
                                                        जा. .नांवाशमनपा/नसका/CR- /   ९७   /२०१५ 
                       नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                दनांक ०२.०६.२०१५ 
द. ०४.६.२०१५ रोजी आयो जत कर यात आले या नांवामनपा सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प का  
वषय .१ 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१५ माणाची न द घेणे बाबत.  
 

एकूण ज म अ. . म हणा 
पु ष ी 

एकूण िलंग गुणौ र ित हजार मुलीचे माणे 

१ माच १०३३ ९७७ २०९० ९४५.७८ 

२ ए ल १४७२ १३२२ २७९४ ८९८.०९ 
३ म े ८६० ८१६ १६७६ ९४८.८३ द. २८.५.९५ पयत 

 वषय .२  
 क  अिधकार , नगर वकास वभाग, मं ालय, मुंबई यांचे यायालयीन करण प  .सं कण २०१५/ - 
१११/न व-२० द.५ मे २०१५ माणे जै वक व वधता यव थापन सिमती एका म ह या या आंत थापन करणे 
अिनवाय आहे.          महानगरपािलका तरावर ल जै वक व वधता यव थापन सिमती 
  (महारा  जै वक व वधता अिधिनयम २००८ चे कलम २३(२),(३) व ४ नुसार ) 
 सिमती सद  य हणून महानगरपािलकेत िनवडन आले या सद यामधून महापौरांनी िनदिशत केलेले ू (६) 
सद य असावेत.   (या ६ सद यात १/३ म हला सद य बंधनकारक आहेत.तसेच या (६) सद यांम ये अनुसुिचत जाती 
व अनुसुिचत जमाती या ितिनधीचे माण हे महानगरपािलके या  एकूण लोकसं या या या या जातीचे माणात 
असावेत. सदर सिमतीचा अ य  या (६) सद यांमधून महापौरानीच िनवडावयाचा आहे. )  
७) सद य सिचव        - महानगरपािलका आयु   
थािनक तरावर ल व वध े ातील त      - सद य 

८) वन पती शा  ितिनधी      - सद य 
९) कृ ष शा  ितिनधी       - सद य 
१०) अका  वनोपज संकलन करणा-या कंवा वापर करणा-याचंा ितिनधी  - सद य 

११) म छ मार करणा-यांचा ितिनधी      - सद य 

१२) जै वक व वधतेचा उपयोग करणा-या सं थचा ितिनधी   - सद य 

१३) लोकसमुह कायकता ितिनधी      - सद य 

१४) ानाजन(िश ण) े ातील ितिनधी     - सद य 

   िनमं त सद य 
१५) वन वभाग थािनक अिधकार      - सदसय 

१६) कृ ष वभागा (जलसंधारण) थािनक अिधकार     - सद य 

१७) पशु संवधन वभाग थािनक अिधकार      - सद य 

१८) आरो य वभाग थािनक ितिनधी     - सद य 

१९) म य यवसाय वभाग थािनक ितिनधी     - सद य 

२०) िश ण वभाग थािनक अिधकार      - सद य 

२१) आ दवासी वकास वभाग थािनक अिधकार     - सद य 

   वशेष िनमं ीत सद य 
२२) लोकसभेचे व मान सद य ( नांदेड)  

२३) वधान सभेचे सद य नांदेड ( उ र) 

२४) वधान सभेचे सद य नांदेड ( द ण) 
 उपरो  करणी शासना या िनणयास अनुस न जै वक व वधता यव थापन सिमती एका  म ह याचे आत ग ठत करणे 
अिनवाय अस यामूळे सदरचा ताव मा यतेसाठ  सादर.  

वषय .३    आथ क पर थीती अहवाल सालसन 2015-16 मागील पाच वषाचे महसुली जमा व खचाचे ववर ण :- 
वष महसुली उ प न महसुली खच तुट (-) 

2011-12 95.94 135.12 (-) 39.18 
2012-13 105.92 130.45 (-) 24.53 

2013-14 132.29 142.64 (-) 10.35 
2014-15 124.20 124.05 (+) 0.15 
2015-16 (अपे ीत) 192.91 244.84 (-) 51.93 

 



(२) 
ब) मागील पाच वषाच ेभांडवली जमा व खचाच े ववर ण :- 

वष महसुली उ प न महसुली खच तुट / िश लक 
2011-12 364.37 322.29 42.08 
2012-13 357.53 226.74 130.79 
2013-14 116.94 125.42 (-) 8.48 
2014-15 136.83 108.41 28.42 
2015-16 (अपे ीत) 332.19 338.39 (-) 6.20 
   उपरो  ववरण अ मा णे मनपाचे महसुली उ प न हे ितवष  सात याने खचा या तुलनेत कमी होत अस यामुळे 
मागील पाच वषापासुन य  खचात सतत तुट िनमा ण होत आहे. यामुळे मनपाला अ याव यक खच करतांना 
देखील तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. ामु याने मनपाचे अ याव यक खचाचे ववर ण खालील माणे आहे.  

सालसन 2015-16 या आथ क वषासाठ  खालील माणे आव यक आहे. 
अ. . अ याव यक खच २०१५-१६ ( . कोट  म य)े 
१ इंधन व वाहन भाडे 02.40 
२ िनवृ ी वेतन, िनवृ ी उपदान 13.20 
३ पा. पु. देखभाल गु ेदार 03.00 
४ व ुत देखभाल ठेकेदार माफत 00.96 
५ व ुत बल  (र ता दवाब ती, पाणी पुरवठा, इमारत, उ ान व इतर) 12.00 
६ सावजिनक बांधकाम देखभाल द तीु  04.80 
७ साफसफाई गु ेदार 10.80 
८ टेशनर  करकोळ 01.20 
९ PMDO कज परतफेड 21.60 
१० दैनं दन कायालयीन साफसफाई 00.20 
११ नगरसेवक मानधन, कमचार  वेतन ,मानधन इ याद  69.60 
१२ इमारत भाडे, व इतर खच  (उदा. जाह रात, वासभ ा, आक मीक) 03.00 
१३ इतर योजनेनुसार सहभाग 09.60 
 एकुण र कम (वाष क) 152.36 

उपरो  मा णे मनपाचे उ प नाचे ोत िसमीत अस याने तसेच अ याव यक खच भागवतांना शहरातील 
वकास कामांसाठ  िनधी अपुरा पडत अस यामुळे काह  घेतले या वकास कामांतुन तसेच अ याव यक सेवा पुर वतांना 
कर यात येणा या सेवा सु वधांमधुन मनपावर मोठया र कमेचे  दायी व िनमाण झाले आहे. आजतागायत मनपाचे 
दायी वाचे ववरण खालील माणे आहे. 
मनपाचे दायी च :   लेखा वभागा अंतगत दायी वाचे ववरण – 
 िशषक र कम (कोट  म ये) 
१ कं ाटदार यांनी केलेल े वकास कामांच ेथक त देयके (Work Bill) 

 

17.59 

२ कं ाटदार पुरवठाधारक यांनी केले या कामांच ेदेयके (C Bill) 14.85 
३ िनवृ ी वेतन, अंशदान, अंशराशीकरणा या थक त र कमा 03.65 
४ कं ाटदारां या सुर ा अनामत र कमेतुन खच त र कमा 

(JNNURM / वेतन / PMPO कज परतफेड इ. साठ ) 
27.00 

 
५ िसडको म ढा वकास योजनेतून खच  

(JNNURM / हाडा कॉलनी, कौठा रोड व जुना कौठा रोड साठ ) 
6.18 
 

६ नगरो थान मनपा सहभागाची र कम 19.36 
७ BSUP योजनेसाठ  मनपा सहभागाची र कम 30.00 
८ मराठवाडा पॅकेज योजनेम ये मनपा सहभाग 00.55 
९ PMDO कज 69.55 
१० आयु वमा व MJP कज 07.00 
 एकुण (आकडे कोट त) 195.73 

इतर वभागा अंतगत दायी वाचे ववरण – 
 िशषक र कम (कोट  म ये) 
१ सावजनीक बांधकाम वभाग पुन: शासक य  27.67 



(३) 
२ सावजनीक बांधकाम वभाग शासक य 01.28 
३ पाणी पुरवठा वभाग पुरन्: शासक य 02.69 
४ पाणी पुरवठा वभाग शासक य 00.22 
५ मल:िन सारण पुन: शासक य 3.69 
६ मल:िन सारण शासक य 00.07 
७ व ुत वभाग शासक य 00.38 
 एकुण (आकडे कोट त) 36.00 

मनपाचे आजतागायत एकुण दायी व :-  पये - 229.23 कोट  असुन याम ये सात याने वाढ होत आहे.  तसेच 
दनांक 01 ऑग ट 2015 पासुन महारा  शासनाने मनपाचे मु य उ प नाचे साधन असलेले थानीक सं था कर (LBT) बंद 
कर याचा िनणय घेतला आहे. तर  मनपास अित आव यक खच भाग व यासाठ  उ प नाचे न वन ोत िनमाण करणे गरजेचे 
आहे. 
वषय .४       ताव 
 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या १२५ या जयंतीचे औिच य साधून महानगरपािलकेतफ वशेष काय माचे िनयोजन 
करणे बाबत. 
सुचकः- वर िसंध गाड वाले                                         अनुमोदकः-डॉ.क णा जमदाडे 
वषय .५       ताव 
 नांवामनपा ह द तील अबचलनगर कॉलनीत संपा दत केले या जागे या ठकाणी  लागू असले या वकास िनयं क 
िनयमावली माणे एफ.एस.आय.मंजुर क न बांधकाम परवानगी देणे बाबत. 
सुचकः- वर िसंध गाड वाले                                     अनुमोदकः- सर जतिसंघ िगल, अ.स ार अ.गफुर  
वषय . ६      ताव 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरािलकेतील कायरत कमचार  ी गणेश कुमर या मु दराज, व छता िन र क यांचे वड ल 
कुमर या नरस या मु दरराज यांना ेन टयुमर झालेला असून यांचे  ेन टयुमर या ऑपरेशन करणे आव यक अस याच े
िललावती हॉ पीटल, मुंबई येथील वै कय अिधका-यांनी यांनी सांिगतले असून या ऑपरेशन कर ता व औषधोपचारासाठ   
जवळपास . ४-५ ल  अपे त आहे. संबंधीत कमचा-यांची आथ क प र थती अ यंत बकट झालेली अस यामुळे संबंधीत हे 
येवढा खच क  शकत नस याने यांना नादेंड वाधाळा शहर महानगरपािलके तफ आथ क मदत हणुन . ५.०० ल  दे याची 
शासक य व आिथक मा यता  ह  मनपा सव साधारण सभा सवानुमते मंजुर  देते. 

सुचकः- संजय गंगाधर मोरे                                 अनुमोदकः- इतरत फातेमा अ.शमीम 
वषय .७     ताव 
  लवकरच पावसाळा सु  होत असून शहरातील मु य र यावर व अंतगत र यावर पाणी पुरवठा व मलिन सारण  
पाईप लाइन टाक यासाठ , मोबाइल कबल लाईन टाकणेसाठ  र ते खोदन पाईप लाईनू , केबल  टाक यात आ या परंतु र यावर 
माती, बांधकामाचे सा ह य उचल यात आलेले नाह त तसेच नागीकांनीह  आपले बांधकामाचे सा ह य माती,िगट , मु म, रेती 
मोठया माणात र यावर टाक यात आ यामूळे वाहतुक स अडथळा होत आहे व पावसाळयात असेच र यावर सा ह य पडन ू
रा हले तर पावसाचे पाणी र यावर साचुन नागर कांना ये यास ास होईल अशा बांधकाम सा ह यामूळे यापुव  अपघात होवून 
नागर कांचा मू यू झालेला आहे, तर   पावचसाळा सु  हो यापुव  शहरातील सव नागर काना आपले बांधकामाचे सा ह य 
उचलणेसाठ  जा हर आवाहन कर यात यावे.  जे नागर क आपले बांधकामाचे मटे रयल उचलणार नाह  यांचे व द दंडा मक 
कायवाह  क न  बांधकामाचे मटे रयल ज  कर यात यावे. र यावर ल  तसेच महानगरपािलके या कं ाटदारांनाह  र यावर ल 
माती, मु म, आद  सा ह य उच यासाठ  आदेिशत कर यात याव.े असे ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.   

सुचकः- स वता कंठेवाङ                               अनुमोदकः- र जया बेगम अ युब खॉ 
 वषय .८     ताव 
  नांवामनपा ह द तील मालम ा कर वसुली करत असतांना आगावु कराचा भरणा करणा-या मालम ाधारकांना माहे मे ते 
स टबर २०१५ पयत कराचा पुण भरणा करणारांना सुट दे यात येत आहे. याम ये या मालम ा म हलां या नांवे आहेत या 
मालम ा करा या १ ट का वाढ व सुट दे यात यावी यामूळे शहरातील नागर कांना मालम ा म हलां या नांवे कर यास ो साहन 
िमळू शकेल सदर ल ठराव याच सभेत मंजुर क न कायम कर यात येत आहे.व यानुसार अमलबजावणी  कर यात यावी.  
सा ह य उच यासाठ  आदेिशत कर यात यावे. असे ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.   

सुचकः- स वता कंठेवाङ                                       अनुमोदकः- डॉ.शीला कदम 
             वा र त/-                                                  वा र त/- 
          नगरसिचव,                     महापौर 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड..                      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 


