
                                                                          जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/CR- / १६ /२०१७ 
                 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                                  दनांक:-  २३.०२.२०१७ 

दनांक २७.०२.२०१७ रोजी आयोजीत कर यात आले या मनपा सवसाधारण सभे या पुरवणी वषय प ऽका 
वषय ब.१ 
 दनांक १०.०८.२०१६, ०७.१०.२०१६ रोजी मागील झाले या सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत 

वषय ब.२ 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/११६३६/२०१६ दनांक ०२.१२.२०१६ अ वये मु ाई पित ान, देगलुर व नांदेड 
महानगरपािलके या संयु  व माने नाटयूिश ण व य म व वकास ूिश ण िशबीराचेआयोजन कायबमासाठ  मा. महापौर मनपा नांदेड 
यांचे पऽ बं. महापौर क /२६९१/२०१६ द. २३.०८.२०१६ नुसार दनांक २२ ते २४ स टबर २०१६ दर यान नांदेड शहरातील युवा पड म ये 
उ सवा िनमाण हो या या ीकोणातुन नाटयूिश ण व य म व वकास ूिश ण िशबीराचे आयोजन कर यात आले होते, या वये 
सदर ल कायबम मु ाई पित ान, देगलुर व नांदेड महानगरपािलके या संयु  व माने आयोजीत कर याबाबत मा. महापौर यांचे पऽात नमुद 
केलेले आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने तयार केले या अनुदाना या िनयमातीलीत मु ा बं. ०८ अ वये संबंधीत सःंथेने मनपा ह ीत 
कमीत कमी पाच वषाचे काय के याबाबतचे कागदपऽ अजासोबत सादर न के यामुळे कायालयीन पऽ बं. साू व/टे-२/८१६४/१६ दनांक 
१९.०९.२०१६ अ वये संबंधीत संःथेस सदर कागदपऽ सादर कर या वषयी कळ व यात आले होते. 
 यानुसार संबधंीत संःथेने नांदेड शहरात सालसन २०११ ते २०१६ या कालावधी म ये घे यात आले या कायबम ःथळांची याद  सादर 
केलेली आहे.  तसेच मा. महापौर यांचे पऽ द. २३.०८.१६ मधील ूःतुत नाटय ूिश ण व नाटय महो सवाचा कायबत दनांक २२ ते २४ 
स टबर २०१६ या कालावधीत मु ाई ूित ान देगलुर या वतीने घे यात आलेला असुन सदर कायबमा या आयोजनासाठ  . १०.०० ल ाची 
खच झाला अस याचे सिचव, मु ाई ूित ान देगलुर यांचे पऋ जा.बं. मुूदे/२०१६-१७ दनांक १५.१०.२०१६ अ वये कळ वले आहे यानुषंगाने 
उ  कायबमासाठ  आयोजनास मु ाई ूित ानाला आले या खचानुसार महानगरपािलका तफ जाःतीत जाःत आथ क मदत दे यात यावी अशी 
वनंती केली आहे. 
 तथा प नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका वशेष सभेने दनाकं ०२.०७.२०१६ रोजी समंत केलेला ठराव बं. ०३ अ वये संःथांना 
सांःकृतीक कायबम आयोजीत करणेसाठ  मनपा तफ अनुदान द या जाते, जो कायबम संःथेने आयोजीत केला याचे एकूण खचापैक  १०% 

कंवा पये ५०,०००/- याम ये जी कमी असलेली र कम दे यात यावी अशी मा यता दे यात आलेली आहे या वये सदर ल ठरावानुसार 
दनांक २२ ते २४ स टबर २०१६ दर यान मु ाई ूित ान देगलुर व नांदेड महानगरपािलके या सयंु  व माने नाटयूिश ण व य म व 
वकास ूिश ण िशबीर कायबमास आले या खचास काय र अथसहा य हणुन . ५०,०००/- (अ र  पये प नास हजार) फ  ह  र कम 
अदाई कर यासाठ  ूशास कय व आथ क मंजुर  सदर ल आदेशा दारे दे यात आली.  सदर र कमेचा धनादेश सिचव मु ाई ूित ाण देगलुर 
यांचे नांव दे यात यावा यावर होणारा खच सालसन २०१६-१७ या संबंधीत लेखा िशषा खालील तरतुद तुन कर यात यावा याची न द घेणे 
बाबत. 
वषय ब.३ 
 शासन अिधसचुना बं. टपीएस-१८१२/सीआर-११२/१२/ड सीआर ड  लास/युड -१३ दनांक २०.०९.२०१६ अ वये महारा ातील ड वग 
महानगरपािलकेसाठ  महारा  ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७(१AA) (C) अ वये Development Control and Promition 

Regulations for D Class Municipal Corporation in Maharashtra ( वकास िनयंऽण व ूो साहन िनयमावली) मंजरु केली आहे दनांक 
२९.०९.२०१६ रोजी महारा  शासन राजपऽात ूिस द झालेली आहे तसेच सदरची िनयमावली महानगरपािलके या www.mwcmc.gov.in या 
संकेतःथळावर नागर कांसाठ  उपल ध क न दे यात आली आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ड वग महानगरपािलका अस यामुळे सदर िनयमावली नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेसाठ  लागू करणेत आली आहे मा हतीसाठ  मा. सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
वषय ब.४ 
 कायालयीन आदेश बं. साू व/१२०५९/१६ दनांक ०९.१२.२०१६ अ वये मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. १०७ दनांक ३०.११.२०६ 
नुसार ज मू का ँमरमधील नागरोटा येथील लंकर  तळावर ल अितके या या ह यातील चकमक त भारताचे पाच जवान शह द झाले असुन या 
शह द जवानात नांदेड ज हयाचे सुपूऽ असून यांना एक मलुगी आहे या मुलीचे संगोपन, िश ण क रता आथ क मदत हणुन नांदेड वाघाळा 
शहर महानगरपािलकेतील सव स माननीय पदािधकार  / सदःय / सदःया यांचे एक म ह याचे मानधन व तसेच नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका येथील सव अिधकार  व वग-३ चे कमचार  यांचा एक दवसाचा पगार असे िमळवून एकूण . ११.०० दे यासाठ  व आथ क 
मदतीचा धनादेश शह द वीरजवान संभाजी कदम यां या मुली या नांवे मुलगी स ान होई पयत रा ीयकृत बँकेत ठेव हणून जमा कर यास 
तसेच मुलगी स ान होई पयत ित या िश ण व संगोपना क रता लागणारा खच या ठेवी या र कमेवर ूितमहा िमळणा-या याजा या 
र कमेतुन ित या पालकाने करावा असे ह  नावाशमनपा सवसाधारण सभेने सवानमुते मा यता दलेली आहे. 
 
 



(२) 
 क रता सदर ल आथ क मदतीचा धनादेश शह द वीरजवान संभाजी कदम यांना ता काळ देणे अपे ीत अस यामुळे, मनपा 
सवसाधारण सभे या ठरावा या अनुषंगाने मंजरु आथ क मदत पये ११.०० ल  ह  र कम अिधकार  / कमचार  यांचे माहे नो हबर-१६ चे 
मानधनातुन अमीम ःव पात दे यास ूशासक य व आथ क मंजरु  दे यात येते. 
 तसेच सदर र कम ओ रए टल बँक शाखा नांदेड येथे कु. तेज ःवनी पता शह द संभाजी यशवंतराव कदम या नावे मुदतठेव हणुन 
ठेव यात यावे. 
 सदर ल दे यात येत असलेली आथ क मदतीची अमीम र कम अिधकार  / कमचार  यां या माहे नो हबर-१६ या वेतनातुन व सव 
स. पदािधकार  / सदःय / सदःया यांचे माहे न हबर-१६ चे मानधनातुन कपात क न समायोजन क न घे यासाठ  सदर ल आदेशा दारे 
मा यता दे यात आली याची न द घेणे बाबत. 
वषय ब.५ 

नांदेड येथील बांध यात आलेला गोदावर  पुल व रः यावर प म वळण रः यावर महारा  शासनाचे सावजिनक बांधकाम 
वभागाकडून पथ दवे उभारणी कर यात येणार आहे.  सदर ल भाग नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीके या ह द या बाहेर आहे.परंतु सदर 
पुल मनपा ह दतील प म वळण रः याला जोडणारा आहे.  तसेच सदर पुलाचा वापर मनपा ह दतील नाग रकांकडुन होत आहे यामुळे 
सदर ल पथ दवे चालु क ण देणेसाठ  महावीतरण कंपणीकडून न वन व ुत कने शन घेणे व सदर ल पथ द यांची दैनं दन देखभाल व 
द ःतीचेु  काम महापालीकेकडुन करणेसाठ  ूःताव िनणयाःतव सादर. 
वषय ब.६ 

 मा. आयु , कुटंब क याण तथा संचालकू , रा ीय मामीण आरो य अिभयान मुंबई यांचे पऽ बं. NRHM/Urban/RCH/21458-

21505/2011 दनांक २४.०८.२०११ नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके म ये महारा  शासनाने आर.सी.एच. फेस-२ कायबमा अतंगत 
आदेश बं. NRHM/Urban/RCH/CPM Appt/8168-89/2010 दनांक १७.१०.२०१० अ वये कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतन . १८,०००/- वरिसट  
ूोमाम मॅनेजर या पदावर ौी सुहास रघुनाथराव सोनुले यांची िनयु  केली आहे.  संबंधीताचें वेतन दनांक ३१.०३.१२ पयत शासनाकडून 
अदाई कर यात येत होते.  यानतंर संबंधीतांचे वेतन मनपाके या िनधीतुन करावयाचे आहे. 
 महानगरपािलका सवसाधारण सभेने दनांक १५.०३.१२ रोजी समंत केलेला ठराव बं. १८२ दारे महानगरपािलका ःवत: या िनधीतनु 
. १८,०००/- ूितमहा एकऽीत वेतन दे यासाठ  मा यता ूदान कर यात आली आहे.  यानुसार संबंधीतांना महानगरपािलका िनधीतुन वेतन 
अदाई कर यात येत आहे. 
 महारा  शासन आ ण महानगरपािलका यां या सयंु  उपबमातुन संपूण रा ीय कायबम राब व यासाठ  महानगरपािलकेस ूोमाम 
मॅनेजर या पदाची आवँयकता असून तसेच संबिधताचे काम समाधानकारक अस याचा अहवाल संबंिधत वभागूमुखांनी सादर केलेला 
आहे.संबिधता या सेवेची मुदत द २९.०६.२०१६ रोजी संपत अस यामुळे दनांक ३०.०६.२०१६ चा यांचा सेवेत एक दवसाचा तांऽीक खंड देऊन 
द.०१.०७.२०१६ ते ३०.१२.२०१६ पयत मुदतवाढ स मा यता देणे बाबतचा ूःताव मनपा सव साधारण सभेसमोर मजंरु ःतव ठेव यात यावा. 
वषय ब.७ 
 ज हा ूशासन अिधकार , ज हािधकार  कायालय नांदेड यांचे पऽ बं. २०१५/नपाू/का-१/टे-४/ू.ब. दनांक २०.१०.२०१६ व मा. 
ज हािधकार  तथा सदःय सिचव ज हा िनयोजन सिमती नादेंड यांचे पऽ बं. जिनस/ जवायो/का-१/२०१६-१७/१७६४/१ द. ०४.१०.२०१६ 
अ वये ज हा वाष क योजना (सवसाधारण) सन २०१६-१७ अतंगत ज हा िनयोजन सिमतीने ज हा िनयोजन सिमतीचया सदसयांसाठ  
आराखडयात मा यता ूदान केले या नागर  ेऽातील खालील कामांना मा यता दे याबाबत िनदिशत केलेले आहे यानुषंगाने मागास ेऽा◌ा 
यित र  नागर  ेऽातील सुधारणा (दिल ेतर) या योजने अतंगत खालील ०२ कामांचे अदंाजपऽक मागवुन शासना या मागदशक सुचनेनुसार 
अनु ेय असले या कामास ूशास कय मा यता ूदान क न िनधी उपल ध क न दे यात यावा असे िनदिशत केले आहे.  यानुसार सदःय 
ज हा िनयोजन सिमती  नांदेड यां या ूभागात खालील पोमाणे ०२ कामे ूःता वत केली आहेत.  
१) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. १० लेबर कॉलनी येथील एम.एम. टेलर यां या दकाना पासुन ते अङ ु

मोह मद मु जमील चाऊस यां या घरा पयत सी.सी. रःता करणे ता. नांदेड अदंा जत कमंत पये १०.०० ल  

२) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील िसडको प रसरातील ूभाग बं. ३९ दगा जनरलु  ःटोअस व दगा झेरॉ स सटर कॉनर ु
ते बडा सकुंल पयत सी.सी. रःता करणे ता. नांदेड अदंा जत कमंत पय १०.०० ल . 

 उपरो  ूमाणे ०२ कामांची अदंाजपऽके मनपा ठरावासह ूशास कय मा यतेःतव सादर करणेसाठ  पऽानुसार कळ वले आहे. 
 क रता उपरो  ०२ कामांसाठ  ूशास कय मा यतेसाठ  ूःताव ज हा ूशासन अिधकार  यांना पाठव या या मा यतेःतव ूःताव 
मनपा सवसाधारण सभे समोर िनणयाःतव सादर. 
वषय बं.८ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. १७ अतंगत पावडेवाड  नाका भागात राजौी शाहु महाराज यां या पुतळयाची 
ःथापना व पर सर सुशोिभकरण करणेसाठ  अदंाजपऽक व नकाशे तयार केले असुन सदर नकाशास मा. मु य वाःतुशा  मुंबई यांनी मजंरु  
दली आहे.  सुशोिभकरणासाठ  तयार कर यात आलेले अदंाजपऽकात चबुत-याचे बांधकामाचे व उ ानाचे वकसीत करणे व वधुत यवःथा 
इ याद चा अतंभाव असुन याची अदंाजपऽक य र कम पये १,१०,७३,०४६/- एवढ  होत आहे. 
 



(३) 
 क रता ूभाग बं. १७ अतंगत पावडेवाड  नाका भागात राजौी शाह महाराज पुतळा ःथापना व पर सरु  सुशोभीकरण करणेसाठ  
लागणारा र कम पये १,१०,७३,०४६/- यास रा पु षांचे पुतळे देखभाल व इतर पुतळे उभारणे या लेखा िशषातुन ूशासक य व आथ क 
मंजरु साठ  ूःताव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३(क) नसुार मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर. 
वषय बं.९ 
 महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय बं. नावाशमनपा-२०१६/ू.ब.९६/न व-२४ मंऽालय मुंबई-३२ दनांक २८ डसबर 
२०१६ अ वये (नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभेने समतं केलेला ठराव बं. ३० दनांक २७.०८.२०१५ वखंड त करणे 
बाबत) 
शासन िनणय  

१. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या यापार  संकुलातील गाळे / जमीन भाडेपटट वर दे यात आली आहे.  भाडेक ं या 
भाडयाम ये चाल ूबाजार भावाूमाणे भाडेवाढ न करता भाडेक ं या स ा या भाडयाम ये ूतीवष  ३०% या ूमाणे भाडेवाढ कर याचा नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलकेने सवसाधारण सभा ठराव बं. ३० दनांक २७.०८.२०१५ अ वये ठराव पार त केलेला आहे. 
२. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मालक या यापार  संकुलातील ३८८ दकान ु / गाळे व १०४ जमीनी भाडेक ं ना भाडेप ट वर 
दे यात आले या आहेत सदर भाडेप ट ची मुदत द. ३१.०३.१५ रोजी संपलंली अस यामुळे यां या भाडेप ट ची मुदत द. ०१.०४.१५ ते द. 
३१.०३.१८ पयत वाढवुन दे यासाठ  व महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७९ (ड) नुसार सहा यक संचालक नगररचना, नांदेउ 
वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांचेकडून भाडेिन त क न घेवुन यानसुार भाडेवाढ व मुदतवाढ कर यासाठ  द. ०३.०७.१५ रोजी 
ूःताव सवसाधारण सभा, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांचे समोर आयु  नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका यांनी सादर 
केला होता.  परंतु नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यांनी सवसाधारण सभा द. २७.०८.१५ रोजी ठराव बं. ३० समंत क न ूशासनाने 
सादर केले या ूःतावानुसार चालु बाजारभाव (रेड रेकनर) ूमाणे िन त केलेली भाडेवाढ न करता सदर भाडेक ं या भाडेप ट ची मुदत 
संपले या तारखेपासुन स या या भाडे म ये ूतीवष ३०%  या ूमाणे भाडेवाढ कर याचा ठराव समंत केला आहे. 
३. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने पार त केलेला सदर ठराव हा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस 
आथ क या अ हतकारक अस याने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेचा ठराव बं. ३० दनांक २७.०८.१५ वखंड त 
कर यासाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ४५१(१) नुसार ूथमत: १ म ह या या कालावधीसाठ  िनलं बत कर यात येत 
आहे. याची न द घेणे बाबत. 
वषय ब.१० 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ौी गु  गो वंदिसघंजी ःटेड यम नांदेड येथे करावया या वकास कामे, जसे ःटेड यम 
प हेिलयन इमारतीचे नतुनीकरण करणे, न वन ईमारत उभी करणे या, प हेिलयन चे छत बदलणे इ याद  कामासाठ  नगरो थान योजने 
अतंगत पये १,३९,२२,०००/- चा ूःताव तयार कर यात येत असुन मनपास ५०% हःसा र कम पये ६९,६१,०००/- चा भरणा करावा 
लागेल व योजनेतील शासन हःसा ५०% पये ६९,६१,०००/- िनधी मंजरु कर यात आलेला आहे. 
 क रता सदर नगरो थान योजनेतुन मनपा या ५०% हःसा भर या या मा यतेचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर. 
वषय ब.११ 
 अभय योजना लागु कर यासाठ  दनांक १०.०८.१६ रोजी ठराव बं. ६१ अ वये मा. सवसाधारण सभा मनपाने मंजरु  दली होती 
ठरावात नमुद केले या कालावधीनुसार अभय योजनेत नागर कांचा ूितसाद िमळत आहे. 
 यामुळे सदर अभय योजने या पुव या िनयम व अट नुसार पुन  ३१ मे-२०१७ पयत अभय योजनेस मुदतवाढ द यास जाःतीत 
जाःत नागर कांना याचा लाभा िमळेल.  तर  मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम १९४ व ूकरण-२५ चे कलम ३९७ नुसार नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील नळ जोडणी िनयमीत करणेसाठ  अभय योजनेस दनाकं ३१.०५.२०१७ पयत मुदतवाढ देणे क रता 
मा यता ूदान कर यासाठ चा ूःताव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर. 
वषय बं.१२ 
 महापािलके या मालक या महा मा फुले बहदेशीय सभागहृाचा वापर स ःथतीत ल न समारंभासाठ  कर यात येतु  आहे सदर 
सभागहृापासनु महापािलकेस िमळणारे उ प न अ प असून उ प नापे ा यवःथापनावर होणारा खच अिधक अस याने मनपा सवसाधारण 
सभा ठराव बं. २२ दनांक ०२.०४.२०१३ अ वये सदर ठकाणी BOT / PPP त वावर शॉ पंग कॉ पले सचे बांधकाम के यास मनपास कायम 
ःव पी जाःत उ प न िमळेल व सदर यापार  संकुल पा कग व इतर सु वधेसह उभार यासाठ या आराखडयाचा तसेच यापार  संकुल 
बांधकामा या अट  व शत या ूःताव सादर करणे बाबतचा ठराव समतं कर यात आला आहे. 
 व जराबाद मु य रः यावर तरोडेकर माकट अ ःत वात असून या खालील भुखडंाचे ेऽफळ १०९८.६० चौ.मी. आहे.  या संकुला 
अतंगत तळ मज यावर भाजी माकट व यापार  गाळे, पह या मज यावर सावजिनक वाचनालय तसेच दसु-या मज यावर मनपा 
ेऽीयकायालय अ ःत वात आहे.  व जराबाद भागातील य ुउडपी हॉटेल ते मथुा चौक या रः यावर मु य बाजारपेठ असून या प रसरात 

ःवतंऽ वाहनतळ उपल ध नस यामुळे तसेच रः यावर उ या राहणा-या वाहनांमुळे रहदार स मोठया ूमाणावर अडचण िनमाण होत आहे 
या ीने सदर अ याधुिनक वा ण य संकुलात दचाक  व चारचाक  वाहनतळाची सु वधाु  देवुन भाजी माकट, यापार  गाळे, बँक/ वमा कंपनी 
 



(४) 
कायालय, आरो य वषयक सु वधा जसे दवाखाना, औषधी दकानु , फुड कोट इ. सु वधा द यास महापािलके या उ प नात भर पडून 
प रसरातील वाहनतळाची समःया सुटणार आहे. 
 यामुळे वर ल दो ह  ठकाणी BOT / PPP त वावर शॉ पंग कॉ पले स या बांधकामाचे आराखडे व वा ण य ीकोणातुन 
प रणामकारकता तपास या या ीने स लागार फेरशेस इ ृा अ ड अड हाजर  स वसेस यांना कळ व यात आले असता स लागाराने सादर 
केले या ूक प अहवालानुसार वर ल दो ह  ठकाणी खालील सु वधासह अ ःत वातील भाडेक ं ना याच ठकाण सामावून घेवुन आधूिनक 
प दतीने वर ल बाबीचा समावेश क न संकुल उभारणे श य होणार आहे. 
महा मा फुले बहउ ेिशय संकुल ु ( अंदाजीत ूक प खच . २०९३.४६ ल  ) 
अ.ब. मजला सु वधा 
१ तळघर :- वाहनतळ ेऽफळ २६५०.२३ चौ.मी. 

 
दकान बांधकाम ेऽ ु ४७०.४० चौ.मी. 

* ःवतंऽपणे ूवेश व बाहेर जा याचा माग  

* चाचाक  पाक ग (अदंाजीत ५४ चारचाक  वाहन) 
* ३० दकाने ु (पनुवसन) 

२ तळमजला * एकूण १५ दकाने व दकानांना मेनरोउु ु  कडून ःवतंऽ ूवेश यांचे एकूण ेऽफळ 
१०७७.१२ चौ.मी. 
* अ ःत वातील ९ दकानांचे वुनवसनु  ेऽफळ १४४.८४ चौ.मी. 
* भाजी माकट एकूण ४२ गाळे ेऽफळ १६२.३३ चौ.मी. 

३ पह ला मजला * यापार  संकुल ेऽफळ ९५४.९७ चौ.मी. एकूण १४ दकानेु  

* पुनविसत फं शन हॉल ेऽफळ १८०.०० चौ.मी. यासाठ  ःवतंऽपणे मेनरोड  

  कडुन ूवेश 

* शौचालय सु वधा 
४ दसरा मजलाु  फं शन हॉल ेऽफळ १८०.३३ चौ.मी. (महा मा फुले बहउदेशीय सभागहृु ) 
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६ एकूण बांधकाम ेऽफळ * ४०६३ चौ.मी. 
तरोडेकर माकट :- (अदंाजीत ूक प खच . ०५६.५० ल ) 
अ.ब. मजला सु वधा 
१ तळघर. दचाक  पाक ग ु (अदंाजीत १०० दचाकु ) ेऽफळ ५३५ चौ.मी. 
२ तळमजला १५ दकाने ु (२५५.०० चौ.मी.) 

४२ भाजी दकान ु (२८०.०० चौ.मी.) 
३ पह ला मजला कार पाक ग (अंदाजीत १८ कार) ेऽफळ ५३५ चौ.मी. 
४ दसरा मजलाु  कार पाक ग (अंदा जत १८ कार) खेऽफळ ५३५ चौ.मी. 
५ ितसरा ते सहा मजला कायालय ेऽफळ ू येक  ५४५ चौ.मी. 
६ सातवा मजला कायालये खेऽफळ ३५० चौ.मी. 
७ भाती माकट व रटेल शॉ पंग ए रयासाठ  ःवतंऽपणे ूवेश व िनकास यवःथास 
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९ एकूण बांधकाम ेऽफळ ेऽफळ २१९३ चौ.मी. 
 सदर दोनह  यापार  संकुल शहरातील मु य रहदार या रः यावर अस यामुळे सदर या संकुलामुळे शहरा या स दयात तसेच 
महापािलके या वा ण य मतेत भर पडणार असून सदर प रसरातील वाहनतळाचाह  ू  सुटणार आहे. 
 स लागारांनी सादर केले या ूक प अहवालानुसार महापािलकेस होणारे फायदे खालील ूमाणे आहेत. 
तरोडेकर माकट व महा मा फुले माकट 

१) अ ःत वातील सव भाडेक चे वकासका या खचाने अ याधुिनक दकान किात पुनवसन यासहु  अित र  जागेची उपल धता 
२) तळघर, पह ला व दसरा मजला येथे वाहनतळ यवःथाु  

३) यंकटराव तरोडेकर माकट येथील ितस-या मज यावर राम मनोहर लोह या वाचनालयाची पनुःथा◌ापना 
४) पुनवसीत दकान किा या भाडयापोट  उ प नु  

५) पुनविसत दकान किा यित र  दे यात आले या भाडेु  त वावर ल (िलज रेट) संपूण वा ण य म यापार  गाळयातुन िमळणारे उ प न. 
६) वा ण य म दकान किातुन िमळणारा मालम ा करु . 
७) वकासकामाफत अ याधुिनक सोईसु वधायु  संकुलाचे बांधकाम. 
८) ूक प वकास व वतरण यवःथा (Marketing) वकासकामाफत कर यात येणार आहे. 
९) महापािलकेस लँड ूिमयम पोट  िमळणार  र कम अदंाजे . २३०.०० ल  

१०) महापािलकेस ९० वषा या िलज रट पोट  िमळणार  र म अदंाजे . २१०.२७ ल  
 



(५) 
 िन वदा धारकासाठ ची पाऽता 
१) िन वदाधारकाने यापुव  ४०,००० चौ.फुट (Built Up Area) आकारापयतचे एक अथवा २५,००० चौ. फुटा पयतचे कमान दोन अथवा 

२०,००० चौ. फुटा पयंतचे कमान तीन या सार या इमारतीचे बाधंकाम मागील सात वषात पूण केले असणे आवँयक आहे. 
२) िन वदा धारकास (पीपीपी) त वावर अशा प दती या इमारतीचे बांधकाम केले अस यास ूाधा या दे यात येईल. 
३) िन वदा धारकाचे मागील तीन वषातील उलाढाल कमान १५ कोट  असणे आवँयक आहे तसेच याची संप ी (Net worth) िन वदा 

दाखल कर या या वेळेपयत कमान १० कोट  असणे आवँयक आहे. 
४) िन वदा धारक अनुभव तसेच आथ क िनकषाम ये पाऽ झा यास महापािलकेस देय असणा-या उ चतम वकासक शु क देणा-या 

िन वदा धारकास पाऽ ठर व यात येईल. 
५) िन वदा धारकाने ूक प कमंती या १% महापािलकेस . ३० ल  ूक प वकास शु क (ना परतावा ःव पातील) भरणा करणे. 
६) पाऽ िन वदा धारकाने ूक प कमंती या ५% अंदाजे . १५० ल  सुर ा अनामत ःव पात महापािलकेकडे भरणा करणे आवँयक आहे. 
७) पाऽ िन वदा धारकास पुनवसीत भागाचे हःतांतरण करेपयत २५% वा ण य म भागाचा वापर कर यास परवानगी दे यात येईल 

तसेच पुनवसनाची ू बया पूण झा यानंतर उवर त ७५% वा ण य भागाचा वापर कर याची मुभा दे यात येईल. अ ःत वातील 
भाडेक या पनुवसनाचे काम पूण झा यानंतर सुर ा अनामत र कमेपैक  ५०% र कम िन वदाधारकास परत कर यात येणार असून 
उवर त ५०% र कम कामा या देखभाल व द ःतीचा कालावधी पणू झा यानंतरु  परत कर यात येईल. 
वर ल बाबी वचारात घेता यंकटराव तरोडेकर माकट व महा मा फुले यापार  संकुलाचा आराखडा व यापार  संकुल 

बांधकामासाठ या िन वदा अट  व शत चा ूःताव मा यतेःतव सादर. 
 तसेच वाढ व FSI / TDR  दे यासाठ ची बाब महारा  शासना या वचाराधीन आहे सदर बाब लागू झा यास वाढ व FSI / TDR या 
ूक पास लागु राह ल यास मनपा सव साधारण सभा मा यता देते. 
वषय ब.१३     ूःताव 
 मा या ूभाग बं. १८ म ये तेहरानगर, नारायणनगर, द दजीनगर, अर वंदनगर, साईनगर, ौावःतीनगर, न वन ौावःतीनगर, 
सादातनगर या भागात अमतृ योजने अतंगत प या या पा याची लाईन टाकावे या म ये सव गजबजलेली वःती अस याने अमतृ योजनेचा 
िनधी मधुन पा याची लाईन व सनेज लाईन कती लांबी व कती खच कर यात आली याबाबत चचा करणे बाबत. 
सुचक:- बाळासाहेब देशमुख                  अनुमोदक :- अजंलीताई गायकवाड 

वषय ब.१४     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव बं. २४ दनांक ०२.०७.२०१६ अ वये मनपा ह ीतील सालसन २००८ 
नंतरचे परवानगीपे ा जाःतीचे आरसीसी बाधंकाम तसेच झोपडप ट  धारकांना अनािधकृत बांधकाम शाःती लाव यात येत आहे.  
यानुसारशहरातील बांधकाम परवानगीपे ा जाःतीचे बांधकामावरच अनािधकृत बांधकाम शाःती लाव यात यावी.  आप या कायालया माफत 
या बांधकाम धारकांनी बांधकाम परवानगीपे ा जाःतीचे बांधकाम के यास संबधंीत मालम ा धारकां या संपुण घरावर शाःती लाव यात येत 
आहे जे क  चकु चा आहे.  अनेक वेळ  मनपा सवसाधारण सभेसमोर स वःतर चचा झाली परंतु ूशासना माफत ठरावा या अनुषंगाने 
कायवाह  केलेली नाह . महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे २६७-अ नुसार को हापुर व औरंगाबाद महापािलका यांनी या मालम ा 
धारकांनी जाःतीचे बांधकाम केले अस यास या मालम ा धारकानंा जाःती या बांधकामावरच शाःती लाव यात आलेली आहे व रा यातील 
इतर महापािलकेने उ  िनयमानुसार शाःती कोण या प दतीने लावली याबाबतची स वःतर मा हती घेवनु को हापुर व औरंगाबाद 
महापािलके या धत वरच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील या मालम ा धारकांनी जाःतीचे बांधकाम केले अस यास यांना 
जाःतीचे मालम ावरच शाःती लाव यास ह  नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
सुचक :- शफ  अहेमद कुरेशी, तेहरा अनुजा अिमतिसंह                                             अनुमोदक:- आनंद च हाण 

वषय बं.१५     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत मालम ाधारकांना सालसन २०१६-१७ चे कर आकारणी  बल ( डमांड बल) वाटप 
कर याचे काम चालु आहेत.  शहरातील अनेक मालम ा धारकांना मागील कर भरणा केलेले नस यास यांना शाःती आकार यात आलेली 
आहे जेणेक न मालम ाधारक कर भर याची मानिसकता नाह  यामुळे मनपाकेचा आथ क नुकसान होत आहे. 
 क रता मनपा ह ीतील सव मालम ाधारकांनी आपला कर माहे डसबर-२०१६ पयत भरणा के यास यां या मागणी बलात लाव यात 
आलेली सव थकबाक वर ल पुण शाःती माफ के यास महानगरपािलकेचा कर भरता येईल व उ प नात वाढ होणार आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मालम ा धारकां या मालम ा कर व पाणी करा या थकबाक  वर ल शाःती माफ 
करणे व या बाबत चचा क न यो य िनणय घेणेसाठ  ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते  

 यामुळे लाव यात आलेली करआकरणी या बलात नमुद असलेली पुण शाःती माफ कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा. 
सुचक :- गफार खान गुलाम महमंद खान, ूमोद बंडू खेडकर      अनुमोदक:- स. िगल सरजीतिसंघ मेजर पंजाबिसंघ, सुंदरलाल गु खुदे  
                                                                 बालाजी क याणकर, संिगता पृ वीराज राओऽे 



(६) 
                                            ूशासक य अिभूय 

 सवसाधारण सभा ठराव कं. १०५ द. ०५/०१/२०१६, जा.बं.कर. व/१३४१४ द. १५.०१.२०१६, सवसाधारण सभा ठराव कं.१४१ द. 
२९/०२/२०१६, जा.बं. कर. व./१६१०६/१६ द. ०५/०३/२०१६   
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीतील मालम ा करची वसुली उ े पुण करणे व वसुलीस चालना देणे कर ता माहे ए ूल 
ते मे २०१६ पयत सन २०१५-१०१६ या थकबाक वर १००% शाःती माफ  व यापुव या थकबाक  शाःती वर ५०% सुट संदभ य बं १ ते ४ 
अ वये, दली आहे. यानुसार कालावधी संप यामळेु ह  सुट बंद झालेली आहे तसेच चालु वषा या करात स टबर २०१६ पयत ५% सुट दे यात 
आली आहे. 
 दर म ह या या कालावधीत यानंी २०१६-१७ या थकबाक  शाःती भरणा केली ती संबंिधताचे खा यावर जमा करावी लागेल तसेच 
थकबाक  वर ल पुण शाःती माफ करणे उचीत ठरणार नाह . 
वषय ब.१६     ूःताव 

िसडको ूभाग बं. ३७, ३८, ३९ भागातील मु य रःता जो पुढे ूभाग ४० कडे जाणारा आहे हा रःता सखल भागातील असून 
खाच ळ यांनी अ यंत नाद ःत असा आहे नागर कांची व वाहनधारकांची अ यंत गैरसोयु  होत अस यामुळे नागर कांची वारंवार मागणी ल ात 
घेऊन या भागातील रःते करणे अ यावँयक आहे. 
१) शाह र अ णाभाऊ साठे चौका पासुन ते महाराणा ूताप चौका पयत 

२) िसडको एनड -१२० पुला पासुन (गायकवाड कोिचंग लासेस पुढ ल) ते संभाजीचौक कॉनर पयत 
३) िसडको पा या या टाक  पासून ते ाने रनगर कॉनर पयत 
४) िशवाजी हायःकल कॉनर पासुन ते एनड -१२० पुला पयत 
 रःते वशेष रःता अनुदान अतंगत व ःथािनक गरज व ूाथिमकता ल ात घेऊन ूःतावास दश वले या मु य रः याचे िस.िस. रोड 
करणे अ यंत गरजेचे आहे.  सदर ल रः यांना वशेष रःता अनुदान अतंगत रःते मजबुतीकरणासाठ  लागणारा खच अदंाजे १.५० कोट  ला 
ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते. 
सुचक:- डॉ. लिलता मुकंूद बोकारे (िशदें)         अनुमोदक :- सौ.मंगला गजानन देशमुख, सं दप पाट ल िचखलीकर, वैजयंती गायकवाड 

वषय ब.१७     ूःताव 
मनपा ह ीतील ौी अ. र जाक शे. मकदम राु . नई आबाद  नांदेड येथील र हवाशी असुन ते नादेंड शहरात ज मापासुन वाःत य 

कर त आहे यांना एक मुलगी व दोन मुले प ी असा प रवार आहे. 
अ. र जाक यांनी घरकुल योजना लाभ िमळ याक रता लाभाथ  याद त BF बं. १५८ अ. र जाक शे. मकबदमु व वड ल BF बं. ५०६ 

मकदम खान काले खान याु  नावाने ू येक  पये १,०००/- ूमाणे पैसे भ न पावती सु दा घेतली आहे. 
बएसयुपी योजनेत यांना घरकुल ूा  होऊ शकले नाह  कारण घरकुल या मॉडेल ूमाणे यांना जागा नस यामळेु या योजने पासुन 

वंचीत रहावे लागले यांची नांदेड शह अथवा कुठेह  घर नाह  नई आबाद  येथे कमी जागेत पऽाचे घर क न राहत आहेत व ते बेघर आहेत. 
क रता संबंधीतास घरकुल साईट बं. ३४ म ये घर दे यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक:- स यद जानी म. कासीम                                                      अनुमोदक :- संद प पाट ल िचखलीकर 
वषय ब.१८     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मनपा दवाखा या म ये NUHM अतंगत व वध योजने अतंगत कती पदे मंजुर 
आहेत व कती पदे र  आहे या बाबत चचा क न िनणय घेणे 
सुचक:- आनंद च हाण                                  अनुमोदक :-  हसीना बेगम साबेर चाऊस 
वषय ब.१९     ूःताव 
 BSUP योजने अतंगत ड पीआर बमांक ०१ ते ११ अतंगत ूा  िनधी इतर कोण या योजनपेत शा सफर कर यात आल कती 
र कम शा सफर कर यात आली व यास कोण या सभेची मा यता घे यात आली यामुळे BSUP योजचे अतंगत ड पीआर बं. ०१ ते ११ 
ची कामे बंद पडली आहे. या आथ क अफरातफर स जबाबदार कमचार  व अिधकार  यांचे व द कायवाह  कर यास ह  सभा सवानुमते मंजरु  
देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक:- अ. हबीब अ. र हम                                अनुमोदक :-  बपाशा बेगम स. वलीयो ीन 
वषय ब.२०     ूःताव 
 मनपा ह ीत ूभाग बं. १६ मगदमनगर नई आबाद  मःजीदु -ए-आबेद न येथे असले या कॄःतान (दफनभमुी) म ये लावार स 
( यांचे कुणीच नातेवाईक नाह त असे) मतृांचे अिंतम बयाबम केला जातो या कामासाठ  मनपा अतंगत . १०००/- अनुदान दले जाते परंतु 
हया १०००/- पये अनुदान म ये अिंतम वधीचा खच होत नाह  यावर लागणारा खच मदत हणुन चंदा जमा करावा लागतो आ ण नंतर 
अं य वधी केला जातो.  यामुळे मनपा या अतंगत िमळणार  िनधी वाढवून पये ४०००/- कर यात यावा जेणे क न अं य वधीसाठ  वारंवार 
चंदा जमा कर याची वेळ येणार नाह  या क रता ह  सभा सवानमुते मा यता देते. 
सुचक:- रजीया बेगम अ युब खान                                                  अनुमोदक :-  ललीता बोकारे 



 
(७) 
 

वषय ब.२१     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत १४ या व  आयोगा या िनकषानसुार घनकचरा यवःथापनावर खच करणे आवँयक 
आहे. यानुसार देगलुर नाका येथील वा मीक नगर शेिचंग माऊंड येथील कच-याची व हेवाट लावणे क रता काय उपायोजना कर यात आली 
आहे याबाबत चचा करणे. 
सुचक:- अ. स ार अ. गफुर                                                           अनुमोदक :-  स. शेर अली 
वषय ब.२२     ूःताव 
 ूेताची व हेवाट लाव यासाठ  जागा उपल ध क न दे यासाठ  १४ या व  आयोगा अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
मंजरु वकास आराखडयातील आर ण बं. ३५ संपाद त कर यासाठ  ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजरु  देते. 
सुचक:- स वरििसंघ गाड वाले                                                         अनुमोदक :-  अ. स ार अ. गफुर  
वषय ब.२३     ूःताव 
 नावाशमनपा सवसाधारण सभेने द. ३०.१२.१० रोजी समंत केलेला ठराव बं. १३७ नुसार डाटा ए श  ऑपरेटर या पदावर ल सेवेची 
आवँयकता ल ात घेता २५ डाटा ए श  ऑपरेटरची मा यता दे यात आली असनु याूमाणे सदर ल पदाक रता २५ डाटा ए श  ऑपरेटरची 
िनयु  कर यात आली होती.  परंतु स ःथती सदर पदाचे उमेदवारांना दसर कडे नौकर  लाग यामुळे ह  पदे र  आहेतु  आजिमतीस ०९ 
डाटा ए श  ऑपरेटर कायरत असुन १६ डाटा ए श  ऑपरेटरची पदे र  आहेत. 
 तथा प ौी र वराज गंगाधर ज धळे यांनी नावाशमनपाकेत चार वष लेखी व मौ खक आदेशा वये संगणक चालकाचे काम केले आहे.  
संबंधीतांनी मागील चार वषा म ये मनपाकेतील व वध वभागात तुटपुं या मानधनावर काम क न वेळोवेळ  अ यंत मह वा या कामात 
योगदान दले आहे.  मनपाकेतील संगणक य कामाचा वाढता याप ल ात घेता सदर ल र  असले या जागेवर डाटा ए श  ऑपरेटर हणुन 
र वराज गंगाधर ज धळे यांना कंऽाट  त वावर िनयु  दे यात यावी जेणे क न मनपा ूशासनातील संगणक य कामात गितमानता येईल 
तसेच संबंधीत हे मनपाकेत काम कर यास तयार अस यामुळे इतर डाटा ए श  ऑपरेटर ूमाणे यांची कंऽाट  डाटा ए श  ऑपरेटर हणुन 
िनयु  द यास मनपाकेचे कायालयीन कामात ससुुऽता येईल. 
 संबंधीताची प र ःथती अ यंत गर ब व हलाखीची अस यामुळे यांनी आज िमतीस मनपाकेसाठ  केले या कामाचा सहानुभुितपुवक 
वचार क न संबंधीतांना उ ूमाणे र  असले या डाटा ए श  ऑपरेटर (कंऽाट ) या पदावर िनयु  देणेसाठ  ह  सवसाधारण सभा सवानुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- ूमोद (बंडू) खेडकर           अनुमोदक :- सौ. जयौी जाधव, सौ. संिगता पृ वीराज राओऽे 
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