
                                                 जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-02/2021 
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:- 20.04.2021 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

सवसाधारण  सभेची सूचना 
   महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनसूची ``ड`` चे ूकरण-2 मधील िनयम बं. 1 अ वये 
   महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची (ड) चे ूकरण-2 मधील िनयम बं 1 अ वये 
ूा  अिधकारानुसार मा. महापौर, सौ. मोह नी वजय येवनकर, यांनी नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेची सव साधारण सभा दनांक 29.04.2021 रोजी सकाळ  11.00 वाजता ONLINE  दारे 
आयोजीत केली आहे. 
 क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त समयी ONLINE सभेस उप ःथत राहन सहकाय ू
करावे.                                                         ःवा र त/- 

 (मा. महापौर यां या मा यतेने)                               (स. अजीतपालिसंघ संधु)  

         नगरसिचव 
                                                  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
ूित  
ौी/ौीमती ------------------------------- 
सदःय /सदःया,   
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड  
 

वषय बं. 01 
 ःथािनक िनधी लेखाप र ा (मनपालेप), उप वभाग-3, औरंगाबाद यांचे माफत सन 2015-16 या 
व ीय वषाचा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका लेखा प र ण अहवाल मु य लेखाप र ण वभागास 
ूा  झाला असुन सदर ल अहवालास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 107 (अ) 
अ वये सदर लेखा प र ण अहवाल महानगरपािलका सवसाधारण सभेपढेु ठेव याची तरतुद आहे.  
यानंतर आयु  महारा  ःथािनक िनधी लेखाप र ा अिधिनयम यातील तरतुद नुसार अहवालावर 
आवँयकती पुढ ल कायवाह  कर ल.  असे नमुद आहे यामुळे सदर लेखाप र ण अहवाल सवसाधारण 
सभेसमोर सादर क न मा यतेःतव सादर. (सोबत लेखाप र ण अहवालाची पुःतक) 
वषय बं. 02 
 वषय :-  द यांगासाठ  राखीव असले या 5% िनधीतून पाऽ लाभा याना अ नधा य खरेद साठ   

               अथसहा य देणे बाबत 

 संदभ :-  1) महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. 2015/ू.ब.118/न व-20 दनांक 28.10.2015 

    2) नांदेड वाघाळा शहर मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 65 दनांक 19.12.2017 

    3) शासन िनणय बं. द यांग-2018/ू.ब.52/न व-28 दनांक 10 मे 2018 

    4) शासन िनणय बं. वसयो-2017/ू.ब.203/ वसयो दनांक 03.11.2018 

    5) जा.बं. नावाशमनपा/ द यांग क.क./1213/2020 दनांक 02.06.2020 

    6) मनपा ठराव बं. 105 दनांक 26.10.2020 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड द यांग (अपंग) क याण क  अंतगत शहरातील 
द यांग लाभा यासाठ  महानगरपािलका अथसंक पाम ये 5 ट के िनधी राखीव ठेव यात आलेला आहे.  



(2) 
यानुसार दनांक 29.05.2020 रोजी सकाळ  मा. आयु  पंग क याण आयु ालय पुणे यांनी हड ओ 
कॉ फस म ये द यांगासाठ  राखीव 5% िनधीमधुन खालील लाभ दे याबाबत सुचना के या आहेत. 
01 या द यांगांना वै कय लाभाची आवँय ा आहे अशा द यांग नागर कांना वै कय खचाकर ता 

अथसहा य करणे. 
02 कोरोना वषाणुचा ूादभाव वाढत असुन यामुळे आवँयकते नुसार द यांगांना अ नधा य खरेद  ु

कर ता अथसहा य करणे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव बं. 65 दनांक 19.12.2017 अ वये 
वै कय खच लाभा याना मंजुर कर यासाठ  पये 50,000/- (अ र  पये प नास हजार फ ) 
उ प नाची अट ठेव यात आलेली आहे.  स या शहराम ये तसेच देशाम ये कोरोना रोगाचा ूादभाव वाढत ु
अस यामुळे द यांग नागर कांना उपासमार ची वेळ येऊ नये आ ण यां या आरो यास कोणताह  धोका 
होऊ नये हणुन यांना अ नधा य खरेद साठ  अथ◌ं सहा य करणे आ ण वै कय खचासाठ  अथसहा य ्
करणेसाठ  यां याकडन खालील कागदपऽ व िनकष आ ण पये ू 50,000/- (अ र  पये प नास हजार 
केवळ) उ प नाची अट िशथील कर यासाठ  सव साधारण सभेची मा यता घेणे आवँयक आहे. 
1) अजदाराचे अपंग व शासना या िनयमानुसार (कमीत कमी 40%) ूमाणपऽ असावे. 
2) द यांग य  हा महानगरपािलके या हि तील असावा व पु ढल पैक  एक पुरावा जोडणे 

आवँयक आहे.  िनवडणुक ओळखपऽ / र हवाशी ूमाणपऽ (तहसील कायालयाचे)/ आधार काड 
/ राशन काड/ मनपा कर पाती / पेन काड. 

3) बँक पासबुगची छायां कत ूत जोडणे आवँयक आहे (लहान बालक व बौ द क या अ म 
असणा-या अजदारा ऐवजी यांचे पालक अथवा कायदयानुसार पालक व धारण केलेली य चे 
बँक पासबुक जोडलेले चालेल). 

4) लहान बालक व बौ द क या अ म असणा-या अजदारा ऐवजी यांचे पालक अथवा 
कायदयानुसार पालक व धारण केलेली य  अज सादर क  शकतील. 

5) अजदार हा शास कय कंवा िनमशास कय सेवेत नसावा. 
 शासन िनणय, नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. सं कण-2015/ू.ब/118/न व-20 दनांक 
28.10.2015 मधील सुचना बं. 18 नुसार ःथािनक प र ःथतीनुसार असले या मह वाकां ी योजना 
अमलात आणणे असे नमुद आहे. यानुसार कोवीड-198 या संसगज य रोगाम ये द यांग नागर कांना 
उमासमार ची वेळ येऊ नये आ ण यां या आरो यास कोणताह  धोका होऊ नये हणुन यांना राशन 
खरेद साठ  अथ सहा य करणे आ ण वै कय खचासाठ  अथ सहा य करणे कर ता यां याकडन वर ल ू
ूमाणे कागदपऽे व िनकष आ ण पये 50,000/- (अ र  पये प नास हजार केवळ) िनवळ ता पुर या 
ःव पात उ प नाची अट िशिथल क न वै कय खचासाठ  . 5000/- (अ र  पये पांच हजार केवळ) 
आ ण राशन खरेद सासठ  संदभ बं. 06 नुसार ूती महा . 1000/- (अ र  पये एक हजार केवळ)  
कोरोना वषाणु ूादभाव अस यामुळे माहे जुन ु 2020 ते 31 माच 2021 पयत अथसहा य दे यात आले 
होते.  स या शहरात कोवीड-19 या संसगज य रोगाचा वाढता ूादभाव पाहता द यांग य वर ु
उपासमार ची वेळ येऊ नये हणुन पाऽ लाभा याना तुतस माहे ए ूल 2021 व मे 2021 या दोन 
म ह याक रता व कोरोना वषाणुचा ूादभावु  असे पयत वर ल अट या अिधनराहन अ नधा य खरेद साठ  ु
ूित माहे 1000/- ूमाणे द यांगासाठ  राखीव असले या 5% िनधीतुन अथसहा य देणे क रता ूःताव 
मा. सवसाधारण सभेची मजुंर ःतव सादर.                                                  ःवा र त/- 
                                                       (स. अजीतपालिसंघ संधु)  

        नगरसिचव 
                                                  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 


