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                       नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                दनांक :- २६.५.२०१५ 

 
 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
सवसाधारण  सभेची सूचना 

मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 च ेअनुसूची ‘ड’ चे करण-2 मधील 
िनयम .1 अ वय े

  मुंबई ांितक महानगरपािलका, अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच (ड) चे करण 2 मधील िनयम  .१ अ वये 
ा  अिधकारानुसार मा.महापौर सौ.शैलजा कशोर वामी यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण 

सभा द. ४.६.२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड या मु य शासक य 
इमारतीतील चौ या मज यावर ल कै .शंकरराव च हाण सभागृहात आयो जत केली आहे. 
  कर ता वनंती क , ता वत सभेस िनधार त समयी िन द  ठकाणी उप थत राहन सहकाय करावेू . 
 
 

        वा र त/-                                                         वा र त/- 
          महापौर                               गरसिचव,  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड ..         नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
ित, 
ी  / ीमती  

सद य /सद या, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 काय म प का 

वषय .१ 
       नांवामनपाकेतील पा  कमचा-यांना द.१ ए ल २०१४ ते ३१ जूलै २०१४ या कालावधीतील वाहतुक भ याची 
थकबाक ची र कम अदाई कर यासाठ  नांवामनपा आदेश प. .नांवाशमनपा/ले व/६४३/२०१५ द.१७ ए ल २०१५ 
अ वये शासक य व आि क मा यता दान कर यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत. 
वषय .२  
  मा. ीमती अंजली सुरेश गायकवाड, स.सद या, नांवामनपा नांदेड यांनी  द.२०.४.२०१५ रोजी प  देवून दोन 
अड च हजार वषाचा इितहास असलेल,े जगाला शांततेचे माग देणारे तथागत भगवान गौतम बु द यांची जयंती 
महानगरपािलकेतफ साजर  कर यात यावी. यामूळे न वन उप माने समाजापुढे एका मतेचे ितक दाखवून देवू शकते. 
व नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. नाव उचावेल असे नमूद केले आहे. 
  मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ६६(२१),(२२),(२५), (२६) व (४१) मधील 
तरतूद नूसार तयार कर यात आले या िनयमावलीमधील मुददा मांक ०५ अ वये नांवामनपाकडन थोरू  राज कय व 
सामा जक महापु षां या जयंती /पु यितथी शासनाने वेळोवेळ  दले या िनदषानसुार  महानगरपािलके या सवसाधारण 
सभे या सभागृहात साज-या कर यात येतील. महानगरपािलकेची परंपरा व शासन िनदशा यित र  इतर कोणतीह  
जयंती/पु यितथी साजर  करता येणार नाह  असे नमूद आहे.  
  शासनाने वेळोवेळ  िस द केले या शासन प रप कात व महानगरपािलके या परंपरेनुसार तथागत भगवान 
गौतम बु द याची जयंती साजर  करणे बाबत अ ाप पावेतो कोणतेह  आदेश ा  नाह त. 
  तथापी नावामनपा े ातगत व वध सामा जक संघटना व भारतीय बौ द महासभा यांचे तफ भारतर  
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा प रसरात बु द पौ णमे िनिम य व वध काय माचे आयोजन कर यात येते. यानुसार  
सदर ठकाणी ितवष  महानगरपािलकेतफ साफसफाई ,शािमयाने , वनी ेपण , प याचे पाणी , वतं  बॅराकेट ंग 
इ.सु वधा पुर व यात येतात. 
  कर ता स.सद यांनी प ात नमूद के यानुसार तथागत भगवान बुदध यांची जयतंी ितवष  महानगरपािलकेतफ 
साजर  कर यास मा यता देणे बाबत.  
 



(२) 
वषय .३ 
  ी अिभषेक सौदे, स.सद य नांवामनपा नांदेड व ी वजय िनलंगेकर ,प कार तथा संयोजक बुदध भाग 
काय म यांनी  व ाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत गौतम बुदध ्  यां या जयतंी िनिम याने मे म ह यातील 
पौ मे या दवशी पहाटे ५.०० ते ८.०० या वेळेत भारत र  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर  पुतळा प रसरात महारा ातील 
यातनाम गायकांचा सां कृितक काय म आयो जत कर यात येणार असून सदर काय मासाठ  महानगरपािलकेतफ 

आिथक मदत दे याची यावी अशी वनंती द.९.४.२०१५ व द.२२.४.२०१५ रोजी केली होती , मुंबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ६६(२१),(२२),(२५), (२६) व (४१) अ वये सा कितक काय म 
/ डा/म हला व बाल क याण सं थाना दे यात येणा-या अनुदानाची िनयमावली तयार केली असून या िनयमावली 
अनुदान वाटपाची काय प दत कलम ३ िनयम ५ म ये  नमदू के यानुसार कोण याह  व वध पंजीकृत अथवा न दणी 
कृत शै णक, सां कृितक, सामा जक, सा ह य, कला डा नाटय े ातील सं थेस कंवा या सं थे या संल न सं थेस 
३ वषातून एकदा अनुदान दे याची तरतूद आहे. तथापी अनुदान मागणीसाठ  अज करते वेळेस खालील कागदप  जोडणे 
आव यक आहे. 
१) सं थे या न दणी माणप ाची त 
२) सं थे या वाष क लेखा प र ण अहवालाची त 
३) सं थेचे चाटड अकाऊ ट यां या माफत झाले या लेखा प र णची त  
४) शै णक ,सा ह य,कला, डा,व नाटय े ातील काम करणा-या सं थांना यां या वभगा या असले या मा यतेचे 

प . 
  कर ता उपरो  िनयामावलीतील तरतूद नुसार सं थे या न दणी माणप ाची त, सं थे या वाष क लेखा 
प र ण अहवालाची त, सं थेचे चाटड अकाऊ ट यां या माफत झाले या लेखा प र णची त , शै णक ,सा ह य, 
कला, डा, व नाटय े ातील काम करणा-या सं थांना यां या वभगा या असले या मा यतेचे प .सादर कर या या 
अट वर तसेच महानगरपािलका सवसाधारण सभेची मा यता अपे त ध न वर ल काय मासाठ  मनपा आदेश 
.सा व/११८५/२०१५ द.२८.४.२०१५ अ वये .५०,०००/- चे अनुदान दे यास मा यता दे यात आली यास काय र 

मा यता देणे बाबत.  
वषय:-४ 
 ी वजय जोशी ज हा प रषद ितिननी, दैिनक सामना यांनी दनांक २२.४.२०१५ या िनवेदना दारे 
दनांक ०१.०५.२०१५ रोजी महारा  दना िनिम  महारा ातील व वध भागातील लोककला व परंपरेचे सांगड घालणारा 
मराठमोडया सां कृतीक काय माचे महानगरपािलके या वतीने आयोजन के यास नांदेडकरांना सां कृतीक मेजवाणी 
लागेल यासाठ  गंध मराठ  मातीचा हा काय म आयोजीत क न महारा ातील मराठवाडयातील द गज कलावंतांना 
बोलावून सदर काय म के यास शहरातील रसीक े कांना सां कृतीक मेजवाणी द याचे मरण रा हल.  यासाठ  . 
२.०० ल ाचे आनुदान दे याची वनंती केली आहे. मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम 
६६(२१),(२२),(२५), (२६) व (४१) अ वये सा कितक काय म / डा/म हला व बाल क याण सं थाना दे यात येणा-
या अनुदानाची िनयमावली तयार केली असून या िनयमावली अनुदान वाटपाची काय प दत कलम ३ िनयम ५ म ये  
नमूद के यानुसार कोण याह  व वध पंजीकृत अथवा न दणी कृत शै णक, सां कृितक, सामा जक, सा ह य, कला 

डा नाटय े ातील सं थेस कंवा या सं थे या संल न सं थेस ३ वषातून एकदा अनुदान दे याची तरतूद आहे. 
तथापी अनुदान मागणीसाठ  अज करते वेळेस खालील कागदप  जोडणे आव यक आहे. 
५) सं थे या न दणी माणप ाची त 
६) सं थे या वाष क लेखा प र ण अहवालाची त 
७) सं थेचे चाटड अकाऊ ट यां या माफत झाले या लेखा प र णची त  
८) शै णक ,सा ह य,कला, डा,व नाटय े ातील काम करणा-या सं थांना यां या वभगा या असले या मा यतेचे 

प . 
  वर ल पैक  कोणतेह  कागदप  अजदाराने अजा सोबत सादर केलेले नाह  तथा प मु यलेखािधकार  यांनी . 
५०,०००/- अनुदान दे याचा अिभ ाय दला आहे.  क रता उपरो  िनयामावलीतील तरतूद नुसार सं थे या न दणी 
माणप ाची त, सं थे या वाष क लेखा प र ण अहवालाची त, सं थेचे चाटड अकाऊ ट यां या माफत झाले या लेखा 

प र णची त, शै णक, सा ह य, कला, डा, व नाटय े ातील काम करणा-या सं थांना यां या वभगा या 
असले या मा यतेचे प . सादर कर या या अट वर तसेच महानगरपािलका सवसाधारण सभेची मा यता अपे त ध न 
वर ल काय मासाठ  मनपा आदेश .सा व/११८९/२०१५ द.२८.४.२०१५ अ वये .५०,०००/- चे अनुदान दे यास 
मा यता दे यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत.  



(३) 
वषय .५ 
      नावंामनपाके या नगररचना, पाणी पुरवठा व मलिन सारण थािनक सं था कर, व मले रया वभागासाठ  

येक  एक जीपची आव यकता आहे. या वभागांना न वन जीप द यास या या वभागाचे कामात सुरळ तता येईल. 
मे.टाटा मोटस िल.यांचे दर करारावर सदर या चारह  टाटा सुमो गौ ड बएस ४ जीप खरेद  करावया या आहेत.एका 
जीपची कमत .५,२६,०४१/-एवढ  आहे. चार जीप खरेद साठ  .२१,०४,१६४/- एवढ  लागणार आहे. या र कमे या ९० 
ट के र कम बॉ बे मक टाइल को.ऑप.बॅक िल.नांदेड हे दे यास तयार आहे. पाच वषाकर ता कज घेत यास ितम हणा 
.४३,९६४/- असा ह ा येईल.  

  कर ता मनपाची १० ट के र कम भरणा क न  वर ल माणे बकेॅकडन ू ९० ट के कज घे याची शासक य व 
आिथक मा यता देणे तव. 
वषय .६  
  नांवामनपा ह द त भाग .२३ अ मधील व वध भागात भूिमगत गटार लाईन  टाकणेकर ता तूत कामाचे 
उपअिभयंता यांनी य  थळ पाहणी क न सालसन २०१३-२०१४ या म.जी. ा. या ज हा दर सुचीनुसार कामाचे 
अंदाजप क .२५,००,०००/-चे तयार क न सादर केले आहे. तूत करणी मनपा सवसाधारण सभा ठराव .८३ 
द.१४.८.२०१४ अ वये श नगर भागात दिलत व ती म ये समा व  अस याने िस.िस.रोड/सभागृह/नालीचे काम 
ता वत केलेले आहे. सदर भागात मलिन सारण यव था करणे मह वाचे अस याने सदर काम थम ाधा याने घेणे 

आव यक असून लागणा-या खचास शासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 
 
                                                                    वा र त/- 
              नगरसिचव,   
.             नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
 


