सिलम खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
38  845  शे जमील शे मु तार शे. जमील शे. मु तार मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
39  848  इलीयाज खान इॄाहीम खान इलीयाज खान इॄाहीम खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
40  859  शे फयाज शे बशीर शे. फ याज शे. बशीर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
41  893  अफसर पठाण समशेर पठाण अफसर पठाण शमशेर पठाण मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
42  936  पाशा िम या छोटेिमया पाशा िमयॉ छोटे िमयॉ मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
43  953  शे गौसोदीन शे समशोदीन शमस ीन गौसउ ीन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
44  972  रईसा बेगम स अमीन रईसा बेगम स. अमान मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
45  981  फेरोज खान पाशा खान फेरोज खान पाशा खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
46  990  फेरोज खान पाशा खान साजीद खान पाशा खान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
47  1107  म मोहीद म साहब म. मुहीन म. सहान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
48  1132  म इलीयाज अ दल करीमु  मो. इिलयास अ दलु क रम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
49  1138  अ दल युनुस अ दलु  सुभान अ. युनुस अ. सभुान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
50  1151  म लतीफ म साब म. लतीफ म. साब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
51  1152  म चांद मोईनो ीन म. चॉद म. मोईनो ीन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
52  1186  शे हमीद शे हराजी शे हमीद शे हराजी मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
53  1193  शे िसकंदर शे सिलम शे. िसंकदर शे सलीम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
54  1194  रौफ बेगम शे मोईन रउफा बेगम शे सार साब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
55  1195  रहेमतुला शे िनजामो ीन रहमतु नीसा शे. िनजामु ीन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
56  1203  बीबी बेगम सयद सुभान िबिब बेगम शे सुभान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
57  1220  शे अबम शे जफर शे. अकरम शे. जफर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
58  1296  ह न बागवान शे नुर आसीफा बेगम शे हा न मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
59  1297  उःमान खान महेबुब खान युनुस खान महेबबु खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
60  1233  डोअर लॉक नुरजाँह बेमग म. फा ख मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
61  1298  म फा ख अ दल माजीदु  म. फा ख अ. माजीद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
62  1299  बुराहख बेगम उःमान खान बुराख बेगम उःमान खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
63  1311  शे गुलाब शे तुराब शे गुलाब शे. तुराफ मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
64  1312  शे मुबारक शे मुबारक शे इॄाहीम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
65  1313  शे कलीम सुलतान साब शे कलीम सुलतान साब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 

 



(१४) 
66  1315  अफरोज खान अरशद खान अफरोज खान अरशद खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
67  1316  फजीया बेगम अफसर चाऊस फौजीया बेगम अफसर चाऊस मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
68  1319  शमशाद बेगम यनुुस खान शमशाद बेगम स नुर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
69  1320  सईद बेगम शे नबीसाब सईदा बी नबी साब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
70  1322  जेनब बी जेईना बी मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
71  1325  लतीफ खान युनसु खान लतीफखान युनसुखान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
72  1326  म सादीक म हसेनु  म. सादेक म. हसैनु  मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
73  1327  नजीमा बेगम फेरोज खान नजमा बेगम फेरोज खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
74  1333  म रफ क म मोईन मो. रफ क मो. मोईन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
75  1346  फरीद खान सरदार खान हनीफा बी फरीद खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
76  1350  हसीना बेगम अजीज खान हसीना बेगम अजीज खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
77  1353  शे शामीम शे ईःमाल शे शमीम शे इःमाईल मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
78  1384  साई बी म शक ल लालबी शे शक ल मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
79  1392  म नीजामु ीन म अजीमो ीन शे. सलमान शे. िनजामु ीन मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
80  1396  स ार खान शेर खान स ार खान शेर खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
81  1397  नु ला खान िमतयातुला खान नु लाहखान 

हदायत लाहखन 
मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 

82  1399  अ दल स ार अ दलु ु  सुभान अ स ार अ सुभान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
83  1440  बशीर खान इमाम खान स हफ ज स अहमद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
84  1459  फसीया बेगम म जीलानी फसीया बेगम मो. जीलानी मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
85  1466  फरजाना बेगम शे वजीर फरजाना बेगम शे वाजीद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
86  1474  रीजवाना बेगम शे सुलतान रजवाना बेगम शे सुलतान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
87  1478  बीसमी ला बी लाल खान िबःमी लाह बी लालखान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
88  1483  शे सिलम शे रसलु शे सलीम शे रसलु मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
89  1485  शे अजाज शे खाजािम या शे एजाज शे खाजािम या मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
90  1486  शे महेताब बेगम शे खाजा मेहताब बेगम शे खावाजा मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
91  1487  शे शादला शे उःमानु  शे शाद लाह शेु  उःमान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
92  1489  बानु बी शे हसेनु  बानुबी शे मेहबुब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
93  1498  शे शफ  शे सादीक नुसरत बेगम शे शफ  मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
94  1499  शे गौस शे गफार शे गौस शे गफुर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
95  1500  शे इॄाहीम अ दलु सलीम शे इॄाहीम शे मेहबुब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
96  1508  मुबारक चाऊस अ दलु चाऊस मुबारक चाऊस अ दल चाऊसु  मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
97  1511  फातेमा बी शे अहेमद फातेमा बी शे अहमद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
98  1521  समशो ीन िवकारो ीन िसमा बेगम समीऊ लाह मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
99  1531  साबेर बी शे मोईन साबेरा बी शे मोईनो ीन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
100  1537  बानु बी शे अहेमद बानुबी शे र जाक मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
101  1539  शे फा ख शे रहेमान शे. फा ख शे. रेहमान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
102  1540  शे शबीर शे फाऽु शे श बीर शे फत  मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
103  1546  हसेन बी मोहमदु  हसैनु  बी महमद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
104  1554  अ दल रशीद अ दलु ु  र जाक अ. राशीद अ र जाक मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
105  1567  जहीदा बी शे इदरीस जाहेदा बी शे इिीस मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
106  1569  म फा ख म र जाक म. फा ख म. र जाक मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
107  1570  िमझार् शादल िमझार्ु  खाजा िमजार् शादलु िमजार् खाजा मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
108  1576  अफसरी बेगम अजाज अहेमद अफसरी बेगम अ हमीद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
109  1577  परिवन बेगम स ईःमाईल ूिवणबानो अ हमीद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
110  1583  म मझर म इसाक म. मजहर म. इसाक मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
111  1584  िमझार् गालीब िमझार् महबुब िमजार् गालेब िमजार् महेबुब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
112  1586  खाजा बेगम अबजल बेग खाजा बेगम अफजल बेग मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
113  1592  रशीद खान महमुद खान राशीदखान महेमदु खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
114  1594  शे फरीत शे फा ख शे फ रद शे फा ख मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
115  1597  जमीला बानु युनसु खान जमीला बी युनुस खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
116  1600  स गौस स रयासतिमया स. गौस स. रयासत िमया मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
117  1601  म तौफ क म अॄार मो. तौफ क म अबरार मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
118  1604  शे हसेन शे उःमानु  शे हसैन शेु  उःमान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
119  1605  शे वासीम शे इॄाहीम शे वसीम शे इॄाहीम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
120  1606  नजीमा बेगम शे फेरोज न जमा बेगम शे. अफरोज मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
121  1607  न मुनीसा बेगम शे फेरोज नजमु नीसा बेगम शे. फेरोज मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
122  1608  जहीरा बी शे जाहेदा बी शे. रसुल मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 

 



(१५) 
123  1609  रशीदा बेगम शे बाबु रशीदा बेगम शे बाबु मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
124  1611  अ दल रशीद अ दलु ु  पाशा अ रशीद अ पाशा मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
125  1612  शफ दा बी शफ दा बी मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
126  1614  साबेर बेगम अ सलीम साबेरा बी अ. सलीम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
127  1626  तहसीन बेगम मुःताक खान तहसीन बेगम मुशताक खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
128  1628  शेर खान चांद खान शेरखान चाँद खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
129  1629  शे जीलानी शे गुलाब शे.  जलानी शे. गुलाम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
130  1630  परिवन बेगम शे अजाज परवीन बेगम शे एजाज मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
131  1631  अ दलु हमीद अ दलु खयुम अ. हमीद अ. ख युम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
132  1632  सरफराज खान िनयामत खान सरफराज  खान िनयामत 

खान 
मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 

133  1634  फातेमा बेगम मजुीब खान फातेमा बेगम मजुीब खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
134  1635  नजमा बी शे हबीब नाजेमा बेगम शे. फयाजो ीन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
135  1637  सालेहा बेगम गुलाम र बानी सालेहा बेगम गुलाम र बानी मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
136  1646  म हमीद म जाहीद म. हमीद म. जावेद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
137  1647  गुलाम हक्कमी गुलाम नबी गुलाम हक्काजी गुलाम नबी मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
138  1650  अ दल बारी अ दलु ु  र जाक अ. बारी अ. र जाक मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
139  1671  खलीदा बेगम शे जक साब खिलदा बेगम शे. जक्क साब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
140  1683  रहमत बी शे साबेर रहेमत बी शे. साबेर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
141  1685  अ दल माजीद अ दलु ु  गफुर अ. मजीद अ. गफार मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
142  1689  साजीद खान कबीर खान साजेदा बेगम कबीर खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 

4) डोअर लॉक लाभा याची यादी:- 
अ) डोअर लॉक लाभाथ  यांनी लेआऊट ूमाणे मुळ जागेवर बांधकाम केले यांची यादी:- 
अनु 
ब. 

बी.एफ. 
बमांक 

लाभा याचे नाव शेरा/ऽुटी 

1  11  अशरफ बेगम अ. समद डोअर लॉक- 
2  12  शे. महेमुद शे. दौलार डोअर लॉक- 
3  13  स यद सरफरान स. गफार डोअर लॉक- 
4  20  मेहराज बानु खाजा िमयाँ डोअर लॉक- 
5  64  स यद अशर्द स यद कमाल डोअर लॉक- 
6  77  शबाना बेगम अ. गफ्फार डोअर लॉक- 
7  90  स यद हमीद स यद गौस डोअर लॉक- 
8  111  मेह िनःसा बेगम िमझार् अ ाउर रहेमान डोअर लॉक- 
9  169  खीया बेगम जलानी खान डोअर लॉक- 
10  191  इमाम बी श बीर खान डोअर लॉक- 
11  205  नुरजहा बेगम अ द लाु  खान डोअर लॉक- 
12  268  र जया बेगम शे. फेरोज डोअर लॉक- 
13  270  अ वरी बेगम मो. नजीर डोअर लॉक- 
14  272  शे. जलील शे. रिशद डोअर लॉक- 
15  275  फरजाना बेगम मेराज डोअर लॉक- 
16  277  शबाना बेगम अ वर खान डोअर लॉक- 
17  286  गौरी बेगम शे. चाँदसाब डोअर लॉक- 
18  297  शे. युनुस शे. याकुब डोअर लॉक- 
19  303  शे. रफ क शे. महेबुब डोअर लॉक- 
20  370  शमीम बेगम गलुाब हसैनु  डोअर लॉक- 
21  372  अ. सलीम अ. रजाक डोअर लॉक- 
22  399  हाजी बेगम मो. मु तार डोअर लॉक- 
23  434  अ. खालेद अ. हामीद डोअर लॉक- 
24  504  महेबुब खान अकबर खान डोअर लॉक- 
25  505  अजीज खान अकबर खान डोअर लॉक- 
26  528/506 A  फेमु नीसा बेगम इःमाईल खान डोअर लॉक- 
27  521  स यद अलीम स. अहेमद डोअर लॉक- 
28  528  शे. इःमाईल शे. नसीर डोअर लॉक- 
29  642  सगीरा बेगम अ. ज बार डोअर लॉक- 
30  644  आमेर साब डोअर लॉक- 
31  658  शहनाज बी डोअर लॉक- 
32  736  कौसर बेगम रमीम अली डोअर लॉक- 
33  759  शे. चाँद शे. फरीद डोअर लॉक- 
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34  778  र फक म. पीर म. डोअर लॉक- 
35  780  फेरोज खान अजीज खान डोअर लॉक- 
36  783  म. र फक म. रशीद डोअर लॉक- 
37  799  हबीब जबेूर डोअर लॉक- 
38  807  शे. शाकेर म. हसैनु  डोअर लॉक- 
39  811  अ युब सुलेमान कुरेशी डोअर लॉक- 
40  828  अ द लाु  ज बार गुलाम जलानी डोअर लॉक- 
41  833  शरीफा बेगम अ. करीम डोअर लॉक- 
42  835  फरीदा बेगम रहमतु लाह डोअर लॉक- 
43  843  महरऊ वीसा बेगम इरफान खान डोअर लॉक- 
44  861  रमजान अ युब कुरेशी डोअर लॉक- 
45  868  म. साजीद म. इसाक डोअर लॉक- 
46  869  शे. कलीम शे. गुलाब डोअर लॉक- 
47  871  अ. कासीम अ. अलीम डोअर लॉक- 
48  873  मुँताक हसैन मजुफरु  हसैनु  डोअर लॉक- 
49  876  शेख मुखीत शेख समदानी डोअर लॉक- 
50  879  याःमीन बेगम जावेद खान डोअर लॉक- 
51  887  साहेरा बेगम अमजद खान डोअर लॉक- 
52  899  शे. फरीद शे. उमर डोअर लॉक- 
53  900  फरीदा बेगम नुर खान डोअर लॉक- 
54  902  म. इसाक अ दल लतीफु  डोअर लॉक- 
55  915  साना बेगम स. झाकेर डोअर लॉक- 
56  919  शे. बबलु शे. बहाऊ ीन डोअर लॉक- 
57  925  मोरी बी मेहमुद खान डोअर लॉक- 
58  931  शे. जलाल हबीब साब डोअर लॉक- 
59  940  शे. सोहेल शे. कलीम डोअर लॉक- 
60  952  र फक बेगम म. आजम डोअर लॉक- 
61  962  शे. मखतार शे. अहमद डोअर लॉक- 
62  970  शे. महेबुब शे. यासीन डोअर लॉक- 
63  979  शमशो ीन मोइनो ीन डोअर लॉक- 
64  984  युनुफखान कासीम खान डोअर लॉक- 
65  987  म. खलील म. दःतगीर कुरैशी डोअर लॉक- 
66  989  जफर खान पाशा खान डोअर लॉक- 
67  994  म. अहेमद म. याकुब डोअर लॉक- 
68  997  म. इिीस अहमद अ. रशीद डोअर लॉक- 
69  998  शे. अमजद शे. महेबुब डोअर लॉक- 
70  999  खुतेजा बेगम डोअर लॉक- 
71  1000  सालेहा बेगम म. सीराज डोअर लॉक- 
72  1032  म. िमरजा म. शहाब ीन डोअर लॉक- 
73  1092  नसरीन बेगम शेख युसुफ डोअर लॉक- 
74  1177  शेख मोईनो ीन शे ताजो ीन डोअर लॉक- 
75  1187  शेख सलाऊ ीन शे ताजो ीन डोअर लॉक- 
76  1225  मुजफ्फर खान मॉलाखान िनजामी डोअर लॉक- 
77  1229  िबःमी लाह खॉ. नावाब खान डोअर लॉक- 
78  1259  स. मुज मील स. फा ख डोअर लॉक- 
79  1301  अ युब खान चॉद खान डोअर लॉक- 
80  1307  नुरजाँह बेमग गौरीखान डोअर लॉक- 
81  1318  श फयो ीन िस ीक  डोअर लॉक- 
82  1323  युनुस पठाण यसुफु पठाण डोअर लॉक- 
83  1368  खजा मैनो ीन खादरखान डोअर लॉक- 
84  1370  ज रन बेगम अ. वाहेद डोअर लॉक- 
85  1387  शबाना बेगम अ. अजीद डोअर लॉक- 
86  1394  शे स राज शे हजरैु  डोअर लॉक- 
87  1425  खातुन बेगम स. चाँद डोअर लॉक- 
88  1435  फरहान बेगम वहाबो ीन डोअर लॉक- 
89  1453  हाजीखान बाबुखान डोअर लॉक- 
90  1490  जबैुिनसा बेगम शे. वहाब डोअर लॉक- 
91  1520  मो. इसाक मो. इॄाहीम डोअर लॉक- 
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92  1522  इसाखान अजीज खान डोअर लॉक- 
93  1533  अमीना बी स. बाबर डोअर लॉक- 
94  1534  राजइरफान फतेह मोहमद डोअर लॉक- 
95  1538  नसीमबेगम िवखारो ीन डोअर लॉक- 
96  1557  म. इ◌्िीस म. करीम डोअर लॉक- 
97  1581  हनीफ खान अिलयार खान डोअर लॉक- 
98  1636  रहेमत बेगम शे. अहेमद डोअर लॉक- 
99  1643  फरहाना बेगम शे. गफार डोअर लॉक- 
100  1644  शमीम बेगम स. सलीम डोअर लॉक- 
101  1645  अजगरी बेगम ताहेर डोअर लॉक- 
102  1649  रेहाना बेगम शे. अफरोज डोअर लॉक- 
103  1661  खम नीसा बेगम अ. राशीद डोअर लॉक- 
104  1662  स. अफसर स. साब डोअर लॉक- 
105  1670  संजीदा बेगम शे. उमर डोअर लॉक- 
106  1680  शे. बाबा शे. िनजाम डोअर लॉक- 
107  1687  शे. मकदम शेु . जलानी डोअर लॉक- 
108  655  शे. अली शे. अहमद डोअर लॉक- 
109  660  मोईज खान महेमुद खान डोअर लॉक- 
110  878  जबीन बेगम रऊफ खान डोअर लॉक- 
ब) डोअर लॉक लाभाथ  यांनी ले-आऊट ूमाणे बांधकाम न करता ःथळ बदलुन बांधकाम केले याचंी यादी:- 
अनु 
ब. 

बी.एफ. बमांक लाभा याचे नाव शेरा/ऽुटी 

1  22  सादीया बेगम अ. हक म डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

2  103  बीना बेगम शे. एजाज डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

3  143  फरजाना बेगम स यद पाशा डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

4  183  शे. ख युम शे. खाजािमयॉ डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

5  217  झ क या बेगम स यद हमजा डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

6  219  अफसर खान युसुफ खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

7  223  र जया बेगम यसुुफ खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

8  278  आरेफा बेगम अ द लाु  खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

9  312  अ. अजीज अ. म नान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

10  318  शे. मसुद मो. साब डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

11  388  अ. माजीद अ. म नान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

12  431  याकुब खान उःमान खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

13  435  शे. मुःतफा शे. मौली डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

14  465  शे. शफ  शे. युसुफ डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

15  471  अ. मुजा हद अ. ज बार डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

16  472  शे. शक ल शे. जलील डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

17  491  म. नदीमो ीन म. र हमो ीन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

18  500  स यद मसुद स. हिनफ डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

19  511  नजमु नीसा बेगम गफुर खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

20  514  शे. सलीम शे. इसाक डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
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21  523  जलेुखा बेगम शे. जाहेद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

22  611  वाजेदा बेगम मुःतफा खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

23  612  म. अखील म. सादेख डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

24  743  फरजाना बेगम मुजाहीद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

25  746  जक या बेगम िम हाज हसैनु  डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

26  749  शे. मुसा शे. र जाख डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

27  766  शे. मसा शे. मलगं डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

28  785  स. शफ ख स. मुसा डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

29  847  शे. मु तार शे. अहमद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

30  862  अ. हक म अ. करीम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

31  872  शमा बेगम स. बासीत डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

32  895  स. इॄाहीम स. हसैनु  डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

33  911  शे. ख युम . रहीम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

34  929  शाहीन बेगम शे. खयुम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

35  949  शाहीन परवीन म. अतीख डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

36  977  सोफ या बेगम फेरोज डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

37  1031  फेरोज खान अफरोज खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

38  1099  अ. हादी अ. वहाब डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

39  1104  अ. बारी अ. वहाब डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

40  1134  स. हाजी अ दल खदीरु  डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

41  1135  अ. खदीर अ. रहीम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

42  1163  म. जफर म. फा ख डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

43  1181  आबेदा बेगम रहीमो ीन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

44  1182  म. नईम राहीमो ीन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

45  1214  शे. मुजाहेद शे. समद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

46  1218  स. शकुर म. सईद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

47  1224  शे. जलील शे. मेहमुद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

48  1231  अ. जाबेद अ रहीम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

49  1243  हनात बसमु शे मोहसीन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

50  1244  अ. म जद अ. शुकुर डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

51  1246  परवीन बेगम शे एजाज डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

52  1254  कौसर बेगम हमीद खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

53  1260  शे. शफ यो ीन खदीयो ीन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
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54  1266  नाजेम बेगम अ. जलील डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

55  1324  शे. अहेमद शे. यासीन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

56  1344  शमीम बेगम मो. स ार डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

57  1349  शमीम बेगम म. जहीरो ीन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

58  1371  मुमताज बेगम शे खलील डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

59  1381  अजंमू परवीन परवेज खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

60  1405  शे. अशर्द शे. अकबर डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

61  1441  अहेमदी बेगम शे इॄाहीम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

62  1450  राफ दा बेगम शे. बाबर डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

63  1492  फरहा बेगम स. इःमाईल डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

64  1493  शे मा जद शे लाल डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

65  1507  जाहरबी अलीमो ीनु  डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

66  1512  इॆान खान मुःतफा खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

67  1513  अ. रऊफ अ. करीम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

68  1519  स जमील स जाफर डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

69  1542  अ हफ ज अ हमीद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

70  1545  म. रफ क अ. करीम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

71  1550  मेह नीसा बेगम नुरखान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

72  1553  फरजाना बेगम अ. लतीफ डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

73  1563  अ खलील अ हफ ज डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

74  1578  शे. मुनीर शे महबुब डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

75  1617  अ वरीबेगम स जाफर डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

76  1618  समीना बेगम मःुतफा खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

77  1624  रहेमत खान आलीयार खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

78  1663  शे. शफ  शे. मोईन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

79  1664  रजवाना बेगम शे. महेबुब डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

80  1677  अ युबखान तुराब खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

81  1679  शे मोहसीन शे मुनीर डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

82  1681  परवीन बेगम शे. श बीर डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

83  1693  िमझार् र फक बेग शाद ला बेगमु  डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

84  1694  िमझार् चाँदबेग फरीद बेग डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

85  1695  स. रहेमत स. अहेमद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

86  1233  नुरजाह बेगम म. फा ख डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 



(२०) 
क रता उपरो  नमुद ूमाणे डोअर लॉक लाभाथ  सं या 196, मळु यादीनुसार नावामध्ये करकोळ द ःती क न घरकुल बांधकाम ु

केलेली लाभाथ  सं या 60, मुळ यादीमध्ये नमुद लाभा याचे नावा ऐवजी नवीन नावाने घरकुल बांधकाम केलेली लाभाथ  सं या 37, मुळ 
नकाशा ूमाणे दशर्िवले या ठकाणा ऐवजी याच प रसरात ःथळ बदलुन घरकुल बाधकाम केलेली लाभाथ  सं या 142 ई यादी ूमाणे 
झाले या बदलाच्या मा यतेःतव ूःताव मा. सवर् साधारण सभेच्या मा यतेःतव सादर. 
महापौर   ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता देण्यात येते. 
ठराव बं. १७      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हध्दीतील िबएसयुपी योजने अतंगर्त यु ॄ हपूरी भागात एकुण 1678 घरकुलाचे बांधकाम 
करणे व मुलभूत सुिवधा पुरिवणेचे कामास डपीआर ब.11 अ वये 28.10.2012 मध्ये मा यता ूदान करण्यात आली आहे. मुळ ूःताव 
तयार करते वेळेस ू य  ेऽावर सव ण करीत असतांना बरेच लाभाथ  याचें कच्चे घरकुलास कुलुप लावून ईतरऽ मोल मजरुीसाठ  
गे याने व शेजारी पाजारी र हवाशांना यांच्या नावाबाबत चौकशी केली असता यांना सुध्दा संबंधीताच्या नावाचा बोध होत  
नस याचे सांगीत याने मुळे यादीमध्ये अशा लाभा याच्या नावा समोर डोअर लॉक (Door lokc) असा शेरा न दिवण्यात आला जेणे क न 
भिवंयात सदरील लाभाथ  परत आ यास तो लाभाथ  घरकुलापासुन वंचीत राहणार नाही व अशा लाभा यानी घरकुलांची मागणी के यास  
ूक प मंजरुीनंतर घरकुल देता येणार नाही हणून अशा बाहेर गावी/ मोल मजरुीसाठ  गेले या लाभा याच्या कच्चे घरकुलावर डोअर लॉक 
( Door lokc) असा शेरा न दिवण्यात येवून यादी मंजरुीःतव सादर करण्यात आली. 

ू य  घरकुलाचे काम करीत असतांना खालील नमुद ूमाणे बाबीस मा यता घेणे आवँयक आहे. 
6. मुळ यादीमध्ये डोअर लॉक (Door lokc) हणून न दिवले या लाभा यार्चे घरकुल चालू करणेपुव  अशा लाभा यार्चे यादीस मंजरुी 
घेणे आवँयक आहे. 
7. मुळ मंजरु यादीमध्ये समािव  काही लाभा याच्या नावामध्ये जसे ूथम नाव वडीलाचे/ पतीचे नाव व आडनांवामध्ये बदल 
झाले या लाभा याचे घरकुल चालू करणे पूव  अशा लाभा याचे नाव द ःतीस मजंरुी घेणे आवँयक आहेु . 
8. मुळ मंजरु यादीमध्ये समािव  लाभा याच्या नावाऐवजी काही नावे यादी यती र  अस याचे िनदशर्नास आले आहे. अशा यादी 
यती र  लाभा यार्चे घरकुल चालू करणेपूव  मा यता घेणे आवँयक आहे. 
9. मुळ मंजरु ले-आऊट मध्ये दशर्िवले या ःथळदशर्क ठकाणीच घरकुलांचे बांधकाम करणे अपे त असतांना काही लाभा याची 
घरकुलाचे बांधकाम ःथलांतरीत क न अ य ठकाणी बांधली अस याचे िनदशर्नास आले आहे. अशा ःथळ बदलुन घरकुलाचे बांधकाम 
करणेपूव  ःथळबदलास मा यता घेणे आवँयक आहे. 
10. मुळ मंजरु ले-लाऊट मध्ये दशर्िव याूमाणे काही घरकुलाचे बांधकाम ओपन- लॉट वर करण्यात आली आहेत. अशा ओपन 
लॉटवर घरकुल बांधकामाना मा यता घेणे आवँयक आहे. 

तथापी उपरो  नमुद ूमाणे झाले या बदलास सवर् साधारण सभेच्या मा यतेच्या अिधन राहन लाभथ  घरकुलापासुन वंचीत होऊ ु
नये हणून अशा लाभा यार्च्या नावास मंजरुी आवँयक आहे. 
1) मंजरु यादीनुसार नावामध्ये बदल असले या लाभा याची यादी:- 
अनु 
ब. 

बी.एफ. 
बमांक 

मंजरु यादीनुसार 
लाभा यार्चे नाव 

स ह णानुसार घरकुल 
बांधकाम करणा-या 
लाभा यार्चे नाव 

शेरा/ऽुटी 

1  2  3  4  5 
1  1  शे शकुल शे जहरु  शेख शक ल शे ताहीर मुळ मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 
2  2  युनुस खान रहेमान खान युनुसखॉन रमजानी खान मुळ मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 

3  6  शे युनुस शे मुरा साब शे. युसुफ शे. मीरा साहाब मुळ  मंजरु यादीनुसार ूथम नावामध्ये व दतीय 
नावामध्ये बदल 

4  8  साजेद छोटेिमया स यद अली स. छोटेिमयॉ मुळ  मंजरु यादीनुसार ूथम नावामध्ये व दतीय 
नावामध्ये बदल 

5  30  स युनसु स ज बार स यद  युसुफ स यद 
जाफर 

मुळ  मंजरु यादीनुसार ूथम नावामध्ये व दतीय 
नावामध्ये बदल 

6  73  परिवण बेगम बाशीद खान परवीन बेगम रशीद खान मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
7  94  सलमान चाऊस अ दलाु  चाऊस सालम चाऊस अ दलाु  चाऊस मुळ यादीनुसार लाभा याचे ूथम नावामध्ये बदल 
8  124  शे इमाम शे अजाज शेख इॆान शे. एजाज मुळ यादीनुसार लाभा याचे ूथम व दतीय नावामध्ये बदल 
9  171  हबीबा बेगम शे लही हबीबा बेगम शे. नबीसाब मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
10  179  सुबेसा बी शे बाबु साबेरा बेगम शे. बाबु मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
11  224  माधव पुंडिलक माहासे माधव पांडुरंग माहरेु  मुळ यादीनुसार व डलांचे नावात व आडनावात बदल 
12  227  मु दना बेगम िलयाजु ीन मदीना बेगम शे. रतनजी मुळ यादीनुसार ूथम व पतीच्या नावामध्ये बदल 
13  231  असीया बेगम शे शादलु असीया बेगम स. गौस मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
14  234  फक या बेगम शे जहर खीया बेगम शे. जहीर मुळ यादीनुसार ूथम व पतीच्या नावात बदल 

15  247  अजमतुला खान अजमतुला 
खान 

अजमतु लाखान  अ जम 
उ लाखान 

मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 

16  264  शे जावीद शे मनसुर शे. जावेद शे. मासुम मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 
17  306  जमीला बेगम शक ल खान जमीला बेगम शे. अहेमद मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 
18  350  मःतानिमया कुरेशी खाजा िमयाँ मःतान कुरेशी मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 

 



(२१) 
19  357  म छोटे िमया म खुरीयो ीन रेहाना बेगम छोटे िमया ँ मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 
20  407  जमाला बेगम बाबर मुसा जमीला बेगम साबेर हसैनु  मंजरु यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
21  412  स युनसु स रौफ स. युनुस स. र हम मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 
22  420  बेगम मसुा स इसाक स यद मुसा स यद इसाक मंजरु यादीनुसार लाभा यार्चे ूथम नावात बदल 
23  425  म जाकेरहसेन साहेबु  मो. जाकेर हसैनु  साबेर हसैनु  मंजरु यादीनुसार व डलांच्या नावामध्ये बदल 
24  440  इतर याज बी उःमान खान इॄाहीम खान उःमान खान मंजरु यादीनुसार लाभा यार्चे ूथम नावात बदल क न 

घरकुल बांधकाम 
25  446  र बानी बेगम शे इःमाईल राबीया बेगम शे. इःमाईल मंजरु यादीनुसार लाभा यार्चे ूथम नावात बदल 
26  448  नसीर बेगम मु ार खान निसम बेगम मुरतुजा खान मंजरु यादीनुसार लाभा यार्चे ूथम नावात बदल 
27  454  नसीम बेगम निसम बेगम मु तार खान मंजरु यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
28  493  शे फा ख शे रहेमानसाब शे. फेरोज शे. रहेमान साब मंजरु यादीनुसार लाभा यार्चे ूथम नावात बदल क न 

घरकुल बांधकाम 
29  499  जरीना बी शे गफार शे. खालेद शे. गफुर मंजरु यादीनुसार लाभा यार्चे ूथम नावात बदल 
30  641  ज बार बोलांग खाःमी ज बार मलंग काःमी मुळ यादीनुसार व डलांचे नावात बदल 
31  767  शे फयाज शे शाहबुदीर शे. फ याज शे. शहाबु ीन मुळ यादीनुसार व डलांचे नावात बदल 
32  773  शे रजीया बेगम शे चांद शे. रबीया बेगम शे. चाँद मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
33  809  का हमा बी म रमजानी करीमा बी म. रमजान मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
34  816  म कतीम म नुर म. कासीम म. नुर मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
35  857  हमीदा बी हमीदा खान हमीदा बी हमीद खान मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
36  865  सहारा बी शे सुलतान साबेरा बी शे. सुलताना मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
37  885  नमीन बेगम िसराज अहेमद नईमा बेगम िसराज अहमद मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
38  943  शे सरफरोज शे सलदरु शे. सरफराज शे. सफदर मुळ यादीनुसार वडीलांच्या नावात बदल 
39  944  शे अरशद शे सलदर शे. अरशद शे. सफदर मुळ यादीनुसार वडीलांच्या नावात बदल 
40  945  शे खयुम शे बीन शे. ख युम शे. र बानी मुळ यादीनुसार वडीलांच्या नावात बदल 
41  946  शे फहीमा शे बीन शे. फहीमा शे. र बानी मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
42  953  शे गौसोदीन शे समशोदीन शमस ीन गौसउ ीन मुळयादीनुसार ूथम व दतीय नावात अदला बदल 
43  972  रईसा बेगम स अमीन रईसा बेगम स. अमन मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
44  1094  िमझार् कुरेशी सरवर कुरेशी मीनहाज कुरैशी सरवर कुरैशी मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
45  1167  राशीद फातेमा रयाज अहेमद रईसा फातेमा रयाज अहेमद मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
46  1188  शे मोईनो ीन महेबुब महेबुब बी शे मोईनो ीन मुळ यादीनुसार ूथम व दतीय नावात बदल 
47  1202  कौसर बी म लतीफ कॉसरबी म. हनीफ मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
48  1281  अहेमद अहमद खान दौलत खान मुळ यादीनुसार वडीलांच्या नावामध्ये बदल 
49  1293  सरवरी बेगम शे खलील सरवरी बेगम शे फेरोज मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
50  1384  साई बी म शक ल लालबी शे शक ल मुळ यादीनुसार ूथम नावामध्ये बदल 
51  1500  शे इॄाहीम अ दलु सलीम शे इॄाहीम शे मेहबुब मुळ यादीनुसार वडीलांच्या नावात बदल 
52  1564  मईमुना बेगम शेहनशा मैमु नसा बेगम म इसाक मुळ यादीनुसार ूथम व दतीय नावात बदल 
53  1576  अफसरी बेगम अजाज अहेमद अफसरी बेगम अ हमीद मुळ यादीनुसरा पतीच्या नावात बदल 
54  1577  परिवन बेगम स ईःमाईल ूिवणबानो अ हमीद मुळ यादीनुसार ूथम व दतीय नावात बदल 
55  1606  नजीमा बेगम शे फेरोज न जमा बेगम शे. अफरोज मुळ यादीनुसार पतीच्या नावात बदल 
56  1608  जहीरा बी शे जाहेदा बी शे. रसुल मुळ यादीनुसार ूथम व दतीय नावात बदल 
57  1630  परिवन बेगम शे अजाज परवीन बेगम शे एजाज मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
58  1635  नजमा बी शे हबीब नाजेमा बेगम शे. फयाजो ीन मुळ यादीनुसार ूथम व दतीय नावात बदल 
59  1638  तमेजा बेगम अ वर तिमजा बेगम फयाजो ीन मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
60  1646  म हमीद म जाहीद म. हमीद म. जावेद मुळ यादीनुसार वडीलांच्या नावात बदल 

2) मंजरु यादीमध्ये नावाचा समावेश नसले या लाभा याची यादी:- 

 
अनु 
ब. 

बी.एफ. 
बमांक 

मंजरु यादीनुसार 
लाभा यार्चे नाव 

स ह णानुसार घरकुल 
बांधकाम करणा-या 
लाभा यार्चे नाव 

शेरा/ऽुटी 

1  2  3  4  5 
1  3  फा क खान रमजान खान शेख जावीद शेख खाजा मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
2  81  स इमदाद अली स अली रेहाना बेगम स. इमदाद अली मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
3  85  आयुब जाहगीरदार आयेशा  परवीन मो. 

अयुबो ीन 
मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 

4  97  रट हाऊस र बानी खान मेहबुब अली मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
5  112  शे अ सार शे लाल शे. लाल शे. िमरा मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
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6  155  स अहेमद स शेर अली स यद  बासीत अली स. 
अहेमद अली 

मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 

7  159  स जावेद स मनसब स. माजीद अली स.मनसब अली मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
8  182  कुसुम बी शे गुलाब अफरोज खान गुलाब खान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
9  188  शे सलीम शे िनयामत शे. सलीम शे. अहेमद मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
10  198  रशीद िमजार् अली िमजार् नुसरत िमझार् रफत िमझार् मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
11  206  शे इमसुर शे अ दलु खुदर शे. इॆान शे. खादर मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
12  242  अ दल स ारु  क लिुमया खुरेशी निसमा बेगम अ. स ार मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
13  244  फेरोज बेग साहेब बेग शे. फेरोज शे. महेबुब मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
14  258  शे नदीम शे काशीम शे. नईम शे. करीम मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
15  259  शे िमया शे कासीम शे. न दम शे. करीम मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
16  362  म खाजा अक्लुहरी बेगम िबलक स बेगम मो. खाजा मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
17  363  म सलीम मे◌ा. सुमेर मो. सलीम मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
18  409  शे किलम शे. रमजान शे. जलानी मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
19  468  रट हाऊस मु वर  खान सरवर खान 

(rent house) 
मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 

20  990  फेरोज खान पाशा खान साजीद खान पाशा खान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
21  1107  म मोहीद म साहब म. मुहीन म. सहान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
22  1197  सजीदा बी साहेब खलील शे. फरीद शे स याजी मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
23  1245  शे हसेन शे फरीदु  जमीला बी शे हसेनु  मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
24  1296  ह न बागवान शे नुर आसीफा बेगम शे हा न मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
25  1297  उःमान खान महेबुब खान युनुस खान महेबबु खान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
26  1300  शे सिलम शे मोईनो ीन रजीयाबेगम शे सलीम मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
27  1305  शे बाबा शे चांद रेहाना बेगम शे बाबा मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
28  1310  जनीब बेगम अ दलु सुभान अ. मोबीन अ. सभुान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
29  1346  फरीद खान सरदार खान हनीफा बी फरीद खान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
30  1379  शौकत बेगम हबीब खान फेरोज खान हबीब खान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 

31  1392  म नीजामु ीन म अजीमो ीन शे. सलमान शे. िनजामु ीन मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
32  1412  म अजम म खदीम मो. आरेफ मो. आजम मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
33  1498  शे शफ  शे सादीक नुसरत बेगम शे शफ  मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
34  1532  अतीया सईद जफार अ दलु खान िनरा फरदोस जफरअली खान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
35  1573  स िमर वालीयात अली ताहेरा  बेगम मो. 

िवलायतआली 
मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 

36  1697  --  शे. मॉलासाब शे. अलीसाब मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
37  1698 N  --  अखीला बी शे र बानी मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 

3) मुळ मंजरु लेआऊट नकाशा ूमाणे घरकुलाचे बांधकाम न करता ःथळ बदलुन बांधकाम करणारे लाभा यार्ची यादी:- 

अनु 
ब. 

बी.एफ. 
बमांक 

मंजरु यादीनुसार 
लाभा यार्चे नाव 

स ह णानुसार घरकुल 
बांधकाम करणा-या 
लाभा यार्चे नाव 

शेरा/ऽुटी 

1  2  3  4  5 
1  9  रौफ खान मुनवर खान रऊफ खान मुनवर खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
2  87  शे महेबुब शे भुरेसाब शे. महेबुब शे. भुरे साब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
3  108  शे नईम शे मोईन. शे. नईम शे. मोईम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
4  109  शे मकदम शे अहेमदु  शे. ताहीर शे. अहेमद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
5  124  शे इमाम शे अजाज शेख इॆान शे. एजाज मुळ यादीनुसार लाभा याचे ूथम व दतीय नावामध्ये बदल 
6  133  म इलीयाज म सादेक मो. इिलयास मो. िस ीख मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
7  141  शे शौकत शे महेबुब शे. शौकत शे. महेबुब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
8  150  सालेहा बेगम म खलील सालेहा बेगम मो. खलील मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
9  201  शईम बेगम जावीद खान शाहीन बेगम जावीद खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
10  202  शे हबीब शे चांद साहब शे. हबीब शे. चाँद साब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
11  407  जमाला बेगम बाबर मुसा जमीला बेगम साबेर हसैनु  मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
12  408  िबलाब बेगम इकबाल अहेमद िबलाल बेगम इकबाल अहेमद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
13  411  शे नसीर म. शक ल म. असगर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
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14  414  खसाना बेगम महमद खान खसाना बेगम महमद खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
15  423  बायद नजरु बेग मौला स यद नजीर स यद छोटु मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 

16  448  नसीर बेगम मु ार खान निसम बेगम मुरतुजा खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
17  454  नसीम बेगम निसम बेगम मु तार खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
18  456  शा हन बेगम म. मु जफर शा हन बेगम म. मु जफर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
19  457  शे. रहीम शे. कासीम शे. रहीम शे. कासीम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
20  469  शे. रईस शे. बाबु शे. रईस शे. बाबु मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
21  484  सरवर खॉन म नु खॉन सरवर खॉन म नु खॉन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
22  486  म. सलीम अ. गफुर म. सलीम अ. गफुर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
23  499  जरीना बी शे गफार शे. खालेद शे. गफुर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
24  530  परिवण बेगम अहेमद परिवण बेगम अहेमद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
25  603  शे. जावीद शे. फ रद शे. जावीद शे. फ रद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
26  617  शे मकदम शे साबु  शे. मकदम शेु . द हे साबु  मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
27  619  शौकत अली मसुद अली शौकत अली मसदु अली मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
28  620  शे खादेर शे अमीर शे. खादर शे. अमीर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
29  626  शे युसुफ शे ईःमाल शे. युसुफ शे. इःमाईल मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
30  627  स नुर स हसेनु  स. नुर स. हसैनु  मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
31  631  जहीद बी शे अ लाबक्श जाहेदाबी शे. अ लाबक्श मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
32  655  शे. अली शे. अहेमद शे. अली शे. अहेमद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
33  673  मुरतुजा खान हमीद खान मुरतुज खान हमीद खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
34  660  मोईन खॉन महेमुद खॉन मोईन खॉन महेमुद खॉन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
35  749  शे. मुसा शे. र जाख  शे. मुसा शे. र जाख  मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
36  755  बशीर अहेमद म मुलतानी बशीर अहेमद म. मु तानी मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
37  787  असलम खॉन सिलम खान असलम खॉन सिलम खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
38  845  शे जमील शे मु तार शे. जमील शे. मु तार मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
39  848  इलीयाज खान इॄाहीम खान इलीयाज खान इॄाहीम खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
40  859  शे फयाज शे बशीर शे. फ याज शे. बशीर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
41  893  अफसर पठाण समशेर पठाण अफसर पठाण शमशेर पठाण मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
42  936  पाशा िम या छोटेिमया पाशा िमयॉ छोटे िमयॉ मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
43  953  शे गौसोदीन शे समशोदीन शमस ीन गौसउ ीन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
44  972  रईसा बेगम स अमीन रईसा बेगम स. अमान मुळ यादीनुसार पतीच्या नावामध्ये बदल 
45  981  फेरोज खान पाशा खान फेरोज खान पाशा खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
46  990  फेरोज खान पाशा खान साजीद खान पाशा खान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
47  1107  म मोहीद म साहब म. मुहीन म. सहान मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
48  1132  म इलीयाज अ दल करीमु  मो. इिलयास अ दलु क रम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
49  1138  अ दल युनुस अ दलु  सुभान अ. युनुस अ. सभुान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
50  1151  म लतीफ म साब म. लतीफ म. साब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
51  1152  म चांद मोईनो ीन म. चॉद म. मोईनो ीन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
52  1186  शे हमीद शे हराजी शे हमीद शे हराजी मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
53  1193  शे िसकंदर शे सिलम शे. िसंकदर शे सलीम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
54  1194  रौफ बेगम शे मोईन रउफा बेगम शे सार साब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
55  1195  रहेमतुला शे िनजामो ीन रहमतु नीसा शे. िनजामु ीन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
56  1203  बीबी बेगम सयद सुभान िबिब बेगम शे सुभान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
57  1220  शे अबम शे जफर शे. अकरम शे. जफर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
58  1296  ह न बागवान शे नुर आसीफा बेगम शे हा न मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
59  1297  उःमान खान महेबुब खान युनुस खान महेबबु खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
60  1233  डोअर लॉक नुरजाँह बेमग म. फा ख मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
61  1298  म फा ख अ दल माजीदु  म. फा ख अ. माजीद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
62  1299  बुराहख बेगम उःमान खान बुराख बेगम उःमान खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
63  1311  शे गुलाब शे तुराब शे गुलाब शे. तुराफ मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
64  1312  शे मुबारक शे मुबारक शे इॄाहीम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
65  1313  शे कलीम सुलतान साब शे कलीम सुलतान साब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
66  1315  अफरोज खान अरशद खान अफरोज खान अरशद खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
67  1316  फजीया बेगम अफसर चाऊस फौजीया बेगम अफसर चाऊस मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 

 



(२४) 
68  1319  शमशाद बेगम यनुुस खान शमशाद बेगम स नुर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
69  1320  सईद बेगम शे नबीसाब सईदा बी नबी साब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
70  1322  जेनब बी जेईना बी मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
71  1325  लतीफ खान युनसु खान लतीफखान युनसुखान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
72  1326  म सादीक म हसेनु  म. सादेक म. हसैनु  मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
73  1327  नजीमा बेगम फेरोज खान नजमा बेगम फेरोज खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
74  1333  म रफ क म मोईन मो. रफ क मो. मोईन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
75  1346  फरीद खान सरदार खान हनीफा बी फरीद खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
76  1350  हसीना बेगम अजीज खान हसीना बेगम अजीज खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
77  1353  शे शामीम शे ईःमाल शे शमीम शे इःमाईल मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
78  1384  साई बी म शक ल लालबी शे शक ल मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
79  1392  म नीजामु ीन म अजीमो ीन शे. सलमान शे. िनजामु ीन मुळ मंजरु यादीमध्ये लाभा यार्चे नावाचा समावेश नाही 
80  1396  स ार खान शेर खान स ार खान शेर खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
81  1397  नु ला खान िमतयातुला खान नु लाहखान 

हदायत लाहखन 
मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 

82  1399  अ दल स ार अ दलु ु  सुभान अ स ार अ सुभान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
83  1440  बशीर खान इमाम खान स हफ ज स अहमद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
84  1459  फसीया बेगम म जीलानी फसीया बेगम मो. जीलानी मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
85  1466  फरजाना बेगम शे वजीर फरजाना बेगम शे वाजीद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
86  1474  रीजवाना बेगम शे सुलतान रजवाना बेगम शे सुलतान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
87  1478  बीसमी ला बी लाल खान िबःमी लाह बी लालखान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
88  1483  शे सिलम शे रसलु शे सलीम शे रसलु मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
89  1485  शे अजाज शे खाजािम या शे एजाज शे खाजािम या मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
90  1486  शे महेताब बेगम शे खाजा मेहताब बेगम शे खावाजा मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
91  1487  शे शादला शे उःमानु  शे शाद लाह शेु  उःमान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
92  1489  बानु बी शे हसेनु  बानुबी शे मेहबुब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
93  1498  शे शफ  शे सादीक नुसरत बेगम शे शफ  मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
94  1499  शे गौस शे गफार शे गौस शे गफुर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
95  1500  शे इॄाहीम अ दलु सलीम शे इॄाहीम शे मेहबुब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
96  1508  मुबारक चाऊस अ दलु चाऊस मुबारक चाऊस अ दल चाऊसु  मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
97  1511  फातेमा बी शे अहेमद फातेमा बी शे अहमद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
98  1521  समशो ीन िवकारो ीन िसमा बेगम समीऊ लाह मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
99  1531  साबेर बी शे मोईन साबेरा बी शे मोईनो ीन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
100  1537  बानु बी शे अहेमद बानुबी शे र जाक मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
101  1539  शे फा ख शे रहेमान शे. फा ख शे. रेहमान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
102  1540  शे शबीर शे फाऽु शे श बीर शे फत  मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
103  1546  हसेन बी मोहमदु  हसैनु  बी महमद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
104  1554  अ दल रशीद अ दलु ु  र जाक अ. राशीद अ र जाक मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
105  1567  जहीदा बी शे इदरीस जाहेदा बी शे इिीस मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
106  1569  म फा ख म र जाक म. फा ख म. र जाक मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
107  1570  िमझार् शादल िमझार्ु  खाजा िमजार् शादलु िमजार् खाजा मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
108  1576  अफसरी बेगम अजाज अहेमद अफसरी बेगम अ हमीद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
109  1577  परिवन बेगम स ईःमाईल ूिवणबानो अ हमीद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
110  1583  म मझर म इसाक म. मजहर म. इसाक मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
111  1584  िमझार् गालीब िमझार् महबुब िमजार् गालेब िमजार् महेबुब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
112  1586  खाजा बेगम अबजल बेग खाजा बेगम अफजल बेग मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
113  1592  रशीद खान महमुद खान राशीदखान महेमदु खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
114  1594  शे फरीत शे फा ख शे फ रद शे फा ख मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
115  1597  जमीला बानु युनसु खान जमीला बी युनुस खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
116  1600  स गौस स रयासतिमया स. गौस स. रयासत िमया मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
117  1601  म तौफ क म अॄार मो. तौफ क म अबरार मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
118  1604  शे हसेन शे उःमानु  शे हसैन शेु  उःमान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
119  1605  शे वासीम शे इॄाहीम शे वसीम शे इॄाहीम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
120  1606  नजीमा बेगम शे फेरोज न जमा बेगम शे. अफरोज मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
121  1607  न मुनीसा बेगम शे फेरोज नजमु नीसा बेगम शे. फेरोज मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
122  1608  जहीरा बी शे जाहेदा बी शे. रसुल मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
123  1609  रशीदा बेगम शे बाबु रशीदा बेगम शे बाबु मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
124  1611  अ दल रशीद अ दलु ु  पाशा अ रशीद अ पाशा मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
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125  1612  शफ दा बी शफ दा बी मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
126  1614  साबेर बेगम अ सलीम साबेरा बी अ. सलीम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
127  1626  तहसीन बेगम मुःताक खान तहसीन बेगम मुशताक खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
128  1628  शेर खान चांद खान शेरखान चाँद खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
129  1629  शे जीलानी शे गुलाब शे.  जलानी शे. गुलाम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
130  1630  परिवन बेगम शे अजाज परवीन बेगम शे एजाज मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
131  1631  अ दल हमीद अ दलु ु  खयुम अ. हमीद अ. ख युम मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
132  1632  सरफराज खान िनयामत खान सरफराज  खान िनयामत 

खान 
मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 

133  1634  फातेमा बेगम मजुीब खान फातेमा बेगम मजुीब खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
134  1635  नजमा बी शे हबीब नाजेमा बेगम शे. फयाजो ीन मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
135  1637  सालेहा बेगम गुलाम र बानी सालेहा बेगम गुलाम र बानी मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
136  1646  म हमीद म जाहीद म. हमीद म. जावेद मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
137  1647  गुलाम हक्कमी गुलाम नबी गुलाम हक्काजी गुलाम नबी मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
138  1650  अ दल बारी अ दलु ु  र जाक अ. बारी अ. र जाक मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
139  1671  खलीदा बेगम शे जक साब खिलदा बेगम शे. जक्क साब मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
140  1683  रहमत बी शे साबेर रहेमत बी शे. साबेर मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
141  1685  अ दल माजीद अ दलु ु  गफुर अ. मजीद अ. गफार मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 
142  1689  साजीद खान कबीर खान साजेदा बेगम कबीर खान मुळ मंजरु नकाशाूमाणे घरकुलाचे बांधकाम नाही 

4) डोअर लॉक लाभा याची यादी:- 
अ) डोअर लॉक लाभाथ  यांनी लेआऊट ूमाणे मुळ जागेवर बांधकाम केले यांची यादी:- 
अनु 
ब. 

बी.एफ. 
बमांक 

लाभा याचे नाव शेरा/ऽुटी 

1  11  अशरफ बेगम अ. समद डोअर लॉक- 
2  12  शे. महेमुद शे. दौलार डोअर लॉक- 
3  13  स यद सरफरान स. गफार डोअर लॉक- 
4  20  मेहराज बानु खाजा िमयाँ डोअर लॉक- 
5  64  स यद अशर्द स यद कमाल डोअर लॉक- 
6  77  शबाना बेगम अ. गफ्फार डोअर लॉक- 
7  90  स यद हमीद स यद गौस डोअर लॉक- 
8  111  मेह िनःसा बेगम िमझार् अ ाउर रहेमान डोअर लॉक- 
9  169  खीया बेगम जलानी खान डोअर लॉक- 
10  191  इमाम बी श बीर खान डोअर लॉक- 
11  205  नुरजहा बेगम अ द लाु  खान डोअर लॉक- 
12  268  र जया बेगम शे. फेरोज डोअर लॉक- 
13  270  अ वरी बेगम मो. नजीर डोअर लॉक- 
14  272  शे. जलील शे. रिशद डोअर लॉक- 
15  275  फरजाना बेगम मेराज डोअर लॉक- 
16  277  शबाना बेगम अ वर खान डोअर लॉक- 
17  286  गौरी बेगम शे. चाँदसाब डोअर लॉक- 
18  297  शे. युनुस शे. याकुब डोअर लॉक- 
19  303  शे. रफ क शे. महेबुब डोअर लॉक- 
20  370  शमीम बेगम गलुाब हसैनु  डोअर लॉक- 
21  372  अ. सलीम अ. रजाक डोअर लॉक- 
22  399  हाजी बेगम मो. मु तार डोअर लॉक- 
23  434  अ. खालेद अ. हामीद डोअर लॉक- 
24  504  महेबुब खान अकबर खान डोअर लॉक- 
25  505  अजीज खान अकबर खान डोअर लॉक- 
26  528/506 A  फेमु नीसा बेगम इःमाईल खान डोअर लॉक- 
27  521  स यद अलीम स. अहेमद डोअर लॉक- 
28  528  शे. इःमाईल शे. नसीर डोअर लॉक- 
29  642  सगीरा बेगम अ. ज बार डोअर लॉक- 
30  644  आमेर साब डोअर लॉक- 
31  658  शहनाज बी डोअर लॉक- 
32  736  कौसर बेगम रमीम अली डोअर लॉक- 
33  759  शे. चाँद शे. फरीद डोअर लॉक- 
34  778  र फक म. पीर म. डोअर लॉक- 
35  780  फेरोज खान अजीज खान डोअर लॉक- 
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36  783  म. र फक म. रशीद डोअर लॉक- 
37  799  हबीब जबेूर डोअर लॉक- 
38  807  शे. शाकेर म. हसैनु  डोअर लॉक- 
39  811  अ युब सुलेमान कुरेशी डोअर लॉक- 
40  828  अ द ला ज बारु  गुलाम जलानी डोअर लॉक- 
41  833  शरीफा बेगम अ. करीम डोअर लॉक- 
42  835  फरीदा बेगम रहमतु लाह डोअर लॉक- 
43  843  महरऊ वीसा बेगम इरफान खान डोअर लॉक- 
44  861  रमजान अ युब कुरेशी डोअर लॉक- 
45  868  म. साजीद म. इसाक डोअर लॉक- 
46  869  शे. कलीम शे. गुलाब डोअर लॉक- 
47  871  अ. कासीम अ. अलीम डोअर लॉक- 
48  873  मुँताक हसैन मजुफरु  हसैनु  डोअर लॉक- 
49  876  शेख मुखीत शेख समदानी डोअर लॉक- 
50  879  याःमीन बेगम जावेद खान डोअर लॉक- 
51  887  साहेरा बेगम अमजद खान डोअर लॉक- 
52  899  शे. फरीद शे. उमर डोअर लॉक- 
53  900  फरीदा बेगम नुर खान डोअर लॉक- 
54  902  म. इसाक अ दल लतीफु  डोअर लॉक- 
55  915  साना बेगम स. झाकेर डोअर लॉक- 
56  919  शे. बबलु शे. बहाऊ ीन डोअर लॉक- 
57  925  मोरी बी मेहमुद खान डोअर लॉक- 
58  931  शे. जलाल हबीब साब डोअर लॉक- 
59  940  शे. सोहेल शे. कलीम डोअर लॉक- 
60  952  र फक बेगम म. आजम डोअर लॉक- 
61  962  शे. मखतार शे. अहमद डोअर लॉक- 
62  970  शे. महेबुब शे. यासीन डोअर लॉक- 
63  979  शमशो ीन मोइनो ीन डोअर लॉक- 
64  984  युनुफखान कासीम खान डोअर लॉक- 
65  987  म. खलील म. दःतगीर कुरैशी डोअर लॉक- 
66  989  जफर खान पाशा खान डोअर लॉक- 
67  994  म. अहेमद म. याकुब डोअर लॉक- 
68  997  म. इिीस अहमद अ. रशीद डोअर लॉक- 
69  998  शे. अमजद शे. महेबुब डोअर लॉक- 
70  999  खुतेजा बेगम डोअर लॉक- 
71  1000  सालेहा बेगम म. सीराज डोअर लॉक- 
72  1032  म. िमरजा म. शहाब ीन डोअर लॉक- 
73  1092  नसरीन बेगम शेख युसुफ डोअर लॉक- 
74  1177  शेख मोईनो ीन शे ताजो ीन डोअर लॉक- 
75  1187  शेख सलाऊ ीन शे ताजो ीन डोअर लॉक- 
76  1225  मुजफ्फर खान मॉलाखान िनजामी डोअर लॉक- 
77  1229  िबःमी लाह खॉ. नावाब खान डोअर लॉक- 
78  1259  स. मुज मील स. फा ख डोअर लॉक- 
79  1301  अ युब खान चॉद खान डोअर लॉक- 
80  1307  नुरजाँह बेमग गौरीखान डोअर लॉक- 
81  1318  श फयो ीन िस ीक  डोअर लॉक- 
82  1323  युनुस पठाण यसुफु पठाण डोअर लॉक- 
83  1368  खजा मैनो ीन खादरखान डोअर लॉक- 
84  1370  ज रन बेगम अ. वाहेद डोअर लॉक- 
85  1387  शबाना बेगम अ. अजीद डोअर लॉक- 
86  1394  शे स राज शे हजरैु  डोअर लॉक- 
87  1425  खातुन बेगम स. चाँद डोअर लॉक- 
88  1435  फरहान बेगम वहाबो ीन डोअर लॉक- 
89  1453  हाजीखान बाबुखान डोअर लॉक- 
90  1490  जबैुिनसा बेगम शे. वहाब डोअर लॉक- 
91  1520  मो. इसाक मो. इॄाहीम डोअर लॉक- 
92  1522  इसाखान अजीज खान डोअर लॉक- 
93  1533  अमीना बी स. बाबर डोअर लॉक- 
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94  1534  राजइरफान फतेह मोहमद डोअर लॉक- 
95  1538  नसीमबेगम िवखारो ीन डोअर लॉक- 
96  1557  म. इ◌्िीस म. करीम डोअर लॉक- 
97  1581  हनीफ खान अिलयार खान डोअर लॉक- 
98  1636  रहेमत बेगम शे. अहेमद डोअर लॉक- 
99  1643  फरहाना बेगम शे. गफार डोअर लॉक- 
100  1644  शमीम बेगम स. सलीम डोअर लॉक- 
101  1645  अजगरी बेगम ताहेर डोअर लॉक- 
102  1649  रेहाना बेगम शे. अफरोज डोअर लॉक- 
103  1661  खम नीसा बेगम अ. राशीद डोअर लॉक- 
104  1662  स. अफसर स. साब डोअर लॉक- 
105  1670  संजीदा बेगम शे. उमर डोअर लॉक- 
106  1680  शे. बाबा शे. िनजाम डोअर लॉक- 
107  1687  शे. मकदम शेु . जलानी डोअर लॉक- 
108  655  शे. अली शे. अहमद डोअर लॉक- 
109  660  मोईज खान महेमुद खान डोअर लॉक- 
110  878  जबीन बेगम रऊफ खान डोअर लॉक- 
ब) डोअर लॉक लाभाथ  यांनी ले-आऊट ूमाणे बांधकाम न करता ःथळ बदलुन बांधकाम केले याचंी यादी:- 
अनु 
ब. 

बी.एफ. बमांक लाभा याचे नाव शेरा/ऽुटी 

1  22  सादीया बेगम अ. हक म डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

2  103  बीना बेगम शे. एजाज डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

3  143  फरजाना बेगम स यद पाशा डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

4  183  शे. ख युम शे. खाजािमयॉ डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

5  217  झ क या बेगम स यद हमजा डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

6  219  अफसर खान युसुफ खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

7  223  र जया बेगम यसुुफ खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

8  278  आरेफा बेगम अ द लाु  खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

9  312  अ. अजीज अ. म नान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

10  318  शे. मसुद मो. साब डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

11  388  अ. माजीद अ. म नान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

12  431  याकुब खान उःमान खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

13  435  शे. मुःतफा शे. मौली डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

14  465  शे. शफ  शे. युसुफ डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

15  471  अ. मुजा हद अ. ज बार डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

16  472  शे. शक ल शे. जलील डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

17  491  म. नदीमो ीन म. र हमो ीन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

18  500  स यद मसुद स. हिनफ डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

19  511  नजमु नीसा बेगम गफुर खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

20  514  शे. सलीम शे. इसाक डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

21  523  जलेुखा बेगम शे. जाहेद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
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22  611  वाजेदा बेगम मुःतफा खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
23  612  म. अखील म. सादेख डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
24  743  फरजाना बेगम मुजाहीद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
25  746  जक या बेगम िम हाज हसैनु  डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
26  749  शे. मुसा शे. र जाख डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
27  766  शे. मसा शे. मलगं डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
28  785  स. शफ ख स. मुसा डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
29  847  शे. मु तार शे. अहमद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
30  862  अ. हक म अ. करीम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
31  872  शमा बेगम स. बासीत डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
32  895  स. इॄाहीम स. हसैनु  डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
33  911  शे. ख युम . रहीम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
34  929  शाहीन बेगम शे. खयुम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
35  949  शाहीन परवीन म. अतीख डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
36  977  सोफ या बेगम फेरोज डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
37  1031  फेरोज खान अफरोज खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
38  1099  अ. हादी अ. वहाब डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
39  1104  अ. बारी अ. वहाब डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
40  1134  स. हाजी अ दल खदीरु  डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
41  1135  अ. खदीर अ. रहीम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
42  1163  म. जफर म. फा ख डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
43  1181  आबेदा बेगम रहीमो ीन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
44  1182  म. नईम राहीमो ीन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
45  1214  शे. मुजाहेद शे. समद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
46  1218  स. शकुर म. सईद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
47  1224  शे. जलील शे. मेहमुद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
48  1231  अ. जाबेद अ रहीम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
49  1243  हनात बसमु शे मोहसीन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
50  1244  अ. म जद अ. शुकुर डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
51  1246  परवीन बेगम शे एजाज डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
52  1254  कौसर बेगम हमीद खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
53  1260  शे. शफ यो ीन खदीयो ीन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
54  1266  नाजेम बेगम अ. जलील डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 

करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 
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55  1324  शे. अहेमद शे. यासीन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

56  1344  शमीम बेगम मो. स ार डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

57  1349  शमीम बेगम म. जहीरो ीन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

58  1371  मुमताज बेगम शे खलील डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

59  1381  अजंमू परवीन परवेज खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

60  1405  शे. अशर्द शे. अकबर डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

61  1441  अहेमदी बेगम शे इॄाहीम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

62  1450  राफ दा बेगम शे. बाबर डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

63  1492  फरहा बेगम स. इःमाईल डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

64  1493  शे मा जद शे लाल डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

65  1507  जाहरबी अलीमो ीनु  डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

66  1512  इॆान खान मुःतफा खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

67  1513  अ. रऊफ अ. करीम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

68  1519  स जमील स जाफर डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

69  1542  अ हफ ज अ हमीद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

70  1545  म. रफ क अ. करीम डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

71  1550  मेह नीसा बेगम नुरखान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

72  1553  फरजाना बेगम अ. लतीफ डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

73  1563  अ खलील अ हफ ज डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

74  1578  शे. मुनीर शे महबुब डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

75  1617  अ वरीबेगम स जाफर डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

76  1618  समीना बेगम मःुतफा खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

77  1624  रहेमत खान आलीयार खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

78  1663  शे. शफ  शे. मोईन डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

79  1664  रजवाना बेगम शे. महेबुब डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

80  1677  अ युबखान तुराब खान डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

81  1679  शे मोहसीन शे मुनीर डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

82  1681  परवीन बेगम शे. श बीर डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

83  1693  िमझार् र फक बेग शाद ला बेगमु  डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

84  1694  िमझार् चाँदबेग फरीद बेग डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

85  1695  स. रहेमत स. अहेमद डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

86  1233  नुरजाह बेगम म. फा ख डोअर लॉक- मुळ लेआऊट मध्ये दशर्िवले या जागेवर बांधकाम न 
करता ःथळ बदलुन बांधकाम करण्यात आले. 

 



(३०) 
क रता उपरो  नमुद ूमाणे डोअर लॉक लाभाथ  सं या 196, मळु यादीनुसार नावामध्ये करकोळ द ःती क न घरकुल बांधकाम ु

केलेली लाभाथ  सं या 60, मुळ यादीमध्ये नमुद लाभा याचे नावा ऐवजी नवीन नावाने घरकुल बांधकाम केलेली लाभाथ  सं या 37, मुळ 
नकाशा ूमाणे दशर्िवले या ठकाणा ऐवजी याच प रसरात ःथळ बदलुन घरकुल बाधकाम केलेली लाभाथ  सं या 142 ई यादी ूमाणे 
ूशासना माफर् त करण्यात झाले या बदलास ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते. 
िवषय ब.०५ 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाितल कलम ५४ मिधल तरतुदीनुसार द २०.०३.२०१६ रोजी दपारी ू ४.00 वाजता िनवड 
सिमतीची बैठक आयो जत करण्यात आली होती.  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवरील सहा यक आयु  या संवगार्तील 
कायार्लय अिध क हे पद र  असुन या संवगार्त अनुसूिचत जमाती ूवगार्चा ०१ पदाचा अनुषेश िश लक आहे.  सदर पदो नतीने भरतांना 
लगतच्या संवगार्तील अनुसूिचत जमाितच्या पदो नतीने हे पद भरणे आवँयक आहे.   या संवगार्त ौी एल. के. चौरे, मु य लेखापाल हे 
अनुसूचीत जमातीचे एकमेव कमर्चारी असुन यांची जात वधैता पा  आहे. तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५३ 
मधील दनांक २१ मे २०११ च्या सुधारनेनसुार सदरचे पद हे सहा यक आयु  या पदाच्या समक  वेतनौणेीतील अस यामुळे िनवड 
सिमतीच्या िशफारशी नंतर सदरचा ूःतावास सवर् साधारण सभेची मा यता घेणे आवँयक आहे. 

क रता सहा यक आयु  संवगार्तील वेतनौणेी .९३००-३४८०० अिधक मेड पे ४४०० यामध्ये ौी एल.के.चौरे, मु य. लेखापाल 
यांची कायार्लय अिध क(आःथापना) या पदावर पदो नती देण्याची िशफारस िनवड सिमतीने केलेली अस यामुळे यांना कायार्लय अिध क 
या पदावर पदो नती देण्याच्या मा यतेसाठ  ूःताव सवर् साधारण सभेसमोर मा यतेःतव ठेवण्यात यावा् . 
महापौर ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता देण्यात येते..   
ठराव बं. १८       ठराव 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाितल कलम ५४ मिधल तरतुदीनुसार द २०.०३.२०१६ रोजी दपारी ू ४.00 वाजता िनवड 
सिमतीची बैठक आयो जत करण्यात आली होती.  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवरील सहा यक आयु  या संवगार्तील 
कायार्लय अिध क हे पद र  असुन या संवगार्त अनुसूिचत जमाती ूवगार्चा ०१ पदाचा अनुषेश िश लक आहे.  सदर पदो नतीने भरतांना 
लगतच्या संवगार्तील अनुसूिचत जमाितच्या पदो नतीने हे पद भरणे आवँयक आहे.   या संवगार्त ौी एल. के. चौरे, मु य लेखापाल हे 
अनुसूचीत जमातीचे एकमेव कमर्चारी असुन यांची जात वैधता पा  आहे. तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५३ 
मधील दनांक २१ मे २०११ च्या सुधारनेनसुार सदरचे पद हे सहा यक आयु  या पदाच्या समक  वेतनौणेीतील अस यामुळे िनवड 
सिमतीच्या िशफारशी नंतर सदरचा ूःतावास सवर् साधारण सभेची मा यता घेणे आवँयक आहे. 

क रता सहा यक आयु  संवगार्तील वेतनौणेी .९३००-३४८०० अिधक मेड पे ४४०० यामध्ये ौी एल.के.चौरे, मु य. लेखापाल 
यांची कायार्लय अिध क(आःथापना) या पदावर पदो नती देण्याची िशफारस िनवड सिमतीने केलेली अस यामुळे यांना कायार्लय अिध क 
या पदावर पदो नती देण्यास ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते. 
िवषय बं.०६ 

 गुंठेवारी ूकरणात तांिऽक छाननी िनयमानसुार हावी या क रता गुंठेवारी ूकरणे नगररचना िवभागा माफर् त करणेत येणार आहेत. 
 महारा  गुंठेवारी िवकास अिधिनयम २००१ अ वये १ जानेवारी २००१ पुव चे खुले भुखंड व यावरील बांधकाम िनयिमत 
करण्याक रता सवर् साधारण सभा ठराव बं. ८२ दनांक १४.०८.२०१४ अ वये गुंठेवारी योजनेस २८.०२.२०१५ पयत मुदतवाढ दलेली होती 
तदनंतर संिचका ःवकारण्याची कायर्वाही बंद करण्यात आलेली आहे. 
 नावाशमनपाकेत अनेक अनािधकृत वसाहती आहेत यापैक   ब-याच मालम ा अ ाप िनयमीत केले या नाहीत क रता 
मनपाकेच्या उ प नात भर पडावी व अनािधकृत मालम ा िनयिमत करणेसाठ  मालम ा धारकास ूःताव दाखल करता यावेत या क रता 
महारा  गुंठेवारी िवकास अिधिनयम २००१ अ वये १ जानेवारी २००१ पुव चे खुले भुखंड व अनािधकृत बांधकाम िनयमीत करणेसाठ  गुंठेवारी 
योजनेस दनांक ३१.०३.२०१७ पयत मुदतवाढ िमळणेबाबतचा ूःताव सवर् साधारणसभे समोर मा यतेःतव सादर. 
महापौर   ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मानयता देण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं. १९      ठराव 

गुंठेवारी ूकरणात तांिऽक छाननी िनयमानसुार हावी या क रता गुंठेवारी ूकरणे नगररचना िवभागा माफर् त करणेत येणार आहेत. 
 महारा  गुंठेवारी िवकास अिधिनयम २००१ अ वये १ जानेवारी २००१ पुव चे खुले भुखंड व यावरील बांधकाम िनयिमत 
करण्याक रता सवर् साधारण सभा ठराव बं. ८२ दनांक १४.०८.२०१४ अ वये गुंठेवारी योजनेस २८.०२.२०१५ पयत मुदतवाढ दलेली होती 
तदनंतर संिचका ःवकारण्याची कायर्वाही बंद करण्यात आलेली आहे. 
 नावाशमनपाकेत अनेक अनािधकृत वसाहती आहेत यापैक   ब-याच मालम ा अ ाप िनयमीत केले या नाहीत क रता 
मनपाकेच्या उ प नात भर पडावी व अनािधकृत मालम ा िनयिमत करणेसाठ  मालम ा धारकास ूःताव दाखल करता यावेत या क रता 
महारा  गुंठेवारी िवकास अिधिनयम २००१ अ वये १ जानेवारी २००१ पुव चे खुले भुखंड व अनािधकृत बांधकाम िनयमीत करणेसाठ  गुंठेवारी 
योजनेस दनांक ३१.०३.२०१७ पयत मुदतवाढ देण्यास ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम करण्यात येतो. 
िवषय बं.०७ 

 संत बाबा हरनामिसंघ ऑफ लगंर साहेब गु दारा-४०३ मेकर भवन यु मरीन लायी स ४०००२० न दणी पुःतकातील ब. E7735 

मुंबई ही शःट अडंर बॉ बे प लीक शःट अक्ट १९५० अतंगर्त न दणीकृत अस यामुळे व शासन िनणर्य बं. Urban Development Mantralaya 

Bombay-400032 Date The 24th May 1993 No. TPS-1293/32/cr-8/93/UD-12 अ वये Registered Under Bombay Public Trust Act 1950 

अतंगर्त सावर्जिनक शःट Registered अस यामुळे तसेच उपरो  शासन िनणर्यानवये MRTP Act 1966 Under Section 124(F) अतंगर्त 
धमर्शाळा इमारत बांधकामास लागणारे भुखंड व इमारत िवकास शु कात ५०% सट देण्याची तरतुद अस यामुळे संिचका बं. 
SOE/0909/17/15-16 दनांक ११/१२/२०१५ दारा संत बाबा हरनामिसंघ ऑफ लंगर साहेब गु दारा चे अध्य  व उपाध्य  या नावाने ूापत 
बांधकाम परवानगी ूःतावातील भुखंड व इमारत व बांधकाम िवकास शु क एकूण पये ४१८२७०९.६/- पैक  ५०% पये २०९१३५४.८/- 
ला सुट देणेबाबत िनणर्याःतव सादर. 
स. िवरििसंघ गाडीवाले वरील ूःतास मजंरुी देवुन यापुढे गु दारा सचखडं ौी हजरूसाहेब व गु दारा लंगरसाहेब यांच्या कोण याही ु

बांधकाम धाम क कामाच्या इमारतीचे परवानगीस सुध्दा ५०% सुट देण्यास मा यता देण्यात यावी अशी 
द ःती क न ूःताव मंजरु करण्यात यावाु  

महापौर   द ःती ूःतावासहु  मंजरुी देण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
 



(३१) 
ठराव बं. २०      ठराव 

 संत बाबा हरनामिसंघ ऑफ लगंर साहेब गु दारा-४०३ मेकर भवन यु मरीन लायी स ४०००२० न दणी पुःतकातील ब. E7735 

मुंबई ही शःट अडंर बॉ बे प लीक शःट अक्ट १९५० अतंगर्त न दणीकृत अस यामुळे व शासन िनणर्य बं. Urban Development Mantralaya 

Bombay-400032 Date The 24th May 1993 No. TPS-1293/32/cr-8/93/UD-12 अ वये Registered Under Bombay Public Trust Act 1950 

अतंगर्त सावर्जिनक शःट Registered अस यामुळे तसेच उपरो  शासन िनणर्यानवये MRTP Act 1966 Under Section 124(F) अतंगर्त 
धमर्शाळा इमारत बांधकामास लागणारे भुखंड व इमारत िवकास शु कात ५०% सट देण्याची तरतुद अस यामुळे संिचका बं. 
SOE/0909/17/15-16 दनांक ११/१२/२०१५ दारा संत बाबा हरनामिसंघ ऑफ लंगर साहेब गु दारा चे अध्य  व उपाध्य  या नावाने ूापत 
बांधकाम परवानगी ूःतावातील भुखंड व इमारत व बांधकाम िवकास शु क एकूण पये ४१८२७०९.६/- पैक  ५०% पये २०९१३५४.८/- 
ला सुट देण्यास ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नमुते देते.  तसेच यापुढे सचखंड ौी हजरूसाहेब व गु दारा लंगरसाहेब यांच्या ु
कोण याही धाम क कामाच्या इमारतीचे बांधकाम परवानगीस बांधकाम िवकास शु कात सुध्दा ५०%  सुट देण्यास मा यता देण्यात येते व हा 
ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
िवषय बं.०८ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ी मध्ये इतवारा भागात पुव पासुन चालु असले याया मोठया जनावरांचा 
क लखा याची यंत वाईट अवःथा असून ःवच्छता व आरो य यांच्या ीकोणातुन सदरील ठकाणी कायर्रत असले या क लखाना बंद 
क न निवन अ याधुिनक क लखाना चालु करण्यासाठ  महानगरपािलकेकडे तसास िनधी उपल ध नस यामुळे व महारा  ूदषन िनयंऽण ु
मंडळाचे ना हरकत ूमाणपऽ नस यामुळे क लखा यास बंद करणे आवँयक आहे. 
 तसेच यालयी ूकरण जनहीत यािचका बं. ९५/२००१ ौी तपगिचया आ म कमल ल धी सुरी ःवराज ान मं दर शःट िव ध्द 
महारा  शासन या ूकरणात नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांना असे सुचवले क , महारा  पाणी संर ण कायदा २००१ च्या 
िनयमानसुार क लखाना चालु करण्याबाबत तसेच महारा  ूदषण िनयंऽण मंडळ याचें नाहरकत ूमाणपऽ िशवाय क लखाना चालु ठेवु नये ु
जर क लखाना चालु असलेतर ता काळ बंद करण्यात यावा. 
 मा. आयु  पश ुसंवधर्न महारा  रा य पुणे यांनी क लखा या मध्ये खालील ूमाणे वरीत सुिवधा उपल ध क न ◌ेदण्या बाबत 
कळिवले आहे. 
१) क लखा यासाठ  फ  एकच ूवेश दार असावे. 
२) क लीसाठ  नाकारण्यात आले या हैस वग य जनावरांना क लखा यातुन बाहेर नेण्याक रता क लखा याच्या िव ध्द दशेस एक 

दार असावे.  

३) तपासणी नंतर क लीसाठ  ूमाणीत केले या जनावराक रता चारा, पाणी व शेड इ यादीची यवःथा करण्यात यावी. 
४) क लखा यात सीसीटी ही कॅमेरे बसिवण्यात यावे व याचे िचऽीकरणाचा डेटा जतन क न ठेवण्याची यवःथा करावी. 
५) महारा  ूाणी र ण (सुधारणा) अिधिनयम १९९५ व ूा ण छळ ूितबंधक (क लखाना) िनयम २००१ ची अमलबजावणी 

कोटेकोरपणे करावी. 
 ज हा पश ुसंवधर्न उपआयु  नांदेड यांच्या पऽानुसार क लखाना महारा  ूाणी संर ण कायदा १९७६ महारा  ूाणी र ण 
(सुधारणा) िनयम १९९५ व ूाणी छळ ूितबंधक (क लखाना) िनयम २००१ मध्ये अतंभुर्त केले या तरतुदीचे अिधन राहन ु अिधकृत 
क लखाण्यासाठ  महारा  ूदषण िनयंऽाण मंडळाचे नाहरकत ूमाणपऽ असणे व उपरो  कायदयातील सुचिवले या सोई सुिवधा पुरवण्यास ु
कळिवण्यात आले आहे.  या सोई सुिवधा स’ ःथतीत आप या क लखा यास उपल ध नाही. 
 क लखा यात िसिसटी ही कॅमेरा बसिवण्याबाबत सुचिवण्यात आले.  जर वरीत कॅमेरे नाही बसिवले तर तेथे देण्यात येणारी पश ु
वै कय सेवा वरीत काढन घेण्यात येईल असे असे यात नमुद आहेू . 
 वरील सवर् बाबींच्या िवचार केला असता खालील ूमाणे सुिवधा मनपाचा शांतीनगर क लखा यात उपल ध नाहीत. 
१) क लखा यास महारा  ूदषण िनयंऽण मंडळाचे नाहरकत ूमाणपऽ नाहीु . 
२) क लखा याची संर ण िभंत तुटलेली आहे. 
३) क लखा याची जागा कमी आहे व तेथे Solid Waste Management नाही. 
४) क लखा याची दोनही ूवेश दार तुटलेले आहे. 
५) क लखा यातील बेडमध्ये जागोजागी ख डे पडलेले आहेत यात जनावरांचे र  व घाण पाणी साचत अस यामळेु डास व माशांचे 

ूमाण वाढले असून दगधी पसरलेली आहे सवर् घाण पाणी व र  नालीत सोडलेले आहेु . 
६) क लखा यात िसिसटी ही कॅमेरे बसिवण्यात आलेले नाहीत. 
 शासनाच्या िनयमानुसार िवचार के यास असे िनदशनात येते क , स ा चालू असले या क लखा यात महारा  ूाणी र ण 
कायदा, ूाणी छळ ूितबंधक (क लखाना) िनयम, महारा  ूाणी र ण (सुधारणा) गोवंश ह या ूितबंधक कायदा ूमाणे शांतीनगर 
क लखाना कोण याही ीकोणातुन यो य नाही. 
 अल-मॅफ्को ृोजन फु य ूा.िल. नांदेड यांनी तयार केले या अ याधुिनक क लखाना शासनाच्या िनयमानसुार अस याने व यांनी 
महारा  रा य ूदषण महामंडळाचे ूमाणपऽ तसेच ु APEDA (Agricultuire and Processed Food Product Export Development Authority) 

यांचे ूमाणपऽ तसेच यवसाय ूमाणपऽ, क लखान उभारणी संदभार्त परवानगी नाहारकत ूमाणपऽ घेतले व Solid Waste Management 

Plant उपल ध आहे. 
१) शांतीनगर मनपाचा क लखाना बंद क न मे. अल-मॅफको ूा.िल. नांदेड येथे मनपाच्या क लखाना ःथलांतर के यास यो य 

होईल. 
२) शांतीनगर मनपाचा क लखाना महारा  शासनाचे व महारा  रा य ूदषण महामडंळाचे ूमाणपऽ नस यामुळे ता काळ बंद करणे ु

आवँयक आहे. 
 क रता उ  ूमाणे ूशासक य ूःताव मनपा सवर्साधारण सभेसमोर िनणर्याःतव सादर. 
महापौर   ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता देण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं. २१      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ी मध्ये इतवारा भागात पुव पासुन चालु असले याया मोठया जनावरांचा 
क लखा याची यंत वाईट अवःथा असून ःवच्छता व आरो य यांच्या ीकोणातुन सदरील ठकाणी कायर्रत असले या क लखाना बंद 
क न निवन अ याधुिनक क लखाना चालु करण्यासाठ  महानगरपािलकेकडे तसास िनधी उपल ध नस यामुळे व महारा  ूदषन िनयंऽण ु
मंडळाचे ना हरकत ूमाणपऽ नस यामुळे क लखा यास बंद करणे आवँयक आहे. 
 



(३२) 
 तसेच यालयी ूकरण जनहीत यािचका बं. ९५/२००१ ौी तपगिचया आ म कमल ल धी सुरी ःवराज ान मं दर शःट िव ध्द 
महारा  शासन या ूकरणात नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांना असे सुचवले क , महारा  पाणी संर ण कायदा २००१ च्या 
िनयमानसुार क लखाना चालु करण्याबाबत तसेच महारा  ूदषण िनयंऽण मंडळ याचें नाहरकत ूमाणपऽ िशवाय क लखाना चालु ठेवु नये ु
जर क लखाना चालु असलेतर ता काळ बंद करण्यात यावा. 
 मा. आयु  पश ुसंवधर्न महारा  रा य पुणे यांनी क लखा या मध्ये खालील ूमाणे वरीत सुिवधा उपल ध क न ◌ेदण्या बाबत 
कळिवले आहे. 
१) क लखा यासाठ  फ  एकच ूवेश दार असावे. 
२) क लीसाठ  नाकारण्यात आले या हैस वग य जनावरांना क लखा यातुन बाहेर नेण्याक रता क लखा याच्या िव ध्द दशेस एक 

दार असावे.  

३) तपासणी नंतर क लीसाठ  ूमाणीत केले या जनावराक रता चारा, पाणी व शेड इ यादीची यवःथा करण्यात यावी. 
४) क लखा यात सीसीटी ही कॅमेरे बसिवण्यात यावे व याचे िचऽीकरणाचा डेटा जतन क न ठेवण्याची यवःथा करावी. 
५) महारा  ूाणी र ण (सुधारणा) अिधिनयम १९९५ व ूा ण छळ ूितबंधक (क लखाना) िनयम २००१ ची अमलबजावणी 

कोटेकोरपणे करावी. 
 ज हा पश ुसंवधर्न उपआयु  नांदेड यांच्या पऽानुसार क लखाना महारा  ूाणी संर ण कायदा १९७६ महारा  ूाणी र ण 
(सुधारणा) िनयम १९९५ व ूाणी छळ ूितबंधक (क लखाना) िनयम २००१ मध्ये अतंभुर्त केले या तरतुदीचे अिधन राहन अिधकृत ु
क लखाण्यासाठ  महारा  ूदषण िनयंऽाण मंडळाचे नाहरकत ूमाणपऽ असणे व उपरो  कायदयातील सुचिवले या सोई सुिवधा पुरवण्यास ु
कळिवण्यात आले आहे.  या सोई सुिवधा स’ ःथतीत आप या क लखा यास उपल ध नाही. 
 क लखा यात िसिसटी ही कॅमेरा बसिवण्याबाबत सुचिवण्यात आले.  जर वरीत कॅमेरे नाही बसिवले तर तेथे देण्यात येणारी पश ु
वै कय सेवा वरीत काढन घेण्यात येईल असे असे यात नमुद आहेू . 
 वरील सवर् बाबींच्या िवचार केला असता खालील ूमाणे सुिवधा मनपाचा शांतीनगर क लखा यात उपल ध नाहीत. 
१) क लखा यास महारा  ूदषण िनयंऽण मंडळाचे नाहरकत ूमाणपऽ नाहीु . 
२) क लखा याची संर ण िभंत तुटलेली आहे. 
३) क लखा याची जागा कमी आहे व तेथे Solid Waste Management नाही. 
४) क लखा याची दोनही ूवेश दार तुटलेले आहे. 
५) क लखा यातील बेडमध्ये जागोजागी ख डे पडलेले आहेत यात जनावरांचे र  व घाण पाणी साचत अस यामळेु डास व माशांचे 

ूमाण वाढले असून दगधी पसरलेली आहे सवर् घाण पाणी व र  नालीत सोडलेले आहेु . 
६) क लखा यात िसिसटी ही कॅमेरे बसिवण्यात आलेले नाहीत. 
 शासनाच्या िनयमानुसार िवचार के यास असे िनदशनात येते क , स ा चालू असले या क लखा यात महारा  ूाणी र ण 
कायदा, ूाणी छळ ूितबंधक (क लखाना) िनयम, महारा  ूाणी र ण (सुधारणा) गोवंश ह या ूितबंधक कायदा ूमाणे शांतीनगर 
क लखाना कोण याही ीकोणातुन यो य नाही. 
 अल-मॅफ्को ृोजन फु य ूा.िल. नांदेड यांनी तयार केले या अ याधुिनक क लखाना शासनाच्या िनयमानसुार अस याने व यांनी 
महारा  रा य ूदषण महामंडळाचे ूमाणपऽ तसेच ु APEDA (Agricultuire and Processed Food Product Export Development Authority) 

यांचे ूमाणपऽ तसेच यवसाय ूमाणपऽ, क लखान उभारणी संदभार्त परवानगी नाहारकत ूमाणपऽ घेतले व Solid Waste Management 

Plant उपल ध आहे. 
१) शांतीनगर मनपाचा क लखाना बंद क न मे. अल-मॅफको ूा.िल. नांदेड येथे मनपाच्या क लखाना ःथलांतर के यास यो य 

होईल. 
२) शांतीनगर मनपाचा क लखाना महारा  शासनाचे व महारा  रा य ूदषण महामडंळाचे ूमाणपऽ नस यामुळे ता काळ बंद करणे ु

आवँयक आहे. 
 क रता ूशासनाने सादर केलेला शांतीनगर मनपाचा क लखाना बंद क न मे. अल-मॅफको ूा.िल. नांदेड येथे मनपाच्या 
क लखाना ःथलांतर करण्याचा ूःतावास ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
करण्यात येतो. 
िवषय बं. ०९      ूःताव 

 व जराबाद येथे अित दाट वःती, यापार पेठ असुन व जराबाद मुथा चौक ते महािवर चौक मु य रः यावर अदंाजे १०० हॉकसर् 
बेिशःतपणे उभे करत आहे.   रहदारी, वाहनांना, नागरीकांना देखील चालता येत नाही. वारंवार मनपा ूशासन कळवीले असता यावर 
ता पुरती कारवाई क न पु हा जसेै थे परी ःथती आहे. यामुळे नागरीकांना मोठया ूमाणात ऽास होत असनु मनपा ूशासनाबत तीो 
नाराजी य  करत आहे  करीता सदर हॉकसर् बाबत कायमःव पी बंदोबःत क न िशःत लावणे आवँयक आहे. यासाठ  िवशेष पथकाची 
नेमणुक करणे करीता ही सवर्साधारण सभा सवार्नमुते मा यता देते. 
सुचक :- कशोर यादव                                         अनुमोदक :- आनंद शकंरराव च हाण, स ितश राखेवार, संजय मोरे 
महापौर स. सदःयांचा ूःतावास मा यता देण्यात येते व हा ठराव याच सभेत करण्यात येतो.  आयु ांनी 

िनयमानसुार पुढील वै ािनक कायर्वाही करावी. 
ठराव बं. २२      ठराव 

 व जराबाद येथे अित दाट वःती, यापार पेठ असुन व जराबाद मुथा चौक ते महािवर चौक मु य रः यावर अदंाजे १०० हॉकसर् 
बेिशःतपणे उभे करत आहे.   रहदारी, वाहनांना, नागरीकांना देखील चालता येत नाही. वारंवार मनपा ूशासन कळवीले असता यावर 
ता पुरती कारवाई क न पु हा जसेै थे परी ःथती आहे. यामुळे नागरीकांना मोठया ूमाणात ऽास होत असनु मनपा ूशासनाबत तीो 
नाराजी य  करत आहे  करीता सदर हॉकसर् बाबत कायमःव पी बंदोबःत क न िशःत लावणे आवँयक आहे. यासाठ  िवशेष पथकाची 
नेमणुक करणे करीता ही सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  आयु ांनी िनयमानुसार 
पुढील वै ािनक कायर्वाही करावी. 
िवषय बं.१०      ूःताव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीकेसाठ  ूाथिमक शाळा (मराठ /उदर्)ु माध्यमासाठ  िवघा याची सं या ल ात घेता कंऽाटी 
ूाथिमक िश क (मराठ /उदर्)ु हणुन िव हत ू बया अवलंबुन खालील िश कांची नेमणुक करण्यात आलेली आहेत 

१) ौी संदीप देवानंद नवघडे   िनयु  द ०२.१२.२०११      (२) ौी मौजम खान मुखतार खान िनयु  द २८.०८.२०१२ 

३) ौी जाधव मोहन जानक राम िनयु  द २८.०८.२०१२  (४) एकबाल फातेमा म. रहीम िनयु  द ३०.०८.२०११ 



(३३) 
५) जवैरीया बेगम म. इलीयास िनयु  द ०६.०९.२०१२ 

 वरील कंऽाटी िश क हे महापािलकेत गेले या ३ ते ४ वषार् पासुन िनयिमत काम करीम आहे तरी योच्या सेवकाळाचा तीन वषर् 
पुणर् झा यानंतर दनांक २७ फेॄवुारी २००३ च्या शासन िनणर्या ूमाणे मनपाकेत र  असले या िश क पदावर कायमःव पी िनयु  
देण्यासाठ  मा.सचंालक, िश ण िवभाग महारा  रा य पुणे यांच्याकडुण मा यतेची िशफारस करण्यास ही सवर् साधारण सभा सवार्नुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  

सुचक :- आनंद शकंरराव च हाण                                                 अनुमोदक :-  वाजेदा तबसुम अथरअली खान  

ूशास कय ट पणी 
 मनपाकेच्या ूाथिमक शाळा (मराठ /उदर्)ु माध्यमासाठ  संबधंीत कंऽाटी ूाथिमक िश काचंी मनपा सवर्साधारण सभेच्या 
मा यतेनुसार (१) का.आ.बं. नावाशमनपा/साूिव/आःथा-सेल/३२९७/११ दनांक २४.०८.२०११ (२) का.आ.बं. नावाशमनपा/साूिव/आःथा- 
सेल/९१८३/११ दनांक ०२.१२.२०११ (३) का.आ.बं. नावाशमनपा/साूिव/आःथा-सेल/३६५२/१२ दनांक २७.०८.२०१२ अ वये कंऽाटी 
पध्दतीने / एकऽीत वेतनावर ूथम सहा म हण्याक रता िनयु  करण्यात आलेली आहे. 
 संबंधीत कंऽाटी ूाथिमक िश काचंा ूथम सहा म हण्याचा कालावधी संप यानतंर मनपा सवर्साधारण सभेच्या मा यतेनुसार तसेच 
िवभाग ूमुखांच्या अहवालानुसार कंऽाटी ूाथिमक िश कांच्या सेवेत एक दवसाचा तांऽीक खंड देऊन वेळोवेळी संबंधीत कंऽाटी ूाथिमक 
िश कांना मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.  संबधंीत कंऽाटी ूाथिमक िश कांना का.आ.बं. नावाशमनपा/आःथा-सेल/१२७९५/१६ दनांक 
०४.०१.२०१६ अ वये दनांक २९.०६.२०१६ पयत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
 तसेच मनपा सवर्साधारण सभेने िनयु  ूािधकरण हणुन दनाकं २९.०२.२०१६ रोजी ठराव बं. १३५ समतं क न सध्या कायर्रत 
असले या कंऽाटी त वावरील ूाथिमक िश कांना ूितमहा एकऽीत वेतन . ६,०००/- ऐवजी . १२,०००/- याूमाणे मानधनात वाढ 
करण्याची ूशास कय व आथ क मा यता ूदान केलेली आहे.  संबंधीत कंऽाटी ूाथिमक िश कांच्या मानधनात वाढ करण्याक रता मनपा 
सवर्साधारण सभेने मा यता ूदान झा यानसुार वरील सवर् कंऽाटी ूाथिमक िश कांच्या मानधनात दनांक ०१ एिूल २०१६ पासुन 
का.आ.बं. नावाशमनपा/साूिव/आःथा-सेल/५४४/१६ दनांक १२.०४.२०१६ अ वये वाढ करण्यात आलेली आहे. 
 ूःतुत ूकरणी संबंधीत कंऽाटी ूाथिमक िश कांना मनपाकेत र  असले या िश क पदावर कायम करण्यासाठ  मा. संचालक 
िश ण िवभाग महारा  रा य पुणे यांच्याकडून मा यतेची िशफारस करण्यासाठ  स. सदःयांनी मनपा सवर्साधारण सभेसमोर सादर केलेला 
आहे. 
 ूःतावाच्या अनूषंगाने कंऽाटी ूाथिमक िश कांना मनपाकेत र  असले या िश क पदावर कायम करण्यासाठ  आःथापनेवरील 
र  पदे, िबंदनामावलीनुसार िश लक अनुशेष आ ण ूचलीत शासन िनयमातील सवर् बाबी तपासुन िवहीत कायर्पध्दतीचा अवलंब क न माु . 
संचालक िश ण िवभाग महारा  रा य पुणे यांच्याकडे यो यती िशफारस करण्यात येईल. 
महापौर शासनाने मा यता घेवुन मा यता ूा  झा यास सिवःतर मा हतीसह महासभेसमोर सादर करण्यास मानयता 

देण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  आयु ांनी िनयमानसुार पुढील वै ािनक कायर्वाही 
करावी. 

ठराव बं. २३      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीकेसाठ  ूाथिमक शाळा (मराठ /उदर्)ु माध्यमासाठ  िवघा याची सं या ल ात घेता कंऽाटी 
ूाथिमक िश क (मराठ /उदर्)ु हणुन िव हत ू बया अवलंबुन खालील िश कांची नेमणुक करण्यात आलेली आहेत 

१) ौी संदीप देवानंद नवघडे   िनयु  द ०२.१२.२०११      (२) ौी मौजम खान मुखतार खान िनयु  द २८.०८.२०१२ 

३) ौी जाधव मोहन जानक राम िनयु  द २८.०८.२०१२  (४) एकबाल फातेमा म. रहीम िनयु  द ३०.०८.२०११ 
५) जवैरीया बेगम म. इलीयास िनयु  द ०६.०९.२०१२ 

 वरील कंऽाटी िश क हे महापािलकेत गेले या ३ ते ४ वषार् पासुन िनयिमत काम करीम आहे तरी योच्या सेवकाळाचा तीन वषर् 
पुणर् झा यानंतर दनाकं २७ फेॄुवारी २००३ च्या शासन िनणर्या ूमाणे मनपाकेत र  असले या िश क पदावर कायमःव पी िनयु  
देण्यासाठ  मा.सचंालक, िश ण िवभाग महारा  रा य पुणे यांची मा यता घेवुन तदनंतर सिवःतर जातूवगर्िनहाय सेवेत सामावुन 
घेण्यापुव  ूःताव महासभेसमोर करण्यास ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
करण्यात येतो.  आयु ांनी िनयमानुसार पुढील वै ािनक कायर्वाही करावी. 
िवषय ब.११      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीका हददीत मु यविधर्त कर आकारणी करते वेळी २००८ नंतरचे परवानगीपे ा जाःतीचे 
आर.सी.सी. बांधकाम तसेच झोपडपटटी धारकांना शासनाच्या प रपऽकानूसार अनिधबत बांधकाम शाःती लावण्यात येत आहे . जे क , 
नागरीकांना फार ऽासदायक झालेले आहे. ःवता:च्या मालक चे घरात राहन भाडेक  ूमाणे वषार्च्या भाडयाच्या रक्कमे पे ा  जाःत रक्कम ु
अनिधबत बांधकाम शाःती हणुन कर मागणी िबलात मागणी होत आहे. यामुळे झोपडपटटीधारक वैतागले आहे.यामुळे ते शाःती भरण्यास 
असमथर्ता दाखवुन वारंवार नगरसेवकांकडे अनिधबत बांधकाम शाःती माफ करण्यासाठ  तकादा लावत आहे. कि शासन तसेच रा य 
शासन एक कडे झोपडपटटी धारकांना िविवध योजनेतून आिथर्क मदत देत आहे तसेच इतर फायदेही देत आहे.परंतु दसरीकडे अशी ु
अ यायकारक अनिधबत बांधकाम शाःती  लावुन यांच्यावर आिथर्क बोझा टाकत आहे . 
 तरी झोपडपटटी धारकांना दलासा Cut of Date 2008  न धरता 2015 पयत करणेसाठ  शासनाची मा यता ूा  क न घेणे करीता 
ठराव शासनाकडे पाठिवण्यास ही सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मजंरुी देते व हा ठराव सभेत कायम करण्यात येते.                        

सुचक :- स शेर अली महेबुब अली, स. िवरििसघं गाडीवाले                   अनुमोदक :- हसन बीन उबेद अलकेसरी, िवनय पाटील  

ूशास कय ट पणी 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मालम ा कराची आकारणी करतांना महारा  मनपा अिधिनयम २६७-अ नुसार िवना 
परवाना िवकास करण्यात आले या मालम ांना मालम ा कराच्या द पटी अनािधकृत बांधकाम शाःती लावुन वसलुी करण्याबाबत सन ु २००८ 
नंतरच्या मालम ांना अनािधकृत शाःती लावण्याची कायर्वाही करण्यात येत आहे. 
 मनपा ह ीतील मालम ाची कर आकारणी २०१३-१४ मध्ये अिंतम करण्यात आली त हा या निवत इमारती िवना परवानगी 
िवकसीत के या आहेत या मनपा रेकॉडर्वर आ या आहेत व या िवना परवानगी अस याने अनािधकृत बाधंकाम शाःतीस पाऽ आहेत. 
अशी शाःती लावण्याची तरतुद रा य शासनाने िनणर्य घेतले या दनांक ०४ जानेवारी २००८ पासुन लाग ुकरण्याबाबत आदेश पारीत केलेले 
आहेत व यांची अमलबजावणी मनपाकेचया आथ क हताची आहे यामुळे अनािधकृत बांधकामानंा कांही ूमाणात का होईना आळा बसत 
आहे. 
 
 
 



(३४) 
 यामुळे स माननीय सदःयांनी अनािधकृत बांधकाम शाःती लावण्याचे वषर् २००८ ऐवजी २०१५ पासुन करण्यात यावी असा ठराव 
मंजरु करणे यो य ठरणार नाही यामुळे अनािधकृत बांधकामास ूो साहन दले समान होईल क रता असा ठराव पारीत क न शासनाकडे 
पाठिवणे अनुचीत वाटते िनणर्याःतव अिभूाय देण्यात येतो. 
महापौर स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु करण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  आयु ांनी 

िनयमानसुार पुढील वै ािनक कायर्वाही करावी 
ठराव बं. २४      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीका हददीत मु यविधर्त कर आकारणी करते वेळी २००८ नंतरचे परवानगीपे ा जाःतीचे 
आर.सी.सी. बांधकाम तसेच झोपडपटटी धारकांना शासनाच्या प रपऽकानूसार अनिधबत बांधकाम शाःती लावण्यात येत आहे. जे क , 
नागरीकांना फार ऽासदायक झालेले आहे. ःवता:च्या मालक चे घरात राहन भाडेक  ूमाणे वषार्च्या भाडयाच्या रक्कु मे पे ा  जाःत रक्कम 
अनिधकृत बांधकाम शाःती हणुन कर मागणी िबलात मागणी होत आहे. यामुळे झोपडपटटीधारक वैतागले आहे.  यामुळे ते शाःती 
भरण्यास असमथर्ता दाखवुन वारंवार नगरसेवकांकडे अनिधबत बांधकाम शाःती माफ करण्यासाठ  तकादा लावत आहे. कि शासन तसेच 
रा य शासन एक कडे झोपडपटटी धारकांना िविवध योजनेतनू आिथर्क मदत देत आहे तसेच इतर फायदेही देत आहे.  परंतु दसरीकडे अशी ु
अ यायकारक अनिधकृत बांधकाम शाःती  लावुन यांच्यावर आिथर्क बोझा टाकत आहे. 
 तरी झोपडपटटी धारकांना दलासा Cut of Date २००८  न धरता २०१५ पयत करणेसाठ  शासनाची मा यता घेण्यास ह नावाशमनपा 
सवर्साधारण सभा सवार्नुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  आयु ांनी िनयमानुसार पुढील वै ािनक कायर्वाही करावी. 
िवषय बं.१२      ूःताव 

 जगंमवाडी दवाखाना येथील निवन इमारती मध्ये आरसीएच / रा ीय शहरी आरो य अिभयान (एनयुएचएम युआयएस) िवभाग 
कायर्रत आहे सदरील इमारती मध्ये दोन मचा ठराव बं. १५० दनांक ३०.१०.२०१० करण्यात आला असुन सदरील इमारती मधील दोन म 
हया आरसीएच्या व (रा ीय शहरी आरो य अिभयान) कायार्लयीन कामासाठ  राखीव ठेवण्यात आलेला आहे त हा जगंमवाडी प रसरातील 
जनता ही जाःत ूमाणात मागासवग य व मुःलीम अस याने आ ण हा जाःत लोकवःतीचा व ःलम ये रया आहे (ूभातनगर, िनजाम 
कालनी, िलंबोणी नगर, कुशी नगर, ःनेह नगर, तरोडा, सॆाट नगर) यामुळे ही जनता आरो य योजने पासुन व शास कय अनुदाना पासुन  

वंचीत राह नये व तसेच आरो यू  िवषयक दैिनक कामकाज हे दवाखा याशी लगतच असणे अिनवायर् अस याने सदरील कायार्लय हे 
कायमःव पी जगंमवाडी येथेच कायर्रत राहवे. 
सुचक :- कशोर भवरे                                                                          अनुमोदक :- उमेश पवळे 

ूशास कय ट पणी 
 जगंमवाडी दवाखाना लागत लॉय स नेऽ णालय या इमारतीमध्ये कायर्रत आहे ती इमारत गु -ता-ग ी िऽशता दी २००८ मध्ये 
न याने बांधण्यात आलेली होती मनपा सवर् साधारण सभा ठराव बं. १५० द. ३०.१०.२०१० रोजी केले या ठरावानुसार एनयुएचएम व 
युआयएस असे आरो य िवभागासाठ  दोन म (७४७ चौ.मी.) जागा वगळन उवर्रीत इमारत लॉय स नेऽ णालय नांदेड यांना हसतांतर ु  

करण्यात आली होती.  स ःथतीमध्ये एनयुएचएम, युआयएस, व शहर यरोग कायार्लय असे ितन िवभाग या दोन म मध्ये कायर्रत 
आहेत. 
महापौर स. सदःयांच्या ूःतावास मा यता देण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  आयु ांनी 

िनयमानसुार पुढील वै ािनक कायर्वाही करावी. 
ठराव बं. २५      ठराव 

 जगंमवाडी दवाखाना लागत लॉय स नेऽ णालय या इमारतीमध्ये कायर्रत आहे ती इमारत गु -ता-ग ी िऽशता दी २००८ मध्ये 
न याने बांधण्यात आलेली होती मनपा सवर् साधारण सभा ठराव बं. १५० द. ३०.१०.२०१० रोजी केले या ठरावानुसार एनयुएचएम व 
युआयएस असे आरो य िवभागासाठ  दोन म (७४७ चौ.मी.) जागा वगळन उवर्रीत इमारत लॉय स नेऽ णालय नांदेड यांना हसतांतर ु
करण्यात आली होती.  स ःथतीमध्ये एनयुएचएम, युआयएस, व शहर यरोग कायार्लय असे ितन िवभाग या दोन म मध्ये कायर्रत 
अस यासमुळे यास ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते मा यता  देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  आयु ांनी 
िनयमानसुार पुढील वै ािनक कायर्वाही करावी. 
िवषय बं.१३      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत NUHM (रा ीय शहरी आरो य अिभयान) अतंगर्त र  असले या पदे िव हत ू बया 
अवलंबवुन ता काळ भरण्यास ही नावाशमनपा सवर् साधारण सभा सवार्नुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
सुचक :- स. िवरििसंघ गाडीवाले                                                               अनुमोदक :- िवनय पाटील 

ूशास कय ट पणी 
 नावाशमनपा नांदेड येथील रा ीय शहारी आरो य अिभयान (NUHM) अतंगर्त र  असलेले पूणर् वेळ वै कय अिधकारी, अधर्वेळ 
वै कय अिधकारी, ःटाफ नसर्, प रचारीका, डाटा एंशी ऑपरेटर कम अकाऊंटंट, (Attendant) इ यादी पदे मा. आयु  कुटंब क याण व ू
संचालक राँशीय आरो य अिभयान यांचे पऽ बं. राआसो/NUHM-Technical Staff/ मागदशर्क सुचना/७५३९३-६२१/१६ दनांक 
१५.०२.२०१६ मधील तरतुदीनसुार कौश य, ूा य क चाचणी व ू य  मलुाखत ई. पध्दतीची िनवड ू कयेत अवलंब क न सदरील पदे 
भरण्याची कायर्वाही ूःतािवत केलेली आहे.  खालील ूमाणे िविवध मंजरु परे, कायर्रत पद व र  असले या पदांची भरती ू बया 
ूःतािवत करण्यात येत अस या बाबत सदरची ूशास कय ट पणी मनपा सवर् साधारण सभे समोर सादर. 

अ.ब. पदनाम मंजरु पदे ू य ात कायर्रत रत अनुशेष शेरा 
१ पूणर्वेळ वै कय अिधकारी ०४ खुला-०२ अ.जा.- ०१, अ.ज.०१ 

एकूण – ०२ 

 

२ अधर्वेळ वै कय अिधकारी ०५ खुला-०३ अ.जा-०१, अ.ज.-०१ 
एकूण - ०२ 

 

३ ःटॉफ नसर् १० खुला-०१,  अ.जा-०१ 
भजब-०१, भजक-०१ 
इमाव-०१, िवमाू-०१ 
एकूण – ०६ 

खुला-०३, अ.ज.-०१ 
एकूण – ०४ 

 

४ ूयोगशाळा तंऽ  ०५ अ.जा- ०१,इमाव-०२ 

एकूण- ०४ 
अनु.जमाती-०१  



(३५) 
५ प रचारीका ३५ खुला-०९, अ.जा-०७ 

भजअ-०३, भजब-०२ 

भजक-०५,इमाव-०५ 

िवमाू-०१ 
एकूण – ३३ 

अनु.जमाती-०२  

६ लेखापाल / सगंणक चालक ०१ -- ०१  

०७ प रचर (Attendant) ०८ -- खुला-०४, अ.जा.-०१ 
िवज/भज-०१ 
इमाव-०१ 
एकूण – ०८ 

 

 एकूण ६८ ४८ २०  

महापौर स.सदःयांच्या ूःतावावर ूशास कय ट पणी नुसार कायर्वाही करण्यास आयु ांनी उ  र  पदे ता काळ 
करण्यास मा यता देण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.    

ठराव बं. २६      ठराव 

 नावाशमनपा नांदेड येथील रा ीय शहारी आरो य अिभयान (NUHM) अतंगर्त र  असलेले पूणर् वेळ वै कय अिधकारी, अधर्वेळ 
वै कय अिधकारी, ःटाफ नसर्, प रचारीका, डाटा एंशी ऑपरेटर कम अकाऊंटंट, (Attendant) इ यादी पदे मा. आयु  कुटंब क याण व ू
संचालक राँशीय आरो य अिभयान यांचे पऽ बं. राआसो/NUHM-Technical Staff/ मागदशर्क सुचना/७५३९३-६२१/१६ दनांक 
१५.०२.२०१६ मधील तरतुदीनसुार कौश य, ूा य क चाचणी व ू य  मलुाखत ई. पध्दतीची िनवड ू कयेत अवलंब क न सदरील पदे 
भरण्याची कायर्वाही ूःतािवत केलेली आहे.  खालील ूमाणे िविवध मंजरु परे, कायर्रत पद व र  असले या ता काळ भरण्यास मा यता 
देण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  आयु ांनी िव हत ू बया अवलंबुन र  पदे भरण्यासाठ  िनयमानसुार पुढील 
वै ािनक कायर्वाही करावी. 

अ.ब. पदनाम मंजरु पदे ू य ात कायर्रत रत अनुशेष शेरा 
१ पूणर्वेळ वै कय अिधकारी ०४ खुला-०२ अ.जा.- ०१, अ.ज.- ०१ 

एकूण – ०२ 

 

२ अधर्वेळ वै कय अिधकारी ०५ खुला-०३ अ.जा-०१, अ.ज.-०१ 
एकूण - ०२ 

 

३ ःटॉफ नसर् १० खुला-०१, अ.जा-०१, भजब-०१ 
भजक-०१, इमाव-०१, िवमाू-०१ 
एकूण – ०६ 

खुला-०३, अ.ज.-०१ 
एकूण – ०४ 

 

४ ूयोगशाळा तंऽ  ०५ अ.जा- ०१, इमाव- ०२, एकूण- ०४ अनु.जमाती-०१  

५ प रचारीका ३५ खुला-०९, अ.जा-०७, भजअ-०३ 

भजब-०२, भजक-०५, इमाव-०५ 

िवमाू-०१ 
एकूण – ३३ 

अनु.जमाती-०२  

६ लेखापाल / सगंणक चालक ०१ -- ०१  

०७ प रचर (Attendant) ०८ -- खुला-०४, अ.जा.-०१ 
िवज/भज-०१, इमाव-०१ 
एकूण – ०८ 

 

 एकूण ६८ ४८ २०  

िवषय बं.१४      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील  मु य रःते हे हॉटिमक्स हॉटलेड दारे करण्यास मा यता देणे बाबत 

सुचक :- स. िवरििसंघ गाडीवाले                                                       अनुमोदक :- तेहरा अनुजा अिमतिसंह 
महापौर   स. सदःयांचा ूःताव मंजरु करण्यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं. २७      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील  मु य रःते हे हॉटिमक्स हॉटलेड दारे करण्यास ह नावाशमनपा सवर्साधारण सभा 
सवार्नुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
महापौर दनांक ११.०५.२०१६ रोजीच्या सभेचे कामकाज संप यामुळे दनांक २९.०२.२०१६ रोजीची सवार्नुमते तहकुब 

करण्यात आलेली सवर् साधारण सभ घेण्यात येते. 
 
 
                 ःवा रीत/-                                            ःवा रीत/- 
  नगरसिचव      महापौर 
            नावाशमनपा नांदेड                                         नावाशमनपा नांदेड 



 


