
                                                 जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-03/2021 
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:- 19.05.2021 

 
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 27.05.2021 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  
 

आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 

वषय बं. 01     

 वषय :-  खडकपुरा भागातील दलहेशाह रहेमान दगाह येथील कॄःतानची जागा वःतार त करणे ु  

               बाबत. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. 18 म ये खडकपुरा भागातील दलेहशाह ु
रहेमान दगाह येथील अ ःत वातील 03 एका इनामी जिमनीवर मुःलीम बांधवा या कॄःतान (दफनभुमी) 
साठ  सदर जागेचा उपयोग कर यात येत आहे. 
 तसेच स या नांदेडशहरात कोरोनामुळे मृ यु हो याचा ूादभाव वाढत अस यामुळे दलेहशाह रहेमान ु ु
दगाह येथील अ ःत वातील 03 एकर कॄःतनाची जागा दफनभुमीसाठ  कमी पडत अस याने सदर 
कॄःतान या शेजार  असलेली जागा स ह नं. 36 व जराबाद येथील 03 एकर जागा व फ बोडाची 
अस याने सदरची जागा दलेहशाह रहेमान नगर या कॄसतान ु (दफनभुमी) साठ  उपल ध क न देणे 
आवँयक आहे.  सदरची जागा उपल ध क न घेणेसाठ  या भागातील स. सदःयांची व नागर कांची 
मागणी आहे. 
 ूेतांची व हेवाट लाव यासाठ  न या जागाची तरतदु करणे बाबतची महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमा म ये क लम 321 (1) अ वये खालील ूमाणे तरतुद आहे. 
 `` जर ूेतांची व हेवाट लाव यासाठ  असले या व मान जागा अपु-या आहेत असे कोण याह  
वेळ  दसुन आले, तर कंवा कलम 323 या तरतदु  अ वये अशी कोणतीह  जागा बंद कर यात आली 
असेल तर, आयु ांनी महानगरपािलके या मंजुर ने शहरात कंवा शहरा बाहेर उ  ूयोजनासाठ  अ य 
योगय आ ण सोयीःकर जागाची तरतुद केली पाह जे आ ण कलम 321 अ वये ठेवले या न दवह त यांची  



(2) 
न दणी कर वली पा हजे आ ण अशा र तीने तरतुद केले या ू येक जागेची न दणी कर या या वेळ  या 
जागेचे ःथान, मयादा व ह  दशवणारा आ ण शह अिभयं यांची सह  असलेला एक नकाशा नगरपािलका 
कायालयात ठेवला पाह जे ``. 
 क रता खडकपुरा भागातील दलेहशाह रहेमाननगर दगाह येथील अ ःत वातील कॄःतान या ु
शेजार  असलेली स ह नं. 36 व जराबाद येथील 03 एकर जागा व फ बोड कडन वनामु य ू
िमळणेसाठ चा ूःताव सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 02     

वषय :-  अजुनिसंध मुकंूदिसंघ चंदन यांना पुनवसन कॉलनी गो वंदबाग अबचलनगर येथे वाटप 
कर यात आलेले से टर बं. 18 मधील लॉट बं. 14 ऐवजी से टर बं. 04 मधील 
लॉट बं. 5 व 6 बदलून देणे बाबत. 

गु -ता-ग  ऽशता द  सोहळा-2008 अंतगत गु दारा प रसरत वकासाम ये ौी अजूनिसंघ 
मुकंूदिसंघ चंदन यांची मालम ा संपादन कर यात येवुन यांचे संपा दत ेऽ 196.60 चौ.मी. या 
मोबद यात यांना अनु ेय असलेले ेऽ 200 चौ.मी. इतके पुनवसन कॉलनी गो वंदबाग अबचलनगर 
येथील से टर बं. 18 मधी लॉट बं. 14 हे मोकळे भुखंड दनांक 06.12.2006 या Provisional 

Allotment Letter नुसार वाटप क न भुखंडाचा ूय  ताबा दे यात आला आहे. 
तथा प संबंधीतांनी दनांक 21.10.2020 या अजा दारे सदर भुखंडाकडे जाणे येणेसाठ  

कोणताह च सु वधा उपल ध नस यामुळे सदर भुखंडावर कस याच ूकारचे वकास करता येत नाह .  
यामळे सदर भुखंडा ऐवजी गो वंदबाग अबचलनगर येथील से टर बं. 04 मधील लॉट बं. 05 बदलून 
दे याची वनंती के यानुसार उप अिभयंता मनपा यांचा अहवाला माग वला असता से टर बं. 04 मधील 
लॉट बं. 05 हे मोकळे भुखडं असून याचे ेऽफळ 128.43 चौ.मी. इतके आहे जे यांना अनु ेय होणा-
या ेऽापे ा 71.57 चौ.मी. ेऽाने कमी आहे.  तसेच याच भुखंडाला लागून लॉट बं. 06 हे देखील 
मोकळे भुखंड असून याचे ेऽफळ देखील 128.43 चौ.मी. इतके आहे. 

लॉट बं. 05 व 06 चे एकूण ेऽफळ 156.86 चौ.मी. इतके होत असून जे यांना अनु ेय 
होणा-या ेऽापे ा 56.86 चौ.मी. ने जाःत होत अस याने या कायालयाचे पऽ दनांक 16.04.2021 
अ वये सदर जाःतीचे ेऽ 56.86 चौ.मी. ची कंमत स. संचालक नगररचना मनपा नांदेड यांनी एकूण 
र कम पये 6,76,991/- िन त क न द यानुसार सदर र कमभरणा कर यास तयार अस याबाबत 
समंती पऽ माग वले असता संबंधीतांनी दनांक 19.04.2021 या पऽा वये से टर बं. 04 मधील लॉट 
बं. 05 व 06 चे ेऽ एकऽ क न मोकळे भुखंड वाटप कर याची वनंती क न उ  र कम भर यास 
तयार अस या बाबत समतंी दश वली आहे. 

तर  उ  ूकरणी संबंधीताकडन वाढ व ेऽाची कमंत पये ू 6,76,991/- भरणा क न घेऊन 
यांना से टर बं. 04 मधील लॉट बं. 05 व 06 चे एकुण ेऽफळ 256.86 चौ.मी. वाटप क न से टर 
बं. 18 मधील लॉट बं. 14 हे मनपाके या ता यात घेऊन होणा-या फरबदला बाबत शासनास व भुमी 
अिभलेख कायालयाकडे न द घेणेसाठ  तसेच पुढ ल आवँयकती कायवाह  होणेसाठ  ूकरण मनपा 
सवसाधारण सभेपुढे िनणयाःतव सादर. 
वषय बं. 03     

 वषय :-  बीएसयुपी योजने अंतगत िश लक घरकुल नांदेड शहरातील द यांग य ंना वाटप  

                करणे बाबत. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी म ये कि व रा य शासना या बीएसयुपी योजने 
अंतगत पुनवसन साईट येथे घरकुल बांधकाम कर यात आलेले असुन ौावःतीनगर साईट बं. 34, 
गोवधनघाट व गौतमनगर. सांगवी या ठकाणी एकूण 260 घरकुल वाटप करणे िश लक आहेत.  द यांग  



(3) 
क याण कायदा-2016 व शासन िनणय नगर वकास वभाग बं. द यांग-2018/ू.ब.52/18/न व-28 
दनांक 10 मे 2018 अनवये घरकुल वाटपाम ये द यांगांसाठ  कमान 5% घरकुल राखीव ठेव याबाबत 
तरतुद आहे.  तसेच नांदेड शहरातील द यांग य ंना घरकुल मागणीसाठ  व वध संघटनांनी आंदालने 
केली आहेत व कर त आहेत. 
 वर ल सव बाबींचा वचार करता नांदेड शहरातील सव बेघर द यांग य ंना घरकुल मागणीसाठ  
मनपाकडे पुरक कागदपऽासह अज सादरा कर यासाठ  दै. ूजावाणी या वतृमानपऽा दारे दनांक 
28.01.2021 रोजी जा हर सुचना ूिस द कर यात आली होती.  यानुसारअंितम दनांकापयत एकूण 803 
अज ूा  झाले असुन यापुव ह  225 द यांग लाभाथ नी अज सादर केले होते, असे एकूण 1028 अज 
ूा  झाले आहेत.  उपल ध घरकुलांची सं या वचारात घेता जाःतीचे घरकुल ◌ागणी अज ूा  झाले 
आहेत सदर अजाची छाननी क न पाऽ लाभाथ ची याद  अंितम कर यासाठ  पाऽतेचे िनकष ठर व यासाठ  
शहर अिभयंता (PMAY), कायकार  अिभयंता (BSUP), सहा यक आयु  ( द यांग क, क ), उप 
अिभयंता (PMAY), उप अिभयंता (BSUP) यांची सिमती ःथापन केली असता या सिमतीने द यांग 
य ंना घरकुल वाटप कर यासाठ  खालील िनकषा ठर व यासाठ  िशफारस केली आहे. 
01 द यांग य  हा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील र हवाशी असला पा हजे, परुावा 

दाखल करणे आवँयक (उदा. आधार काड, मतदान ओळखपऽ, िशधा प ऽका, वधुत देयक 
इ याद ) 

02 संबंधीत द यांग लाभाथ  यांचे वा षक उ प न हे . 3.00 ल या मयादेत असणे आवँयक 
आहे.  पुरा यादाखल स म ूािधकरणाचे उ प नाचे ूमाणपऽ सादर करणे आवँयक राह ल. 

03 द यांगाचे द यांग ूमाणपऽ ऑनलाईन असणे आवँयक आहे.  द यांगांनी सादर केले या अजा 
मधील द यांग ूमाणपऽ मनपा या NULM वभागाने तपासणी क न अहवाल ावा. 

04 सदर द यांग लाभाथ  कुटंबाने शासना या इतर घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावाू .  
(शपथपऽ सादर करणे आवँयक) 

05 द यांग लाभाथ  कुटंबां या नावाने भारतात कुठेह  ःवतू :चे प के घर नसावे.  (एक ऽत शपथपऽ 
सादर करणे आवँयक) 

06 लाभाथ  वय 18 वषा पे ा कमी नसावे. 
07 लाभाथ  यांनी बीएसयुपी िनयमानुसार घरकुल हःसा भरण आवँयक राह ल (10% घरकुल 

कमंती या) 
08 द यांगांना खालील ूमाणे ूाधा य दे यात यावे. 
 1- नेऽह न (दो  ह  नेऽ नसलेले द यांग य ) 
 2- दो ह  पायांनी द यांग य  

 3- दो ह  हातांनी द यांग य . 
09 इतर पाऽ द यांग य  यांना द यांग ूमाणपऽा या ट केवार या उतर या बमाणे ूाधा य 

दे यात यावे. 
10 सदर द यांग पाऽ लाभा याना बीएसयपुी योजने अंतगत िश लक असले या घरकुल मधून 5% 

ूमाणे घरकुले वाटप कर यात यावे. 
11 बीएसयुपी योजनेतील िश लक घरकुलाम ये कांह  ठकाणी अ ातांकडन तोडफोड झाली असून ू

यासाठ  कंऽाटदार िनयु  क न बीएसयुपी योजनेतुन द ःती कर यात यावीु . 
12 वर ल ूमाणे पाऽ याद तील लाभाथ  सं या िश लक घरकुलां या 5% सं येपे ा जासत अस यास 

सोडिच ठ दारे घरकुल वाटप कर यात येतील, द यांग ूमाणपऽ ट केवार नुसार व ूकारानुसार 
तळ मजला, प हला मजला, दसहरा मजला ु वर ल घरकुल वाटपासाठ  ूाधा यबम दला जाईल. 



(4) 
13 शासन िनणय नगर वकास वभाग बं. द यांग-2018/ू.ब.52/18/न व-28 दनांक 10 मे 2018 

अ वये घरकुल व इतर िनधी कमान 5% द यांगासाठ  राखीव ठेवणेबाबत आदेश आहेत.  सदर 
शासन िनणयाूमाणे कमान 5% घरकुल देणेसाठ  नदश असुन 5% पे ा जाःत िश लक घरकुल 
अस यास पाऽ द यांगांना दे याबाबत वचार कर यात यावा. 

 क रता वर ल ूमाणे द यांग य ंना बएसयुपी योजनेतील िश लक घरकुल वाटप कर याक रता 
िनकषास मा यता िमहणेसाठ  ूःताव मा. सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 04      

 वषय :- कोवीड-19 अंतगत भ लॉ स या ठकाणी को वड-19 या णांना ऑ सीजन  

              पुरवठयाची यवःथा करणे. 
 संदभ :- सावजिनक बांधकाम वभाग नांदेड यांचे कायारंभ आदेश बं. B-1/24/2020-21 Dt.  
                         18.6.21 
 जानेवार -फेॄुवार -2021 पासुन भारतात कोरोनाची दसर  लाट आु ली असुन यम ये भारताम ये 
महारा ात सवात जाःत को वड-19 ण वाढत आहेत तसेच नांदेड ज हा भारतात प हला टॉपटेन म ये 
आहे. 
 नांदेड शहरात कोरोनाचा ूादभाव वाढ यामुळे शहरातीु ल शासक य गणालय तसेच खाजगी 
गणालयाम ये कोरोना गण दाखल क न घे यासाठ  बेड उपल ध होत नाह . 

 को वड-19 णांची वाढती सं या व अपुरे बेडस पाहता शहरात न वन गणालय उघडणे आवँयक 
होते.  यामुळे मा. ज हािधकार  यांनी शहरात न वन णालय सुर कर याबाबत या सुचना 
महानगरपािलकेला द या. 
 शहरात पाहणी केला असता शहरा या उ र भागात तरोडा म ये भ लॉ स हे शहरातील मोठे, 
नवीन व सुस य मंगल कायालय असुन या ठकाणी तळ मजला व प हला मज यावर अंदाजे 150 ते 
200 बेडसचे णालय होऊ श े .  हे तपास यानतर सदर ठकाणी गणालय कर याचे िन त केले.  
तसेच स या कोवीड गणाना ऑ सीजनची आवँय ा अस यामुळे ऑ सीजन पुरवठया या यवःथेसह 
णालय सु  कर याचे ठरले. 

 ऑ सीजन पुरवठयाचा यवःथेचे काम यापुव  सावजिनक बांधकाम वभाग नांदेड (म.रा.) यांनी 
शासक य वै क य महा व ालय व शासक य ज हा णालय या ठकाणी केले होते.  सदर काम New 

Oxygen Now, Pro. Sujat Baig Mogal, Work shop Nanded यांनी संदभ य आदेशा वये काम केले होते. 
 भ लॉ स या ठकाणी ऑ सीजन यवःथा पुर व यासाठ  सावजिनक बांधकाम वभागा या 
बाबीं या दरानसार व अित र  06 बाबींसाठ  हातोहात कोटेशन मागवुन कमीत कमी दर घेवुन पये 
21,40,697/- चे अंदाजपऽक तयार कर यात आले. 
 परंतु शहरात को वड-19 णांची दररोजची वाढणार  ण सं या शहरातील शासक य व खाजगी 
गणालयात कमी पडत असले या बेडसची सं या पाहता भ लॉ स या ठकाणी ऑ सीजन यवःथा 
पुर व यासाठ  वर ल अंदाजपऽकानुसार िन वदा मागवुन काम हाती घेणे श य नाह .  दररोजची वाढती 
को वड-19 ची ण सं या पाहता सदर काम ता काळ हाती घेणे आवँयक आहे. 
 आ णबाणी व तातड या वेळेस काम कर याचे झा यास महारा  महानगरपािलक अिधिनयम 
म ये खालील ूमाणे तरतदु आहे. 
 कलम 67 क नुसार आयु ांने `` कोण याह  आणीबाणी या प र ःथतीत जनते या सेवेसाठ  कंवा 
सुर ततेसाठ  कंवा महानपगरपािलके या मालम े या संर णासाठ  अशा आणीबाणी या प र ःथतीमुळे 
यास समथनीय कंवा आवँयक वाटेल अशी तातड ची कायवाह  यास या अिधिनयमा वये दस-या 
एखा ा नगरपािलका ूािधका-यां या कंवा रा य शासना या मंजुर , मा यता कंवा ूािधकारािशवाय करता  
 



(5) 
येत नसली तर ह  अशी कायवाह  केली पा हजे.  परंतु आयु ांने याने केलेली कायवाह , याबाबतची 
कारणे आ ण या अिधिनयमा या तरतुद वये चालु अथसंक पीय अनुदानात समा व  नसलेला जो 
कोणताह  खच अशा कायवाह मुळे झाला असेल कंवा हो याचा संभव असेल तो खच या वषयीचे ूितवृ  
ःथायी सिमती व महानगरपािलका यांचेकडे ताबडतोब पाठ वले पा हजे ``. 
 कर ता भ लॉ स या ठकाणी ऑ सीजन पुरव याची यवःथा कर यासाठ  महानगरपािलका 
अिधिनयम 67 (क) अ वये संदभ बं. 1 या दरानुसार New Oxygen Now, Pro. Sujat Baig Mogal, 

Work shop Nanded यांचे कडन काम क न घे यासाठ  अंदाजपऽक य कमंत पये ू 21,40,697/- 
(एकवीस ल  चाळ स हजार सहाशे स या नव फ ) या र कमेस ूशासक य व आथ क मा यता ूदान 
कर यात येते. 
 तसेच यावर होणारा खच को वड-19 अंतगत रा य आप ी ूितसाद िनधी (SDRF) नांदेड 
यांचेकडन ूा  झाले या िनधीतुन कर यात यावाू .  सदरच आदेशाची मा हती मनपा सवसाधारण 
सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 05     

 वषय :- कोवीड-19 अंतगत हैदरबाग मनपा दवाखाना या ठकाणी को वड-19 या णांना  

              ऑ सीजन पुरवठयाची यवःथा करणे. 
 संदभ :- सावजिनक बांधकाम वभाग नांदेड यांचे कायारंभ आदेश बं. B-1/24/2020-21 Dt.  
                         18.6.21 
 जानेवार -फेॄुवार -2021 पासुन भारतात कोरोनाची दसर  लाट आली असुन यम ये भारताम ये ु
महारा ात सवात जाःत को वड-19 ण वाढत आहेत तसेच नांदेड ज हा भारतात प हला टॉपटेन म ये 
आहे. 
 नांदेड शहरात कोरोनाचा ूादभाव वाढु यामुळे शहरातील शासक य गणालय तसेच खाजगी 
गणालयाम ये कोरोना गण दाखल क न घे यासाठ  बेड उपल ध होत नाह . 

 को वड-19 णांची वाढती सं या व अपुरे बेडस पाहता शहरात न वन गणालय उघडणे आवँयक 
होते.  यामुळे मा. ज हािधकार  यांनी शहरात न वन णालय सुर कर याबाबत या सुचना 
महानगरपािलकेला द या. 
 शहरात पाहणी केला असता शहरा या उ र भागात तरोडा म ये भ लॉ स हे शहरातील मोठे, 
नवीन व सुस य मंगल कायालय असुन या ठकाणी तळ मजला व प हला मज यावर अंदाजे 35 ते 40 
बेडसचे णालय होऊ श े .  हे तपास यानतर सदर ठकाणी गणालय कर याचे िन त केले.  तसेच 
स या कोवीड गणाना ऑ सीजनची आवँय ा अस यामुळे ऑ सीजन पुरवठया या यवःथेसह 
णालय सु  कर याचे ठरले. 

 ऑ सीजन पुरवठयाचा यवःथेचे काम यापुव  सावजिनक बांधकाम वभाग नांदेड (म.रा.) यांनी 
शासक य वै क य महा व ालय व शासक य ज हा णालय या ठकाणी केले होते.  सदर काम New 

Oxygen Now, Pro. Sujat Baig Mogal, Work shop Nanded यांनी संदभ य आदेशा वये काम केले होते. 
 हैदरबाग मनपा दवाखाना या ठकाणी ऑ सीजन यवःथा पुर व यासाठ  सावजिनक बांधकाम 
वभागा या बाबीं या दरानसार व अित र  06 बाबींसाठ  हातोहात को◌ाटेशन मागवुन कमीत कमी दर 
घेवुन पये 5,30,142/- चे अंदाजपऽक तयार कर यात आले. 
 परंतु शहरात को वड-19 णांची दररोजची वाढणार  ण सं या शहरातील शासक य व खाजगी 
गणालयात कमी पडत असले या बेडसची सं या पाहता भ लॉ स या ठकाणी ऑ सीजन यवःथा 
पुर व यासाठ  वर ल अंदाजपऽकानुसार िन वदा मागवुन काम हाती घेणे श य नाह .  दररोजची वाढती 
को वड-19 ची ण सं या पाहता सदर काम ता काळ हाती घेणे आवँयक आहे. 
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 आ णबाणी व तातड या वेळेस काम कर याचे झा यास महारा  महानगरपािलक अिधिनयम 
म ये खालील ूमाणे तरतदु आहे. 
 कलम 67 क नुसार आयु ांने `` कोण याह  आणीबाणी या प र ःथतीत जनते या सेवेसाठ  कंवा 
सुर ततेसाठ  कंवा महानपगरपािलके या मालम े या संर णासाठ  अशा आणीबाणी या प र ःथतीमुळे 
यास समथनीय कंवा आवँयक वाटेल अशी तातड ची कायवाह  यास या अिधिनयमा वये दस-या 
एखा ा नगरपािलका ूािधका-यां या कंवा रा य शासना या मंजुर , मा यता कंवा ूािधकारािशवाय करता 
येत नसली तर ह  अशी कायवाह  केली पा हजे.  परंतु आयु ांने याने केलेली कायवाह , याबाबतची 
कारणे आ ण या अिधिनयमा या तरतुद वये चालु अथसंक पीय अनुदानात समा व  नसलेला जो 
कोणताह  खच अशा कायवाह मुळे झाला असेल कंवा हो याचा संभव असेल तो खच या वषयीचे ूितवृ  
ःथायी सिमती व महानगरपािलका यांचेकडे ताबडतोब पाठ वले पा हजे ``. 
 कर ता भ लॉ स या ठकाणी ऑ सीजन पुरव याची यवःथा कर यासाठ  महानगरपािलका 
अिधिनयम 67 (क) अ वये संदभ बं. 1 या दरानुसार New Oxygen Now, Pro. Sujat Baig Mogal, 

Work shop Nanded यांचे कडन काम क न घे यासाठ  अंदाजपऽक य कमंत पये ू 5,30,142/- 
(एकवीस ल  चाळ स हजार सहाशे स या नव फ ) या र कमेस ूशासक य व आथ क मा यता ूदान 
कर यात येते. 
 तसेच यावर होणारा खच को वड-19 अंतगत रा य आप ी ूितसाद िनधी (SDRF) नांदेड 
यांचेकडन ूा  झाले या िनधीतुन कर यात यावाू .  सदरच आदेशाची मा हती मनपा सवसाधारण 
सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 06      
 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील व वध को वड कंटेनमट झोन कर ता  

              बॅर केड लावणे व काढणे बाबत पये 10,00,000/-. 
 ूशास कय आथ क मंजुर  आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/3571/21 दनांक 29.07.2020 
अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील व वध को वड कंटेनमट झोन कर ता बॅर केड लावणे 
व काढणेसाठ  कामाची तातड  ल ात घेता सदर  कामे ौी सहयोग सेवा नांदेड यां याकडन लाकड  ू
बॅर केट ंग लावणे व काढणे कामास मा यता झा या ूमाणे पये 10,00,000/- (अ र  पये दहा ल  
फ ) यास महारा  महानरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 (क) व (ड) चे ूा  अिधकारानुसार 
ूशासक य व आथ क मा यता ूदान कर या आली यास मा यतेःतव मनपा सवसाधारण सभे समोर 
सादर. 
 यावर होणारा खच सालसन 2020-21 या अंदाजपऽकातील नांदेड वाघाळा शहर महानगपवािलका 
नांदेड को वड-19 या ूा  अनुदाना या या लेखािशषकाखालील तरतुद तुन कर यात यावा. 
वषय बं. 07      
 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील व वध को वड कंटेनमट झोन कर ता  

              बॅर केड लावणे व काढणे बाबत पये 5,00,000/-. 
 ूशास कय व आथ क मजुंर  आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/5925/21 दनांक 21.09.2020 
अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील व वध को वड कंटेनमट झोन कर ता बॅर केड लावणे 
व काढणेसाठ  कामाची तातड  ल ात घेता सदर काम ौी सहयोग सेवा नांदेड यां याकडन लाकड  ू
बॅर केट ंग लावणे व काढणे कामास मा यता झा या ूमाणे पये 5,00,000/- (अ र  पये पांच ल  
फ ) यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73(क) व (ड) अ वये ूा  
अिधकारानुसार ूशासक य व आथ क मा यता ूदान कर यात आली यास मा यतेःतव मनपा 
सवसाधारण सभे समोर सादर. 
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 यावर होणारा खच सालसन 2020-21 या अंदाजपऽकातील नांदेड वाघाळा शहर महानगपवािलका 
नांदेड को वड-19 या ूा  अनुदाना या या लेखािशषकाखालील तरतुद तुन कर यात यावा. 
वषय बं. 08     

वषय :- को हड-19 कर ता को हड केअर सटर उघडणे, को हड-19 तपासणी क रता नाना-नानी 
पाक येथे सटर उघडणे व गु दारा प रसरात साथ रोग जाःत पसर यामळेु प रसर 
ूितबंधीत करणे व आवँयक या ठकाणी बैर गेट ंग करणे बाबत 

ूशास कय व आथ क मंजुर  आदेश बं. नावाशमनपा/को हड-19/13476/21 द. 31.03.21 
अ वये स या जगॅात पसरले या कोरोणा वषाणूची लागण रा यात झालेली आहेत.  सदर रोगाचा ूसार 
टाळ यासाठ  शासनाने रा यभर अनेक ूितबधा मक उपाययोजना लागू केले आहेत. या ीने रा य 
शासनाने कारोना हायरस या ूादभाव रोख यासाठ  रा यात साथ रोगूितबंधा मक कायदा ु 1897 दनांक 
14 माच 2020 पासून लाग ुक न खंड 2,3 व 4 मधील तरतुद नुसार अिधसूचना िनगिमत केले आहे. 

या बाबत महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 67(3) क नुसार कोण याह  
आणीबाणी या प र ःथतीत जनते या सेवेसाठ  कंवा सुर ेसाठ  कंवा महानगरपािलके या संर णासाठ  
अशा आणीबाणी या प र ःथतीमुळे यास समथ◌ंिनय कंवा आवँयक वाटेल अशी तातड ची कायवाह  ्
यास या अिधिनयमा वये दसु-या एखादया नगरपािलका ूािधकरणा या कंवा रा य शासना या मंजुर  
मा यता कंवा ूािधकरण िशवाय करता येत नसली तर  तर ह  ह  अशी कायवाह  केली पा हजे.  परंतु 
आयु ांनी यांनी केलेली कायवाह  याबाबतची कारणे आ ण या अिधिनयमा या तरतुद वये चालू 
अथसंक पीय अनुदानात समा व  नसले या जो कोणताह  खच अशा कायवाह मुळे झाला असेल कंवा 
होणास-या संभव असेल तो खच या वषयाचे ूितवृ  ःथायी सिमती व महानगरपािलका यां याकडे 
कताबडतोब पाठ वले पा हजे. 

 नांदेड महानगरपािलका प रसरात साथ रोगाचा ूसार वाढ याने तातड ने को हड-19 
क रता सी.सी. सटर उघडणे आवँयकय अस याने या ठकाणी बेर गेट ंग व पऽे ठोकून ेऽ ूितबंधीत 
कर यात आले तसेच को हड-19 ची चाचणी कर याक रता ता पुरते शेड उभार यात आले असून गु दारा 
प रसरात साथ रोग जाःत ूमाणात पसर याने गु दारा प रसरात ूितबंधीत कर या क रता जाळया व 
बेर गेट ंग कर यात आले व इतर शहरातील आवँयक या ठकाणी बेर गेट ंग करणे आवँयक अस याने 
ौी सहयोग सेवा नांदेड यां याकडन तातड ने क न घे यात आ याने यांनी सादर केले या देयकानुसार ू
पये 70,10,369/- (अ र  पये स र लाख दहा हजार तीनशे एकोणस र पये) र कम दे यास 
मा यता दे यात येते व झाले या खचास ूशासक य व आथ क मा यता दे यात येते तसेच को हड-19 
अनुदान/14वा व  आयोगा या िनधी या याजामधून अथवा मा. ज हािधकार  कडन ूा  िनधीतून ौी ू
सहयोग सेवा नांदेड यांचे नांवे अदाई कर यास मा यता दे यात आली यास मा यतेःतव मनपा 
सवसाधारण सभेसमोर सादर. 

स. सदःया माफत आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं. 09     ूःताव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बु द वहार, समाज मं दर, अ णाभाऊ साठे समाज 
मं दर, रा ीय संत र वदास समाज मं दर व इतर अनुसूिचत जाती या समाज मं दरात सोई सु वधा 
उपलबध क न देणे जसे क , एलईड  ूोजे टर, सोलार ऊजा उपकरणे, साऊंड िस ःटम फिनचर आ ण 
योजनेतुन घेता येईल असे उपकरणे समाजक याण वभागा या अनुसूिचत जाती उपाययोजना अंतगत 
ना व यपूण योजनेतून लाभ िमळवून दे यासाठ  मनपा या सहा ेऽीय कायालय अंतगत न द असलेले 
बु द  वहार, समाज मं दर यांची मोजदाद कर यात यावी. 
 



(8) 
 

 या ूभागात न दणी के या नाह त यांची ेऽीय कायालय ःतरावर न द क न मनपाला अहवाल 
दे यात यावा.  न द घे याची कायवाई पूण झा यानंतर संबंिधत बु द  वहार, समाज मं दर यांना 
कोणकोणती उपकरणे लागणार आहेत याची मा हती घेऊन मनपाकेने ज हािधकार  कायालय व सहा यक 
आयु  समाजक याण वभाग कायालय यांचेकडे र तसर ूःताव पाठवुन उपकरणाची मागणी करावी. असा 
ूःताव ह  सवसाधारण सभा सवानुमते समंत कर त असून ता याच सभेत मंजूर कर यात येत आहे.  
पुढ ल कायवाह  मनपा ूशासनाने करावी. 
सुचक :- बापूराव गजभारे         अनुमोदक :- दयानंद वाघमारे 
 

                                                             ःवा र त/- 
                                                       (स. अजीतपालिसंघ संधु)  

         नगरसिचव 
                                                  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


