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जा. .नांवाशमनपा/नसका/CR-73/2014  
       नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
        दनांक:-12.08.2014 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

द.14.8.2014 रोजी आयो जत कर  यात आले  या सवसाधारण  सभेची पुरवणी वषय प का. 
वषय .1:- 
  संदभ:- महारा  महानगरपािलका (आकाशिच हे( कायसाईन) व जा हरात दिशत कर याचे िनयमन  
    आ ण िनयं ण) िनयम 2014  

तावना- 

 महारा  शासनाने िस द केलेले मंुबई ां ितक महानगरपािलका (जा हरात व फलक िनयं ण) िनयम 2003 आ ण इतर 
सव िनयम, आदेश, संलेख यांचे अिध मण क न, महानगरपािलका े ातील आकाशिच हे आ ण जा हरात दशनाचे िनयमन व 
िनयं ण करणारे महारा  महानगरपािलका (आकाश िच हे ( कायसाईन) व जा हरात दिशत  कर याचे िनयमन आ ण िनयं ण) 
िनयम, 2014 अंमलात आणले अस याने जा हरात परवानगी धोरण न याने िन त करणे आव यक झाले आहे. 
महानगरपािलका जा हरात धोरण पुढ ल माणे असेल- 

1. महानगरपािलके या जागा, इमारती कंवा जा हरात म थळांचा उपयोग क न महानगरपािलकेचा महसूल वाढ वणे. 
2.जा हराती या मा यमातून शहराचे स दय करण वाढ वणे. 
3.जा तीत जा त जा हरात थळे वकसीत क न यापार उ ोगांना चालना देणे. 
4. यवसाियक जा हरातदारा या साहा याने नागर कां या हतासाठ  उपयु  बोधनपर जा हराती काशीत करणे. 
5.जा हरात म थळांचा अनािधकृत वापर थांब वणे.  

6.जा हरात धोरणांम ये एकवा यता िनमाण क न सुसू ता आणणे.  

7.जा हराती या मा  यमातून िमळणा-या महसूलातून नागर  वाहतूक िनधी बळकट करणे व या िनधीतून वाहतुक वषयी सम या 
सोड व यासाठ  आव यक  या पायाभूत सु वधा िनमाण करणे व देखभाल कर  ो. 

जा हरात  काय णाली   व  ठळक  बाबी 
  नांदेड÷ वाघाळा शहर महानगरपािलका ह म ये व वध जा हराती कर याकर ता  महारा  महानगरपािलका (आकाश-िच हे 
( कायसाईन)  व जा हरात दिशत कर याचे िनयमन आ ण िनयं ण) िनयम, 2014 अंतगत धोरण िन त करावयाचे असनु 
महानगरपािलका ह म ये स या अ त वात असले या कायम जा हरात फलकांसह न यान  उभार यात येणा-या  सव जा हराती 
कर ता  िनदश खालील माणे असतील. 

भाग -1 
महापािलका  ह त  जा हरात  फलक  उभारणे  बाबत. 

 
1) शहरातील सव महापािलका मालम ांवर, महानगरपािलका जागेवर व पथ दव ेखांबावर असले या जा हरात थळांकर ता 

िनवीदा मागवुन जा हरातीचे ह क ावेत. यापोट  येणा-या देकार रकमेत जागे या भा याचा समावशे राह ल व जा हरात 
कर वेगळा राह ल.  

2) 
 

महापािलका व ुत खांब, गॅ  व महानगरपािलका मालम ा व जिमनीवर ल फलक लाव याकर ता  कर ता दोन 
वषाकर ता िन वदा  मागवनू जा तीत जा त देकार देणा-या अिभकरणास जा हरात ह क ावते. िन वदा आदेश 
ा ीपासून तीन मह ने फलक उभारणी कालावधी देय असेल, यानंतर िन वदे या कालावधीची गणना के ली जाईल. 

3) स या अ त वात असले या सव कार या जा हरात थळाऐवजी उ  िनयमातील तरतुद नुसार न याने सव कारची 
जा हरात थळे िन त कर यात यावीत.  

4)  
 

भाडे देकार मागवूनच या थळाचे िन वदा ारे जा तीत जा त भाडे व जाह रात फ  आका न दे  याचे कंवा नाकार  याचे 
सव अिधकार महारा  शासना या दनांक 21 जुन 2014 या िनयमांतील अट  व शत स अिधन राहनू  आयु ांना 
राहतील.  न याने िन त केले या थळांकर ता जा हर िनवीदा मागवून जा तीत जा त भाडे देकार देणा-या 
अिभकरणास थळे ावीत. 
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5) 
 

व मान करार कंवा या दनांकास हे िनयम अंमलात येतील या दनांकापासून ितन म ह यां या सवलतीची मु त 
यापकै  जे अगोदर समा  होईल. यावेळ  महापािलके या जिमनीवर ल व मान सव जा हरात फलक काढून टाक यात 
येतील. याम ये महानगरपािलका मालमतांवर ल तसेच खासगी इमारती व जमीनीवर ल जा हरात थळांचा समावशे राह ल. 

 भाग -2 
 जाह रातदारान  महानगरपािलकेसोबत  करावयाचा  करार,  भुईभाडे  व  जाह रात  फ   दे याबाबत 
1) महापािलका मालम ा, र ते, उ डाण पुल, व ुत खांब व इतर ठकाणे यावर ल जा हरातीचे ह क दे  याकर ता िनवीदा 

मागवूनच जादा भाडे देकार देणा-या अिभकरणास दोन वषाकर ता ह क दे  यात यावते.  
2) जाह रातीसाठ  न याने जागा िन त झा यानंतर जागे या भाडयाबाबत महानगरपािलकेशी 100/- पयां या मु ांक शु क

पेपरवर करारनामा क न दयावा लागेल. 
3) संबंिधत अिभकरणास जा हरात थळांसाठ  महापािलकेने िन त केले या एकूण कालावधीच े वा षक भुईभाडे व वा षक 

जाह रात फ  एवढया रकमेचा अगाऊ भरणा करावा लागेल. 
4) जा हरात अिभकरणास वकास िनयं ण विनयमांच,े अिधिनयमा या आ ण याखालील िनयमां या तरतुद ंचे पालन करणे 

बंधनकारक राह ल. 
5) जर शु क वह त कर यात आले या काळात दान कर यात आले नाह  तर तीन म ह या या वलंबाकर ता परवाना 

शु का या 25% रकमेइतक  आ ण सहा म ह या या वलंबाकर ता 50% रकमेइतक  आपसमेळाची  र कम देय असेल. सहा 
म ह या यापुढे  होणा-या वलंबाकर ता परवाना र  कर यात येईल. 

6) कराराची मु त संप यानंतर अिभकरणाने या जागा व या ठकाणी जाह रात करणेसाठ  उभारलेली जागा ह  महापािलकेस रकामी 
क न ावी लागेल. 

7) आयु ां यालेखी परवानगीिशवाय कोणतेह  अिभकरण जाह रात लावणार नाह . दोन वष मु तीकर ता यित र  न याने िन त 
केले या ता पुर या जा हरात थळांवर व खाजगी जा हरात थळांवर जा हरात कर याकर ता येक थळिनहाय वेगळा अज 
क न परवानगी घेणे आव यक राह ल. 

8) अजास पुढ ल द ताऐवज जोड  यात येतील. 
1. ज यावर जा हरात दिशत कर याचे ता वत असेल या जिमनी या/ इमारती या मालकाकडन घेतलेले नाहरकत ू

माणप  
2. या जिमनीवर जा हरात करावयाची आहे ती  जमीन महानगरपािलका, शासन, बंदर    व त यव था महारा  गहृ 

िनमाण व े वकास ािधकरण, मंुबई महानगर देश वकास ािधकरण या सार या  सावजिनक ािधकरणाकडन भाडे ू
प टयाने दे यात आलेली असेल तर प टाकाराचे  (Leassor) ना हरकत माणप  देखील आव यक आहे. 

3. इमारती या गढ वर ल फलकाबाबत, सवात वर या मज यावर ल भोगवटादाराचे ना हरकत माणप  आव यक आहे. 
4. सहकार  गहृिनमाण सं थेचे ना हरकत माणप  असेल तर, सं थे या सव सद य मंडळा या बैठक म ये रतसर मंजुर 

केले या ठरावाची, या सं थे या लेखाप र काने मा णत केलेली त. 
5. या थाना या 1’:2500” या माणातील आधारभूत नकाशा  या आ ण 1’:250” या माणातील खंड नकाशा या दोन ती. 
6. ता वत जा हरात थळांची आखणी व रंगयोजना आ ण याचे नेमके थान दश वणारे  रेखािच  तसेच बा  काश 

खळ यांसह संगणक िनम ती संक पिच  यां या  दोन ती 
7. ता वत जा हरात थळावर ल ता वत फलका या िच हांकनासह या थळांची 10X8 इंच आकाराची दोन छायािच .े 
8. या थानाम ये 50 मीटर या आत एकाच रांगेत कोणतीह  झाडे कंवा अ  य कोणताह  फलक अ त वात अस याचे, 

यां या आकारासह दश वणा-या थाना या नकाशा या दोन ती. 
9. आव यकता अस यास, पोलीस (वाहतुक)  आयु  आ ण महानगरपािलके या उ ान   वभागाकडन स म ािधकार  नाू -

हरकत माणप  मागवील. 
10. जेथे जेथे आव  यक असेल तेथे तेथे, भारत सरकार या नागर  वमानचालन वभागाचे ना-हरकत माणप  
11. परवाना ा  संरचना अिभयं याने मा य केलेला संरचना मक मांडणी कंवा आराखडा   तसेच संरचना मक मांडणीचे हशेब 

फलका या संरचनेची मांडणी कंवा आराखडा जोडप -एक म ये नमूद केले या फलक उभारणीबाबत या विनदशांनुसार 
असेल; 

12. या इमारतीवर जा हरात उभारावयाची असेल या इमारतीचे, परवाना ा  संरचना अिभयं याचे संरचना- मजबुती माणप  
आ ण फलका या संरचनेचे संरचना-मजबुती माणप ; 

13. महारा  दकाने व आ थापना अिधिनयम अ वये न दणी माणपु  
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9) सवसाधारण शत  : 
 जा हरातीसाठ  परवानगी पुढ ल मागदशक त वा ारे दे यात येईल आ ण अशी मागदशकत वे अित र  शत  अस याचे

मान  यात येतील मा हती परवानगीचाच भाग असतील. 
1. कं ाटा या कालावधीम ये कोणतीह  भर घाल  यास कंवा फेरबदल कर  यास आयु ां या पुव परवानगीिशवाय अनुमती दली 

जाणार नाह . (जा हरात बदलाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.) 
2. जर आयु ांनी लेखी नमुद करावया या कारणासाठ  जाह राती काढून टाक  यास सांिगतले असेल तर अिभकरणाने या ताबडतोब 

काढून टाकणे बं  ानकारक राह ल. जर या काढून टाक या नाह  तर आयु ास अशी जाह रात काढून टाकता येईल व या 
बाबतचा खच संबंिधत अिभकरणाकडन वसुल करता येईलू . 

3. आयु ांचे समाधान हो  याइतपत जाह रात व छ, सुबक आ ण सुर त थतीत असावयास पा हजे. आ ेपाह जा हराती करता 
येणार नाह त. 

4. ता पुर या जा हराती व ुत पथ दवे / वाहतूक िस  नल इ याद वर लाव यास ितबंध असेल व अगोदर लावले या अिधकृत 

जा हरातीसमोर फलक लावता येणार नाह . 
5. जा हरातीमुळे अपघात वा दघटनाु  घड यास अिभकरणाची जबाबदार  असेल व जा हरात फलका संदभात संबंिधत अिभकरणास 

वमा काढणे बधंनकारक राह ल. 
6. जा हराती या मजकुरामुळे समाजा या कोण याह  घटकां या भावना दखावतीलु  अथवा सामा जक, धािमक तेढ िनमाण होईल 

अथवा कायदा व सु यव थेचा  िनमाण होईल असा मजकूर िच फत, घोषवा य, ितमा इ. दिशत करता येणार नाह . 
7. वाहतूक  िनय ंक द याचे खांब, वृ ांना हानी पोहचवून अथवा आधार घेऊनजा हरात करता येणार नाह . 
8. ता पुर या जा हरातींचा कालावधी एका मह यापयत असेल परंतू अिभकरणाने यांना जा हरात करावयाचा कालावधी िन त 

करवनू यावा व यानंतर जा हरात परवानगीकर ता कमान ितन दवस अगोदर महानगरपा िलकेकडे अज सादर करावा. 
9. ठरवून दले या जा हरात थळावर जा हरात केली नाह  तर, ती अनािधकृत जा हरात समजून काढ यात येईल. 
10. कॅनाप/े फुगे यावर जा हराती करता येतील परंतू यामुळे वाहनधारकाचे ल  वचिलत होणार नाह  याबाबत काळजी घे यात येईल.  
11. परवाना ा  जा हरातीसमोर दसरू  जा हरात उभार यास वनापरवानगी जा हरात समजून वना वलंब काढ  यात येईल व ते सा ह य 

कोण याह  सबबीवर परत कर  यात येणार नाह . 
12. दकानेु  / सं था यावर ल  यां या नावा  यित र  इतर जा हरात फलक लावावयाच ेअस यास  यांना महानगरपािलकेची रतसर 

परवानगी घेणे आव यक आहे. 
 भाग -3 
 रो  ाणाई केले या कंवा इले ॉिनक जा हराती  
 आयु , पुढे दले या व  वणनां या, रोषणाई के ले या कंवा इले ॉिनक जाह रातींना परवानगी देणार नाह . 
1) यायोग ेवाहनचालका या कंवा पादचा-यां या डोळयांना ास होईल. यामुळे वाहन चाल व  यास अ य कारे अडथळा िनमाण

होईल. इत या खरतेची कंवा चकाक ची रोषणाई केले या जा हराती. 
2) यायोग े कोणतीह  अिधकृत वाहतूक िच ह, साधन कंवा िस  नल ई याद  अ प  दसतील कंवा यांची प रणामकारकता

कमी होईल अशा, रोषणाई के ले या जाह राती. 
3) िनवासी जागामधील  िनऑन  जाह रात फलके लुकलुकणार  नसावीत. 
4) रोषणाई रा ी 10 वा./ 11 वा. लागु असणा-या वेळेनुसार बंद ठेवावा. 
5) क ा य कंवा चलिच  ड जटल जा हरातींना परवानगी दली जाणार नाह . एलइड  दशक पट ( ड ले) हे केवळ थर 

िच ी असावते. कमान दर 10 सेकंदानंतर ितमांम ये होणार बदल अनु ेय असेल.  
 भाग -4 
 जा हरात फलकांचा आकार- 
1) जाह रात फलकांचा माण आकार- पुढ ल माणे असेल. 
 1.    3.05 मीटर (10 फूट) X 6.10 मीटर (20 फूट) 
 2.   6.10 मीटर (20 फूट) X 6.10 मीटर (20 फूट) 
 3.   7.625 मीटर (25 फूट) X 7.625 मीटर (25 फूट) 
 4.   9.15 मीटर (30 फूट) X 6.10 मीटर (20 फूट) 
 5.   12.2 मीटर (40 फूट) X 3.05 मीटर (10 फूट) 
 6.   12.2 मीटर (40 फूट) X 6.10 मीटर (20 फूट) 
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 परंतु, खालील ठकाण या जा हरातींबाबत स म ािधका-यास वगेवेग या आकारा या जा हरातींना अनुमती देता 
येईल. 

 (एक)  िनगम  िभंत, 
 (दोन)  भूयार  मागाचे वेश ार 
 (ितन) वरपुलाचे कठडे आ ण असेच इतर व  ाम आकाराचे कोनाडे याच माणे जलयाने, तराफे आ ण वाहने. 
2) कोणताह  जाह रात फलक र या या पातळ या 12.2 मीटर ( 40 फूट) पे ा अिधक उंचीवर उभारता येणार नाह . जाह रात 

फलका या पृ तळ कंवा तळभाग हा, र या या पातळ पासून 3 मीटर (10 फूट) पे ा कमी नसेल, इत या उंचीवर असेल. 
3) व मान र या या कंवा मागा या ं द पासून पूढे 1.50 मीटर एवढे कमान अंतर ठेव  यात येईल.  पदपथावर कोणताह  

जाह रात फलक कंवा जाह रात लाव  यात येणार नाह . 
4) जाह रात फलकांनापुढ ल प र थतीत परवानगी दे  यात येणार नाह . 

1. महानगरपािलके या मते कोण याह  जाह रात फलकामुळे ािधकृत वाहतूक िच  ह अथवा िस  नल याबाबत ग धळ िनमाण हो  याचा
संभव असणे.  

2. जाणा-या, येणा-या कंवा दोन माग  वाहनांना वाहतूक कर  याम ये अडवणूक होईल अथवा दस  याम ये अडथळा िनमाण होईल
अशा प दतीने व अशा ठकाणी कोणताह  जाह रात फलक लावणे. 

3. समु , सुय दय,सुया त, ऐितहािसक, धािमक, विश  वा तू व पुतळे पाह  यासाठ  असले या ठकाणाहनू  ते पाह  यासाठ
अडथळा िनमाण होईल अशा कोण याह  जाह रात फलकास परवानगी दे यात येणार नाह . 

4. आयु  ठरवतील अशा पुरात व शा ीय, ऐितहािसक कंवा वंशीय या मह वा या असतील अशा इमारतींवर जा हरात फलक 
लाव यास परवानगी दे यात येणार नाह .  

5. ऐितहािसक, पुरात वशा ीय, वंशीय या मह वा या असले या कोण याह  इमारतीचे अथवा मारकाचे अवलोकन कर  यात
अडथळा आण  याचा संभव आहे अशा कंवा अशी को  ातीह  इमारत अथवा मारक उभार  या या आड येईल असा को  ाताह  जाह रात
फलक लाव  यास परवानगी दे  यात येणार नाह . 

6. यावर ल जाह राती ारे सावजिनक िनितम ा आ ण स यता यांचे उ लंघन हो  याचा संभव आहे असा जाह रात फलक लाव यास
परवानगी दे यात येणार नाह . अशी जाह रात दिशत  के याने सावजिनक िनितम ा व स यता यां या माणकांचा भंग होईल
अशी आयु ांची खा ी झाली तर, अशी लेखी सूचना ा  झा यानंतर अिभकरण, ती जाह रात ता काळ काढून टाक ल. 

7. पादचा-यां या मागाम ये कंवा यांना माग दस याम ये अडथळा िनमाण होईल अशा र यावर ल जाह रात फलक लाव यास
परवानगी दे यात येणार नाह . 

8. कोण याह  थािनक सुखसोयीला बाधक ठरेल, अशा जाह रात फलकास परवानगी दे यात येणा र नाह . 
9. अगोदर लावलेली कोणतीह  जाह रात दस  याम ये अडथळा िनमाण होईल असा जाह रात फलक लाव यास परवानगी दे यात येणार

नाह . 
10. जाह रात फलका या येक बाजुला 25 मीटर अंतरातील अ त वात असलेले वृ  राखणे. जतन व संर ण कर  याची एकमेव

जबाबदार  अिभकरणाची असेल या अट ची पुतता हो  यासाठ  अशी सं था याजमु  अनामत र कम .2,500/- (अ र  पये दोन
हजार पाचशे फ  ) येक वृ ासाठ  अनामत ठेव हणून ठेवील व िनयम अ त वात ये  यापूव  जाह रात फलक उभार  यास
मा यता िमळालेले अिभकरण फलका या येक बाजुला 25 मीटर अंतरातील दोन  ाषापे ा कमी वय असले या वृ ाची 
महानगरपािलके या उ ान अिध कां या मा यतेने इतरह  जाती या वृ ांची पुन थापना करेल. तसेच पुन थापनसाठ  ती वृ  
.500/- ( पये पाचशे फ  ) ठेव महानगरपािलकेकडे जमा करेल. 

5) जा हरात थळा या िन वदेचा कालावधी सवसाधारणपणे 2 वष असेल. महानगरपािलके या जागे या बाबतीत विन द  थळ
जाह रात लाव  याकर ता आय  तांकडनू  लेखी परवानगी द यानंतर, आयु  त  अिभकरणासोबत एक करार (दोन तीत) करतील.
खाजगी जागेवर ल जाह रात थळांचे नुतनीकरण कर  यासाठ  आयु  तांकडनू  याबाबत वचार कर  यात येईल. 

6) जाह रातीसाठ चे भाडे आ ण फ  महानगरपािलकेने वेळोवेळ  मा य केले या दरानूसार, अिभकरणाकडन वसूल कर यात येईलू , 
अिभकरण महानगरपािलकेला अ ीम हणून भाडे कंवा फ  देईल. 

 भाग -5 
 महापािलका ह त वेश ार  (ग )  उभारणे बाबत.  
 महारा  शासनाने महारा  महानगरपा िलका अिधिनयम (1949 चा 59) महारा  महानगरपा िलका (आकाश-िच हे 

( काय साईन) व जा हरात दशन िनयमन व िनयं ण) िनयम 2014 अ  वये थापन केले या रचना केले या सव
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महानगरपािलकासंाठ  कलम 456(अ) या पोटकलम 1 या आ ण कलम 244 व 245 या ारे दान कर यात आले या 
अिधकाराचा वापर क न  

 शासन िनणय मांक पीएमसी -3010/ . ं .394/ 10 न व 22 अ वये  महारा  महानगरपा िलका (आकाश-
िच हे ( काय साईन) व जा हरात दशन िनयमन व िनयं ण) िनयम 2014 तयार केलेले आहेत. या िनयमास अधीनराहनू
महानगरपािलका खाजगी जागेत जा हरात लाव यास ता पुरती कापड  फलक, होड ग व इतर जा हराती लाव यास परवानगी देते. 

 महापािलका े ात महानगरपािलके या न याने िन त केले  या जा हरात थळां या जागेवर जाह रात उभार  यास
परवानगी द यास या मा यमातून महापािलकेस महसूल ा  होईल व जा हरात फ  आका न दे याबाबतचे धोरण ठर व यात 
आले आहे. याच धोरणा या अनुषंगाने महानगरपािलके या ह त महामागावर या ठकाणी महापािलके ची ह  सु  होते, वा
शहरात व वध ठकाणी वेश ार, दशादशक उभार याकर ता खालील माणे कायप दती ता वत कर  यात येत आहे. 

1) महानगरपािलका ह तील वशे ार (गँ ) वर जा हरात लाव याकर ता िन त केले या थळांकर ता िन वदा मागवून 
जा हरातीचे ह क ावते. 

2) महानगरपािलका ह म ये एखा ा जागेवर न वन वेश ार ( ँ ) उभार याकर ता अिभकरणाने ताव सादर के यास सदर 
जागेकर ता िनवीदा मागवून जा हरातीचे ह क दे यात येतील. 

3) अिभकरणास वशे ार जा हरातीचे ह क 2 वषाकर ता दे यात येतील. 
4) वशे ार उभार  याचा ताव वकारणे कंवा नाकार  याचे सव अिधकार महारा  महानगरपा िलका   (आकाश िच हे 

( काय साईन) व जा हरात दशन िनयमन व िनयं ण) िनयम , 2014 या िनयमातील अट  व शत स अधीनराहनू
आयु ांना राहतील. 

 भाग - 6  
 खाजगी  वाहनांवर ल  जा हराती - 
1) महापािलका ह म ये व वध र यावर वाहनां ारे जा हराती करता येतील, परंतू मुख र यावर जा हराती / रोड शो

करता येणार नाह . यामुळे वाहतूक स अडथळा होईल. ते वाहन अशा रतीने जा हरात चांग या कारे दिशत कर यासाठ  
मो या या ठकाणा या आसपास चाल वता येते कंवा ते उभे करता येते. परंतु या ठकाणी वाहतुक स अडथळा होणार नाह  
याबाबत द ता यावी.  

2) रोड शो वाहनांच े ती दन, ित वाहनाचे दर सवसाधारण सभा ठरवेल, या माणे असतील. 
3) खाजगी वाहनांवर जा हराती ल  वचिलत करणा-या नसा यात. 
4) वाहनांवर ल जा हरातीकर ता शहर पोलीस वाहतूक शाखेचे नाहरकत माणप  यावे लागेल. 
5 वाहनांवर जा हराती करतांना जा हरात / नाव / घोषणा हे सरफे स या 50% पे ा जा त नसावीत. 
6) जनवाहतुक या वाहनांतगत फलक लावून जा हराती करता येईल, परंतू यामुळे वाहनचालकाचे ल  वचिलत होणार नाह  याची

तज वज करावी. एलइड  दशक पट ( ड ले) हे केवळ थर िच ी असावेत. कमान दर 10 सेकंदानंतर ितमांम ये होणारा
बदल अनु ेय असेल.  

7) येक वाहनांकर ता वेगळा अज करावा लागेल. 
8) पोलीस वाहतूक वभागाने/ आर.ट .ओ.नी अशा जा हरातींना आ ेप घेत यास, या जा हराती काढा या लागतील. 
9) डले हर  हॅन/ वाहन यावर वत: या कंपनी या डची जा हरात करता येईल.परंतू याची जा हरात कर भ न परवानगी घेणे

आव यक असेल. 
10) खाजगी वाहनांवर हालचाल यु  अिनमेशन ारे जा हराती करता येणार नाह त. 
 भाग -7 
 महापािलका  शहर  वाहतूक  बसेसवर ल  जा हरातीचे धोरण -  
 महापािलके या  प रवहन वभागाकडनू  चाल व  यात येणा-या बसेस, बसथांबे व बस डेपो याम ये श य असेल

ते थे जा हराती करणे, पी.पी.पी. ( Pu b l i c  P r i va te  P ar t n e r sh i p )   प दतीचा अवलंब करणे इ याद  कारे य  कर  यात
यावते. 

 नांदेड ÷ वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीम ये शहर बस वाहतूक बसेसवर आतील व बाहेर ल बाजूने जा हराती कर  यास 
िन वदा ा रे  देकार मागवून जा हरातीचे ह क दे यात यावेत. 

1 जा हरातीचे कार : 



 

Page 6 of 14 F:\SHATALWAR_N_B\GB\MR. SATTAR\14.08.2014 GB\SUPPLIMENTRY AGENDA.doc 

6 

क) 
 
महापािलके या शहर वाहतूक बसेसवर बा हे र ल  बाजून े से फ अड िस ह लॅ टक िशटवर बहरंगीु  जा हरात करता
येईल. तथा प ऑईल पेट ंग करता येणार नाह . 

ख)  

 
परंतु बस या बाहेर ल बाजूने कोणताह  फलक / े म लावता ये णा र  नाह  कंवा कािशत जा हरात करता येणार  नाह . 

ग)  
 
बस या उजवी बाजू, डावी बाजू व पाठ मागील बाजूने िन त क न दले या आकारातच जा हरात िस द करावी लागेल. 

घ)  
 
बसम ये वाहनचालका या पाठ मागील बाजूस उज या कोप-यात काह  भाग (महापािलकेने सुच वले या. उदघोषणा, सूचना वा 
जा हराती िस द करा या लागतील). 

ड)  

 
बसमधील जा हरातीमुळे बसमधील महामंडळा या वाशांकर ता असले या सूचना झाक या जाणार  नाह त. याची द ता घेणे 
आव यक आहे. 

च) शहर वाहतूक या बसेसम ये एलइड व न जा हराती करता येतील, परंतु या थरिच ी असा यात. याम ये कमान दर 
10 सेकंदानंतर ितमांम ये होणारा बदल अनु ेय असेल.  

छ)  
 

महानगरपािलकेकडनू  आव यक असेल त  हा सद चा मजकुर पुर व  यात येईल. तो मजकुर वा िच पी सूचनाह  दे यात 

येईल. त े से फ अड िस ह लॉ टक िशट वर संबंिधत  अिभकरणास वनामू य िस द करावे लागेल. 
ज) बस या आतील बाजूने चालका या पाठ मागील बाजूस (जागा उपल धते माणे िन त क  शकता येईल अशा आकारात) 

कािशत जा हरात करता येईल. 
झ) कािशत जा हरातीचा बॉ स 1’  पे ा जादा जाड चा नसावा. 
ट)  
 

बस या पॅसेज वे म ये  उभे राहणा-या वाशां या सोयीसाठ  असले या हँड स, दरवाजा याआतील बाजूने वर ल 
भागावर, सीट या मागील बाजूस जा हराती या महानगरपािलके या वार य तावात नमूद अस यास अनु ेय 
राहतील. 

ठ)  बसेस या यित र  - 

 1. बस डेपो 
 2. बस टिमन स 
 3. बस थांब े
 या ठकाणी यावसाियक जा हराती अनु ेय राहतील. तथा प पी.पी.पी. ( P ub l i c  P r i va t e  Pa r t ne r sh i p )

त वावर ल  वकास करावया या बस डेपो, टिमन स व बसथां या या बाहय व आ ती ल  भागावर करावया या जा हरातीचे
ह क महानगरपािलकेकडे कंवा वकासकाकडे राहतील याचा िनणय करण पर वे घेतला जाईल. मा  जा हराती या
मजकुराब ल, वणणाब ल यातील याब ल, िच ाब लचे िनबध इतर जा हरातींना जे लागू असतील, तेच कायम असतील. 

 क ा य  कारातील  जा हराती :- 
 चिलत अिधनियमातील सव तरतूद या मयादेत बस टिमन सवर क ा य कंवा चलिच  डजीटल जा हरातींना 

परवानगी दली जाणार जाणार नाह . एलइड  दशकपट  ( ड ले) हे केवळ थरिच ी असावेत. कमान दर 10 
सेकंदानंतर ितमाम ये होणारा बदल अनु ेय असेल. मा  याचे ह क महानगरपािलकेकडे िनह त असतील. 

1 इतर  छापील  कारातील  जा हराती :- 
 महानगरपािलकेने ह क राखुन ठेवले या अथवा वकासकास ह तांतर त केले या अथवा बस ऑपरेटरला ह तांतर त केले या 

ह कां यित र  अ  य कोणालाह  कोण याह  व पात छापील यावसाियक जा हरात प के नमूद केले या ठकाणी  दिशत, 

वाटप करता येणार नाह त. 
2 जा हरातीचा  आकार :- 
 उपल ध बसेस, जा हरातीचे थळ, आकार व कार यांचे िनधारण आयु  क न देतील, या माणेच जा हरातीचा आकार 

असेल. 
3 जा हरातीचा  कालावधी :- 
क) येक बसेस वर ल ता पुर या जा हरातींचा कालावधी 1 म ह यापयत असेल. तसेच िन वदा ारे ावया या जा हरातीचा 

कालावधी 2 वष असेल. 
ख) जा हरात जुनाट झाली कंवा फाटली तर वेळोवेळ  तपासणी क न, सु थतीत जा हरात ठेऊन बसेसची दराव थाु  वाटेल असे 
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सा ह य बदलावे लागेल. 
ग) जा हरात बदल करतांना आयु  यांची परवानगी घेऊनच  जा हरात िस द करावी लागेल. 
घ) जा हरात ह का या रकमेिशवाय लागू असलेले जा हरात कर भरावे लागतील. 
4. जा हरात  ह क  अह तांतरणीय :- 
अ) अिभकरणास जा हरातीची िस द  वत:च करावी लागेल. दसु-या कोण याह  य ,सं था वा अिभकरण यांना ह काचे 

ह तांतरण करता येणार नाह . 
5. वशेष  जा हराती  िस द  करणे  :- 
 शहरातील नागर कांना वशेष प र थतीम ये मोठया माणात मा हती होणे वा सूचना दे याकर ता शासनाकडनू  पंधरा 

दवसांपयत जा हरात िस द करणे आव यक असेल. 
7. ितबंिधत  जा हराती :- 
क) जा हरातीम ये तंबाखुज  य पदाथ, गुटखा, म  वा इतर नशे या पदाथाची जा हरात करता येणार नाह . 
ख) कोणातीह  य , सं था व समाजा या भावना द:ुखवणार  कोणतीह  जा हरात व मजकूर िस द करता येणार नाह . 
8. महानगरपािलकेचे  वशेष  अिधकार :- 
अ) नांदेड÷ वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील य  / सं था यांना महानगरपािलकेतफ काह  मह व या सूचना देणे वा 

महानगरपािलकेतफ िस द  ावयाचा मजकूर वषातून पंधरा दवसापयत िस द करावा लागेल.   
9. वाद िनवारण:- 
 जा हराती वा मजकूर िस द ारे कंवा इतर कारे वाद िनमाण ा यास, या वषयी आयु  यांचा िनणय अंितम 

असेल. यां या िनणयानुसार अंमलबजावणी करणे अिभकरणास बंधनकारक असेल. 
 भाग -8 
 जा हरात  धोरण  सुधारणा  : 
1) वेळोवेळ  सवसाधारण सभा व आयु  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांनी केलेला आदेश व सूचनांची 

अंमलबजावणी करणे हा धोरणाचा भाग हणून ा  धर यात येईल. . 
2) जा हराती सुबक व व छ असा यात, या जण असू नयेत. याबाबत तपासणी क न वेळोवेळ  जण  जा हराती काढा यात. 
3) जा हरातीमुळे चालक / वाहक यांना ास होणार नाह  अथवा यांचे ल  वचिलत होणार नाह   अशा ठकाणी व अशी जा हरात

क  नये. वशेषत: बस डेपो, बसथांबे, टिमन स ई. 
4) जाह रातीचा आकार व कार िन वदेत नमूद के या माणेच असावा. अपवादा मक प र थतीम ये आयु  यांची मा  यता घेऊनच

जा हरातीचा कार वा आकार बदलता येईल. परंतू आकार वाढला असेल तर िन वदेनूसार ा  होऊ शकणार  ती चौ.मी.दराने वाढ व
र कम भरावी लागेल. 

5) बसम ये वा बाहेर अनािधकृत जा हराती िस द कर  यात आ या तर या व द कायदेशीर कायवाह  िनयु  त अिभकरणास करावी
लागेल. याकर ता महा नग रपा िल केक डन ू को  ाताह  खच अनु ेय राहणार नाह . यासाठ चे सव कायदेशीर अिधकार सदर
अिभकरणास असतील. 

6) िनयु  त अिभकरणाने उ  त जा हराती वषयक धोर  ा व इतर अट  मा  य क न, वह त कालावधीत िनयिमत र कम भरणा
करावी. तसेच अट  व शत  मा  य अस याब लचा करारनामा .100/- बॉडं वर क न देणे आव यक आहे. 

7) एक वषाचा जा हरात कर व ह क देकारा या रकमेइतक  रकम सुर ा अनामत र कम  हणून वना याजी ठेवावी लागेल. 
8) वर ल अट  व शत चे उ लघंन के यास, अिभकरणास एक नोट स देऊन संबंिधताने सुधारणा न        के यास करार र

कर  यात येईल व संबंिधत अिभकरणास काळया याद त टाक यात येईल. 
 उपरो  अट  व  शत   महारा  महानगरपािलका  अिधनियम, 1949 अतंगत आकाश-िच हे  ( काय साईन) व जा हरात फलक

दशन िनयमन व  िनयं ण िनयम, 2014 मधील तरतूद  नुसार पुरक हणून लागू असतील. 
 भाग -9 
 परवा या या शत  -   
1) परवानाधारक, फ  महानगरपािलकेने मा  यता दले या जागेवर आ ण परवा याम ये उ ले खले या कालावधीकर ताच आकाश-

िच ह  उभारेल. परवा या या कालावधीम ये आकाश-िच ह  सु थतीत राह ल हे पाहणे देखील याचीच जबाबदार  असेल.  
2) परवानाधारक, आकाश-िच हा या दशनीय ठकाणी परवाना मांक, वैधता दनांक आ ण याचे नांव कंवा तीक लावील. 
3) परवानाधारक, आकाश-िच ह उभार  यापुव  सरंचना अिभयं याकडनू  थरता माणप  घेईल. परवानाधारकाने लोकांना कोणतीह
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हानी कंवा नुकसान पोहोचणार नाह  अशा कारे आकाश-िच ह सु थतीत ठेव  याची काळजी घेईल. असे नाह  घडले तर, ती केवळ
याचीच जबाबदार  असेल आ ण ती महानगरपािलकेची जबाबदार  असणार नाह . तसेच आकश-िच हाचा वमा उतर व याची 
जबाबदार  संबंिधत परवानाधारकाची असेल.  

4 परवानाधारकाने जा हरात फलकाचा मालम ा कर िनयमानुसार भरणे आव यक राह ल. 
5 परवानाधारकाने खालील बाबींचे उ लंघन के यास परवाना र  कर यात येईल. - 
क) महानगरपािलके या पूवपरवानगी िशवाय  आकाश-िच हा या आकारात / ठकाणात बदल केला तर, 
ख) नैसिगक कंवा इतर कोण याह  कारणामुळे जर आकाश-िच हाचे नुकसान झाले असेल तर, 
ग) यावर आकाश-िच ह उभारलेले आहे अशी इमारत महानगरपािलका ािधका-याने असुर त अस याचे घो षत केल ेअसेल तर, 
घ) महानगरपािलके या मा  यतेिशवाय जर मुळ जमीनमालकाने आकाश-िच ह उभारणीस भर घातली असेल / फेरबदल केले असतील 

तर, दलेला परवाना र  झा याचे मान  यात येईल. 
 

ड) र ता ं द करणा या कंवा इतर सावजिनक योजना या कारणामुळे परवानगी िमळाले या ठकाणास जर बाधा पोहोचत असेल तर, 

महानगरपािलका ािधकरणाने करारिन द  केले या कालावधीत परवानाधारकास आकाश-िच ह  काढून टाकावे लागेल. जर याने 

असे केले नाह  तर, अशी सरंचना महानगरपािलकेकडनू  काढून टाकली जाईल आ ण यासाठ  होणारा खच परवानाधारकांकडनू  एका 
ह यात वसूल कर  यात येईल. परवानगी र  के यामळे फ  आगाऊ भरलेला जा हरात कर परत िमळेल. यािशवाय परवानाधारकास 
इतर कोणतीह  नुकसान भरपाई देय होणार नाह . 

 
च) वर ल मु ा ‘ड’ म ये उ ले खले या कारणांमुळे जर आकाश िच हास दलेली परवानगी र  केली असेल तर, पयायी जागेची

यव था कर  याची जबाबदार  महानगरपािलकेवर असणार नाह  व परवानाधारकाने इतर य , सं था यांचेशी करार केला
असेल, यास महानगरपािलका बांधील राहणार नाह .  

छ) परवाना, हा दे  यांत आ या या दनांकापासून अमंलात येईल. परवानाधारक ठेव हणून सहा मह  यां या भाडयाइतक
र कम जमा कर ल आ ण खाली द या माणे वा षक फ   दोन सहामाह  ह यांत आगाऊ देईल - सदर र कम सहामाह  
कालावधी या प ह या म ह यात भरणा करेल. 

    1 ए ल ते 30 स टबर  

    1 ऑ ट बर ते 31 माच  
ज) परवा याचा कालावधी संप यानंतर जर परवानाधारकाला परवाना या कालावधी पुढे सु  ठेवावयाचा असेल तर, परवाना या

समा ी या तारखे या 30 दवस अगोदर संबंिधत परवानाधारक महानगरपािलकेकडे वह त नमु  यात अज कर ल. अशा
वनंतीनूसार परवा याचा कालावधी आणखी वाढ व  यास मंजुर  देणे महानगरपािलके या आयु ास बंधनकारक राहणार
नाह . जर, महानगरपािलका आयु ान ेपरवानाधारकाची  वनंती वचारात घेतली नाह  तर, वत: या खचाने आकाश-
िच ह काढूनटाकणे ह  परवानाधारकाची जबाबदार  राह ल. 

झ) परवानाधारक हा वत:च परवा याचा वापर कर ल आ ण महानगरपािलका आयु ां या पुव परवानगीिशवाय इतर 
कोणतीह  य  / सं था याचा वापर करणार नाह . 

 महानगरपािलके या मालम ा/ वाहने, सावजिनक मालम ा व खाजगी मालम ा इ याद वर ल जाह राती या
योजनासाठ  धोरण व िनदश याकर ता मा  यता िमळावी. सदर ल अट  शत  महारा  महानगरपािलका  अिधनियम  1949

अतंगत महारा  महानगरपािलका (आकाश-िच हे ( काय साईन) व  जा हरात दशन िनयमन व िनयं ण)  िनयम, 2 0 1 4
यास पुरक अट  व शत  असतील. 

      

 उपरो  माणे ताव मा  यते तव सादर. 
वषय .2 
 गुंठेवार  अिधिनयम 2001 पूव  या खुले भुखंड व  यावर ल बांधकाम िनयिमत कर  याकर ता मा.सवसाधारण सभा ठराव 
.174 द.24.01.2013 पयत मुदतवाढ दली होती. त ंतर संिचका  वीकार  याची कायवाह  बंद कर  यात आलेली आहे. 

नांवाशमनपा ह त अनेक अनािधकृत वसाहती असून  यातील बरेचसे नाग रकांनी  यां  या मालम  ता गंुठेवार  अंतगत िनयिमत 
केले  या नाह त अशा लोकांचा गुंठेवार  चालू करणे बाबत तगादा चालू आहे.  याअंनुषंगाने शहरातील मालम  ताधारकांना गंुठेवार  
करणे दाखल करता यावीत तसेच महानगरपािलके  या उ  प  नात  ार पडावी  याकर ता गंुठेवार  अिधिनयम 2001 अंतगत खुले 

भुखंड व अनािधकृत बांधकामे िनयिमत कर  याकर ता गंुठेवार योजनेस द.31 डसबर 2014 पयत मुदतवाढ देणे कर ताचा  ताव 
सवसाधारण सभे  या मा  यते  त सादर. 
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वषय .3 
महारा  शासन अ पसं याक वकास वभाग शासन िनणय मांक : अ व व-2009/ . .43/09/का-1/ द. 9 

फे ुवार  2009 अ वये क  शासनाने महारा ातील िन ीत केले या 43 अ पसं याक बहल े ासाठ  ाधा याने तसेच या ु
शहरा या एकुण लोकसं ये पकै  10% पे ा जा त अ पसं याकाची लोकसं या (मु लम, न, बौ द, जैन, शीख व पारशी) 
आहे, अशा शहरातील अ पसं याक बहल े ासाठ  मुलभूत नागर  सु वधा उपल ध क न दे यासाठ  शासना याु  अ पसं याक 
वकास वभागा तफ अनुदान दले जाणार असून मुलभूत नागर  सु वधां या उपल धतेसाठ  खालील माणे कामे घे याबाबत 
सुिचत केले आहे. 
1) क तानची व अं य वधी या जागेची द ती          ु 2) प या या पा याची सु वधा 
3) व ुत पुरवठा                                   4) सांडपा याची यव था 
5) र ते/ पथ दव े                                 6) सावजिनक व छता गहेृ 
7) आंगणवाड , बालवाड  क े            8)  समाज मंद र/सामा जक सभागहृ इ. 
9) इदगाह  

तसेच महारा  शासन िनणय ं . े वका-2014/ . ं .52/क.-7 द.21.06.2014 या अ वये अ पसं याक बहल ु
े ात वकास योजनेचे कामे सन 2014-15 क रता ता वत कर यासाठ  कळ व यात आले आहे. या नुसार खालील माणे 

कामे सुच व यात येत आहे. 
अ. . 

 
भाग 
. 
 

कामांचे नांव 
झोन . 1 

अंदा जत 
र कम . 
ल ात 

1 
 

16 
 

भाग . 16 अंतगत नई आबाद  येथील क तान म ये अंतगत सी. 
सी. र यांचे बांधकाम करणे. 

3.30 
 

झोन . 2 
1 
 

4 
 

नांवाशमनपा ह त भाग ं . 4 अंतगत ताजनगर म जदकडे जाणा-या 
र याचे िसमट करण करणे. 

3.30 
 

झोन . 3 
1 
 

32 
 

नांवाशमनपा ह तील भाग ं . 32 मधील बारा इमाम म जद 
क तानम ये सी.सी.र ता करणे. 

3.30 
 

झोन . 4  
1 
 

19 
 

नांवाशमनपा ह त भाग ं . 19 म ये गुलाम द तगीर ते बाराईमाम 
म जद पयत िस.िस.र ता करणे. 

1.55 
 

2 
 

23 
 

नांवाशमनपा ह त भाग ं . 23 म ये दशमेखनगर भागातील 
िस.िस.द त करणेु . 

1.85 
 

झोन . 5 
1 
 

39 
 

नांवाशमनपा ह त फरदोस म जद भाग ं . 39 म ये  आर.सी.सी. 
नाली करणे.  

1.65 
 

2 
 

36 
 

नांवाशमनपा ह त भाग ं . 36 म ये म जद समोर खड चा र ता 
तयार करणे . 

1.60 
 

झोन . 6 
1 
 

7 
 

नांवाशमनपा ह त भाग ं .7 म  ये उ  हास नगर तरोडा (खु) भागात 
म  जीद  समोर सी.सी. र  ता व नालीचे बांधकाम करणे.                                                                                                                       

3.30 

                                             एकुण .            20.00 
 
                  वर ल माणे सुच वले या कामामधुन कंवा  सव साधारण सभा सुचवतील ती कामे शासन िनणयानुसार 
. 20.00 ल ा या मयाद त कामास मा यता दे या तव ताव सव साधारण सभे समोर सादर.   
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वषय .4 
बएसयुपी योजने अंतगत महानगरपािलका ह त डपीआर-I ते डपीआर-XI अंतगत एकुण 27985 घरकुलास मा  यता ा  त 

आहे.  यापैक  एन. ट.सी. िमल प रसरातील 5136 घरकुलांचे काम जागा ह  तातंर त न झा  याने सु  होऊ शकलेली नाह त.  यामुळे 

स थती एकुण मंजुर 22849 पैक  16150 ऐवढया घरकुलाचे रेखांकन दे  यात आले असुन  यापैक  12881 घरकुले पूण कर  यात आलेली 
आहेत. उवर त 3269 घरकुलाच ेकाम गतीपथावर आहे. एनट सी िमल प रसरातील घरकुले वगळता डपीआर िनहाय घरकुलाचा वाव 

अंितम केला असता डपीआर .1 व 2 म  य ेअनु मे 613 व 1435 घरकुल िश  लक राहत आहेत.  

1) डपीआर-I साठ  साल सन 2006, डपीआर-II साठ  साल सन 2007 व IV ते X साठ  साल सन 2009 म  ये मंजुर  ा  त असून 

सदर ल डपीआर मधील कामाचे दर हे ज  हादरसुची 2005 ते 2008 दर  यानचे अस  याने चालु ज  हादरसुचीमधील दरानुसार 

बांधकाम सा ह  या  या कंमतींम  ये कमान 30% ते 40% नी वाढ झाली आहे. डपीआर-I, डपीआर-II व IV ते X मधील 

घरकुलांची मंजुर कंमत ित घरकुल .2.35 ल  ते .2.80 ल  ऐवढ  असुन  याच घरकुलाची साल सन 2012  या मंजुर दराने 

 यु.  हपूर  डपीआर .11 म  ये कंमत ित घरकुल .3.45 ल  एवढ  आहे.  यामुळे डपीआर .1 ते 10 या जु  या डपीआर 

ची  यु.  हपूर   या कंमतीशी तुलंना केली असता ित घरकुल .1.10 ल  ते 0.75 ल  ची तफावत आहे.  यामुळे या तफावती 
मुळे न वन कं ाटदार घरकुलांची कामे कर  यास तयार नाह त. 

2) डपीआर .1 व 2 म  ये अनु मे 468 व 1285 असे एकुण 1753 घरकुल लागणार असुन  यापैक  1603 घरकुल हे डपीआर .4 ते 

9 मधील व 150 घरकुल डपीआर .10 मधील बचतीमधून कर  याचे र  ता वत आहे. डपीआर .4 ते 9 मधील दर हे डपीआर 

.1 व 2 पे ा अिधकचे आहेत.  यामुळे या डपीआर  या दरान ेकं ाटदार काम करणे श  य आहे. 

3) डपीआर .4 ते 9 म  य ेएकुण 7119 घरकुल मंजुर असून अ पल स  लागार यांनी व किन  ठ अिभयंता, उपअिभयंता व कायकार  

अिभयंता यांनी वाव अंितम केला आसता सदर डपीआरम  ये 1603 घरकुलांची बचत होत आहे.  यानुसार सदर बचत झालेली घरे 

ह  डपीआर .1 व 2 मधील व   यांसाठ  लागणा-या घरकुलांसाठ   थलांत रत कर  याचे  ता वत आहे.  यामुळे डपीआर .1 

व 2 मधील लाभा  याना घरकुलांचा लाभ िमळू शकेल व कं ाटदार सदर डपीआर .4 ते 9 मधील दराने काम कर  यास तयार 
होतील. 

4) डपीआर . 10 (तरोडा खु व बु) म  ये एकुण 150 घरकुलांची बचत वाव अंितम होत आहे.  यामुळे सदर 150 घरकुल हे डपीआर 

.1 म  ये  थालंतर कर  याचे  ता वत आहे.  यामुळे या दराने कं ाटदार काम कर  यास तयार होतील व लाभा  याना घरकुलाचा 
लाभ िमळू शकेल. 

5) बएसयुपी योजना पूणता लाभा  यावर वसंबून असुन लाभाथ  दवाळ , दसरा, ईद, िभमजयंती, ल  न व इतर काय मामुळे तसेच 

 याचें मज  माणे  यांची अ  ती  वातील जुनी घरे रकामे कर त आहेत,  यामुळे मुदतीत घरकुले रकामे क न न द  याने व 

िन वदा दराम  ये वाढ झा  याने उवर त घरकुलाचे कामे पूण कर  याची मुळ कं ाटदाराची मानिसकता राह लेली नाह  व जु  या 
दरामुळे कं ाटदार पू ढल कामे कर  यास असमथता दश वत आहेत. 

6) बएसयुपी योजनेस क  शासनाने माच 2015 पयत मुदतवाढ दली असून सदर ल मुदतीम  ये पावसाळयाचा कालावधी वगळून 

केवळ 6 मह  याचा कालावधी िश  लक आहे. तसेच सदर योजनेस मुदतवाढ िमळ  याची श  यता दसून येत नाह .  यामुळे 

डपीआर .1 व 2 ची 2048 घरकुले क  शासनास परत करणे संयु क आहे व उव रत लागणार  1753 घरकुले ह  डपीआर 4 ते 9 

व 10  या बचतीमधून करणे श  य होईल. 

7) एनट सी िमल यांचेकडनू  आजपयत जमीन ह  तांतरण न झा  यामुळे घरकुल बांधकामास सु वात झालेली नाह .  यामुळे सदर 

डपीआर क  शासना  तरावर र  कर  याची कायवाह  चाल ूआहे. तसेच नोडल ऐज  सी,  हाडा, मंुबई यांनीह  सदर क  प क  

शासनास परत करणेबाबत प ाने कळ वले आहे.  यानुसार सदर क  पामधील डपी र   यासाठ  झालेला व इतर खच वगळून 

डपीआर .3 हा क  प र  क न, उव रत िनधी क  शासनास परत करणे आव  यक आहे. सदर क  पासाठ  क , व  ो ोग, 

मं ालय यांनी 2009 म  ये ना-हरकत माणप  द  यामुळे तसेच शासन  तरावर जिमन ह  तांतरासाठ  सकरा  मक कायवाह  

होत अस  याने सदर क  प हाती घे  यात आला होता. तसेच त  कालीन क य व  ो ोग मं ी यांनी  वतः एनट सी िमल नांदेड 

येथे भेट देवून जागा ह  तांतरण कर  याचे आ  वासन दल ेहोते. परंतु जागा ह  तांतर न झा  याने व योजनेचा उव रत अ  प काळ 

िश  लक अस  याने सदर क  प जागा ह  तांतर होवून पुण करणे श  य नाह ,  यामुळे क  प र  करणे आव  यक आहे. 

8) डपीआर .1 व 2 ची अनु मे 613 व 1435 असे एकुण 2048 घरकुल जुने दर अस  यामुळे कं ाटदार या दरावर काम कर  यास 

ई  छुक नाह त. तसेच डपीआर .1 व 2 मधील उव रत लाभाथ ना डपीआर .4 ते 10 मधील बचत होत असले  या घरकुलांचा 
लाभ देणे श  य आहे.  यामुळे डपीआर .1 ची 613 व डपीआर .2 ची 1435 असे एकुण 2048 घरकुले िसिमत डपीआर तयार 

क न शासनास परत करणे आव  यक आहे. 
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9) बीएसयुपी अंतगत महानगरपािलका ह त वविध झोपडप ट  भागाम  ये घरकुलाचे बांधकाम व मुलभूत सु वधा पूर वणेचे 

कामास डपीआर .1 ते डपीआर .11 अ  वये एकुण 27985 घरकुलास शासनाची मा  यता ा  त झा  यानुसार सदर ल 

कामासाठ  िन वदा माग व  यात आ  या असता कं ाटदारानी सदर ल िन वदा िन वदा दरापे ा  या  ती  या दराने भ न सादर 

के  या कारण डपीआर मंजुर  तव सादर करते वेळेस  यावष  या ज  हादरसुची नुसार दर  तावीत क न घरकुलाचे/ मुलभुत 

सु वधा पू र वणे  या कामाचे अंदाज प क सादर कर  यात आले. डपीआर मंजुर होवून िन वदा येस वलंब झा  याने व 

बाजारभावा म  ये दरवाढ झा  याने कं ाटदार जु  या दरा माणे काम कर  यास तयार न  हते. सदर ल  या  तीचा िन वदा देकार 

िन वदा मंजुर  करतेवेळेस  या ज  हा दर सुची नुसार तुलना क न व कं ाटदाराशी वाटाघाट  क न दर अंतीम क न सदर ल 

 या  ती  या देकारास मा  यता ा  तीसाठ   ताव मा.  थायी सिमती समोर सादर क न सदर ल  या  ती  या िन वदा देकारास 

मा.  थायी सिमतीची मा  यता ा  त झा  यानंतरच कं ाटदारास कायारंभ आदेश दे  यात आले व कामास सु वात कर  यात आली. 
10)  तसेच कामे गतीत असतांना काह  अित र  त बाबी उदभव  या असुन स  लागार यांनी िशफारस के  यानुसार व क  प 

पूण हो  याचे  ट ने सदर ल अित र  त बाबीचे काम हाती घे  यात आले  यानुसार डपीआर िनहाय िन वदा दरापे ा  या  तीचा 
देकार व अित र  त बाबीचा तपिशल खालील माणे सादर कर  यात येत आहे. 

11) अ) िन वदा कंमतीपे ा जा  तीची देकार र  कम. 

अनु . डपीआर . जा  तीची िन वदा 
र  कम 

1 डपीआर . 1 1024.45 

2 डपीआर . 2  1668.09 

3 डपीआर . 3 366.88 

4 डपीआर . 4 201.45 

5 डपीआर . 5 197.47 

6 डपीआर . 6 253.61 

7 डपीआर . 7 157.18 

8 डपीआर . 8 347.61 

9 डपीआर . 9 1775.64 

10 डपीआर . 10 1020.87 

11 डपीआर . 11 449.14 

एकुण 7462.39 
ल  

 
ब) अित र  त बाबीची र  कम  

अनु . डपीआर . No. अितर  त बाबीची 
र  कम 

1 डपीआर . 1 6261.10 

2 डपीआर . 2  2302.27 

3 डपीआर . 3 0.00 

4 डपीआर . 4 99.66 

5 डपीआर . 5 35.11 

6 डपीआर . 6 39.71 

7 डपीआर . 7 50.99 

8 डपीआर . 8 58.26 

9 डपीआर . 9 160.04 

10 डपीआर . 10 0.00 

11 डपीआर . 11 0.00 

एकुण 3372.12  
ल  
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उपरो  त त   यानुसार िन वदा र  कमेपे ा  या  ती  या िन वदा वर ल ( डपीआर .1 ते डपीआर .11) र  कम .7462.39 ल  असुन 

अित र  त बाबीवर ल र  कम .3372.12 ल  एवढ  येत आहे. 

 सदर ल िन वदा दरापे ा  या  तीची देकार र  कम व अित र  त बाबीवर ल खचास मुळ डपीआर म  ये कोणतीह  तरतुद नस  याने 

व शासन  तरावर पाठपुरावा क न ह  शासनाकडनु  सदर र  कम मंजुर होत नाह .  यामुळे सदर ल अित र  तबाबीवर ल व िन वदा 
कंमतीपे ा जा  तीची र  कम मनपा फंडातुन कं ाटदारास अदाई करणे आव  यक अस  याचे मत मुलेप यांनी  य  त केले आहे. परंतु मनपा 
िनधीतुन एवढ  र  कम देणे श  य नाह . सदर ल र  कम मंजुर डपीआर .4 ते 9 मधील मुलभूत सु वधां  या िश  लक िनधीतुन करणे श  य 

आहे. 

 कर ता वर ल माणे नमुद डपीआर .1 मधील 613 व डपीआर .2 मधील 1435 घरकुले डपीआर िसिमत क न 
तेवढया िनिधसह शासनास परत करणे, एनट सी िमल क  प .3 र  क न झालेला खच वगळून शासनास परत करणे, डपीआर 

.1  व 2 म  ये लागणार  घरकुले डपीआर .4 ते 10 मधील बचतीमधून करणे  या व ा  त िन वदावर ल  या  तीची देकार 
र  कम व अित र  त बाबीवर ल झालेला खच व पुढे होणारा खच बएसयुपी  या उपल  ध िनधीतुन अदाई करणेसाठ   ताव मा. 
सवसाधारण सभे समोर मा  यते  तव सादर.  

वषय .5 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका े ातील एन.ट .सी. िमल भागात बएसयुपी योजने अंतगत घरकुलाचे बांधकाम 

मे. पंधे इ  ाकॉ  स ा.िल. सोलापुर यांना कं ाट दे  यात आले होते. संबंधीत कं ाटदारांनी या ठकाणी घरकुल बांधकामाची 
तयार  पण केली होती. परंतू गु  दारा बोड व एन.ट .सी. यांची जिमन ह  तांतरणाची कायवाह  पुण न झा  यामुळे संबंधीत 
कं ाटदाराला  या े ात घरकुल बांधकाम हाती घेता आले नाह .  यामुळे मे. पंधे इ  ाकॉ  स ा.िल. सोलापुर यांनी  यांना या 
घरकुल बांधकामासाठ  दले  या Mob. Adv वर ल  याज माफ कर  याची वनंती केली आहे. ा  त प र थती वचारात घेता 
Mob. Adv वर ल  याज माफ करणे बाबत  वतं  अशी तरतुद नसली तर  शासना  या जलसंपदा वभागाकडे सन 1979-80 
म  ये िनमाण झाले  या अशा  वा पा  या प र थत जलसंपदा वभागाने शासन Circular No.MIS 1081/84(1358)MAJ-6 

dated:4thSept.1981  दारे  याज माफ चा िनणय घेतला होता. 
 महानगरपािलके  या बाबतीत असा िनणय  यावयाचा अस  यास  यासाठ  महानगरपािलका सवसाधारण सभेची मा यता 
आव  यक आहे.  याजाचा दर 12 ट  के आहे. आता सव बँकाम  ये बचत खा  यावर 5 व 6 ट के  याज दले जाते अशा 
प र थतीत पुण  याज माफ करणे कंवा  याजाचा दर 12 ट  के ऐवजी 6 ट  के कर  याबाबत िनणय घे  यासाठ   ताव 
िनणया  तव सवसाधारण सभेसमोर सादर कर  यात येतो.  

-: स.सद  यांचे  ताव :- 

वषय . 6       ताव 
 सालसन 2011 ला जनसंपक अिधकार  या पदाचा जो ठराव पा रत झाला आहे  यावर चचा क न िनणय घेणे बाबत 
सुचक:- गफार खान       अनुमोदकः-  वनय पाट ल  
वषय .7       ताव 
 येस दलीप माक  डेय रा. ी अपाटमट, स  मी  कॉलनी, वकशॉप, नांदेड हा आंतररा  य योगासन खेळाड असून  याू ने 
द.20 ऑ  टोबर 2013 रोजी तैवान येथे जागितक चॅ  पीयनिशप आंतररा  य योगासन  पधत सहभागी होवून रौ  य पदक व 
ॉफ  जंकलेली आहे.  यामुळे संपूण जगभरात आप  या भारत देशाचे व नांदेड शहराचे नावलौ कक करणा-या या योगासन 

खेळाडस अिभनंदन कर  याू त येते. तसेच  यां  या या ने दपक कामिगर मुळे  यांची मलेिशया व थायलंड येथे होणा-या 
आंतररा  य योगासन  पधम  ये िनवड झालेली आहे.  यांना मलेिशया व थायलंड येथे सहभाग न द व  यासाठ  परदेशी जाणे-
येणेसाठ  आिथक सहा याची अ  यंत गरज व आव  यकता अस  यामुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके  या वतीने र  कम 
.2.50 ल  (अ र  दोन ल  प  नास हजार फ  त) आिथक मदत दे  यासाठ  सवसाधारण सभेसमोर सादर. 

सुचकः- आनंद शंकरराव च  हाण     अनुमोदकः- सौ.सुदशना खोमणे, सौ.पावती जंदम 
वषय .8       ताव 

ी राठोड ाने  वर उ  तम, फायरमन  हणून कायरत असून नुकतेच एका भीषण अपघातात  यांचे मोठे बंधू मरण 
पावले असून या अपघातात  यांचे आई वड ल गंभीर जखमी झाले आहेत. घरात आई असून ितला र  तदाब (हाय  लड ेशर) 
आहे  यामूळे  यां  या प रवारात कता कुणीह  नाह . सदर ल फायरमन हे परभणीचे असून  यांची बदली परभणी येथील 
महानगरपािलकेत याच पदावर कर  यात यावी. कर ता सदर ल बदलीचा सकारा  मक वचार होवून मा  यता देणे  तव सादर. 
सुचकः- सौ.  दा सुिशल च  हाण                अनुमोदकः- बाळासाहेब देशमूख, अिभषेक सौदे, 

        संुदरलाल गु खुद, कशोर यादव 
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वषय .9        ताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त दोन  यायाम शाहा असुन  याम  ये एकूण 5 कु  ती िश क कायरत होते. 
 यापैक  करण लंकाढाई कु  ती िश क यांचे 3 वषापुव  िनधन झा  यामुळे एका कु  ती िश काची जागा र  त आहे. शहरातील 

नागर कांना कु  तीचे मह  व पटवून देवून शहरात उ  कृ  ट म  ल िनमाण कर  याचे काय महापािलकेने हाती घेतले आहे. शहरात 
जा  तीत जा  त म  ल तयार क न रा  य पातळ वर म  ल पा ठ व  याचे मोलाचे काय आहे. सदरचे कत  य पार पाड  यासाठ  
उ  कृ  ट म  लाची आव  यकता आहे. ी. स यद बार  स. महेबुब पटेल हे उ  कृ  ट म  ल असुन ते ज  हयात सव थम कु  तीपटू 
 हणून  यांना गौर व  यात आले असून रा  य  तर य कु  ती  पधत  यांनी अनेक वेळा भाग घेतला आहे. तसेच  यांनी कु  तीत 
वशेष ा व  य िमळ वले आहे. तर  ी. स यद बार  स. महेबुब पटेल यांना कु  ती िश क  हणून एक त वेतन . 5,000/- 
(अ र  पाच हजार पये) ितमहा दे  याकर ता  ताव सवसाधारण सभेसमोर मा  यते  तव सादर. 
सुचक:- स.शेरअली महेबुब अली      अनुमोदक:-  शफ  अहेमद कुरेशी 
वषय .10       ताव 
 भाग .1 अ हा अनुसूिचत जाती वगासाठ  राखीव असून या भागातील बहतांशी ु नगरात मोठया माणात 90 ट  के 
अनुसूिचत जाती (मागासवग य) लोक मोठया माणात राहतात परंतू या नगरात आतापयत  यांना  कोण  याह  मुलभूत सु वधा 
िमळाले  या नाह त तसेच वकासकामे झालेली नाह त.  यामुळे येथील नाग रक मुलभूत सोयीपासून वंिचत आहेत यामुळे या 
नगरातील नाग रकांना तातड ने मुलभूत सु वधा पुर वणे गरजेचे आहे  यामुळे या नगरांना दिलतव  ती या योजनेत समावेश 
अ  यंत आव  यक आहे  यासाठ  या नगरात दिलतव  ती योजनेअंतगत वकासकामे कर  याक रता दिलतव  ती या योजनेअंतगत 
समावशे क न दिलतव  ती  हणून घो षत करणे आव  यक आहे. क रता खालील नगरात दिलतव  ती  हणन घो षत क न तेथे 
मुलभूत सु वधा पुर व  यात या  यात.  
1.स  तिगर  कॉलनी 2. वकासनगर 3. जयनगर 4. उ  वलनगर 5. वजयनगर 6. तुळजाभवानीनगर 7. सारनाथ नगर 8. 
 व  तीक नगर 9. पाटबंधारे नगर 10. मायादेवी नगर. 

सुचक:- गंगाबाई नारायण कदम      अनुमोदक:- वनय पाट ल. 
वषय .11        ताव 
  नांवामनपाके  या यां ीक  वभागात अिभयं  यसाठ  ी िन खल नंदकुमार कुलकण  रा.नांदेड हे बी.ई.मेकॅिनकल असून  
 याचंी कं ाट  अिभयंता  हणून िनयु  ती करणे बाबत. 

 सुचक:- आनंद शंकरराव च  हाण     अनुमोदक:-  शफ  अहेमद कुरेशी, नवल पोकणा  
वषय .12        ताव 
  पुव  माणेच नादेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतफ सा ह  यीक कै.नरहर कु ं दकर  या  यानमाला सु  कर  यासाठ  
मा  यता देणे बाबत 
सुचक:- ा.लिलता बोकारे  िशंदे      अनुमोदक:-  डॉ.क णा जमदाडे 
वषय .13       ताव 
  भाग .25 महेबुबीयाकॉलनी भागात वग 1 ते 7 सु  असुन आर टई काय ानुसार वग 8 वा ाथिमक शाळेस जोडला 
अस  यामूळे महेबुबी कॉलनी भागात सु  असले  या मनपा शाळा येथे वग 8 वग सु  करणे अ  यंत ज र  आहे. कारण या 
शाळेतून वग 7वी नंतरबाहेर पडणा-या व ा  याना दसु-या शाळेत वेश घे  यास अडचण ्होत आहे तर  महेबुबीया कॉलनी देगुलूर 
नाका येथे महानगरपािलका ाथिमक शाळेत वग 8 वा सु  कर  यास सवसाधारण सभे समोर मा  यते  तव सादर. 
सुचक:- स.शेर अली  महेबुब अली      अनुमोदक:-  अ.लितफ  अ.म जद 
वषय .14       ताव 

नांवाशमनपा ह तील भाग .14 म ये हंगोली ओ हर ज (उ डाणपुल) या खालील बाजूने व णूनगरकडे जाणा-या 
मु य र या या ठकाणी कमाणीचे बांधकाम क न या कमाणीस -हदय स ाट कै. बाळासाहेब ठाकरे वेश ार व णुनगर असे 
नामकरण कर यास मा  यता देणे  तव सादर. 
सुचक:- अशोक रावणराव उमरेकर      अनुमोदक:-  गु खुदे सुंदरलाल (तुलजेश) 
वषय .15       ताव 
 नांवामनपा ह तील आनंदनगर भागातील वसंतनगर-बाबानगर रोड या चौकास वरा य चौक असे नामकरण कर यास 
मा  यता देणे  तव सादर. 
सुचक:- नवल पोकणा        अनुमोदक:- आनंद च हाण  
वषय .16       ताव 
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 मनपा ह तील भाग .34 गाड पुरा भागात खालील माणे र   यांना नावे दे  यात यावीत. 
1. ी रणजीत िसंह गहलोत यां  या घरापासून ते ी जोधिसंह गहलोत मेन रोड पयत  या र   यास समाजसेवक व क ववय 
 वग य ठाकुर िभ  कमिसंह सुरजिसंह बैस माग हे नाव दे  यात यावे 

2. भायेकर यां  या दकानापासून ते मोहनिसंह ठाकूर यां  याु  घरापयत  या र   यास समाजसेवक  वग य ठाकुर सुरजिसंह 
गुलाबिसंह परमार माग असे नाव दे  यात यावे. 
3.(बेला फोटो) दकानापासून एकखांब म  जीु द पयत  या र   यास माजी नगरसेवक  व.रघुनाथिसंह क  याणिसंह ठाकुर माग हे 
नाव दे  यात यावे. 
4. परमार यां  या दकानापासून ते कशोरिसंह पटेल यां  याु  घरापयत  या र   यास समाजसेवक  व. व ठलिसंह रघुनाथिसंह तेहरा 
माग हे नाव दे  यात यावे 
सुचक:- दपकिसंह रावत       अनुमोदक:- सौ.संगीता राओ ,े सौ.वैशाली देशमुख. 
 
               वा र त/- 
                       नगरसिचव,  
.          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 


