
                                                                          जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/CR- 02/2017 
                 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                                  दनांक:-  24.05.2017 

दनांक 26.05.2017 रोजी आयोजीत कर यात आलेली मनपा सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प ऽका 
वषय बं.01      

 ःव छ महारा  अिभयान वभागा माफत कर यात आले या कायवाह चा अहवाल खालील ूमाणे आहे. 
01 नांदेड शहरात एकूण कुटंबांची सं याू  102997 

02 ःव छ महारा  अिभयान अतंगत 2016 मधील सव णानसुार वैय क शोचालय नसलेले 
कुटंबाची सं याू  

4034 

03 आजिमतीस ःव छ महारा  अिभयान (ना) वैय क शौचालयासाठ  कुटंबाकडून कज ूाू  1.418 (SBM पोटलनुसार) 
04 VERIFIED कर यात आलेली अज सं या 4483 (SBM पोटलनुसार) 
05 APPROVED कर यात आलेली अज सं या 4279 (SBM पोटलनुसार) 
06 REJECTED कर यात आलेली अज सं या 2928 (SBM पोटलनुसार) 
07 CONSTRUCTED शौचालय सं या 3300 (SBM पोटलनुसार) 
08 CONSTRUCTED PHOTO UPLOADED 3300 (SBM पोटलनुसार) 
09 पाऽ लाभाथ  अनुदान वाटप 4261 लाभाथ  
10 वैय क शौचालयासाठ  शासना कडून ूा  अनुदान . 2.63 कोट  
11 वैय क शौचालयासाठ  खच झालेला िनधी . 5.45 कोट  
12 वैय क शौचालयासाठ  शासनाकडे मागणी केलेला िनधी झाले या खचासाठ  . 2.00 कोट  

व न वन लाभा यासाठ  . 2.00 कोट  
एकूण . 4.00 कोट  

13 आवँयक या ठकाणी भुिमगत सेनेज लाईन टाक यास शासनाकडे मारणी केलला िनधी्  . 4.00 कोट  
14 ूगतीपथावर ल कामाची सं या 700 
15 कामाची सु वात न झालेली कामे 261 
16 सामुदाियक शौचालय सं या (6 Completed, 1 at a final stage & 6 in progress, 4 

Proposed & complited at OD spots, 4 Mobile Toilets at OD spots 
13+4=17(95 सीटस) 

वषय बं.02 
 ूधानमंऽी आवास योजना नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीम ये राब व यात येत आहे.  सदर योजने या िनकषानुसार 
शहराम ये ऑनलाईन डमांड स ह ण कर यात आले यानुसार एकूण ५१०७६ अजदारांनी घरकुल मागणी न द वली आहे.  याम ये कज 
संल न याज अनुदान योजना घटक बं. २ अतंगत ७०६६ अज, खाजगी भागीदार ने परवडणा-या घरांची िनिमती करणे घटक बं. ३ 
अतंगत २०२७९ अज व वैय क बांधकाम करणे घटक बं. ४ अतंगत २३७२७ अज ूा  आहेत.  तसेच कि शासना या संकेतःथळावर 
अज भर याची ू बया अजनुह  चालु असून आजपयत या संकेतसथळावर १०८८ अजदाराने अज भरणा केले आहे. 
 सदर ऑनलाईन ूा  अजाची छाननी कर यासाठ  व पाऽ / अपाऽ बाबत तपासणी कर यासाठ  एकूण २७ मनपाचे उपअिभयतें 
/ किन  अिभयंता यांचे पथके नेमुन तपासणी ूगतीपथावर आहे.  आजपयत एकूण ७०% अज तपासणीचे काम पूण झाले आहे.  उवर त 
काम ूगतीपथावर आहे.  मनपा या संकेतःथळावर सादर केले या अजदारांची मा हती कि शासना या www.pmaymis.gov.in या 
संकेतःथळावरा ःथलांतर कर याचे काम चालू आहे.  मा. रा य अिभयान सचंालक, ूधानमऽंी आवास योजना यांचे पऽ बं. ४ द. 
१८.०३.१७ व मा. संजय कुमार, अ ू मु य सिचव, गहृिनमाण वभाग याचें पऽ द. ०५.०१.२०१७ वरे शासनाने ता काळ कमीत कमी ०२ 
ड पीआर कर याचे आदेश दलेले आहेत.  यानुसार ूाथिमक ःतरावर सव १-४० वाडामधील वैय क बांधकाम करणे घटक बं. ४ मधील 
पाऽ ५९६५ लाभा याचे ४ ड पीआर द. २७.०३.२०१७ रोजी हाडा, मुंबई यांचेकडे सादर कर यात आले आहेत व उवर त लाभा याचे 
स ह ण पुण होताच शासनास ूःताव पाठ व यात येणार आहे.  सदर ूःतावाम ये वैय क बांधकाम करणो वाडिनहाय लाभाथ  सं या 
खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. वाड बं. ड पआर म ये अतंभुत एकूण लाभाथ  

१ ०१ ३४१ 
२ ०२ १२२ 
३ ०३ ६७६ 
४ ०४ ७३ 
५ ०५ २९ 
६ ०६ ४२ 
७ ०७ २३३ 
 ड पीआर बं. ०१ १५१६ घरकुल 
८ ०८ ३२ 



(2) 
 

९ ०९ ०६ 
१० १० १६ 
११ ११ ४० 
१२ १२ ७९ 
१३ १३ ४०१ 
१४ १४ ४१ 
१५ १५ ४३ 
१६ १६ २१ 
१७ १७ ३९ 
१८ १८ १४९ 
१९ १९ ४०८ 
२० २० १० 
 ड पीआर बं. ०२ १२८५ घरकुल 
२१ २१ १३३ 
२२ २२ १६ 
२३ २३ ७८ 
२४ २४ ११८९ 
२५ २५ ४०४ 
२६ २६ १९३ 
२७ २७ ७७ 
 ड पीआर बं. ०३ २०९० घरकुल 
२८ २८ १४८ 
२९ २९ ८५ 
३० ३० १६७ 
३१ ३१ ७७ 
३२ ३२ ३१ 
३३ ३३ ०० 
३४ ३४ १०५ 
३५ ३५ ५१ 
३६ ३६ ५८ 
३७ ३७ ८४ 
३८ ३८ १०० 
३९ ३९ ७८ 
४० ४० ९० 
 ड पीआर बं. ०४ १०७४ घरकुल 

 

 तसेच एकूण ०४ ड पीआर चा तपिशल खालीलूमाणे आहे. 
अ.ब. ूक पाचे नांव लाभाथ  

सं या 
ूक पाची कमंत 
(ल ा म ये) 

ूशास कय व इतर खच 
(०५%) (ल ा म ये) 

एकूण ूक प कमंत 
(ल ा म ये) 

01 DPR-I (BLC) 1516 6731.04 336.55 7067.59 
02 DPR-II (BLC) 1284 5705.4 285.27 5990.67 
03 DPR-III (BLC) 2090 9279.6 463.98 9743.58 
04 DPR-IV (BLC) 1074 4768.56 238.43 5006.99 

एकूण 5965 26494.6 1324.23 27808.83 

 क रता सदर ूःताव मनपा सवसाधारण सभे समोर मंजरु ःतव सादर. 
वषय बं.03 

 नावाशमनपाके या ूशासनात गितमानता, पारदशकता व लोकिभमुख सेवा म ये ल णय सुधारण घडवुन आण यासाठ  
मनपाके या व वध संवगातील पदिनिमती बाबत महारा  शासन, नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. एन ह सी-320202/1350/  

 
 
 



(3) 

 

ू.ब.157/03 न व-22 दनांक 17.08.2004 अ वये दले या पदिनिमती या आदेशात महापािलकेकडुन या पुढे हाती घे यात येणार  
बहताश कामे कायमु /ता पुरते कमचार  िनयु  न करता कंऽाट  त वावर घे यात यावे व काम सपं यानंतर कंऽाट  सेवा सपंु ात आण यात 
या यात असे नमुद आहे.  ह  बाब वचारात घेऊन जेएनएनयुआरएम चे कायबम संपे पयत कंवा पुढ ल दोन वष या पैक  जो कमी असेल 
या कालावधी क रता डाटा एंश  ऑपरेटर या पदाची आवँयकता वचारात घेवुन ूती महा एकऽीत वेतन . 6000/- वर व हत प दतीचा 
अवलंब क न 25 डाटा एंश  ऑपरेटरची पदे भर यासाठ  नावाशमनपा सवसाधारण सभा ठराव बं 137 द. 30.10.2010 अ वये 02 
वषासाठ  मा यता ूदान कर यात आली होती. 
 यानुसार वह त कायप दतीचा अवलंब क न 25 डाटा एंश  ऑपरेटरची िन वळ ता पुर या ॐु पात कंऽाट  त वावर ूित महा 
एकऽीत वेतन . 6000/- व दोन वपषा या कालावधीसाठ  नेमणुका कर यात आले या होता.  सदरचा कालावधी द. 30.10.2012 रोजी 
संपला आहे.  तदनंतर नावाशमनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 10 दनांक 02.04.2013 अ वये उ  डाटा एंश  ऑपरेटरची व वध 
वभागात  कामे चालु अस यामळेु कामाचा वाढता याप व अपरुा संगण कय कमचार  वग इ याद  बाबी ल ात घेऊन जेएनएनयुआरएम 
कंवा पुढ ल 02 वषा पक  जो कमी असेल या कालावधीसाठ  दर सहा मह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन पुव याच अट  व 
शत वर कायरत असले या कंऽाट  डाटा एंश  ऑपरेटर यांना ूित महा एकऽीत वेतन . 6000/- या ूमाणे मुदतवाढ दे यास मा यता 
ूदान के यानुसार दर सहा म ह याला एक-एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन मदुतवाढ दे यात आली.  यानुसार कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/आःथा-सेल/17838/14 दनांक 30.12.2014 अ वये दे यात आलेली मुदतवाढ द. 29.06.2015 रोजी संपली अस यामुळे द. 
30.06.2015 चा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.07.2015 ते 30.12.2015 पयत कायालयीन आदेश बं. आःथा-6२8476/15 द. 
30.10.2015 अ वये नंतर नावाशमनपा/आःथा-6/12829/2015 द. 04.01.2016 अ वये द. 31.12.2015 चा तांऽीक खंछ देवुन द. 
01.01.2016 ते 29.06.2016 पयत मुदतवाढ दे यात आली.  तदनंतर कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/आःथा-6/6888/16 दनांक 
24.08.2016 अ वये द. 30.06.2016 चा तांऽीक खंड देवुन द. 01.07.2016 ते 30.12.2016 मुदतवाढ दे यात आली आहे.  पुढ ल 
मुदतवाढ देणे बाबत स या कायरत असले या 09 कंऽाट  डाटा एंश  ऑपरेटरा यांचे काम समाधानकारक आहे कंवा कसे ?  तसेच यां या 
सेवेची मनपाकेस आवँयकता आहे कंवा कसे या बाबत संबंधीत वभाग ूमुखाचंा अहवाल माग व यात आला आहे.   

 क रता संबंधीत वभाग ूमुखां या अहवालानुसार स या कायरत असले या 09 कंऽाट  डाटा एंश  ऑपरेटरचे काम समाधानकारक 
असुन यां या सेवेची मनपाकेस आवँयकता आहे.  तसेच संबंधीतां या सेवेची मुदत द. 30.12.2016 रोजी संपली अस यामुळे 
संबंधीतां या सेवेस द. 31.12.2016 रोजीचा एक दवसाचा ताऽंीक खंड देवुन द. 01.01.2017 ते 29.06.2017 पयत िन वळ ता पुर या 
ःव पात कंऽाट  प दतीने दर महा एकऽीत वेतन पये 6000/- ऐवढया वेतनावर कायरत असलेले कंऽाट  डाटा एंश  ऑपरेटर (1) ौी 
असद ला खाु न अजीमु ला खान (2) ौी आरकुले शामसुंदर गलुाबराव (3) ौी दधडे कशोर पांडूरंग ु (4) ौी ौीकांत वसंतराव अजनसोडकर 
(5) ौी कोकणे िस दाथ खंडेराव (6) ौी नागलु महेश नरस या (7) ौी गुलाम रसुल गुलाम मोह मद (8) ौीमती ज धळे वजयमाला 
व ठलराव (9) ौीमती मंज ुिगर धार लाल यास, यां या सेवेत मदुतवाढ दे या बाबतचा ूःताव नावाशमनपाके या सवसाधारण सभेसमोर 
मा यतेःतव सादर. 
वषय बं.04 

 नावाशमनपा पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमतीने ठराव बं. १४  िदनांक ०३.०४.२०१७ अ वये 
खालील ूमाणे मनपा सवसाधारण सभेस मा यतेसाठ  िशफारस केलेली आहे. 
 मनपा माफत चाल व यात येणा-या मराठ  व उद मा यमा या ूाथिमक शाळेसाठ  ूायोगीक त वावर शै णक वष ु २०१७-१८ 
साठ  मरकाठ  मा यमा या तीन व उद मा यमा या तीन शाळाम ये सेमी इंमजी मा यु मा सु  कर यासाठ  इंमजी मा यमातुन ड.एड. 
उ ीण झाले या (ूाधा य TET) एकूण ०६ िश कांची (मराठ साठ  ०३ व उद मा यमासाठ  ु ०३) िश कांची कंऽाट  प दतीने एकऽीत 
वेतनावर ता काळ भरती क न शै णक वष २०१७-१८ साठ  नेमणुक कर यासाठ  मनपा सवसाधारण सभेस िशफारस केलेली आहे. 
वषय ब.05     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील व वध ेऽीय कायालय म ये ेऽीय अिधकार  कायरत आहे या ेऽीय अिधकार  
५ वषा पे ा एकाच ठकाणी कायरत आहे अशे ेऽीय अिधका-यांना ता काळ या ठकाणाहन बदली क न इतर ेऽीय कायालय म ये ु
पाठ वणे ह  सभा सवानुमते मंजरु  देते. 
सुचक :- अ. स ार अ. गफुर                                                           अनुमोदक :- स. वरििसघं गाड वाले 
वषय बं. 06                                                    ूःताव 
१. ूभाग बं.३९ येथील मनपा ूाथिमक शाळा बं १५ ह  स या एनड -४ ( ज. प. शाळे या इमारतीत ) येथे असनू ज.प. शाळेची 

पडझड झाली असून छत मोडकळ स आले आहे. व ा याची सुर ा ल ात घेऊन या शालेय इमारतीची वर त डागडूजी करणे.  

२. िसडको ूभाग बं ३९ येथील एनड -४१ येथील राहल नगर प रसर दिलत वःती या असून या पर सरातील गोरगर ब व ा या या ू
ूाथिमक िश णासाठ  मनपाची पवु ूाथिमक शाळा आवँयक आहे.कर ता मा यता दयावी. 

सुचक:- डॉ.लिलता मुकंूद बोकारे(िशदें)                                 अनुमोदक :-  सौ.मगंला गजानन देशमुख 
वषय बं. 07                                                   ूःताव 
 मनपाके या ूाथिमक शाळा व जराबाद शाळेतील वग ०१ ते ०८ पयत आहे शाळेला १२ िश कांची मंजरु  आहेत स या ०९ िश क 
कायरत आहे र  िश कांची सं या ०४ असुन ती र  जागा भर यात यावे. 
 



(4) 
 

 सदर ल शाळेतील ०२ वग खो या व ०१ मोठा हॉल LBT वभागाकडे आहेत हे वग िमळाले तर वाचनालय संगणक वग व 
ूयोगशाळा वेगळ  करता येईल व गुणव ा वाढेल. शाळेतील पहली ते आठवी पयत आहे मलुांना पुढ ल वगाचा ूवेशासाठ  ऽास होत 
अस यामुळे व ०९ व १० साठ  परवानगी देवून मा यिमक िश क भर यात यावे. 
सुचक:- गणपतराव धबाले                                       अनुमोदक :-  डॉ.लिलता मुकंूद बोकारे(िशदें) 
वषय बं.08     ूःताव 

 जु या नांदेड शहराम ये पाणी पुरवठा वेळोवेळ  खंड त होऊन नागर कांना फार ऽास होत आहे ठरा वक वेळेवर पाणी पुरवठा होत 
नाह . 
 सणासुद या काळात सु दा लोकांना पाणी पुरवठा वेळेवर हो यास अडथळा होत आहे कारण काबरानगरा जलशु द करण किाव न 
अनेक जलकंुभ अस यामुळे जु या नांदेड शहरातील जलकंुभ टाकावर अस यामुळे जलकंुभ भर यास वलंब होत आहे न वन नादेंड म ये 
पाणी पुरवठा होते वेळ  जु या नांदेड भागातील जलकंुभ भर यास वलंब होत आहे.  कारण संपमधील पाणी सपंुन संपचे लेवल खाली जात 
आहे. सदर संप मधील पा याचे लेवल होईपयत जु या नांदेड भागात पाणी पुरवठा ठरा वक वेळेत न होता वःकळ त होत आहे अनेक वेळा 
सणा सुद या वेळेवर सु दा पाणी पुरवठा होऊ शकला नाह . 
 क रता जु या नांदेड भागात सुरळ त पाणी पुरवठा कर यासाठ एक ३५ एम.एल.ड . चे WTP कोण याह  शासक य िनधीतुन वर त 
बांधून घे यास ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मजंरु  देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- स. शेर अली       अनुमोदक :- शफ  अहेमद कुरेशी, अ. स ार अ. गफुर, शेख हबीब बावजीर 
वषय बं.09     ूःताव 

 नावाशमनपा नादेंड या वतीने 15 शाळा चाल व यात येत असनू मनपा िश ण आःथापनेवर सालसन 2016-17 या संच 
मा यतेनुसार 89 पदांची मा यता आहे.  परंतु स ःथतीत केवळ 54 सह िश क कायरत असुन 35 पदे ह  र  आहेत.  यामुळे शाळेवर 
यापन कर यासाठ  सह िश कांची सं या अपुर  पडत असून याचा प रणाम हा थेट व ा या या गुणव ेवर पडत अस याचे िनदशनास 
येत आहे.  याअनुषंगाने मनपा िश ण आःथापनेवर र  असलेली सहिश कांची पदे ह  वर त भरणे आवँयक आहे. 
 क रता मनपा िश ण आःथापनेवर ल र  असलेली सहिश काचंी पदे तािसक त वावर भर यासाठ  ह  मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते मंजरु  देते. 
सुचक :- डॉ. शीला सुनील कदम                                                                   अनुमोदक :- सौ. ललीता मुकंूदराव बोकारे 
वषय बं.10     ूःताव 

 अपंग रा ीय जलतरण ःपधम ये नांदेड येथील ौी बालाजी साहेबराव देशमुख रा. कलामं दर बाजसु सोमेश कॉलनी नांदेड यानंी 
भारतातुन ितसरा बमांक पटकावला आहे.  पुढ ल कायासाठ  यांना भारतीय ट म म ये ःथान िमळ यासाठ  ूय  केले पा हजेत.  संबंधीत 
हे दहावी उ ीण असून ते अ यंत दा रिय रेषेखाली जीवन जगत असून ते दा रिय रेषेखालील आहेत.  ौी बालाजी साहेबराव देशमुख यांना 
महानगरपािलकेत ता पुर या ःव पात रोजदंार वर (मानधनावर) नौकर  देणेक रता ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता 
देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
सुचक :- सौ. शमा पुंपाताई राजेश                                                                        अनुमोदक :- तुलजाराम यादव 

वषय बं.11     ूःताव 

 न वन वकास िनयंऽक िनयमावलीनुसार आवँयक या  सिमती गठ त क न बाधंकाम परवानगी सुरळ त करणे बाबत 

सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले                                                                             अनुमोदक :- आनंद च हाण 

वषय बं.12     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वा षक तय बाजार  उ प ना बाबत चचा करणे 

सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले                                                                             अनुमोदक :- आनंद च हाण 

वषय बं.13     ूःताव 

 शासनाचे प रपऽ दनांक 12.04.2017 अ वये B-2 िन वदा ू बयेबाबत चचा क न िनणय घेणे. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले                                                                             अनुमोदक :- आनंद च हाण 

वषय बं.14     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मालम ा धारकांना पाणी करा या चुक चे मागणी बल बाबत अिभलेख तपासुन यो य 
द ःतीसह मागणी बले देणे बाबतु  

सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले                                                                             अनुमोदक :- आनंद च हाण 
 
 

                         ःवा र त/-                                     ःवा र त/- 
   नगरसिचव     महापौर 
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