
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
( दनांक 05.03.2019 ची सवानुमते तहकुब कर यात आलेली) 

 

 दनांक 08.03.2019 रोजी सकाळ  11.30 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची अदंाजपऽ कय वशेष सभा मनपाके या 
मु य कायालयाचे ूशास कय इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी 
र जःटर म ये ःवा र  क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते. 

 

ौी खान फा ख अली इलीयाज खान, सभापती 
          सवौी 
   खान मसुद अहेमद खान उःमान खान  अ. लतीफ अ. मजीद 
   रावत भानुिसंह गयादनिसंह   वैशाली िमिलंद देशमुख 
   क याणकर योती कशन   कोकाटे क णा भीमराव 
   वाघमारे दयानंद नामदेव   य नम राजेश लआमीनारायण 
   पवळे पुजा बालाजी    अ. रशीद अ. गणी 
   फा ख हसेन कासीम परानु    जाधव ौीिनवास नारायणराव  

 

सभापती   उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय उपआयु  तथा ूािधकृत अिधकार  ौीमती िगता ठाकरे, 
मु यलेखािधकार  ौी संतोष कंदेवार,  मु  य लेखा प र क ौीमती शोभा मुंडे, कायकार  अिभयंता ौी 
िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता ौी समुीव अधंारे, सव वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  यांचे ः वागत 
क न अदंाजपऽ कय वशेष सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येते. 

वषय बं 01 
     महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 95 या अिधन राहन  माू . आयु , नावाशमनपा नांदेड यांनी सादर 
केलेले नांवाशमनपाकेचे सालसन 2018-19 चे सधुार त व सालसन 2019-20 चे मूळ अदंाजपऽकास मा यता देवून ते मा यतेसाठी 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस िशफारस करणे बाबत. 
अ दल शमीमु    इ ार पाट साठी .5 ल ाची तरतुद कर यात यावी. 
अ दल रिशदु    ःलम एर याचे िशषक दसत नाह  यासाठी याचा समावेश कर यात यावा. पुण शहरात हॉट मी स 

कर यासाठी .5 कोट  पये ठेव यात यावे. 
अ दल शमीमु    ःथायी सिमती सदःयांना जाःत िनधी दे यात यावी अशी वनंती आहे िनयमानुसार आयु ांनी या 

ूःतावावर वचार करावा अशी सभागहृाची भावना आहे. येवनकर मॅडम यांनी स कार व अिभनंदनाचा 
ूःताव ठेवला आहे ःव छते म ये आपण 60 बमांकावर आलेलो आहोत ह  गो  आम या कर ता 
अिभमानाची आहे यामुळे मा.आयु  महोदयांचे ःथायी सिमती सभागहृाकडून ःवागत कर यात येत 
आहे. मी आयु ांचे अिभनंदन करतो तसेच सव यांना सहकाय केले या अिधकार  कमचार  यांचेह  
या ठकाणी अिभनंदन करतो. (मा. आयु , उप आयु , सहा यक आयु  (ःव छता)यांचे पुंपगु छ 
देवून ःवागत केले) 

फा क बदवेल   केळ  माकट या दकाना या बाहेर लोक बसतात यामुळे तो पर सरातु  दगधी पसरत आहे ु
या ठकाण या यापा-यांना आत म ये बसवावे व यां याकडून पैसे वसुल क न यावे. 

अ दल रिशदु    महानगरपािलकेने दोन कोट  पये खच क न जागा वकसीत केली आहे आता केवळ . 25 ल  
खच के यास आपणास उ प न सु  होव ू शकते याकर ता ते बांधकामासाठी िनधी बजेट म ये 
ठेव यात यावा. मंगल कायालय हणुन कोणीह  चाल व यासाठी घेवू शकते. 

अ दल शमीमु     सव बजेट तयार कर याचे अिधकार हे सभापती साहेबांना दे यात येतात. 
अ दल रिशदु    शमीम साहेबांनी आता जो ूःताव मांडला आहे यास माझे अनुमोदन आहे बजेट तयार कर याचे सव 

अिधकार हे मा. सभापती यानंा दे यात येतात. 
सभापती आयु , नांदेड वाघाळा शहर महानगपािलका नांदेड यांनी ःथायी सिमती समोर सादर केले या सालसन 

2018-2019 चे सुधार त अथसंक पास खालील ूमाणे द ःती क न उवर त ु जसे या तसे मंजरु क न 
यास मा यता दे यासाठी ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेस िशफारस करते.  तसेच आयु , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यानंी 
ःथायी सिमती समोर सादर केलेले सालसन 2019-2020 चे मूळ अथसंक पात खालील दश व यात 
आ या ूमाणे व वध लेखािशषकात द ःती व फेरफार सुचवून ु उवर त अंथसंक पास  तसेच 
अथसंक  पात आयु  तानंी केले  या ूःतावसह जसे या तसे मंजरु कर यासाठी ह  ःथायी सिमतीची 
सभा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस िशफारस करते. 

 
 
 
 



(2) 
सालसन 2018-19 चे सुधार त अथंसंक पचे जमा बाज ु

 

 
 
 
 
 
 

   
 सालसन 2018-19 चे 

सुधार त अथंसंक पचे  खच बाज ू
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

सालसन 2019-20 चे मुळ अथंसकं पचे जमा बाज ु
 

अ. 
ब. 

लेखा िशष मा. आयु  यांनी 
सुच वलेली तरतदु 

ःथायी सिमतीने 
सुच वलेली तरतदु 

1 बीओट  / बीएफट  10,00,00,000/- 40,00,00,000/- 
2 2015 पयतची अनािधकृत बांधकामे िनयिमत करणे 

(Compounding Fees) 
22,00,00,000/- 24,28,00,000/- 

3 ःटेड यम वकास अनुदान – आतंररा ीय मानकानुसार ौी. 
गु गो वंदिसघंजी ःटेड अमची खेळपटट  व  ृ मैदान मनपा 
िनधीतून वकिसत कर यात आले आहे. यावष  प हेिलयन, 

ूे क गॅलर  व इतर सु वधांकर ता, नवीन ड .पी.आर नुसार 
120 कोट  ची कामे करणे. (शासन िनधीतनु) 

21,00,00,000/- 100,00,00,000/- 

 

सालसन 2019-20 चे मुळ अथसकं  पाची Ð खच बाज ू
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ. 
ब. 

लेखा िशष मा. आयु  यांनी 
सुच वलेली तरतदु 

ःथायी सिमतीने 
सुच वलेली तरतदु 

1 बीओट  / बीएफट  9,50,00,000/- 37,50,00,000/- 

अ. 
ब. 

लेखा िशषक मा. आयु  यांनी 
सुच वलेली तरतदु 

ः थायी सिमतीने 
सुच वलेली तरतदु 

1  ौी गु गां बंदिसघंजी ःटेड यम वकसीत करणे / ौी 
गु गो वंदिसघंजी ःटेड यमचे नुतनीकरण व 
आधुिन ककरण करणे. 

2,00,00,000/- 30,00,00,000/- 

अ. 
ब. 

लेखा िशषक मा. आयु  यांनी 
सुच वलेली तरतदु 

ः थायी सिमतीने 
सुच वलेली तरतदु 

1  नगरसेवक ःवे छा िनधी 8,10,00,000/- 16,20,00,000/- 
2  शहरातील मह वा या चौकात 6 झोन म ये वदिळ या ठकाणी 

Wi-Fi सु वधा उपल ध क न देणे 
1,00,000/- 6,00,000/- 

3  ौी गु गो वंदिसघंजी यां या जयंती िनिम  बडा व सांःकृितक 
कायबमासाठी 

00/- 10,00,000/- 

4  रमजान म ह यात इफतार पाट  2,00,000/- 5,00,000/- 
5  डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर या यानमाला 00/- 5,00,000/- 
6  कै.सुधाकरराव डोईफोडे जयंती िनिम  दरवष  या यानमाला 

आयो जत करणे 
00/- 5,00,000/- 

7  सा ह यीक कै. नरहर कु ं दकर याखनमाला आयो जत करणे 00/- 5,00,000/- 
8  लोकशा हर अ णाभाऊसाठे जयंती िनमी  या यानमाला 

आयो जत करणे 
00/- 5,00,000/- 

9 महापु षां या जयंती िनमी  या यानमालेचे आयोजन करणे 00/- 5,00,000/- 
10  नगरपािलकेचे ूथम नगरा य  कै.डॉ.शकंररावजी च हाण यां या 

जयंती िनिम  गुणवंत व ा याचा गौरव व रा य रा यःतर य 
एकांक  नाटय ःपधाचे आयोजन करणे 

00/- 10,00,000/- 

12  न वन रःते, न वन नाली – शहरातील मु य रः यांचे हॉटिम स 
करणे  

8,00,00,000/- 15,00,00,000/- 



(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13  शासनातफ ौी गु नानकजी यांची 550 वी जयंती साजर  होणार 
आहे. यािनिम  नांदेड शहरात येणाढया याऽेक ना मुलभूत 
सु वधा पुर वणे व सांःकृतीक कायबम ओया जत करणे.  

00/- 25,00,000/- 

14  नांदेडची सामा जक एकता व एका मता वंधीगतृ हावी या 
ीकोनातून सवधमःतंभ 

00/- 10,00,000/- 

15  मनपा या सव शाळांम ये पायाभतु सु वधाचें स मीकरण करणे 00/- 50,00,000/- 
16  आंतररा ीय मानकानुसार ौी.गु गो वदंिसघंजी ःटेड अमची खेळपटट  व  ृ

मैदान मनपा िनधीतून वकिसत कर यात आले आहे. यावष  प हेिलयन, 
ूे क गॅलर  व इतर सु वधांकर ता, नवीन ड .पी.आर नुसार 120 कोट  
ची कामे करणे (शासन िनधीतुन) 

21,00,00,000/- 100,00,00,000/- 

17  ौी गु गां बंदिसंघजी ःटेड यम वकसीत करणे / ौी 
गु गो वंदिसघंजी ःटेड यमचे नुतनीकरण व आधुिन ककरण 
करणे.  

2,00,00,000/- 5,00,00,000/- 

18  आतंररा ीय दजाचे हॉक  ःटेड अम वकसीत करणे (टोकन 
तरतुद) 

00/- 10,00,000 

19  शहरात मह वा या ठकाणी (उदा. िसडको-हडको, इदगाह मैदान, 
खडकपुरा, तरोडा, इं दरा गांधी मैदान, हनमुानगड, ॄ हपुर ) 
खेळाचे मैदाने वकसीत करणे 

00/- 50,00,000/- 

20  शहरा या म यवत  ठकाणी राम मनोहर लो हया वाचनालय व 
मंथालयाची उभारणी करणे 

00/- 1,00,00,000/- 

21  नांदेड द ीण व नांदेड उ र या भागात ःपधा पर ा मागदशन कि 
उभारणे. (इमारत बाधंकाम, फिनचर, पुःतके, व ुत यवःथा.) 

00/- 2,00,00,000/- 

22  मनपा या डॉ.शकंरराव च हाण पे ागहृाचे नतुनीकरण तसेच 
ितथे अिधक अ ावत सु वधा उपल ध क न देणार. 

40,00,000/- 50,00,000/- 

23  िसडको प रसरात अ ावत जलतर णका व ज नॅिशअमची िनिमती करणे 00/- 50,00,000/- 
24  शहरा या वाहतुक या ीकोनातून मह वा या असले या शक 

टिमनल ूक पाला चालना देणे. 
10,00,000/- 25,00,000/- 

25  जे.एन.एन.यु.आर.एम - 2 अतंगत वकास कामे करताना तरोडा 
व िसडको भागातील जे रःते नाद ःत झाले आहेत ते ु
अमबमाने पुणपणे द ःत करु णे 

00/- 1,00,00,000/- 

26  शहरातील ःमशानभुमी व कॄःतान येथे आवँयक या 
सु वधांची वाढ करणे 

1,00,00,000/- 2,00,00,000/- 

27  अ वकिसत भागातील मलुभुत सु वधांची दबल घटकांसाठी ु
(मनपा िनधीतनु) 

4,60,00,000/- 5,00,00,000/- 

28  मनपा तफ बांध यात आलेले व वध ठकाणचे सांसकृितक 
सभागहृ व सभोवतालचा पर सर याची देखभाल द ःती व नवीन ु
सु वधा देवुन सशुोभीकरण करणे कर ता वशेष िनधी 

00/- 1,00,00,000/- 

29  शहरातील नद वर ल व रे वेशकवर ल पुलांचे दशनी भागांत 
सुशोिभकरण करणे 

00/- 25,00,000/- 

30  महानगरपािलका सवसाधारण सभेने मंजरू के यानुसार जीवन 
गौरव पुरःकार बाबत 

00/- 10,00,000/- 

31  रा पु षांची पुतळे देखभाल व  महा मा बसवे र यांचा अ ा ढ पुतळा 
उभारणे प रसराचे सुशोभीकरण करणे, हर त बांती जनक कै. वसंतराव 
नाईक यांचे पुतळे उभारणे, तथागत भगवान गौतम बु दांची पुणाकृती 
मुत  बस वणे व इतर पुतळे उभारणी करणे,  तसेच 24 ऑ टोबर 2020 
रोजी आर.के.लआमण यांचे ज म शता द  वष सु  होत अस या या 
पा भुमीवर शहरा या म यवत  भागात आर.के.लआमण यां या कॉमन 
मॅन चा पुतळा उभारणे 

3,00,00,000/- 4,00,00000/- 

32  शहरा या सौदग करणासाठी बँका, सहकार  संःथा, दानशरू 
नाग रकां या सहभागातून चौकद क योजना राबवणे 

00/- 50,00,000/- 
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म
न
पा
 पाणी कराचे सालसन 2018-19 चे दर जशास तेसे कायम क न कुठलेह  पाणी करात वाढ होणार 
नाह  या बाबत िनणय घे यात येत आहे. वर ल ूमाणे अथसंक प मंजरु क न महासभेस िशफारस 
कर यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 137    ठराव 

 आयु , नांदेड वाघाळा शहर महानगपािलका नांदेड यांनी ःथायी सिमती समोर सादर केले या सालसन 2018-2019 चे 
सुधार त अथसंक पास खालील ूमाणे द ःती क न उवर त ु जसे या तसे मंजरु क न यास मा यता दे यासाठी ह नांवामनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस िशफारस करते.  तसेच आयु , नादेंड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका नांदेड यांनी ःथायी सिमती समोर सादर केलेले सालसन 2019-2020 चे मूळ अथसंक पात खालील दश व यात 
आ या ूमाणे व वध लेखािशषकात द ःती व फेरफार सुचवून उवर त अथंसंक पाु स  तसेच अथसंक  पात आयु  तांनी केले  या 
ूःतावसह जसे या तसे मंजरु कर यासाठी ह  ःथायी सिमतीची सभा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस िशफारस करते. 
 

सालसन 2018-19 चे सुधार त अथंसंक पचे जमा बाज ु
अ. 
ब. 

लेखा िशष मा. आयु  यांनी 
सुच वलेली तरतदु 

ःथायी सिमतीने 
सुच वलेली तरतदु 

1 बीओट  / बीएफट  9,50,00,000/- 37,50,00,000/- 
सालसन 2018-19 चे सुधार त अथंसंक पचे  खच बाज ू

अ. 
ब. 

लेखा िशषक मा. आयु  यांनी 
सुच वलेली तरतदु 

ः थायी सिमतीने 
सुच वलेली तरतदु 

1  ौी गु गां बंदिसघंजी ःटेड यम वकसीत करणे / ौी गु गो वंदिसघंजी ःटेड यमचे 
नुतनीकरण व आधुिन ककरण करणे. 

2,00,00,000/- 30,00,00,000/- 

 

सालसन 2019-20 चे मुळ अथंसकं पचे जमा बाज ु
अ. 
ब. 

लेखा िशष मा. आयु  यांनी 
सुच वलेली तरतदु 

ःथायी सिमतीने 
सुच वलेली तरतदु 

1 बीओट  / बीएफट  10,00,00,000/- 40,00,00,000/- 
2 2015 पयतची अनािधकृत बांधकामे िनयिमत करणे (Compounding Fees) 22,00,00,000/- 24,28,00,000/- 
 

33  न वन उ ाने वकसीत करणे, शहरातील लायओ हर खाली 
श य असेल ितथे उ ान वकसीत करणे  

20,00,000/- 50,00,000/- 

34  शहरातील मु य अ नशमन किाची उभारणी व जु या नांदेड 
शहरासाठी अ नशमन कि उभारणी करणे. 

2,00,00,000/- 3,00,00,000/- 

35  शहराम ये छो या भाजी मंडई व फळ वबे यासांठी जागा 
उपल ध क न देणे. (टोकन) 

00/- 10,00,000/- 

36  दध वबेते व वृ पऽ वबेते बांधवांसाठी सु वधा कि उपल ध करणे ु
(टोकन) 

00/- 10,00,000/- 

37  घनकचरा संकलन यंऽणेचे स मीकरण क न हे प लाईनची 
यवःथा करणे. (टोकन)  

00/- 10,00,000/- 

38  महानगरपािलका शाळेतील व ा याचे हःता र सुधारणे व 
कौश य वधृीगंत कर यासाठी वशेष कौश य ूिश ण वग 
आयोजीत करणे. 

00/- 10,00,000/- 

39  तरोडा येथील एन. यु. एच. एम. योजने अतंगत बांध यात 
येणाढया दवाखा याचे काम वर त पुण क न सव सु वधायु  
दवाखाना लवकरच सु  करणे 

00/- 25,00,000/- 

40  मनपा दवाखाने / हैदरबाग येथील दवाखा याम ये सा ह य खरेद  
करणे. मनपा वै क य दवाखाना येथे सोनोमाफ  सु वधा पुर वणे व 
मशीन खरेद  करणे. मनपा दवाखा यात महा मा फुले जनआरो य 
योजना राब व यासाठी ूय  करणे. 

75,00,000/- 1,50,00,000/- 

41  ना नफा ना तोटा या त  वावर डायिलिसस सु  करणे. (टोकन) 00/- 25,00,000/- 
42  चैत यनगर वमानतळ रः यालगत  वॉ कंग शॅक तयार करणे. 00/- 25,00,000/- 
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3 ःटेड यम वकास अनुदान - आतंररा ीय मानकानुसार ौी गु गो वदंिसघंजी ःटेड अमची 

खेळपटट  व  मैदान मनपा िनधीतनू वकिसत कर यात आले आहेृ . यावष  
प हेिलयन,  ूे क गॅलर  व इतर सु वधांकर ता, नवीन ड .पी.आर नुसार 120 कोट  ची 
कामे करणे. (शासन िनधीतनु) 

21,00,00,000/- 100,00,00,000/- 

 

सालसन 2019-20 चे मुळ अथसकं  पाची Ð खच बाज ू
अ. 
ब. 

लेखा िशषक मा. आयु  यांनी 
सुच वलेली तरतदु 

ः थायी सिमतीने 
सुच वलेली तरतदु 

1  नगरसेवक ःवे छा िनधी 8,10,00,000/- 16,20,00,000/- 
2  शहरातील मह वा या चौकात 6 झोन म ये वदिळ या ठकाणी Wi-Fi सु वधा उपल ध 

क न देणे 
1,00,000/- 6,00,000/- 

3  ौी गु गो वंदिसघंजी यां या जयंती िनिम  बडा व सांःकृितक कायबमासाठी 00/- 10,00,000/- 
4  रमजान म ह यात इफतार पाट  2,00,000/- 5,00,000/- 
5  डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर या यानमाला 00/- 5,00,000/- 
6  कै.सुधाकरराव डोईफोडे जयंती िनिम  दरवष  या यानमाला आयो जत करणे 00/- 5,00,000/- 
7  सा ह यीक कै. नरहर कु ं दकर याखनमाला आयो जत करणे 00/- 5,00,000/- 
8  लोकशा हर अ णाभाऊसाठे जयंती िनमी  या यानमाला आयो जत करणे 00/- 5,00,000/- 
9 महापु षां या जयंती िनमी  या यानमालेचे आयोजन करणे 00/- 5,00,000/- 
10  नगरपािलकेचे ूथम नगरा य  कै.डॉ.शकंररावजी च हाण यां या जयंती िनिम  गुणवंत 

व ा याचा गौरव व रा य रा यःतर य एकांक  नाटय ःपधाचे आयोजन करणे 
00/- 10,00,000/- 

12  न वन रःते, न वन नाली - शहरातील मु य रः यांचे हॉटिम स करणे  8,00,00,000/- 15,00,00,000/- 
13  शासनातफ ौी गु नानकजी यांची 550 वी जयंती साजर  होणार आहे. यािनिम  नांदेड शहरात 

येणाढया याऽेक ना मुलभूत सु वधा परु वणे व सांःकृतीक कायबम ओया जत करणे.  
00/- 25,00,000/- 

14  नांदेडची सामा जक एकता व एका मता वंधीगतृ हावी या ीकोनातून सवधमःतभं 00/- 10,00,000/- 
15  मनपा या सव शाळांम ये पायाभतु सु वधाचें स मीकरण करणे 00/- 50,00,000/- 
16  आतंररा ीय मानकानुसार ौी.गु गो वंदिसघंजी ःटेड अमची खेळपटट  व  मैदान मनपा ृ

िनधीतून वकिसत कर यात आले आहे. यावष  प हेिलयन, ूे क गॅलर  व इतर 
सु वधांकर ता, नवीन ड .पी.आर नुसार 120 कोट  ची कामे करणे (शासन िनधीतुन) 

21,00,00,000/- 100,00,00,000/- 

17  ौी गु गां बंदिसघंजी ःटेड यम वकसीत करणे / ौी गु गो वंदिसंघजी ःटेड यमचे 
नुतनीकरण व आधुिन ककरण करणे.  

2,00,00,000/- 5,00,00,000/- 

18  आतंररा ीय दजाचे हॉक  ःटेड अम वकसीत करणे (टोकन तरतुद) 00/- 10,00,000 
19  शहरात मह वा या ठकाणी (उदा. िसडको-हडको, इदगाह मैदान, खडकपुरा, तरोडा, इं दरा 

गांधी मैदान, हनमुानगड, ॄ हपुर ) खेळाचे मैदाने वकसीत करणे 
00/- 50,00,000/- 

20  शहरा या म यवत  ठकाणी राम मनोहर लो हया वाचनालय व मंथालयाची उभारणी 
करणे 

00/- 1,00,00,000/- 

21  नांदेड द ीण व नांदेड उ र या भागात ःपधा पर ा मागदशन कि उभारणे. (इमारत 
बाधंकाम, फिनचर, पुःतके, व ुत यवःथा.) 

00/- 2,00,00,000/- 

22  मनपा या डॉ.शकंरराव च हाण पे ागहृाचे नुतनीकरण तसेच ितथे अिधक अ ावत सु वधा 
उपल ध क न देणार. 

40,00,000/- 50,00,000/- 

23  िसडको प रसरात अ ावत जलतर णका व ज नॅिशअमची िनिमती करणे 00/- 50,00,000/- 
24  शहरा या वाहतुक या ीकोनातून मह वा या असले या शक टिमनल ूक पाला चालना 

देणे. 
10,00,000/- 25,00,000/- 

25  जे.एन.एन.यु.आर.एम - 2 अतंगत वकास कामे करताना तरोडा व िसडको भागातील जे 
रःते नाद ःत झाले आहेत ते अमु बमाने पुणपणे द ःत करु णे 

00/- 1,00,00,000/- 

26  शहरातील ःमशानभुमी व कॄःतान येथे आवँयक या सु वधांची वाढ करणे 1,00,00,000/- 2,00,00,000/- 
27  अ वकिसत भागातील मुलभुत सु वधांची दबल घटकांसाठी ु (मनपा िनधीतुन) 4,60,00,000/- 5,00,00,000/- 
28  मनपा तफ बांध यात आलेले व वध ठकाणचे सांसकृितक सभागहृ व सभोवतालचा 

पर सर याची देखभाल द ःती व नवीन सु वधा देवुन सुशोभीकरण करणे कर ता वशेष ु
िनधी 

00/- 1,00,00,000/- 
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29  शहरातील नद वर ल व रे वेशकवर ल पुलांचे दशनी भागांत सुशोिभकरण करणे 00/- 25,00,000/- 
30  महानगरपािलका सवसाधारण सभेने मंजरू के यानुसार जीवन गौरव पुरःकार बाबत 00/- 10,00,000/- 
31  रा पु षांची पुतळे देखभाल व  महा मा बसवे र यांचा अ ा ढ पुतळा उभारणे प रसराचे 

सुशोभीकरण करणे, हर त बांती जनक कै. वसंतराव नाईक यांचे पुतळे उभारणे, तथागत 
भगवान गौतम बु दांची पुणाकृती मुत  बस वणे व इतर पुतळे उभारणी करणे,  तसेच 24 
ऑ टोबर 2020 रोजी आर.के.लआमण यांचे ज म शता द  वष सु  होत अस या या 
पा भुमीवर शहरा या म यवत  भागात आर.के.लआमण यां या कॉमन मॅन चा पुतळा 
उभारणे 

3,00,00,000/- 4,00,00000/- 

32  शहरा या सौदग करणासाठी बँका, सहकार  संःथा, दानशरू नाग रकां या सहभागातून 
चौकद क योजना राबवणे 

00/- 50,00,000/- 

33  न वन उ ाने वकसीत करणे, शहरातील लायओ हर खाली श य असेल ितथे उ ान 
वकसीत करणे  

20,00,000/- 50,00,000/- 

34  शहरातील मु य अ नशमन किाची उभारणी व जु या नांदेड शहरासाठी अ नशमन कि 
उभारणी करणे. 

2,00,00,000/- 3,00,00,000/- 

35  शहराम ये छो या भाजी मंडई व फळ वबे यासांठी जागा उपल ध क न देणे. (टोकन) 00/- 10,00,000/- 
36  दध वबेते व वृ पऽ वबेतेु  बांधवांसाठी सु वधा कि उपल ध करणे (टोकन) 00/- 10,00,000/- 
37  घनकचरा संकलन यंऽणेचे स मीकरण क न हे प लाईनची यवःथा करणे. (टोकन)  00/- 10,00,000/- 
38  महानगरपािलका शाळेतील व ा याचे हःता र सुधारणे व कौश य वधृीगंत कर यासाठी 

वशेष कौश य ूिश ण वग आयोजीत करणे. 
00/- 10,00,000/- 

39  तरोडा येथील एन. यु. एच. एम. योजने अतंगत बांध यात येणाढया दवाखा याचे काम 
वर त पुण क न सव सु वधायु  दवाखाना लवकरच सु  करणे 

00/- 25,00,000/- 

40  मनपा दवाखाने / हैदरबाग येथील दवाखा याम ये सा ह य खरेद  करणे. मनपा वै क य 
दवाखाना येथे सोनोमाफ  सु वधा पुर वणे व मशीन खरेद  करणे. मनपा दवाखा यात 
महा मा फुले जनआरो य योजना राब व यासाठी ूय  करणे. 

75,00,000/- 1,50,00,000/- 

41  ना नफा ना तोटा या त  वावर डायिलिसस सु  करणे. (टोकन) 00/- 25,00,000/- 
42  चैत यनगर वमानतळ रः यालगत  वॉ कंग शॅक तयार करणे. 00/- 25,00,000/- 
 

 मनपा पाणी कराचे सालसन 2018-19 चे दर जशास तेसे कायम क न कुठलेह  पाणी करात वाढ होणार नाह  या बाबत 
िनणय घे यात येते. 
सभापती आज या अंदाजपऽ कय वशेष सभेचे कामकाज संप यामुळे आजची सभा संप याचे जा हर कर यात 

येते 

 
                                                    ःवा र त/-                                                                          ःवा र त/- 
                  ( स. अजीतपालिसंघ सधंू )                    ( खान फा ख अली खाँ इलीयाज खान ) 

   नगरसिचव     सभापती 
                    नावाशमनपा नांदेड                                   ःथायी सिमती 
             नावाशमनपा नांदेड 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


