नािशक महानगरपािलका, नािशक
जमा व खच चे सन 2017-18 चे सुधािरत व सन 2018-19 चे मूळ अंदाजाबाबत
आयु त यांचे िनवेदन
स मानिनय सभापती मा. थायी सिमती व थायी सिमती सद य,स मा.सभागृह,प कार बंधु
आिण भिगनी.
महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 95 नुसार नािशक महानगरपािलके या

जमा व खच चे सन 2017-18 चे सुधािरत व 2018-19 चे मूळ अंदाज आपणासमोर सादर करीत
आहे.
नािशक महानगरपािलकेचे अंदाज सादर करताना पुढील वष तील िनयोजन व िवकासाची
िदशा ठरिवणे व गरजेनुसार आव यक

क प आिण Feasibility वर आधािरत कामांचा िवचार

करतानाच जमा व खच यांचा ताळमेळ घालणे आव यक आहे. या टीने िविवध तो ापासून

ात

होणा या जमेचा अंदाज ल ात घेऊन महानगरपािलकेतफ पुरिव यात येणा या सेवांसाठी या (Civic
Amenities ) खच चा ताळमेळ यो यिर या व ाधा य म ठरवून घालणे आव यक आहे.
उ प ा या बाजू िनि त करताना याय संगत समतोल िवतरण (Equitable Distribution),
वापरा माणे शु क आकारणीत सुसु ीकरण इ यादी बाबी िवचारात घेऊन शहरातील सवसामा य
घटकांवर जा त बोजा न पडता यांची आ थक
जा त उ प

मता (Paying Capacity) आहे यां याकडू न

ा त होईल यावर भर दे याचा य न कर यात आला आहे. याम ये कर व पुरिव यात

येणा या सेवा यांचा िवचार क न वापरानुसार सेवा दर ठरिवणे आव यक आहे. तथािप स

थतीत

मागील सरासरी उपल धता व लंिबत थिकत र कमा याचा िवचार क न अंदाज सादर कर यात
येत आहे.
दू सरीकडे 21 या शतकातील नािशक शहरा या गरजा ल ात घेऊन खच या बाब चा
ाधा य म ठरिव याचा य न केला आहे .याम ये शहरातील जलवािह या,मलिन: सारण वािह या,
पदपथ,िश ण,वै िकय सेवा इ.नागरी सुिवधांची पुतता शहरातील काही भागात जा त तर काही
भागात कमी माणात झा याचे िदसून येत असून या असमतोल िवकासाकडे कटा ाने ल दे ऊन
समतोल िवकासावर भर दे याचा य न केला आहे. नािशक शहर राह यासाठी आकषक व आ थक
टया स म (Liveable and Economically Vibrant) कर याचा मनोदय आहे. शहरातील
मुले, त ण, ौढ, मिहला, ये ठ नागिरक तसेच उ ोजक व नोकरदार वग अशा सवच घटकांना
अपेि त असले या यो य सेवा-सुिवधांची दज मक पूतता कर यासाठी व महानगर पािलकेचे
कामकाज ई-ग हन सचा

भावी वापर क न,नागिरकांना सुलभ,सोयीचे पारदशक व गितमान

शासन उपल ध हावे याकरीता नािशक शहरा या गरजा व

ाथिमकता ल ात घेऊन खच या

बाब चा ाधा य म ठरिव यात आलेला आहे .तसेच नागिरकांना Ease of serving व यावसाियक
उ ोजकांना Ease of Doing Business िनम ण कर या या

टीने य न केला आहे.

सन 2018-19 या वष चे अंदाज सादर करताना मनपाचे हाती घेतले या कामाचे दािय व
(Spill Works) व जमा होणा या र कमा अशा सव बाब चा िवचार क न जमा-खच चे अंदाज तयार
कर यात आले आहे त.
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 उ प ा या बाबी :

महानगरपािलके या महसुली उ प ाम ये मालम ा कर,जीएसटी या मा यमातुन येणारे उ प ,
नगररचना िवभागामाफत

ा त होणारे शु क,पाणीप ी,मालम ा उपयोिगता,िविवध सेवा व इतर

साधनांपासून िमळणा या उ प ांचा समावेश आहे. उ प ा या सव बाबी िवचारात घेऊन सन 201819 चे अंदाज वा तववादी असावे याकडे कटा ाने ल

दे यात येत असून जमेचे अंदाज सादर

कर यात येत आहे त.

 मालम


ा कर :-

कोण याही अथ यव थेम ये Tax Buoyancy असेल तरच आ थक वृ दी होऊ शकते. Tax
Buoyancy यवथा करताना Equitable,Simple,Rational and Wider tax Base या त वांवर
आधािरत असणे अपेि त असते. महानगरपािलकेचा सव त मह वाचा कराचा

ोत मालम ा कर हा

आहे व यासाठी या सव त वांचा िवचार केला गेला आहे .


मालम ा कराचे उ प

वाढिवताना सव मालम ांचे कर िनध रण Complete व Correct असणे

आव यक आहे . याच माणे मालम ांची झालेली कर िनध रणा सोपी व सुटसुटीत असेल याची
द ता घे यात आलेली असून याची अंमलबजावणी कर यासाठी अिधकाराचे

दान यो य या

पातळीवर थमत:च कर यात आलेले आहे . यामुळे कामकाजात सुटसुटीतपणा येऊन नागिरकांना
वेळेत कर भर यासाठी मदत होईल. कर कसुरदारांना नोटीस दे याचे काम सु

असून या

अनुषंगाने वसुली कर यात येत आहे . तसेच यांनी नोिटस बजाव यानंतरही कर भरणा केला नाही
यांचे मालम ा अटकावणी/ज ती करणे तसेच यांचे मालम ांचा िललाव कर याची कायवाही
करणे गती पथावर आहे.


मालम ा कर भरणे नागिरकांना सुलभ व सोयीचे हावे या टीने े िडट काड, डे िबट काड, नेट
बँ कग,आरटीजीएस

णाली ारे ऑनलाईन कर भर याची सुिवधा nmctax.in या संकेत थळावर

उपल ध क न दे यात आलेली आहे .


मालम ा कर हा महानगरपािलकेचा सव त मह वाचा उ प ाचा माग आहे यामुळे याचा उ प ा या
वाढीकडे ाथ याने ल

दे यात येत आहे . महारा

महानगरपािलका अिधिनयम कलम 99 नुसार

या सव य नांतून महानगरपािलकेचे सन 2016-17 या वष झालेले
2017-18 या वष त

.85.76 कोटी उ प

.113.71 कोटी होणे अंदािजत आहे . तसेच सन 2018-19 या वष

सन
.

253.00 कोटी होणे अंदािजत धरलेले आहे . ही वाढ सन 2017-2018 या वष या तुलनेत 139.97
कोटी एवढी वाढ योिजलेले आहे . ही वृ दी मागील वष या तुलनेत 123.09 ट के इतकी आहे .
सदर वृ दी ही टॅ स रेट म ये झालेली वाढ याच बरोबर थकबाकी दरा िव

द सु

कर यात

आलेली कायवाही व यां याकडू न कर यात येणारी वसुली बरोबरच सुटसुटीतपणा व सरळीकरण
कर यामुळे करदा याकडू न अनुपालन इ यादी या मा यमातुन उदी ट गाठणेत येईल.


याचा भाग हणून रा य शासना माफत िलडार बेस स ह करणेत आला आहे, यातुन नािशक
शहरातील संपुण 360 िड ी नकाशा (मॅप) तयार होत असुन मालम ांची सिव तर मािहती उपल ध
होईल. याच माणे नािशक महानगरपािलके माफत मालम ा कराचे उ प ठरिवतांना व मालम ा
करांची वसुली करतांना याम ये सु प टता व पारदशकता राहील हा
2

शासनाचा

य न आहे .

याकरीता सव मालम ांचे सव ण हावे, कोणतीही मालम ा ही मालम ा करापासून वंिचत राहू नये
याकरीता नािशक महानगरपािलकेने मालम ा सव णाचे काम हाती घेतले असून सव िमळकत चे
जीआयएस मॅ पग कर यात येत आहे . मे. िजओ इं फोिसस या एज सीची िनयु ती क न मालम ांचे
य स ह णाचे कामकाज जवळपास पुण होत आलेले आहे .सदर स ह णातुन
चटई

येक िमळकतीचे

े ा माणे मोजमाप घेणेत आले असुन,िमळकत चे िनवासी,िबगरिनवासी, वापरात बदल,

भाडे करी, वाढीव बांधकामे इ. शोधणेचे काम व पडताळणीचे काम सदर दो ही रा य शासना या
िलडार बेस स ह णातुन व मनपाने केलेले स ह ण यांचा मेळ घालुन मालम ा मधील

ट
ृ ी

शोधणेत येणार असुन याम ये टॅ स नेट म ये न आले या िमळकती शोधुन यावर कर आकारणी
करणेत येणार आहे .


मालम ा स ह णाम ये आतापयत 393448 इ.िमळकतीचे स ह णाचे काम पुण झाले असुन
यापैकी मनपाचे अिभलेखावर असले या िमळकतीपैकी 334568 िमळकत चे स ह ण पुण झाले
असुन उविरत 58880 निवन िमळकती आढळु न आले या आहे त.
या इमारती आिण जिमनी यांना कर लावणेत आला नाही कवा कमी े ावर कर लागु करणेत
आला आहे अशा सव इमारती व जिमनीवर कर आकारणी करणेत येणार आहे जेणे क न Tax
Base वाढु न मालम ा कराम ये वाढ होईल.

पाणीप ी :

महानगरपािलके या अनेक कत यांपैकी नागिरकांना पाणी पुरवठा उपल ध क न दे णे ही अ यंत
मह वाची मुलभुत सेवा आहे. यामुळे याकडे

ाधा याने ल

दे यात येत आहे . याम ये नािशक

महानगरपािलकेस गंगापुर धरण व दारणा नदीवरील चेहेडी येथील बंधा याव न पाणी पुरवठा होतो
तसेच भिव यात पाणी पुरवठयाची िनकड ल ात घेता मुकणे धरणातुन पाणी पुरवठा करतांना
भिव यात नागिरकांना 24 X 7 पाणी पुरवठा करणेचे महानगरपािलकेचे येय आहे .


नािशक महानगरपािलकेने स ागार नेमून पाणी लेखापिर ण (Water Audit) कर यात आलेले
असुन

ा ट अहवाल ा त झालेला आहे.

ा त अहवालानुसार िहशोबबाहय पाणी (NRW) 44%

आहे असे िनदशनास आले आहे. सदर अहवालानुसार सदर NRW हा मु यता: स
नळजोडणीला असलेली मेकॅिनकल टाईप जलमापके नादु

त असणे,

य

थतीतील

वापरापे ा कमी

िरड ग दाखवणारे जलमापके कवा नळजोड यांची असलेली सं या व दे यके

ाहकांपयत

पोहचिवणे वेळेत पूण न होणे. इ यादी कारणांमुळे सरासरी माणे कवा चुकी या प दतीने व कमी
आकारणी क न िबले दे णे यामुळे अ य

तुट िदसुन येत.े तसेच जलशु दीकरण क ,िवतरण

यव थेतील पाणी गळती व अनािधकृत नळ जोडणी,पाणी चोरी इ यादी मुळे

य

झालेली तुट

इ यादी िमळू न 44% पयत NRW वाढलेला िदसत आहे. ही अ यंत गंभीर व चताजनक बाब आहे .


िहशोब बाहय पाणी कमी कर या या

ीने अनािधकृत नळजोड या खंडीत करावयाची धडक

कारवाई हाती घे यात आली आहे. अनािधकृत नळ जोड या खंडीत कर याची कायवाही कर यात
येत आहे.


सदय:

थतीत दरवष पाणी पुरवठा करणेसाठी दु

ती व दे खभाल खच पाणीप ी वसुलीपे ा

जा त अस यामुळे जमा व खच त तफावत आहे. हे सव करत असतांना मा. महारा

शासना या

नगरिवकास िवभागाकडील िद.02/08/2010 रोजीचा िनगिमत शासन िनणया वये पाणी पुरवठा
यं णा ना नफा ना तोटा त वावर चालिवणे आव यक आहे. यामुळे पाणी पुरवठा योजना
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चालिवणेसाठी येणारा खच हणजे पाणी उ पादन खच भ न काढणे इतपत उपभो ता आकार
(पाणीदर) लावणेबाबत सुचना केली आहे. या शासन िनणयाम ये िवहीत मागदशक त वानुसार पाणी
प ीचे दर हॅ युमे ीक (Volumetric) प दतीने आकारणेत यावे असे नमुद केले आहे . दे खभाल
दु

ती काय म करणेचे

टीने

तसेच कमी पाणी वापर करणा या नागरीकांना

यां या

वापराए हढे च दर लावुन जनतेवर जा त कराचा बोजा न लादता, जो जा त पाणी वापरेल यालाच
पाणी वापरानुसार जा त दर हे टे िल कोिपक (Telescopic) रेटचे व इ वटे बल टॅ सेसचे यायत व
व वापरानुसार दर (User Charges) हे त व वाप न नवीन कररचना करणे आव यक आहे. नािशक
मनपाने सन 2009-10 पासुन पाणीप ी दराम ये वाढ केलेली नाही. यामुळे शासन िनणयात नमुद
मागदशक त वानुसार टे िल कोिपक प दतीने पाणीदर लाव याचा

ताव धोरणा मक िनणया तव

सादर कर यात येईल. तथािप स ा अ त वात असले या दरानुसार सन 2018-2019 म ये
पाणीप ीचे मा यमातुन

.60.00 कोटी वसुलीचे उदी ट िनि त करणेत आले आहे . सदरचे उिद ठ

सन 2017-2018 या तुलनेत.43.69 ट के इतकी जा त आहे. सदरचे उिद ठ सा य कर यासाठी
जलगळती थांबिवणे,एनआरड यू कमी करणे, अनािधकृत नळ जोडणीवर कारवाई करणे व
थकबाकी वसुल करणे इ.मा यमातुन कर यात येईल.



थािनक सं था कर/जीएसटी.



िदनांक 1 जुलै 2017 पासुन संपुण दे शाम ये जीएसटी कर णाली लागु करणेत आलेली आहे .



स या शासनाकडु न सन 2017-18 चालु आ थक वष म ये जीएसटी अनुदानापोटी दरमहा र कम
पये 73.40 कोटी इतके अनुदान ा त होत आहे .



शासनाने 15 स टबर 2015 रोजीचे प ानुसार यावेळी 50 कोटीपे ा कमी उलाढाल असले या
यापा-यांना थािनक सं था करातुन वगळले होते या बद यात थािनक सं था कराम ये होणारी
तुट भ न काढणेकरीता

थािनक सं थाना अनुदान दे याचे धोरण िनि त केले होते

धोरणानुसार थािनक सं था कर रद

या

के यामुळे स या दरमहा िमळत असलेले अनुदान र कम

पये 73.40 कोटी असे 12 मिह याचे 73.40X12 = 880.80 याम ये सन 2018-19 करीता 8
ट के वाढ गृहीत धर यास 951.26 कोटी इतके अनुदान ा त होऊ शकते. यानुसार सन 201819 करीता अंदाज धर यात आलेला आहे .


तसेच सन 2013-14,2014-15 व 2015-16 अशा ितन वष तील एकुण िमळु न 59774 इत या
िववरणप कां या िनध रणाचे काम

लंिबत आहे . सन 2018-19 या आ थक वष म ये

लंिबत

िनध रणाचे कामे पुण कर यात येणार असुन या ारे उ प वाढीसाठी य न कर यात येत आहे त.


शासनाकडु न जीएसटी अंतगत िमळणारे अनुदान व उविरत िनध रणा ारे अपेि त उ प असे दो ही
िमळु न मनपास 967.26 कोटी इतके उ प सन 2018-19 म ये ा त होईल असा अंदाज आहे .

 नगररचना िवकास शु


नगररचना िवभागामाफत

क :ामु याने बांधकाम परवानगी, भोगवटा दाखला, ता पुरता व अंितम

अिभ यांस व झो नग दाखला इ. कार या सेवांकिरता शु क आकार यात येतात. नािशक शहरा या
िवकास योजना आराखडयास शासन अिधसुचना िदनांक 9 जानेवारी 2017, अ वये मंजुरी
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िमळालेली असुन िवकास आराखडया समवेत िवकास िनयं ण व

ो साहन िनयमावली-2017

दे खील मंजुर कर यात आलेली आहे.


िवकास िनयं ण व ो साहन िनयमावली-2017 म ये Premium Paid FSI (अितिर त चटई

े

िनदशांक ), र या या ं दीनुसार वाढीव टीडीआर व वाढीव एफएसआय अनु ेय कर यात आलेले
असुन टीडीआर वापराकिरता 5% पायाभूत सुिवधा शु क (Infrastructure Charges) लागू
कर यात आलेले आहे .टीडीआर व वाढीव एफएसआयमूळे Maximum Building Potential वाढणार
अस याने उ प

वाढीस मदत होणार आहे .तसेच शासन िनणय िद.7/10/2017 अ वये महारा

ादे िशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम,1966 मधील कलम 52 (क) नुसार िदनांक
31/12/2015 पुव झालेली अनिधकृत बांधकामे शमन शु क लावुन (Compounding Charges)
शिमत संरचना (Compounded Structure)

हणुन िनयिमत करणेबाबतचे धोरणास मंजुरी

िद याने अशी बांधकामे िनयिमतीकरण करतांना लागु होणारे

शमन शु क (Compounding

Charges), शिमत संरचना पायाभूत सुिवधा शु क (Compounded Structure Infrastructure
Charges), शिमत संरचना ि िमयम शु क (Compounded Structure Premium Paid FSI)
यामूळे दे खील उ प वाढीस मदत होणार आहे .


वरील बाब चा िवचार करता सन 2018-19 चे अंदाजप काम ये नगररचना िवभागाकिरता ठरवुन
दे यात आलेले र कम

.155.62 कोटी उि ट ा त श य होणार आहे . सदरची वाढ ही मागील

िव ीय वष या तुलनेत 23.73 ट के जादा आहे.

 इतर कर व शु

क

वाहनतळ (पाक ग):-शहरातील वाढती लोकसं या तसेच यांचे िदवसांगिणक बदलणारे राहणीमान



यामुळे वाढणारी वाहनांची सं या यांचा िवचार करता शहराम ये वाहनतळाची सुिवधा अिधकािधक
उपल ध हावी.या उ े याने व मनपासाठी सदर वाहनतळाची जागा हे मह वाचे उ प ाचे

ोत

हणुन बघ याची आव यकता िनम ण झालेली अस याने

येक जागे या आकारावर पाक होणा-या

वाहनांची सं या व या दारे िमळू शकणारे संभा य उ प

याचा िवचार क न माट िसटी अंतगत

एकुण 33 िठकाणी पाक गचे िनयोजन आहे. यामुळे शहरातील मु य र यांवरील वाहनांची गद
कमी हो यास िनि तच मदत होईल.
ऑन



ट पाक ग:- मुख र या या बाजुला िनयोिजत प दतीने वाहने पाक ग करणे(र या या

बाजुला दु चाकी/चारचाकी वाहनांसाठी जागा िनि त करणे.) एकुण 5 िठकाणी ऑन

ट पाक गचे

िनयोजन आहे.
ऑफ



ट पाक ग:-पाक गकरीता एकच आंत येणारे व बाहे र जाणारे (Entry & Exit) अशा जागेम ये

िनयोजन प दतीने जागा उपल ध क न पाक गसाठी दे ता येईल. सदर पाक गचे आधुिनकीकरण व
संगणकीकरण कर याचे मनपाचा मानस आहे . एकुण 28 िठकाणी ऑफ

ट पाक गचे िनयोजन

आहे.


सदर िनयोिजत पाक ग करीता वाहनधारकांकडू न खालील माणे
(दरिनि ती) वसुलीकरीता िनि त करणेत आलेली आहे .

5

ित तास वाहनतळ फी

अ) ऑफ

ट पाक गसाठी फी

अ. .

वाहन तपिशल

ऑफ

ट पाक गसाठी नवीन
फी चे दर ( ित तास)

1.

कार/िजप/टॅ सी इ.यासारखे चार चाकी वाहने

.20.00

2.

िर ा तीनचाकी वाहने

.20.00

3.

मोटर-सायकल/ कूटर/लुना इ.दु चाकी वाहने

.10.00

4.

सायकल

.5.00

5.

बस

.40.00

6.

क व टे पेासाठी

अ) ऑन

.40.00

ट पाक गसाठी फी

अ. .

वाहन तपिशल

ऑन

ट पाक ग साठी नवीन
फी चे दर ( ित तास)

1.

कार/िजप/टॅ सी इ.यासारखे चार चाकी वाहने

.30.00

2.

िर ा तीनचाकी वाहने

.30.00

3.

मोटर-सायकल/ कूटर/लुना इ.दु चाकी वाहने

.15.00

4.

सायकल

.5.00

5.

बस

6.

.100.00

क व टे पेासाठी

.100.00

माट िसटी अंतगत सदर

करणी िनिवदा

िकया पुण झाली असुन ती लवकरच काय वीत

कर यात येत आहे. जेणे क न अिधकचे उ प

िमळे ल व शहरात

ॅिफकचा

सुट यास मदत होईल. या पॉलीसी नुसार मनपास सुमारे १ कोटी इतके उ प
सदरचा

ोत हा नवीन

ोत अस याने यापुढेही या

काही माणात
अपेि त आहे.

ोतामधुन जा तीत जा त उ पनवाढीसाठी

य न केले जातील.
 जाहीरात होड ग :1. मनपा मालकीचे जागेवरील ता पुर या व पात (कमीत-कमी तीन िदवसांकरीता) 10 X 10
साईजचे जाहीरात होड ग सं या :- 69
2. मनपा मालकीचे जागेवरील ता पुर या व पात (कमीत-कमी तीन िदवसांकरीता) 20 X 10
साईजचे जाहीरात होड ग सं या :- 11
3. मनपा मालकीचे जागेवर ई-िनिवदे दारे दे णेत आलेले जाहीरात होड ग सं या:-39
4. खाजगी जागेवरील अिधकृत जाहीरात होड ग सं या:- 826


यवसाय परवा यां माणेच शहर सौदय करणा या

टीकोनातुन िविवध जाहीरात मा यमे

(Hoarding) उभारणेबाबत तसेच िव त
ु खांबांवर जािहरात करणेबाबतची िनिवदा ि या राबवून
महानगरपािलकेस भरीव उ प

ा त क न दे याचा

य

केला जात आहे.तसेच,मनपाचे

मालकीचे अिधकृत जाहीरात होड ग करीता न याने जागा शोधुन या दारे मनपाचे उ प वाढिवणेचे
य न केले जाणार असुन न या जागा शोधतांना शहर िव ु पीकरण होणार नाही याची दे खील
काळजी घेतली जाणार आहे .
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तसेच,अनिधकृत जाहीरात होड ग शोधुन यां यावर दंडा मक
िवभागा या मदतीने हटिवणेबाबतची कारवाई

व पाची तसेच ते अित मण

तािवत असुन शहरातील अनिधकृत होड गमुळे

होणारे िव ु पीकरण थांबिवले जाणार आहे. जाहीरात होड गचा जाहीरात कर तसेच परवाना फी
याम ये वाढ करणेचा


ताव सादर करणेत येणार आहे .

होड ग व परवाना फी या मा यमातुन सन 2017-18 म ये एकुण र. .141.93 लाख वसुली होणे
अपेि त असुन सन 2018-19 करीता र. .200.00 लाख वसुल होणे अपेि त आहे. मागील वष या
तुलनेत 58.07 ल इतकी वाढ अंदाजप कात उिद ठात धर यात आली आहे .

 मनपा मालकीचे गाळे :मनपा मालकीचे एकुण शॉ पग सटर सं या:- 59
अ.नं.

तपिशल

1.
2.



एकुण सं या

वाटप सं या

िर त सं या

मनपा मालकीचे गाळे

1962

1849

113

मनपा मालकीचे ओटे

803

312

491

एकुण

2765

2161

604

मनपा मालकीचे शॉ पग सटर मधील गाळयांचे जागा लायसे स फी म ये िश गणक दराने वाढ
केलेनुसार एकुण मागणी (Demand) र. .43.89 कोटी असुन माहे .जानेवारी-2018 अखेर वसुली
र. .6.21 कोटी झालेली असुन वसुलीचे

माण 14.17 ट केच आहे. सदरची थकबाकी वसुली

करणेकामी संबंिधतांना नोटीसा बजािवणेत आले या आहेत. यानुसार संबंिधतांनी जागा लायसे स
फी व इतर सरकारी करांचा भरणा मुदतीत न के यास गाळा ज तीची कारवाई करणेत येणार आहे.
िव ीय वष 2018-2019 म ये

.48 कोटी उिद ठ धर यात आले आहे. मागील वष या तुलनेत

.33 कोटी ची वाढ कर यात आली असुन एकुण उिद ठात 220 ट के वाढ केली आहे .

परवाना शु क :- परवाना िवभाग महानगरपािलकेचा मह वाचा िवभाग असतांना याकडे काहीसे



दु ल

झा याचे िदसून येत.े महारा

महानगरपािलका

े ाम ये

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 313 अ वये

यवसाय करणा या नागिरकांनी आव यक

या परवान या घेणे

बंधनकारक आहे.तथािप,आतापयत अशा परवाना शु काची आकारणी करणेत आलेली नाही.तथािप,
या वष त परवाना शु काचे वसुलीची अंमलबजावणी करणेत येणार असुन
पािलकेस उ प

ा त होणार आहे. यासाठी नगररचना व मालम ा िवभाग या िवभांगासोबत ताळमेळ

घेतला जाणार आहे व महारा
मा यतेसाठी


या ारे महानगर

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 313 अ वये मा.महासभे या

ताव ठे व यात येणार आहे .

यवसाय परवाना दे याची

ि या पारदश व सुलभ कर यासाठी ऑनलाईन परवाना दे याची

सुिवधा उपल ध क न दे यात येणार आहे. या सोबतच परवाना नुतनीकरण सुिवधाही ऑनलाईन
उपल

क न दे यात येणार आहे. ऑनलाईन परवाने दे तांना नागिरकांना सुलभ हावे याकरीता

आव यक कागदप ांची सं या मोजकीच ठे व यात येणार आहे.
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एकुण जमेचा संि त गोषवारा खालील माणे
सन 2017-2018 चे सुधारीत व सन 2018-2019 चे जमा र कमांचा अंदाजप कीय गोषवारा.
( पये लाखात)
अ. .

लेखािशष

(१)
1

सन 201६-201७

सन 2017-2018

सन 2018-2019

मा.आयु तांनी

मा.आयु तांनी

म ये आयु तांनी

केलेला सुधारीत

केलेला सुधारीत

केलेला मुळ

अंदाज

अंदाज

अंदाज

(३)

(४)

(५)

(२)
जकात/ थािनक सं था कर/व तु व सेवा

८१००९.३३

94659.00

96726.00

कर (G.S.T) सहा.अनुदान
2

एकि त कर (घरपटटी)

८१८८.४३

11371.78

25369.04

3

िवकास कर

३१०७.५९

5904.00

6940.00

4

सेवा सुिवधांपासून उ प

१८७६.८३

9526.99

15398.40

5

संिकण

११६२८.००

3970.20

3161.20

6

पाणी पुरवठयापासुन उ प

४०७२.२७

4175.65

6000.00

7

पिरवहन सेवा उ प

०

1.00

1.00

8

एकुण वत:चे उ प (1 ते 7)

129608.62

153595.64

9

अनुदाने

९०१.०७

3473.00

5543.50

10

कज (घरकुलल योजना)

५०००.००

3000.00

500.00

11

इतर उचल र कमा

९६७१.८४

7920.10

13977.00

12

इतर उ

(9 ते 11)

14393.10

20020.50

13

एकुण उ

(8+12)

१२५४५५.३६

144001.72

173616.14

१४७९०.८४

1337.97

4898.57

१४०२४६.२०

145339.60

178514.71

१०९८८२.४५

११५७२.९१

14

ारंिभक िश क

15

ारंिभक िश केसह एकुण एकंदर उ प
(13+14)

एकंदर सन 2018-2019 म ये उ प ा या बाब म ये होणा या वृ दीमुळे व शासनाकडू न
कर यात येत असले या िनयोजन ब द य नामुळे एकुण जमा
2017-2018 या जमा रकमे या तुलनेत र कम

. 1785.15 कोटी हणजेच सन

.331.75 कोटी एवढी वाढ अपेि त आहे .

हणजेच सवसाधारणपणे जमा बाजुस 22.83 ट के वृ दी अपेि त आहे .

 खच या बाबी :

महानगरपािलकेस ा त होणा या उ प ापासुन खच या बाब ची ाथिमकता ठरिवतांना शहरातील
लहान मुल,े िवदयाथ ,त ण वग, ौढ,जे ठ नागिरक,मिहला,सव सामा य घटक व मागासवग य
अशा सव वग ना याय दे याचा य न कर यात आलेला आहे .



®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê ×±ú¸üŸÖÖ®ÖÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏÛúÖ¸ü“ÖÖ †›ü£ÖôûÖ ¾ÖÖ †›ü“ÖÞÖ µÖêÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß µÖÖ“Öß
ÛúÖôû•Öß ‘Öê‰ú®Ö †›ü£ÖôûÖ´ÖãŒŸÖ ¸üÃŸÖê ¾Ö ¯Ö¤ü¯Ö£Ö (Barrier Free Roads and
Foothpath), ´Öã»ÖÖÓ®ÖÖ-®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ ÜÖêôûÞµÖÖÛú¸üßŸÖÖ ´Öî¤üÖ®Öê,×¾Ö¸ÓüÝÖãóµÖÖÃÖÖšüß ˆªÖ®Öê,×¾Ö¿ÖêÂÖ
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¯ÖÏÖ×¾ÖÞµÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ÜÖêôûÖÓ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖ¯ÖæÞÖÔ ´Öî¤üÖ®Öê, “ÖÖÓÝÖ»µÖÖ ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓÃÖÆü
ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ´Öî¤üÖ®Öê,†Ö¸üÖêÝµÖÖ“µÖÖ ÝÖ¸ü•ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¹ýÝÞÖÖ»ÖµÖê,ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓ“Öê
†Ö¬Öã×®ÖÛúßÛú¸üÞÖ ¾Ö ŸÖ¹ýÞÖÖÓ®ÖÖ ®ÖÖêÛú¸üß“µÖÖ †£Ö¾ÖÖ ˆªÖêÝÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
³ÖÖî×ŸÖÛú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß ÜÖ“ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ®µÖÛÎú´Ö šü¸ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
®ÖÖÝÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ (Civic Services) :¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ ˆ““Ö ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ ®ÖÖÝÖ¸üß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß मनपा कटीब द
आहे.¸ÃŸµÖÖÓ“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ, ¸üÃŸÖÖ ¤ãü³ÖÖ•ÖÛúÖÓ“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ, ÝÖ™üÖ¸-±ãú™ü¯ÖÖ£Ö ÃÖã¾µÖ¾Ö×Ã£ÖŸÖ šêü¾ÖÞÖê ‡.
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¤êüÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ®Ö †ÖÆêü.
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ 1ŸÖê2 ×Ûú´Öß †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÃÖÞÖÖ-µÖÖ ´ÖÖÛìú™ü,¿ÖÖôûÖ,´Öî¤üÖ®Öê,ˆªÖ®Öê,¿ÖÖòØ¯ÖÝÖ
ÛúÖò´»ÖêŒÃÖ,¹ýÝÞÖÖ»ÖµÖê ‡.¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖÞµÖÖÃÖÖšüß †›üü£ÖôûÖ´ÖãŒŸÖ ¸üÃŸÖê ¾Ö ¯Ö¤ü¯Ö£Ö,×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÛú
®ÖÖ´Ö±ú»ÖÛú,ÃÖã¾µÖ¾Ö×Ã£ÖŸÖ ¸üÃŸÖÖ ÛÎúÖòØÃÖÝÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖµÖÛúØ»ÖÝÖ ™òÒüÛú †¿ÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¤êüÞµÖÖ“ÖÖ
´ÖÖ®ÖÃÖ †ÖÆêü.ŸÖÃÖê“Ö ´Öã»ÖÖÓ®ÖÖ ÜÖêôûÞµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖêÛúôûß ´Öî¤üÖ®Ö ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Ûú¸üÞÖê,®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ
×¾Ö¸ÓüÝÖãôûµÖÖÃÖÖšüß “ÖÖÓÝÖ»Öß ˆªÖ®Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûúºþ®Ö ¤êüÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ®Ö †ÖÆêü.
Walkability- †ÖÝÖÖ´Öß ÛúÖôûÖŸÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ ÃÖÓ¸üõÖÞÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß®Öê
‘Ö¸üÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö •Ö¾Öôû“µÖÖ 1ŸÖê2 ×Ûú´Öß †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖÛìú™ü,¿ÖÖôûÖ,´Öî¤üÖ®Öê,ˆªÖ®Öê,¿ÖÖòØ¯ÖÝÖ ÛúÖò´»ÖêŒÃÖ,
¤ü¾ÖÖÜÖÖ®Öê ‡.¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖÞµÖÖÃÖÖšüß ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®Öß ¾ÖÖÆü®ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ®Ö Ûú¸üŸÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ ¯ÖÏ¤æüÂÖÞÖ ™üÖôæû®Ö
पायी चालणे कवा सायकलीचा वापर करणे करीता µÖÖÛú¸üßŸÖÖ †›üü£ÖôûÖ´ÖãŒŸÖ ¸üÃŸÖê ¾Ö ¯Ö¤ü¯Ö£Ö,×¾Ö×¾Ö¬Ö
´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÛú ®ÖÖ´Ö±ú»ÖÛú, ÃÖã¾µÖ¾Ö×Ã£ÖŸÖ ¸üÃŸÖÖ ÛÎúÖòØÃÖÝÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖµÖÛúØ»ÖÝÖ ™òÒüÛú †¿ÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ
¤êüÞµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ®ÖÃÖ †ÖÆêü. यासाठी नवीन काय म हाती घे यात येत असुन नािशक शहर हे बॅरीअर
ी िसटी (अडथळामु त शहर) कर यात येणार आहे. सदरच काय म हा पुण शहरभर राबवुन
पुढील दोन वष त शहर हे अडथळा मु त कर यात येईल.



शहराम ये िद यांग व जे ट नागरीकांना सावजिनक सेवा सुिवधांचा सुलभतेने वापर करता ये या या
टीने िविवध उपाययोजना कर याचा मानस आहे . तसेच नािशक मनपा या मु य काय लय व सहा
िवभागीय काय लयाम ये िविवध उपाययोजना कर याचे िनयोजन आहे . तसेच शहरातील िविवध
भागांम ये असले या मु य र ते व चौक,अ त वातील फुटपाथ कवा नवीन फुटपाथ चे सुयो य
िनयोजन क न िद यांग व जे ठ नागिरकांना वापरणे सुलभ होईल या माणे िवकिसत कर याचे
िनयोजन आहे .



नािशक शहर अडथळामु त (Barrier Free City-Everybody Matter) करणेसाठी िविवध उपाय
योजना करणे यासाठी सन 2018-19 या वष त

.5 कोटी इतकी तरतुद कर यात आलेली आहे .

सदर तरतुद ही थमच कर यात येत असुन शहराम ये वॉकिबलीट वृ द गत कर यासाठी वाप न
शहर अडथळा मु त कर या या

ीने पिहले पाऊल असणार आहे .

सायकल क
ॅ व जाँिगग क
ॅ िवकिसत व सुधारीत करणे.

नािशक शहरात

ायोिगक त वावर नािशक (पि म) िवभागात कृषीनगर येथे सुमारे 900 मीटर

लांबीचा सायकल ॅक िवकिसत करणेत येत आहे . या माणे उपयु तते नुसार इतर भागातही वतं
सायकल ॅक िवकसीत करणेत येईल.


शहरातील अ त वातील मु य र ते व न याने िवकिसत करावयाचे र ते या म ये सायकल ॅक सह
िवकसीत करणेचा मानस आहे .
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पीपीपी त वावर फुलोरा फाऊंडे शन सोबत करार क न शहराम ये Public Bicycle Sharing
काय म सु

कर यात येत आहे. याम ये सायकल उपल ध क न दे यात येत आहे. सदर

Bicycle हया Geo-Tag असतील जेणे क न वापरक य स सुलभता होऊन cycling चा वापर

वाढे ल जेणेक न शहरातील दु षण कमी होणेस मदत होईल. सदर सं थे बरोबर सामजं य करार
झालेला असुन पुढील काही िदवसातच बायिसकल शेअर ग काय वीत कर यात येत आहे .


नािशक शहरातील िविवध िठकाणी असले या जॉ गग
करणेसाठी

ॅकचे व मैदानांची सुधारणा व नुतनीकरण

ीडा िवषयक राखीव तरतूदीमधून िविवध कामे हाती घे यात येणार आहे त.

मशान भुमी िवकास


नािशक शहरातील सव मशान भुमीच सुधारणा व नुतनीकरण करणेचे िनयोजन आहे.नािशक
शहरातील सवच मशानभुमीचे आव यकतेनुसार सुधारणा क न नुतनीकरण करणे या माग या
सद यांकडू न ा त झाले या आहे त. यानुसार संपुण शहरातील सुमारे 17 िठकाणचे कामे या वष
हाती घेणेत येणार आहे त. या करीता सन 2018-2019 चे अंदाजप कात सुमारे 10 कोटीची तरतुद
कर यात आलेली आहे.
पी.पी.पी. त वावर क प राबिवणे



नािशक मनपाचे सावजिनक वापरासाठी तसेच वािण य वापराचे िविवध िवभागातील मो
भुखंड पी.पी.पी.त वावर िवकसीत करणेस महासभे या मा यतेनुसार तीन त

ा े ांचे

स ागारांचे पॅनल

िनयु त केले आहे . या माणे िविवध योजना / क प पी.पी.पी. त वावर राबिवणेत येणार आहे .


याम ये यावष नवीन नािशक येथील पेिलकन पाक या 17 एकर जागेवर स ल पाक िवकिसत
करणे व दादासाहे ब फाळके मारक पीपीपी त वावर िवकसीत करणेचे िनयोजन आहे .
र ते िवकास



नािशक महानगरपािलका

े ात एकूण सुमारे 1900 िक.मी. लांबीचे र ते असून यापैकी सुमारे

260 िक.मी. लांबीचे र ते खडीचे आहे त. या र याचा

ाधा याने िवकास करणे आव यक आहे .

यामुळे जे र ते क या व पाचे आहे त अशा सुमारे 55 िक.मी. र यांचे मजबुतीकरण क न
खडीकरण कर याचा

ताव आहे . तसेच यापुव खडीकरण झालेले सुमारे 80 िक.मी. र यांचे

डांबरीकरण कर याचा

ताव आहे . अंबड एम.आय.डी.सी. मधील सुमारे 10 िक.मी. व सातपुर

एम.आय.डी.सी. मधील सुमारे 15 िक.मी. र यांचे अ तरीकरण कर याचे


भिव यात र यांची कामे करतांना िवकास आराख

तावीत आहे .

ानुसार असलेली ं दी अथवा मंजुर ले आऊट

मधील र याची ं दी (Right of Way) याचा िवचार क न याम ये Carriage Way ची आव यक
ं दी,पावसाळी पा याचा िनचरा करणारी जलिन:सारण यव था,आव यक युटीिलटी ड ट ,
फुटपाथ, सायकल

ॅक इ. सुिवधांचा अंतभ व क न शहरातील सव नागिरकांना सु यव थत

र याची सुिवधा दे याचा मानस आहे . या म ये Missing Link असलेले र ते
येतील. सन 2018-19 या वष त र ते िवकास (भांडवलीसाठी)
आलेली आहे .
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ाधा याने घेणेत

.70 कोटी इतकी तरतुद कर यात

पाक ग यव था


नािशक शहरात िविवध मु य र यावरील सुमारे 34 िठकाणी समांतर पाक ग व उपल ध असले या
सुमारे 7 भुखंडावर पाक ग यव थापनासाठी कायवाही करणेचे िनयोजन आहे . यासाठी IT या
वापर क न माट पाक ग यव थापन करणेचा मानस आहे . सन 2018-19 या वष त पा कग
यव थेसाठी .2.19 कोटी इतकी तरतुद कर यात आलेली आहे .

 घनकचरा


यव थापन

घनकचरा यव थापन हा शहरां या

टीने सव त मह वाचा िवषय आहे . याम ये कच याचे

वग करण करणे,वग करण केलेला कचरा साठवणूक करणे, कच याची वाहतूक करणे,कच यावर
ि या करणे व सुरि त िव हे वाट लावणे या बाब चा समावेश होतो.याचा सवकष िवचार क न
एका मक घनकचरा यव थापन कर यासाठी खालील बाब वर ल क ीत कर यात आले आहे .
1) िन मती याच िठकाणी कचरा िवलगीकरण क न कमी करणे व याचा पुनव पर करणे.
2) कचरा पुनचि त करणे ( ला टक,पेपर,धातू या व तू, काचा,इले

क व इले

ॉिन स

व तू पुनव परात आणणे
3) ओ या घरगुती कच यापासून खत िन मती करणे.


घनकचरा यव थापन िवभागाम ये सदय थतीत कायरत असलेली व छता यं णा व वाहतूक
यं णा अिधक काय म क न शहरातील व छता वाढिव यात येत आहे . घनकचरा यव थापन
िवभागांतगत कचरा िनम ण होतो

याच िठकाणी कच याचे ओला व सुका असे वग करण

(Segregation at Source) कर यासाठी नागिरकांना

ो सािहत कर यात येत आहे .

सव

नागिरकांनी वत: िनम ण केलेला कचरा िवलगीकरण क न कंु डीम ये साठवुन ठे वावा. मनपाचे
गारबेज

हे ईकल म ये सदर कचरा जमा करणे आव यक आहे .

यासाठी

ॅक ग,अलॉम

िस टीम,काय वीत कर यात आली आहे . याचा वापर क न नागरीकांनी कच याची िव हे वाट
करावी. कोण याही पिर थतीत कचरा र यावर फेकु नये. नागरीकांनी कचरा िवलगीकरण न
के यास यां या िव

द SWM Rules 2016 नुसार दं डनीय कारवाई कर यात येईल. सदर

कारवाईचा पिरणाम न झालेस सदर नागरीकांचा कचरा उचलला जाणार नाही. िदनांक 31 माच
2018 नंतर दं डनीय कारवाई सोबतच कचरा िवलगी करण न करणा या नागिरक,सं था यांचे
िव


द SWM Rules नुसार कचरा न उचल याची कारवाई कर यात येइल.

याच माणे नािशक शहर ला टक मु त कर यासाठी िवशेष
अंतगत नागिरकांचे व दु कानदारांचे

य न कर यात येत आहे त. या

बोधन करणे, ला टक मु ती जनजागृतीपर िविवध काय म

राबिवणे, ला टक िपश यांचा वापर बंद कर यासाठी कडक अंमलबजावणी करणेत येत आहे.
आगामी काळात सव शहराम ये याची कडक अंमलबजावणी कर यात येईल. R-4 हणजेच
Reduce, Recycle, Reuse and Refuse या त वांचा वापर क न

ला टक मु तीकडे

सकारा मक वाटचाल कर यात येईल. लॉ टीकचा िव ी/वापर करणा यािव

द Environment

Protection Act नुसार कारवाई करणेत येईल.


घनकचरा यव थापनांतगत शहरातील सव कचरा एकाच घनकचरा क प क

थळी ने याऐवजी

तो िनम ण होतो याच िवभागाम ये या यावर ि या झा यास कचरा वाहतूक खच म ये बचत
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होईल िशवाय कचरा िव हे वाटीतून िनम ण होणारे खत या िठकाणीच वापरता येईल. याकरीता
िविवध सोसाय
यांना असे


ांना,सं थांना,हॉटे सना,शाळा महािव ालयांना

ो सािहत कर यात येईल व

क प उभारणीसाठी सुयो य मागदशन उपल ध क न दे यात येईल.

आधुिनक व धा मक शहर हणून ओळखले जाणारे नािशक शहर

व छ व सुंदर असावे याकिरता

कचरा संकलन,वाहतुक व िव हेवाट या ित ही बाब कडे िवशेष ल

दे त नागिरकांचा स ीय

सहभाग याम ये अिनवाय आहे.


पुढील काळाम ये ओ या व सु या कच याबरोबरच,इले
आहे . इले

ॉिनक कचरा िनम ण होतो

ॉिनक कचरा वग करण करणे आव यक

या िठकाणीच वेगळा ठे वणे व महानगरपािलकेने तो

वतं िर या संकिलत करणे याकरीता यो य ती पावले उचल यात येत आहे त.


शहर

व छते या

टीने शहरातील मु य िठकाणी र यां या कडे ला "िलटर िबन" लाव यास

सुरवात झाली आहे . याच बरोबर शहर बीन

ी कर या या द ीकोनातुन वाटचाल कर यात येत

आहे . घनकचरा संकलन व वाहतुक यासाठी सन 2018-2019 चे अंदाजप कात सुमारे 41 कोटी
र कमेची तरतुद कर यात आली आहे . सदरची तरतुद ही मागील वष या तुलनेत .3.00 कोटीने
वाढ केलेली आहे.

घनकचरा ि या


शहरात संकिलत केले या घनकच यावर मनपाचे कचरा ि या क ाम ये ि या क न यापासुन
खत बनिव यात येत.े तसेच कच यातील लॅ टीक पासुन इंधन तयार कर यासाठी चार मे ीक टन
मतेचा लॅ ट काय वीत कर यात येत आहे . तसेच पय वरणा या

ीने जु या लॅ डिफल

शा ो त प दतीने कॅप ग करणेत येणार आहे . तसेच हॉटे ल मधील ओला कचरा व मलजलावर
ि या क न िवज िन मती कर याचा

क प काय वीत कर यात येईल. सदर कामांसाठी सन

2018-2019 चे अंदाजप कात सुमारे १४.८३ कोटी ची तरतुद कर यात आलेली असुन मागील
वष पे ा .2.71 कोटीने सदरची तरतुद जा त आहे .




व छ भारत अिभयान
रा िपता महा मा गांधी यां या व नातील व छ भारत िनम ण कर यासाठी शासनाने व छ भारत
अिभयान सु

केले आहे . याचाच भाग हणून नािशक महानगरपािलकेने व छ व सुंदर नािशक

अिभयान हाती घेतले आहे. याम ये वैय तक व सावजिनक जीवनाम ये व छता वाढिवणे गरजेचे
आहे . याम ये वैय तक व छता,घरामधील व छता तसेच शाळा,महािव ालये,सं था, काय लये,
माकट,सावजिनक िठकाणे अशा सवच िठकाणी व छता राखणे ही आप या सव चीच जबाबदारी
आहे . या टीने व छता सं कृती वाढिव याची गरज आहे .


" व छ भारत अिभयान" अंतगत निवन सामुदाियक शौचालये व घरगुती शौचालये उभा न तसेच
सदय थतीत उपल ध असलेली शौचालये दु

त क न,नािशक शहर हागणदारीमु त (ओ.डी. ी)

कर यात आले आहे .


ी.िच मय

उ गीरकर

(अिभनेता),किवताताई

राऊत

(छायािच कार), ी.अशोक दु धारे (तलवारपटू ), ी. फु
डॉ.िहत

महाजन (ि डा (सायकलपटू ),डॉ.मह

(ि डा

धावपटू ), ी. साद

सावंत, ी.राजेश सावंत (िच कला),

महाजन (ि डा (सायकलपटू ) यांची

महानगरपािलकेचे " व छता ॅ ड ऍ़ बेसेडर" हणून नेमणूक कर यात आली आहे .
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पवार
नािशक



अिभयानांतगत मागदशक सूचनांनुसार सव

भाग ट याट याने हागणदारी मु त जाहीर

कर यात आले आहे त. " व छ भारत िमशन" अंतगत Quality Council of India यां या
सिमतीमाफत महानगरपािलका

े ाचे सव ण कर यात आले असून महानगरपािलका

े

हागणदारीमु त अस याचे यांनी मािणत केले आहे व याबाबत रा य शासना या सिमती माफतही
पाहणी कर यात आली असून मा.रा य शासनाने शहर हागणदारीमु त घोिषत केले आहे .


तसेच IHHL अंतगत एकूण 7264 एवढे वैय तक शौचालये बांध यात आली आहे त. सन 20182019 या वष त .2.25 कोटी इतकी तरतुद कर यात आली आहे.

 पाणी पुरवठा :

नािशक शहरासाठी गंगापुर धरणातुन सुमारे 90 ट के व दारणा नदीवरील चेहडी बंधा-यातुन सुमारे
10 ट के क चे पाणी (

ीया न केलेले) उचल यात येते व ते पुढे शहरात िविवध िठकाणी

असले या सहा जलशु दीकरण क ात घेवुन यावर

ीया कर यात येत.े

ीया केलेले पाणी

स प प प /एम.बी.आर.माफत ई.एस.आर.म ये घेतले जाते व पुढे ई.एस.आर मधुन जलिवतरण
वािह या ारे नागिरकांपयत पाणी पुरवठा कर यात येत आहे. सदय:

थतीत 6 जलशु दीकरण

क ,6एम.बी.आर.व 97 ई.एस.आर./जी.एस.आर. ारे सुमारे 1800 िक.मी.जलिवतरण वािह या
व न पाणी िवतरण कर यात येत आहे.


नािशक शहरा या वाढ या लोकसं येचा िवचार क न पा याचा ितसरा

ोत हणुन मुकणे धरणातुन

पाणी पुरवठा करणेसाठी मुकणे पाणी पुरवठा योजनेचे काम जे.एन.एन.यु.आर.एम. योजने अंतगत
सु


असुन योजनेचे काम या वष त पुण होवुन शहरासाठी पाणी उपल ध होवु शकेल.

शहरासाठी वर नमुद केलेले तीनही

ोत महानगरपािलकेसाठी उपल ध होत असुन शहरात ब याच

िठकाणी कमी माणात पाणी येणे अथवा कमी दाबाने पाणी येणे अशा त ारी वारंवार येत असतात
यामुळे पाणी पुरवठयात सुधारणा होणेसाठी िवतरण यव था (Distribution System) सुधारणे
करीता उपाययोजना करा या लागणार आहे त. महानगरपािलकेने स ागार नेमुन वॉटर ऑडीट
क न घेतलेले असुन वॉटर ऑडीट अहवालानुसार 44 ट के पे ा जा त िहशोब बाहय पाणी
(NRW) अस याचे आढळु न आले आहे.


पाणी पुरवठा णालीचे सवसाधारणपणे तीन भाग आहे त. यातील एक भाग उगम

ोत (Source),

दु सरा िवतरण यव था याम ये Transportation हणजे गंगापूर धरणापासुन जलशु दीकरण क
व यापासुन एम.बी.आर पयत असलेली पाणी पुरवठा यं णा व ितसरा भाग Distribution हणजेच
ई.एस.आर. ते पाणी


य वापरणारा नागिरक.

पाणी पुरवठा यव था ही "Catchment to Consumer" या त वावर आधारीत असणे अपेि त
आहे. स : थतीत या तीनही भागांसाठी काडा (SCADA) यं णा उपल ध नस याचे िदसून येत.े
यामुळे तीनही भागांम येही काडा यं णा काय वत करणे आव यक आहे.या ारे धरण ते
पाणी वापरणारा नागिरक हणजेच

य

ाहक (Consumer) इथपयतचा पा याचा वास व याचा पूण

िहशोब ठे वणे श य होणार आहे. याच माणे पाणी गळती थांबवून पा याचा जा तीत जा त वापर
हो यासाठी याचा उपयोग होणार आहे .याकिरता आधुिनक तं
सहज उपल ध होईल. यासाठी

माट िसटी अंतगत पॅनिसटी

ानाचा वापर क न सव मािहती
क पात शहरातील धरण ते

नागिरक या संपूण पाणी पुरवठा यव थेसाठी काडा णाली बसिव यात येणार आहे. याच माणे
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शहरात सदय:

थतीत

ाहकांनी बसिललेले पा याचे िमटर हे मॅकेिनकल बी टाईप िमटस असुन

सदर िमटर लवकर नादु

त होतात यामुळे पा याची िबल ग करतांना अडचणी येतात व

नागिरकांना चुकीची िबल आकरणी होते यामुळे िजतके पाणी वापरले ितत या पा याची आकारणी
होत नाही व महापािलकेचा महसुलावर िवपरीत पिरणाम होतो यामुळे पाणी पुरवठा यव था
तोटयात येत आहे.यासाठी माट िसटी अंतगत शहरातील सव नळ जोड यांना AMR सुिवधेसह
जलमापके बसिव यात येणार आहे. माट िसटी अंतगत SCADA व Automatic Meter Reading
(AMR) सुिवधेस जलमापक बसिवणेसाठी र. .249 कोटीची तरतुद माट िसटी अंतगत कर यात
आली आहे.


नािशक शहरातील गावठाण भागात असमान पाणी पुरवठा होत आहे. तसेच तेथील जलवाही या
अितशय जु या झा या अस यामुळे पाणी गळती व दु िषत पा या या सम या उदभवतात. गावठाण
भागातील ाहकांना 24X7 पाणी पुरवठा कर याची योजना माट िसटी अंतगत राबिवणेत येत आहे.
यात जु या व खराब झाले या जलवाही या काढु न याजागी सुमारे 101 िक.मी. लांबी या निवन
जलवाही या टाक यात येणार आहे व 3 निवन जलकंु भ बांधुन यादवारे 24X7 पाणी पुरवठा
कर याचे िनयोजन आहे. माट िसटी अंतगत Area Base Development (ABD) व

ीन िफ ड

भागासाठी र. .50.65 कोटी खच ची माट िसटी अंतगत तरतुद कर यात आली आहे . सदर 24X7
पाणी पुरवठा सु

झा यानंतर 24X7 पाणी पुरवठा के यामुळे जलिवतरण करतांना जलवाही यां

वरील पा याचा दाब समान राहील यामुळे जलिवतरणात अडथळा होणे, गळती होणे आिण यामुळे
सांडपाणी िप या या पा यात िमसळू न साथीचे आजार होणे आरो यास धोका िनम ण होणे या सव
बाबी टाळ या जातील तसेच जलिवतरणाचा दे खभाल व दु
आहे. याच माणे

तीचा खच कमी हो यास मदत होणार

ाहकांसाठी Sump,Pump,Tank आिण R.O.System (घरातील पाणी िफ टर

कर याची यं णा) साठी लागणारा खच कमी होईल. यामुळे 24X7 पाणी पुरवठा सु

झा यास

भिव यात महानगरपािलके या खच त बचत होऊन नागिरकांना आरो यदायी जीवन लाभ यास व
यांची

यश ती वाढ यास मदत होणे अपेि त आहे. यामुळे यानंतर भिव यात संपुण शहरात

नागिरकांना 24X7 पाणी पुरवठा कर याचा मानस आहे.


जलबचती या दु टीने अनािधकृत नळजोड या खंडीत करावयाची धडक कारवाई हाती घे यात
येऊन अनािधकृत नळ जोड या खंडीत कर याची कायवाही कर यात येत आहे.



तसेच शहरातील निवन िवकिसत होणा-या पिरसरातील नागरीकांना पाणी पुरवठा करणेसाठी
िवतरण

यव थेतील जलकंु भाची व िवतरण वािह या टाक यांची सु

असलेली कामे पुण

कर यासाठी तसेच जो निवन भाग िवकािसत झाला आहे व या भागात िवतरण वाही या नाहीत
अशा भागात सुमारे 102 िक.मी. लांबी या निवन िवतरण जलवाही या टाक याचे व या िठकाणी
जु या िवतरीका बदलणे व अ याव यक कामे करणेसाठी पाणी पुरवठा िवभागा किरता
आ थापनासह महसुली व भांडवली कामांसाठी एकुण सन 2018-19 या वष साठी
कोटी इतकी तरतुद कर यात आलेली आहे . मागील वष या तुलनेत
कर यात आली आहे. भांडवली कामांसाठी

.96.86 कोटी

.१७६.९३

.38.11 कोटीने वाढ

पये तरतुद केली असुन िव ीय वष

2017-2018 पे ा .36.99 कोटीने जा त तरतुद केलेली आहे. भांडवली कामांसाठी एकुण 61.78
ट के वृ दी कर यात आली आहे .
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 मलिन:सारण /सांडपाणी


यव थापन

नािशक महानगरपािलकेने संपुण शहरासाठी सवकष असा मलिन:सारण यव थापन आराखडा
तयार केला आहे. सदर आराखडया माणे नािशक महानगरपािलका

े

आठ िसवरेज झोनम ये

िवभाग यात आले आहे.सदर आठ िसवरेज झोन पैकी चार िसवरेज झोनम ये मलिन:सारण क
काय वीत कर यात आली आहे त व याची स

थतीत

उवरीत चार िसवरेज झोन पैकी गंगापुर म ये १८ MLD

थापीत

मता ३४२.५० MLD आहे,

मतेचे मलिन:सारण क

बांधकामासाठी

.28.89 कोटी तसेच पपळगांव खांब येथे ३२ MLD मतेचे मलिन:सारण क ासाठी 55.58 कोटी
असे एकुण 84.47 कोटी मंजुर झाले असुन काम गती पथावर आहे व सदर काम सन 2018-2019
म ये पुण कर याचा मानस आहे.


उवरीत दोन िसवरेज झोन मखमलाबाद व कामटवाडे हे सन २०२१ नंतर िवकसीत होणे अपे ीत
आहे.



संपुण शहराम ये सुमारे १५८४ िक.मी.लांबी या मलवािहका ारे सांडपाणी संकलीत क न सुमारे
२८० MLD मलजल मलिन:सारण क ात ि येसाठी आण यात येते व महारा
मंडळाचे त कालीन मंजुर मापदं डानुसार

ि या क न

दुषण िनयं ण

ि यायु त सांडपाणी नदीपा ाम ये

सोड यात येत.े शहरामधील 100 ट के िसवेज कले ट क न ोिसस ग कर या या

ीकोनातुन

िनयोजन केले आहे.


नािशक महानगरपािलके या हददीतील गोदावरी नदी व ित या उपन ा दु षण मु त करणे कामी
PIL 176/2012 मा.उ च यायालयात दाखल आहे. सदर PIL म ये मा.उ च यायालयाने वेळोवेळी
िदले या िनदशा नुसार नदी दुषण मु त करणेसाठी NEERI सं थे माफत उपाय योजना व पय य
सुचिव यात आले आहे त. यानुसार या िवकसीत भागात मलवािहकांचे जाळे नाही या भागात
मलवािहका तातडीने टाकणे गरजेचे आहे.तसेच अ त वातील मलिन:सारण क ाचे (Sewage
Treatment Plant) ि यायु त सांडपाणी महारा

दु षण िनयं ण मंडळा या सुधारीत मापदं डा

नुसार नदीपा ात सोडणे आव यक अस या कारणाने सदर या मलिन:सारण क ाचे (STP)
आधुिनकीकरण (Upgradation & Retrofitting) करणे आव यक आहे.


सदर या कामांकरीता शासनाकडे “अमृत” योजने अंतगत िनधी उपल धतेसाठी मागणी केलेली
आहे. स

थतीत

तािवत मलवािहकांचे जाळे (Network) तयार करणेकामी “अमृत” अंतगत

सादर केलेले र. .९२ कोटीचे

तावास शासनाने सदर कामे तातडीचे अस यास मनपा िनधीतून

राबिवणेस कळिवले आहे.


मा.उ च यायालयाचे िनदश िवचारात घेता अमृत योजने अंतगत िनधी मंजुर होईल या अपे ेवर
स

थतीत मनपा िनधी मधुन

या भागात मलवािहका नाहीत या भागात मलवािहकांचे जाळे

टाकणेची कामे तातडीने हाती घेणे गरजेचे आहे . यामुळे गोदावरी व ित या उपन ांचे

दुषण

टाळणे व मा.उ च यायालयाचे आदे शाचे पालन करणे श य होईल.


अ त वातील मलिन:सारण क े महारा ् दु षण िनयं ण मंडळाचे निवन /सुधारीत मापदं डानुसार
SBR(Sequential Batch Reactor) या अ याधुिनक तं
& Retrofitting) करणे आव यक आहे.
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याकरीता मलिन:सारण िवभागा माफत आव यक भागात मलवािहकांचे जाळे टाकणे व
अ त वातील STP चे सुधारीत मापदं डानुसार आधुिनकीकरण करणे गरजेचे अस याने
मलिन:सारण िवभागा करीता आ थापनासह महसुली व भांडवली कामांसाठी एकुण सन 20182019 म ये सुमारे १४४.३३ कोटी इतकी तरतुद कर यात आलेली आहे. मागील आ थक वष या
तुलनेत

.104.45 कोटी इतकी वाढ केलेली आहे . सदरची वाढ 261.91 ट के एवढी वाढिवली

आहे . भांडवली खच साठी

.105.25 कोटी इतकी तरतुद केली असुन मागील िव ीय वष पे ा

.97.29 कोटी इतकी जादा तरतुद कर यात आली आहे.

 सावजिनक िव


ुत यव था ( Street Light /Public Light )

िव त
ु िवभागांतगत नागिरकांना पुरिव यात येणा-या सावजिनक खांबा वरील िव त
ु सेवेम ये
सुधारणा करणे, या अ याधुिनक करणे, सावजिनक िव त
ु खांबांवरची सेवा उपल ध नाही तेथे ती
उपल ध क न दे णे आदी कामे



तािवत आहे त.

िदवाब ी सुधारणे अंतगत एकूण ११५२५ एल.ई.डी.िदवे बसवून पथिद यांची सुधारणा कर यात
आली आहे. तसेच उज बचत सु दा सा य झाली आहे.



याच माणे वीज बचती या
काय वीत करणेसाठीचा

टीने स

थतीतील िदवे बदलून

माट

ीट लाईट िस टीम

क प सावजिनक खाजगी सहभागातुन (PPP) राबिव याचा मानस आहे .

यामुळे िवज बचत होऊन वीजसेवम
े येही सुधारणा होऊन दे खभाल दु

ती या खच म ये बचत

होणार आहे. यािशवाय सदर क पामधुन महानगरपािलकेस काही माणात उ प ही ा त होणार
आहे. यामुळे हा क प PPP त वावर राबिवणेसाठी य न कर यात येत आहे. याम ये अ याधुिनक
CCMS/SCADA

णाली वापरणेत येणार अस याने सव गो टी पारदशकपणे व मानवी

ह त ेपािशवाय पार पाडणे श य होणार आहे. या
वेळािनध रण करणे व नादु

त झालेले पथदीप दु

णालीमुळे लाईट चालु व बंद कर या या
त करणेबाबत िरअल टाईम माहीती उपल ध

होऊन नागरीकांना वेळीच दजदार सेवा उपल ध होतील. सदर
ीट लाईट या माट


क पा अंतगत शहरातील सव

ीट लाईट म ये पांतरीत कर यात येणार आहे.

नािशक शहरा या काही भागांम ये अजूनही र यांवर िदवाब ीचे खांब नाहीत तसेच काही िठकाणी
िव त
ु खांबां या सलगतेम ये खंड पडलेला आहे. याच माणे काही िठकाणी खांब आहे त मा
यावर िव त
ु िफट ज नाहीत अथवा चालू

थतीत नाहीत. सन 2018-2019 या वष त 3750

िव त
ु पोलची उभारणी कर यात येणार आहे. याकरीता 2018-2019 म ये सुमारे 10 कोटी
इत या रकमेची तरतूद कर यात आलेली आहे.


सन २०१७-१८ म ये िदवाब ी उपल ध नसले या िठकाणी निवन पथिदवे लाव यात येत आहे त.



नािशक रोड निवन हॉ पीटल इमारत येथील िव त
ु ीकरणाचे काम सु



नािशक मनपा माफत शहरात िविवध चौकांम ये ३७ िठकाणी वयंचलीत ॅफीक िस नल काय वत

आहे.

आहे त.


नािशक महानगरपािलकेचे

णालय,िवभागीय काय लय निवन नािशक व नािशक पि म या

िठकाणी निवन उ वाहन लावणे तसेच मु य काय लय येथील उ वाहन बदलणेचे काम व अंतगत
िव त
ु ीकरण सुधारणा करणेत येत आहे.
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सातपुर येथील पपया नसरी,नािशक पि म कॉलेजरोड वरील कुलकण चौक,स तरंग चौक,आिण
शरणपुर रोड वरील एचडीएफसी चौक या चौकाम ये
करणेचे काम

वयंचलीत

ॅफीक िस नल काय वीत

तावीत आहे . िव ीय वष सन 2017 म ये या िवभागासाठी एकुण तरतुद

.50.65

कोटी होती. याम ये र. .7.71 कोटी इतकी वाढ क न िव ीय वष 2018-2019 म ये

.58.36

कोटी इतकी तरतुद कर यात आलेली आहे. यापकी भांडवली खच साठी
तरतुद कर यात आलेली आहे. मागील िव ीय वष पे ा

.12.01 कोटी इतकी

.2.71 कोटी इतकी अिधक तरतुद

कर यात आली आहे .

उ


ान िवभाग :-

नािशक महानगरपािलका

े ात सन 2016-17 व 2017-18 म ये क

शासन व रा य शासन व

नािशक महानगरपािलका यां या एकि त अनुदानातुन मखमलाबाद िशवारातील स.नं.400 या
आरि त 17.5 एकर जागेत वन उ ान िवकिसत कर याचे काम चालु आहे. सदरहु जागा महारा
गुजरात महामाग वर असुन येणा या पयटकांना व थािनक नागिरकांना सदरचे वन उ ान एक
िदवशीय सहली करीता आकषणाचा क

बदु ठरणार आहे. सदर वन उ ानात 11 हजार भारतीय

जाती या झाडांची,फळ झाडांची व इतर शोिभवंत फुल झाडांची लागवड कर यात येत आहे.तसेच
नागिरकांना बस यासाठी पॅगोडा, आकषक आसन यव था, श त लॉन लॉट व लहान मुलांना
खेळ यासाठी मैदाने िवकिसत कर यात येणार आहे. सदरचे काम सन 2018-2019 या आ थक
वष त पुण कर याचे िनयोजन कर यात आले आहे.


नािशक मनपा काय े ात एकुण 481 उ ाने असुन यापैकी 286 उ ाने िनिवदा प दतीने खाजगी
म तेदारांमाफत 3 वष कालावधीकरीता दै नंिदन दे खभालीसाठी दे यात आलेली आहे. सदर
कामाचा 1 वष चा कालावधी पुण झालेला असुन माहे िडसबर 2019 पावेतो देखभालीसाठी दे यात
आलेली आहे. उविरत उ ानांची देखभाल मनपामाफत कर यात येत आहे.



नािशक मनपा

े ातील सहा

शासकीय िवभागाम ये उ ान

योजनासाठी न याने ह तांतरीत

झाले या भुखंडावर आवश तेनुसार व िनधी या उपल धतेनुसार िविवध िठकाणी उ ाने िवकिसत
कर याचे काम हाती घे यात आलेले असुन अशी सव कामे या आ थक वष त पुण कर याचे
िनयोजन कर यात आले आहे.सदर उ ाने िवकिसत करतांना िविवध

कारची थीम मांडुन थीम

पाक िवकिसत कर याचा मनोदय आहे. यामुळे या पिरसरातील नागिरकांना,लहान मुलांना
उ ानांची सोय होणार आहे.


नािशक मनपा काय े ात महारा

झाडांचे संर ण, जतन अिधिनयम 1975 या तरतुदीनुसार व

मा.उ च यायालया या िनदशानुसार संगणकीय णाली ारे शहरातील अ त वात असले या सव
वृ ांची गणना कर याचे काम सु
गणनेचे उिद ट

कर यात आलेले असुन सदर या कामात एकुण 25 ल

ाकलनात धर यात आलेले आहे त. परंतु

वृ ांची सं या ही मोठया माणात वाढलेली असुन वृ

वृ

य ात गणना करतेवेळी शहरातील

गणना ही साधारणपणे 43.5 ल

पावेतो

हो याची श यता आहे. वृ गणनेचे काम हया वष त पुण कर याचे िनयोजन कर यात आले आहे.


नािशक महानगरपािलका काय े ात सन 2017 या कालावधीत भारतीय जातीची सुमारे 10 फुट
उं चीची एकुण 21000 नग वृ

लागवड पुण कर यात आली असुन या वृ

अनु मे 1 वष व 5 वष या कालावधीकरीताचे िनयोजन केलेले आहे.
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नािशक मनपा

े ातील पांडवलेणे या लगतचे वन िवभागाचे 35 एकर

जवाहरलाल नेह

े ातील पंिडत

वन उ ान िस.एस.आर.त वावर नािशक महानगरपािलकेने टाटा

ट या

ायोजकां माफत िवकिसत केले असुन तेथे िविवध उ ाने व लेझर शो िवकिसत कर यात आलेला
आहे.


उ ान िवकास भांडवली कामे या साठी सन 2018-2019 चे अंदाजप कात

.13.50 कोटी

एवढया रकमेची तरतुद कर यात आलेली आहे . मागीलिव ीय वष या तुलनेत

.9.51 कोटी

इतकी वाढ कर यात आलेली आहे. उ ान िवभागासाठी िव ीय वष 2018-2019 म ये एकुण
26.32 कोटी कर यात आली असुन िव ीय वष सन 2017-2018 या तुलनेत 53.22 ट के वाढ
कर यात आली आहे .

 वृ


िनधी अंदाजप क

महारा

नागरी

े

झाडांचे जतन अिधिनयम 1975 या अंतगत ितवष वृ िनधीचे अंदाजप क

कर यात येत असुन अंदाजप कात एकि त कराबरोबर जो वृ कर संकिलत केला जातो ती
र कम 187.00 ल

आिण सु वातीची िश केसह व मनपा िह सासह र. .589 ल

अथसंक प

तयार केलेला असुन यास वृ संवधन, नवीन वृ लागवड इ यादी साठी तरतुद केलेली आहे.

 वै


िकय िवभाग

नािशक महानगरपािलकेत वै िकय िवभागाअंतगत 4 मोठी
सेवा क कायरत आहे त. िबटको
वामी समथ

णालय, 4 मोठया

मोठया श ि या होतात. िबटको
कायरत आहे . तसेच

वतं

णालये, 30 शहरी ाथिमक आरो य

णालय, डॉ झािकर हु सेन

णालय, इंिदरागांधी

णांलयांम ये ऑपरेशन िथएटस व सव

णालय,

ी

कार या छोटया

णालयात वतं आय.सी.यु.वॉड अितगंभीर दयिवकारासाठी

जिळत क , नवजात िशशु,अितद ता िवभाग,

ी पु ष जनरल

वै िकय िवभाग अशा िविवध कार या सुिवधा अ पदरात तसेच मोफत ही पुरिव या जातात.इतर 3
णालयात

ी व पु ष जनरल वै िकय िवभाग, सुितिवभाग व बाहय

ण िवभाग कायरत आहे त.

तसेच 30 शहरी आरो य क ांमाफत कंु टु ब क याण काय म राबिव यात येऊन मनपा काय े ात
कंु टु ं ब क याण श ि या करणा या सव खाजगी डॉ टरांनी कंु टु ं ब क याण श ि याचे काम
वाढिवणेकामी सुिचत कर यात येते याच माणे लिसकरण व माता बाल संगोपन या अंतगत
िब.सी.जी,डी.पी.टी,पोिलओ,पे टा हॅ लंट,गोवर,डी.टी.टी.टी इ. िविवध

कार या लसी 30 शहरी

आरो य क ामाफत मोफत िद या जातात.


वै िकय िवभागा या योगशाळे त या र ता या चाच या होत नाही अशा कार या 321 वेगवेगळया
र ता या चाच या बाजारा भावापे ा कमी कमतीत Outsourcing

या मा यमातुन मनपा या

इमारतीत पी.पी.पी. त वावर लोकांना व त दरात उ च चाच या कर याचे िनयोजन आहे . तरी या
पोटी निवन मिशन घेण.े तसेच आ थापना खच व दै नंिदन देखभाल खच त बचत होणार आहे .
नागिरकांना सदर सुिवधा उपल ध क न दे याचे िनयोजन आहे .


दोन शहरी आरो य क

निवन बांधलेले आहे त. यासह वैदिकय िवभागासाठी नवीन अ ावत

मिशनरी व इतर भांडवली कामे यासाठी सन 2018-19 म ये
आली आहे . िव ीय वष 2017-2018 म ये

.11.50 कोटी तरतुद कर यात

.1.01 कोटी तरतुद धर यात आली होती. यात

10.59 कोटीची भरीव वाढ कर यात आली आहे .
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शहरात ड यु, वाईन फ यु,िचकनगुिनया या रोगांचे िनदान होणे मनपा माफत आव यक
मॉडी युलर िडजीटल लॅबोरेटरी या सुिवधा असणे आव यक आहे. नािशक शहरात ही सुिवधा
नस याने नागिरकांना या रोगांचे िनदान करणेसाठी पुणे/मुंबई येथे जावे लागते. यामुळे रोग िनदान
न झा यामुळे 3 ते 10 ट के



जेडीसी िबटको

ण दगावतात ते माण या सुिवधा पुरिव यास कमी होईल.

णालय या िठकाणी एम.आर.आय.मिशन,सी.टी कॅन मिशन,िडजीटल ए स-रे,

अ ावत योगशाळा,इ.योजना कायवाहीत आहे .सदर कामकाजाकरीता कंु भमेळा सन 2015-2016
म ये

.23 कोटी एवढया र कमेस शासन मा यता आहे या िनधीचा वापर सन 2018-2019 म ये

एम.आर.आय.मिशन,सी.टी कॅन मिशन,िडजीटल ए स-रे, या मशीनरी खरेदी क न काय वीत
क न नागरीकांना आरो या या चांग या सुिवधा उपल ध क न दे यात येतील.


वै िकय िवभाग माफत जेडीसी िबटको या िठकाणी न याने सीपीएस कॉलेज सु

कर याचा

ताव

ेशन महानगरपािलका

े ात

आहे . यामुळे वै िकय िवभागाला िनवासी वै िकय अिधकारी उपल ध होतील.


मुंबई शु ुषागृह अिधिनयम 1949 कायदा अंतगत निसग होम रिज
लागु केला असुन या माणे महानगरपािलका

े ातील खाजगी/

ट या मालकीची शु ुषागृहे व

सुितगृहे यांना न दणी तसेच दर 3 वष ने माहे एि ल म ये नुतणीकरण करणे कायदयाने
बंधनकारक कर यात आलेले आहे . सदर कायदयाचे पालन न केलेस संबंधीत हॉ पीटल िव

द

कडक कारवाई कर यात येईल.20 स टबर 1994 पासुन दे श भर िनदान तं े अिधिनयम लागु केला
आहे याच अिधिनयमात 2003 साली सुधारणा क न गभधारणा पुव व

सुितपुव िनदान तं े

अिधिनयम 2003 लागु कर यात आलेला आहे . लगभेद चाच या कर यास सदर कायदयाने
ितबंध असुन या चाच या

ी भुण ह या किरता

पये 10,000/ दं ड व 3 वष या स म

कारावासाची िश ा आहे .


वै कीय िवभागासाठी आ थापनासह महसुली व भांडवली कामांसाठी एकुण 55.58 कोटी इतकी
अथ संक पीय तरतुद सन 2018-2019 करीता कर यात आलेली आहे. मागील िव ीय वष पे ा
.17.00 कोटी इतकी अिधक तरतुद कर यात आली आहे . सदरची वाढ ही मागील वष या
तरतुदी पे ा 44.07 ट के इतकी जा त आहे .या िशवाय एन.यु.एच.एम. अंतगत अिधकचा िनधी
िमळिव यासाठी य न कर यात येत आहे त.

 िश


ण िवभाग

शा त िवकासाचे येय हणजे सव ना िश ण. यास अनुस न िश णाचा उदे श पु तका
िमळिवणे एवढे च नसून ा त असले या

ान

ानाचे उपयोजन क न स म व सू ढ नागिरक घडिवणे हे

आहे .हे उिद ट डोळयासमोर ठे वून िवदया य या सव िगण िवकासासाठी िश ण िवभाग कायरत
आहे .


सन 2017-18 पयत महानगरपािलक या सव शाळांम ये मुलभुत सोयी सुिवधा अदयावत कर याचा
य

कर यात आला असून कमी िव ाथ सं ये या 2 शाळा एक

कर यात आले या आहे त

यामुळे िव ाथ उप थती वर सकारा मक पिरणाम झालेला आहे . शालेय इमारती नसले या एकूण
4 शाळांसाठी इमारत बांधकाम करणे

तािवत असून या मा यमातुन सव शाळांना आव यक

वगखो या उपल ध होतील.या यितिर त सव शाळांना आव यक ते वचछतागृहे पुरिवणेबाबत
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तरतूद करणेत आलेली आहे . सन 2018-2019 या वष करीता अंदाजप कात सुमारे

.4 कोटी

इतकी तरतुद नवीन मा यिमक शाळा इमारत बांधणेकरीता कर यात आलेली आहे.


डीजीटल ल नग- मनपा या 126 ाथिमक आिण 13 मा यिमक शाळा हया 86 इमारतीत काय रत
आहे त. सदर शाळांम ये

येकी िकमान 1 िडजीटल लास

म आहे . 864 वग पकी 127 मनपाचे

मा यमातुन व अंदाजे 118 लास म सामािजक लोक सहभागातुन िडजीटलाईज कर यात आ या
आहे त. उवरीत सव वग िडजीटलाईज कर यासाठी सन 2018-19 या अंदाजप कात 11 कोटी
पये इतकी तरतुद कर यात आली असुन

थमत: इतकी मोठी तरतुद या योजनासाठी कर यात

येत आहे. या अंतगत मनपा या सव शाळा िडजीटाईज कर यात येणार असुन यामुळे गुणव ापुवक
िश ण िव ा य ना दे यात येणार आहे.


महानगरपािलक या शाळांतील िवदया य किरता ि डा सं कृती व संघ भावना वाढीस लागावी
हणून मनपा या शाळांम ये असलेली ि डांगणे िवकसीत क न यावर आव यक ि डा सुिवधा
उपल ध क न दे याचा य न आहे.



िव ा य ना िव ान साधन उपल ध क न दे या या

ीने सीएसआर या मा यमातुन 3.09 कोटी

इतका खच सन 2017-2018 म ये कर यात आला आहे.


शालेय अ यन भावी व फलदायी हावे व आधुिनक तं
मनपा शाळा

ान युगाशी सुसंगत असावे या किरता

. 16 येथे म यवत ह यूवल लास म उभार यात आलेली आहे . हया लास मशी

6 िवभागातील

येकी 1 शाळा जोड याचे काम सु

आहे . या शाळांम ये उ कृ ट

ोत वाप न

िविवध संक पनांचा समावेश क न अ ययन अ यापन ि या भावी कर याचे िनयोजन आहे.


शाळांम ये

ानरचना वादावर आधािरत अ ययन व अ यापन

ि या

भावी हावी या किरता

महानगरपािलका तरावर िश कांचे कृतीयु त िश ण आयोजीत कर यात येत आहे . शासना या
मह वकां ी अशा

गत शै िणक महारा

काय मांतगत 25 िनकषानुसार मनपा या 86 शाळां

गत झाले या असुन उविरत 40 शाळा ये या शै िणक वष त

गत कर याचे उिद ट ठे व यात

आले आहे .


के शासना या 15 कलमी योजनांपैकी सव िश ा अिभयान या योजनेसाठी सन 2017-18 अंतगत
659.90 ल



. तरतूद मंजूर असून भावी पणे अंमलबजावणी सु

आहे.

िश णा या मा यमातुन भारताचे भावी नागरीक घडिवणे हे आपले सव चे दायी व आहे . याकरीता
लाईफ की स आ मसात करणे गरजेचे आहे. याकरीता सन 2018-2019 या वष त नािशक
मनपा अंतगत सव शाळांम ये ( ाय हे ट कुल सहीत) नािव य पुण
"Cleanliness Soldiers" हा

ोजे ट घे यात येत आहे.

क प सव शाळांना स तीचा कर यात येणार असुन यात सव शाळा व

िव ा य चा सहभाग आव यक असणार आहे.


मनपा या िश ण िवभागास सन 2018-2019 करीता 64.44 कोटी इतकी अंदाजप कीय तरतुद
कर यात आलेली आहे . मागील िव ीय वष म ये
होती. याम ये

.36.38 कोटी इतकी तरतुद कर यात आली

.28.06 कोटीने अंदाजप कीय तरतुद वाढिव यात आली असुन सदरची वाढ

77.13 ट के इतकी आहे .
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 19 ट

के राखीव बाबी

मिहला व बालक याण िवभाग


वत: या

महसुली उ प ातुन

मनपाचा बांधील खच

वजा जाता िश क रकमेवर शासन

िनणयानुसार 5 ट के राखीव तरतुद मिहला व बाल क याण िवभागासाठी कर यात आलेली आहे.
सन 2018-2019 साठी र कम पये 19.45 कोटी इतकी अंदाजप कीय तरतुद कर यात आलेली
असुन शासन िनणयानुसार मिहला व बाल क याण यांचे अनु ेय बाब वर िनयोजन क न यो य
िर या खच कर यात येईल.

िद यांग क याण


िव ीय वष सन 2018-2019 म ये वता:चे महसुली उ प ातुन मनपाचा बांधील खच वजा जाता
िश क र कमेवर 3 ट के राखीव िनधीची िद यांगासाठी तरतुद करणे आव यक आहे. ही र कम
.11.67 कोटी इतकी असुन यांचा अंतभाव अथसंक पात कर यात आलेला आहे .

िद यांग

क याणासाठी सव त मह वाची बाब हणजे िद यांगाचे अल िडटे शन व यावर यो य उपचार
वेळीस के यास याचा सकारा मक पिरणाम होतो. याकरीता िद यांगासाठी िवशेष शाळा/अल
िडटे शन सटर थापण कर याचे योजन आहे. यामुळे एका छताखाली सव कार या िद यांगाना
एका कारची इंटरवे शनस िमळू शकतील. िद यांगाचा िवकास हो यास यामुळे मदत होईल.


तसेच सन 2017-18 म ये मनपा या अंदाजप कीय 3 ट के अपंग िनधीतून िद यांग
िवदया य किरता शहरात 24 थेरेपी सटर थािपत करणेकामी
सु

. 182.12 ल

िनिवदा ि या

आहे .तसेच िद यांग िवदया य या पॅरा ऑलंिपक पध आयोजीत कर यात येत असून यावर
.19.00 ल खच होणे अपेि त आहे .

ीडा िवभाग


उपरो त माणेच 5 ट के राखीव तरतुद

ीडा िवभागासाठी कर यात आली असुन एकुण र कम

.19.45 कोटी इतकी तरतुद अथ संक पात कर यात आली आहे .
दे यासाठी चांग या दज चे

ीडांगण तयार करणे व

ीडा पटु ना

ो साहन

ीडा िवकसन आराखडा बनिव याचे

कामकाज हाती घे याचे योजीले आहे.

मागासवग यां या क याणकारी योजना


समाजातील दु बल घटक अनुसूिचत जाती,अनुसूिचत जमाती,िवमु त जाती व भट या जमाती
यां या क याणकारी योजनांसाठी महानगरपािलकेने शासन िनणय नगरिवकास िवभाग िद.03 जुल,ै
1982 मधील 17 बाब साठी 5 ट के िनधी राखुन ठे वणे आव यक आहे. िव ीय वष 2018-2019
म ये अथसंक पात यासाठी .19.45 कोटीची तरतुद कर यात आलेली आहे.



या िशवाय अिधकारी/कमचा यां या िश णासाठी 1 ट का िनधी राखीव ठे व यात आला असुन,
सन 2018-2019 या वष करीता र. .3.89 कोटी इतकी तरतुद कर यात आलेली आहे .

अ


नशमन व आप ी यव थापन :-

नािशक शहराचे भौगोिलक थान/शहरातून वाहणारी गोदावरी नदी व अ य न ा या बाबी िवचारात
घेवून नािशक शहराचा आप ी यव थापनाचे
दरवष करणेत येत असतो. या

टीने आप कािलन यव थापन कृती आराखडा

टीने नािशक शहरातील संभा य िविवध आप ीचे कार, यातील

धोके समजून घेण,े धोके कमी कर यासाठी पुव िनयोजन करणे .अितसंवेदनशील िठकाणांबाबत
काळजी घेणे व दु दवीिर या आप ी ओढव यास यामधून िकमान नुकसान होईल याची द ता घेणे,
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सदर आप ीतून लवकरात लवकर साव न जनजीवन व पिर थती जलदिर या सुरिळत होईल या
टीने सव गीण िवचार करणेत येत आहे. यासाठी शहरातील सव

भागांतील नागिरकांसाठी

आप ी यव थापन िश ण घेणेत येत आहे.


नािशक मनपा

े ात गोदावरी,नंदीनी,वालदे वी अशा तीन न ा वाहत असलेने,दरवष

पावसाळयात िनम ण होणारी पुर पिर थती,शहरात िविवध िठकाणी साचणा-या पा याचा िनचरा,
तळघरांमधील साचणारे पाणी या बाब कडे िवशेष ल

पुरिवणेत येत आहे.तसेच शहरातील

गटारे,नाले सु थतीत ठे वणे यासाठी भर दे णेत येत आहे.

ेनेज,

माट िसटी अंतगत पुर पिर थती

वयंचिलत व िरयल टाईम मािहती िमळणेसाठी से सस बसिवले जाणार असुन या ारे मािहती
ा त होऊन वेळीच कायवाही करणे श य होणार आहे.


नािशक शहर हे पुरातन शहर असून,गावठांण

े ाम ये अितधोकादायक इमारत ची सं या मोठी

आहे.सदर इमारत ची पडझड होवू नये व जीवीतहानी होवू नये या
हणून अशा अितधोकादायक इमारत चे अिधकृत

टीने पुव िनयोजनाचा भाग

चरल इंिजिनअस कडू न

चरल ऑिडट

क न घेणे व यानुसार ा त अहवालानुसार अशा धोकादायक इमारती ता काळ मोकळया कवा
दु


त क न घेणे आव यक असलेने याबाबतची कायवाही

आप ी यव थापनाचे

तािवत कर यात येत आहे.

टीने सह थ कालावधीम ये घेतलेली अ यावत यं सामु ी उपल ध आहे .

यामु ये ामु याने इमज सी रे कु हॅ न, फलड रे

यु हॅ न, िमनी रे कु हॅ न, OBM (बोट) मिश स,

सन उपकरण हॅ न (बी.ए. हॅ न) इ. चा समावेश आहे.


अ नशमन दलाकडील 80% कमचारी रा य अ नशमन

िश ण क ातून

िशि त आहे त.

अ नशमन अिधकारी आिण कमचारी यांना अ याधुिनक िश णासाठी नागपूर येथील गृह मं ालय,
भारत सरकार दारा संचिलत रा ीय अ नशमन सेवा महािव ालय येथे

िश णासाठी दरवष

पाठिव यात येत आहे .


महानगरपािलका

े ात 24 िमटर उं ची या इमारत या बांधकामांस परवानगी िदली जात

अस यामुळे उं च इमारत या आगीपासुन या संर णासाठी िवदे शी बनावटीची सुर ा यं णा
असलेली 32 िमटर उं चीचा हाय ॉिलक लॅटफॉम वाहन अ नशमन िवभागात कायरत आहे . तसेच
आ पकालीन पिर थतीवर त ड दे यासाठी िविवध

कारची लहानमोठी 29 अ नशामक वाहने

आहे त.


अ नशमन िवभागासाठी आ थापना खच साठी 11.15 कोटी अ शशमन िवभागाचे आधुिनकीकरण
करणे यासाठी ३ कोटी

आिण आप ी यव थापनासाठी

आ थापनासह महसुली व भांडवली कामांसाठी एकुण

.०.०७ कोटी या

माणे एकि त

.१४.२२ कोटी एवढी तरतुद सन 2018-

2019 चे अंदाजप कात कर यात आलेली आहे. भांडवली खच साठी िव ीय वष सन 20172018

.10 ल तरतुद कर यात आली होती. सदरची तरतुद

.2.90 कोटीने वाढवुन र. .3.00

कोटी कर यात आलेली आहे.

 िमळकत िवभाग


नािशक मनपा मालकी या िमळकती सन 2012 पावेतो महासभा/ थायी सिमती ठरावा दारे नाममा
दराने

पये 1 ते 100 अथवा काही िठकाणी यापे ा थोडी अिधक र कम आका न दे यात येत

हो या.
22



नािशक महानगरपािलका,िमळकत चा िद.05/07/2016 रोजी झाले या सवनुसार महानगर
पािलका े ातील एकूण 903 िमळकत ची स

अ. .

िवभागाचे नाव

थती पुढील माणे आहे .

करार

करार

ठरावा वये

िवना

मनपा वापर/

मुदत

मुदत

ता यात

मंजुरी

अंगणवाडी/

असलेले

संपलेले

असलेले

ताबा

बालवाडी/

असलेले

िवनावापर

एकूण

1

पंचवटी

3

12

69

121

26

231

2

नािशक पुव

3

26

1

98

58

186

3

नािशक पि म

9

27

16

36

30

118

4

निवन नािशक

3

27

4

83

48

165

5

सातपूर

4

14

3

10

68

99

6

नािशकरोड

2

30

0

52

20

104

24

136

93

400

250

903

एकूण


विरल माणे िवनामंजुरी दे यात आले या, करारमुदत संपले या, बाजार भावापे ा कमी असणा-या
सव िमळकती हया मनपा या ता यात घेऊन संबंिधतांकडू न याबाबतची वसुली कर यात येणार
आहे . तसेच सदर िमळकती बाजारभावानुसार िललाव ि येने दे यात येणार आहे यामुळे नािशक
महानगरपािलकेचा महसुल मोठया

माणात वाढणार असुन मालम ांचा िविनयोग यो य

हो यास तसेच गैरवापर रोख यास मदत होईल. याच माणे िललाव

कारे

ि येने सदर मालम ाचे

वाटप झा यास नैस गक याय त वाचे व घटनेचा अनु य
े 14 अ वये समानते या त वाचे पालन
होणार आहे.


नािशक मनपा

े ाम ये मनपाचे महाकवी कािलदास कलादालन,महा मा फुले कलादालन,

कमवीर दादासाहे ब गायकवाड सभागृह,पंिडत िव णु िदगंबर सभागृह,दोन टाऊन हॉल तसेच बु द
िवहार, फाळके मारक आहे त.


महाकवी कािलदास कलादालन,महा मा फुले कलादालन या

क पांचा

नुतनीकरणाचे काम हाती घे यात आले आहे. यावर अनु मे

.9.58 कोटी व महा मा फुले

कलादालन यासाठी

माट िसटी अंतगत

.2.88 कोटी इतका खच होणार आहे. सदर काम पुण वास आले असुन

लवकरच सदर कलादालनाचे लोकापण कर यात येईल.


व.दादासाहे ब फाळके
तथािप उ प
करता

मारकाचे स

ती केली जाते.

व खच िवचारात घेता उ प ापे ा खच खुपच अिधक आहे . या अनुषंगाने िवचार

व.दादासाहेब फाळके

मारकाचे सावजिनक खाजगी सहभाग (Public-Private

Participation) धत वर नुतनीकरण करणे


थतीत मनपा माफत देखभाल व दु

नाटयगृहे/फाळके

तािवत आहे .

मारक/सभागृहे यांसाठी सन 2018-2019 म ये र. .9.42 कोटी इतकी

अथसंक पीय तरतूद कर यात आलेली आहे . मागील िव ीय वष त
कर यात आली होती. िव ीय वष 2018-2019 म ये
आली आहे.
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.5.13 कोटी इतकी तरतुद

.4.29 कोटी अिधकची तरतुद कर यात



नािशक महानगरपािलका

े ात एकुण पाच तरण तलाव आहे त पैकी पंचवटी येथील तरण तलाव

सावजिनक खाजगी सहभाग (Public-Private Participation) त वावर चालिवणेस िदला आहे.
स


थतीत उवरीत चार तरण तलाव मनपा माफत चालिवले जातात.

तरणतलाव दे खभाल व दु

ती अंतगत वा.सावरकर जलतरण तलाव येथील डाय ह ग लॅटफॉम

(Diving Platform) जुना व धोकेदायक झा याने काढ यात आलेला असुन या जागी अ यावत
डाय ह ग लॅटफॉम (Diving Platform) उभारणे

तािवत आहे. िव ीय वष 2018-2019 म ये

महसुली कामांसाठी .3.17 कोटी तरतुद केली असुन यापकी या नवीन डाय ह ग लॅटफॉम साठी
अंदाजे र. .2.00 कोटीची तरतुद कर यात आलेली आहे .


तरण तलावां कािरता आ थापनासह महसुली व भांडवली कामांसाठी एकुण सन 2018-2019
म ये र. .5.88 कोटी इतकी अथसंक पीय तरतूद कर यात आलेली आहे. मागील वष सदरची
तरतुद .3.84 कोटी इतकी होती. याम ये 52.93 ट के वाढ कर यात आलेली आहे .

 शहरी गरीबांसाठी घरे


झोपडप

ांची वाढती सं या हे झपा

ाने होणा या शहरी करणाचे परीणाम आहे . झोपडपटयांमुळे

शहरा या मुलभूत सुिवधांवर जरी ताण येत असला तरी शहरा या िवकासात झोपडप ीवािसयांचे
योगदान नाकारणे अश य आहे . भाजीिव े ते, घरकामा करणारे नोकर ( ी/पु ष),सफाई कामगार,
िर ावाले,टॅ सी

ाय हर अशा िविवध

पात झोपडीधारक हे शहरी सुिवधांचा कणा ठरले

आहे . यामुळे या सेवा पुरवणा या यं णेला दु ल न
ू शहरा या िवकासाचे िनयोजन करणे हे िवसंगत
ठरेल. या बाब चा िवचार करता झोपडप ी मु त शहराचा िवकास साधत असताना शासन िविवध
घरकुल योजनां या मा यमातून झोपडप ीवासीयां या राहणीमानाचा दज उं चाव याचा ही हे तू
साध याचा

य न करीत आहे . या धत वर नािशक महानगरपािलका माफत शहरी गिरबांसाठी

योजना राबिव यात येतात.


रमाई आवास योजना, अनुसूिचत जाती व नवबौ



सदर योजने अंतगत शासना या िनकषा माणे महानगरपािलका
अनुसूिचत जाती व नवबौ

घटकांसाठी घरकुल योजना
े ातील दािर

रेषेखालील

यांना योजनेचा लाभ दे यात येणार आहे . वता: या मालकीचे झोपडी/

क चेघरे अथवा मोकळे जागा असणा या लाभा य ना सदर योजने अंतगत शासनाकडील सुधािरत
शासन िनणय िदनांक ०७ जानेवारी २०१७ अ वये
दु

.२.५० लाखापयत घरकुल बांधणेसाठी व

तीसाठी अनुदान दे यात येणार आहे .सदर योजनेची जािहरात वतमान प ातून लम भागात

प के दे ऊन प लाभा य नकडू न िविवध नमु यात आव यक कागदप े जोडू न,सदर योजने अंतगत
लाभ दे यात येतो. योजनेसाठी अज वीकार यासाठी िवभागीय काय लयात यव था कर यात
आली आहे . सदर योजनेसाठी शासन िनणयातील मागदशक सुचनांनुसार महानगरपािलका
े ासाठी गृहिनम ण सिमती िनम ण कर यात आलेली आहे . शासनाकडू न सदर योजने अंतगत
.२ कोटी ५६ ल

२० हजार इतके अनुदान ा त असून,३३ पा

लाभा य ना ४९ ल

८० हजार

अनुदान वाटप कर यात आलेले आहे .
शहरी गिरबांकिरता मुलभूत सुिवधा पुरिवणे (बी.यु.एस.पी.) योजना


क शासना या गृहिनम ण व नागरी दािर य िनमुलन िवभाग माफत सन २००५ पासून भारतातील
६३ शहरांमधील शहरी गिरबांकिरता मुलभूत सुिवधा पुरिवणे (बी.एस.यु.पी.) व घरकुल बांधणी िह
योजना राबिव यात येत आहे.
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सदर योजने अंतगत पा
२६९

झोपडी धारकास शासनामाफत बांध यात येणा या इमारतीतील

के.फुटाची सदिनका िदली जात आहे .सदर सदिनकेत, एक हॉल, िकचन, संडास व बाथ म

असून सव सुिवधांनी यु त सदिनका दे यात येत आहे .


नािशक शहरातील िशवाजीवाडी,वडाळा,चुंचाळे ,सा ाटनगर,िशवनगर,भीमवाडी व संजय नगरमजुरवाडी, िनलगीरीबाग, गीताई नगर,हॉटे ल साई पॅलेस,चेहेडी सामनगाव,गांधी धाम या
िठकाणांवर एकूण ७४६० घरकुले बांध याचे काम पुण कर यात आले आहे. सदर योजनेत
आजपावेतो पूण झाले या एकूण ५८१७ घरकुलांची सोडत काढ यात आलेली आहे . उवरीत सव
सोडत िद.31.03.2018 अखेर पुण क न घरांचे वाटप कर यात येणार आहे .
धान मं ी आवास योजना -



क ीय दािर य िनमुलन व गृहिनम ण मं ालयामाफत धानमं ी आवास योजनेची घोषणा कर यात
आलेली आहे .राजीव आवास योजनेचे सुधािरत
माफत िद.०९ िडसबर २०१५ रोजी

प धानमं ी आवास योजना असून रा य शासंना

धानमं ी आवास योजने या अमलबजावणी बाबत शासन

पिरप क िनगिमत कर यात आलेले आहे .


क

शासनाचे जाहीर केले या सव साठी घरे २०२२ या संक पनेवर आधािरत धानमं ी आवास

योजने या मागदशक सूचनांम ये खालील चार घटक समािव ट आहे त.
1) जिमनीचा साधनसंप ी हणून वापर क न यावरील झोपडप यांचा"आहे तेथेच" पुन वकास
करणे.
2) कज सल न

याज अनुदाना या मा यमातून आ थक

ा दु बल आिण अ प उ प

घटकांसाठी परवडणा या घरांची िन मती करणे.
3)

खाजगी भागीदारी परवडणा या घरांची िन मती करणे.

4) आ थक

ा दु बल घटकांतील लाभा य ारे

वैय तीक

व पातील घरकुल बांध यास

अनुदान.


घटक

मांक 1 अंतगत नािशक महानगरपािलका

े ातील झोपडप यांचे सव ण कर यात आले

असून एकूण १६७ झोपडप यांम ये ४२८०३ झोपडयांची सं या असून ५४७५२ इत या कुटु ं बाची
सं या आहे .एकूण लोकसं या १९९८५० अस याचे सव णानुसार आढळते.


घटक

मांक २,३ व ४ अंतगत मागणी सव ण कर यात आले असून यानुसार एकूण ५१०१० अज

ा त आहे . शासन मागदशनानुसार घटक िनहाय कायवाही कर यात येत आहे . सन 2018-2019
म ये पी.एम.ए.वाय अंतगत सव योजना भावी पणे राबिव याचे उिद ठ आहे .

 मािहती व तं

ान िवभाग



ई- ग हन स E-Governance



महानगरपािलके या िविवध िवभागाम ये संगणकीय काय णाली व अ याधुिनक तं

ानाचा वापर

क न सव सेवा आिण याबाबतची काय लयीन ि या ऑनलाईन कर याचा मानस आहे . याम ये
मानवी ह त ेप कमीत कमी होईल व सव


ीया िनयमानुसार िविहत वेळेत पार पाड या जातील.

याअनुषंगाने महानगरपािलकेतील सेवा हमी कायदयांतगम 16 सेवा हया ऑनलाईन कर यात
आ या आहे त. याचबरोबर इतरही अ याव यक सेवा ऑनलाईन कर यात येऊन सवसाधारण पणे
25

60 पे ा जा त सेवा ऑनलाईन कर याचा मानस आहे . सदर ि येवर ल

ठे व यासाठी व उिचत

कायवाही कर यासाठी संगणक िवभाग स म कर यात येणार असुन िवभागा या मा यमातुन सव
िवभागांना मागदशन व यां या संगणकीय व ऑनलाईन सुिवधा

ि या पार पाड यासाठी मदत

कर यात येईल व याम ये जुनी संगणकीय काय णाली बदलुन नवीन सॉ टवेअर िवकिसत करणे
इ. गो टी कर याचा मानस आहे .


नागिरकांना महापािलकेशी संबंिधत कामे कमीत कमी
ग हन सचा

ासात सहज करता यावीत या टीने ई-

भावी वापर कर यावर भर दे यात आला आहे . याकिरता सव थम नािशक

महानगरपािलकेची वेबसाईट www.nashikcorporation.in चे

पांतर gov.in असे शासकीय

क न वेबसाईटला सरकारी अिधकृतता व यातून सुरि तता दान कर यात येणार आहे . यािशवाय
वेबसाईटचे

प पालटु न यावर नागिरकांना आव यक मािहती सहज उपल ध हो याकडे िवशे

ल दे यात येणार आहे .


ऑनलाईन करभरणा सुिवधा दे यासोबतच ऑनलाईन त ार िनवारण

णाली (Grievance

Management System) म ये सुधारणा क न कालमय दीत व पिरणामकारक त ार िनवारण
सुिवधा काय वत कर यात आली आहे.याम ये त ार दाखल के यानंतर ती यो

या िवभागाकडे

या णाली ारे ऑटोमॅटीक वग होणे यामुळे त ारदार नागिरकाला त ारीशी संबंिधत िवभाग
मािहत नसला तरी यो

िवभागाकडे ती त ार आपोआप पाठिवली जाणे. या णालीम ये त ारी या

िनवारणाची कालमय दा 7 िदवस इतकी िनि त केली असुन ितचे पालन करणे अिनवाय आहे .
त ारदार नागिरकांने त ार दाखल के यानंतर त ारदारास SMS

ारे ता काळ यांचा

ॅक ग

नंबर िमळतो. सदर त ार संबंिधत अिधका-याने 24 तासात पाहणे आव यक आहे . तसे न के यास
सदर त ार या णाली ारे ऑटोमॅटीक यां या विर
करणा-या अिधका-या या

अिधका-याकडे वग होणार आहे व काम न

ेणीवर याचा पिरणाम होणार आहे . या णालीम ये मानवी ह त ेपाला

जागा नस यामुळे ही अ यंत पारदश व कालमय दीत पिरणामकारक काय णाली ठरणार आहे .
या णाली बरोबरच मोबाईल ॲप दे खील सुधारणा कर यात आली आहे .


त ार िनवारण णाली म ये आजपावेतो 1352 त ारी ा त झा या असुन यापकी 1107 त ार चे
िनराकरण कर यात आले असुन उवरीत त ार चे िनराकरण लवकरात लवकर कर यात येईल.



Don't ask me to think या त वावर आधािरत ई-ग हनस ऑनलाईन सेवा वापर यासाठी तीनपे ा
जा



Click ची आव यकता नस याने ही अितशय सुलभ व वापर यास सोपी सेवा आहे .

यािशवाय महानगरपािलकेकडू न सेवा हमी काय ांतगत उपल

होणारे िविवध कारचे परवाने,

दाखले, माणप ,े ऑनलाईन उपल ध क न िदले जाणार असून नागिरकांना घरबस या Digitally
Signed Certificate व दाखले उपल ध क न दे णेचा मानस असुन लवकरच

यानुसार

काय णालीम ये व कामकाजाम ये सुधारणा कर यात येणार आहे .


या सेवा ऑनलाईन उपल ध असणयासेाबतच स याचे मोबाईल वापराचे सावि क
घेता या सेवा मोबाईल या एका

लकवर उपल ध असा यात या टीने

माण ल ात

मोबाईल ॲप म ये

सुधारणा कर यात येणार असुन नागिरकांना अगदी चालता चालता आप या माट फोन या एका
लकवर िविवध सेवा उपल ध क न घेता येणार आहे .
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पारदशक यवहारा या

टीने महानगरपािलकेचे कोणतेही पेमट थेट पुरवठादारा या बँक खा यात

जमा होणारी हो ट टू हो ट ही अिभनव णाली राबिव यात येणार आहे . यामुळे मानवी ह त ेप
कमी होऊन पारदशकता येणार आहे .


हे करीत असताना नागिरकांची कागदप ांमुळे अडचण होऊ नये या टीने सकारा क िवचार
करीत पूव परवा यांकिरता आव यक कागदप ांची सं या कमी करणेत येणार आहे . अशा कारे
ऑनलाईन परवाना िमळ याचा कालावधी कमी कर यात येणार आहे .

याकिरता आव यक

Business Process Re-Engineering कर यात येवुन याची अंमलबजावणी कर यात येणार आहे .


ई-ग हनस णालीचा भावी वापर सु

झा यानंतर नागिरक महानगरपािलका काय लयात न येता

आपले घर/ काय लय इ.िठकाणाहू न महानगरपािलकेशी संबंिधत कर भरणा करणे, त ारी/सूचना
करणे, परवाने/दाखले िमळिवणे अशी िविवध कामे ऑनलाईन क

शकतात.

यायोगे मानवी

ह त ेप टाळ यामुळे कामकाजात पारदशकता राहते व गितमानता येत,े यामुळे एकािधकारशाही
(Monopoly) कमी होते. याच माणे हो ट टू हो ट पेमट प दतीमुळे थेट बँक खा यात पेमट जमा
होणार अस याने कं ाटदारांना चेकची वाट पाह याची गरज न भासता कामकाजातील गुंतागुंत
कमी होऊन दजदार सेवा दे णे श


होणार आहे .

ई- ग हनस या सहा याने एकािधकारशाही कमी करणे, अिधका यां या यो

अयो

िनवडीचा

वे छािधकार कमी क न िनयमानुसार िनवड होईल अशा कारे जबाबदारी िनि त करणे व
पारदशकता वाढिवणे या त वार आधािरत

णाली िवकिसत करणेत येत असुन कामकाजाम ये

पारदशकता व वेग वाढिव यात येणार आहे व नागिरकांम ये समाधानाचे वातावरण िनम ण
कर याचा य न केला जात आहे .


महानगरपािलकेतील िविवध िवभागां या दै नंिदन कामाकिरता इंिट ेटेड ए टर ाईजेस सो युशन
िवकसीत कर याचे

तािवत असून यामुळे कामकाजाची गती वाढणे, कामकाजात पारदशकता

येणे, नागिरकांना कमीत कमी लीकवर सेवा उपल ध करणे, सव मािहती कायम व पी उपल ध
क न दे णे श


होणार आहे .

महानगरपािलके या सव िवभागां या कामकाजात ई-ग हनस या भावी वापर क न कामकाजात
गितमानता ये या या



टीने नवीन संगणक, ि टस व कॅनस घे यात येणार आहे त.

नगररचना िवभागात बांधकामा साठी या पुव या कायप दतीत सुलभता आण यासाठी बांधकाम
परवानगी, जोते तपासणी व भोगवटा

माणप

यासाठीची कागदप े व मा यतेबाबतची

कायप दतीम ये सुधारणा करणेकामी Business Process Re-Engineering कर यात आली
असुन परवानगीचा कालावधी कमी करणे,कागदप ांची सं या कमी करणे ,इ यादी सुधारणा
राबिव यात येऊन दाखला व

माणप

ा त हो याचे

ि येम ये सु सुटीतपणा आण यात येत

आहे .


यासव उपाययोजना करणेकरीता सन 2018-19 या वष साठी अथसंक पाम ये र.

5.89 कोटी

इतकी भरीव तरतुद केलेली आहे .


ई- हॉ पीटल संगणकीय काय णाली महानगरपािलका
असुन या ारे

णालयांम ये काय वत कर यात येणार

णांना गितमान सेवा पुरिव यात येणार आहे .
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नागिरकांचे अज, टपाल व न ती यांचे िविहत कालावधीत कायवाही होणेकामी तसेच िविवध
िवषयां या टपालांचे व न त चे िव तृत कायिववरण होऊन ते िनकाली काढणेकामी सदर बाब चे
पुणपणे संगणकीकरण कर यात येणार असुन

शासकीय कामाम ये पारदशकता व गतीमानता

आण यात येणार आहे .


C.S.R. या मा यमातुन नगररचना िवभागातील अिभले यांचे कॅ नग व िडिजटायझेशन



नगररचना िवभागातील अंदाजे एकुण 65 ल

कागदप े असुन यांचे कॅ नग व िडिजटायझेशन

C.S.R. या मा यमातुन कोटक म ह बँकने क न दे याचे
िडिजटायझेशन करीता आव यक तं

तािवत आहे.

तािवत केले आहे . सदर कॅ नग व

ान व मनु यबळ हे बँकेमाफत मोफत पुरिव यात येणार आहे .

मनपास सदर सं थेस केवळ जागा व संगणकीय सािह य उपल ध क न दयावयाचे आहे . सदर
कामास लवकरच सु वात कर यात येईल.


मागील वष नमुद केलेनुसार नािशक मनपाने एकुण 22 िठकाणी ई-सुिवधा क
कर यात आले आहे . नागरी सुिवधा क

काय वत

हे C.S.R. या मा यमातुन येस बँकेमाफत मोफत

चालिव यात येत असुन यामुळे मनपा या मनु यबळाम ये व खच म ये ब-याच अंशी बचत झाली
आहे . आता पुढील ट याम ये सदर ई- सुिवधा क ाचा िव तार वाढिव याचे
ई- सुिवधा क

तािवत असुन सदर

हे P.P.P. त वावर काय वत करावयाची योजना आहे . याम ये या य ती कवा

सं थांची वत:ची जागा असेल व ते संगणक व इंटरनेट यांचा खच करावयास तयार असतील अशा
सं था कवा य त कडु न सुर ा अनामत घेवुन काही अटीशत चा अधीन राहु न नागरी सुिवधा क
P.P.P. त वावर चालिव यास दे याचे


मािहती व तं

तािवत आहे .

ान िवभागा किरता आ थापनासह महसुली व भांडवली कामांसाठी एकुण र .६.९१

कोटीची तरतूद कर यात आलेली आहे. याम ये भांडवली खच साठी
सन 2017-2018 म ये

.6.07 कोटी तरतुद असुन

.3.30 कोटी इतकी तरतुद होती यात 83.79 ट केनी वाढ कर यात

आलेली आहे.

 गोदा


क प - नदीकाठ या े ाचा िवकास

गोदावरी नदीकाठ या

े ाचा िवकास करीत असतांना शहराचे पय वरण, ऐितहािसक मह व व

मनोरंजना मक सुखसोयी उपल ध कर याचा िवचार कर यात आला आहे .


गोदावरी नदी काठ या पिरसर हा

व छ, हिरत, अ या मक व गितमानते या

टीने िवकास

कर यात येणार आहे , हे करत असताना गोदावरी नदीचे मुळ वैभव परत िमळवणे हणजेच
गोदाकाठ िवकसीत करत असताना या भागातील िविवध वैिश टे व मय दा िवचारात घेऊन
मनोरंजन व पयटना या वेगवेगळया सुिवधा आिण आजुबाजू या

े ाचा पय वरण अनुकूल िवकास

कर यात येणारआहे.


गोदावरी नदीकाठ या े ाचा िवकासाचा मा टर लॅन पाच मु यां या संक पनाने मागद शत केला आहे.

1) गोदावरी घाटांचे पुन

जीवन- नदी या पा ातील कॉ ीटीकरण व लहान बंधा-यांमुळे नदीची

खोली आिण वाह कमी झाला आहे . सदरचे

ोत पुनिजवीत कर याचे योजले आहे .

2) धा मक आिण मनोरंजक उप मांसाठी े ांचे िवभाजन करणे- गोदावरी नदीकाठ या मनोरंजक े ाचा
िवकास धा मक िवधी या े ापासून िवभाजीत क न वतं पणे िवकसीत कर यात येणार आहे.
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3) गोदावरी नदी िकना-यावरील ल मण कंु ड, गांधी तलाव, नारोशंकर मंिदर, गाडगे महाराज पुल येथील
अनािधकृत आिण सतत होणा-या वाहनां या पािकगमुळे ऑफ

ीट पािकगचे व प

े ांत पािकग िनबधीत क न पादचारी अनुकूल वातावरण तयार कर याचा

ा त झाले आहे. या

ताव आहे.

4) नदीकाठ या िविवध े ांतुन मु तपणे संचार कर यासाठी संपूण नदीकाठा लगत सायकल ॅक
तािवत केलेला आहे. तसेच जॉ गग व चाल यासाठी पादचारी र ता व नौकािवहारासाठी जेटी
पॉईंट

तािवत आहे.

5) धा मक िवधीसाठी आव यक आसणा-या पुजा साम ी या िव ीसाठी वतं



कर याचा

ताव आहे .

अ या मक

े

नदीचे पा

ं द कर याचा

होळकर पुल ते गाडगे महाराज पुल या

जागा उपल ध

े ाम ये कंु डाचे कॉ ीट काढणे आिण

ताव आहे . तसेच घाटा या पिरसरातील भािवकां या हालचालीचा

वाह सुधार यासाठी नदी या पा ात अित मण न करता घाटां या पाय-यांची सुधारणा करणे
यासाठी बसा ट/नेवासा खडकाचा वापर कर यात येणार आहे.


रामवाडी पुल ते होळकर पुल हा भाग

ीन िर ीऐशनल हणून िवकसीत कर याचे योिजले आहे.

गोदापाकचा मनोरंजक व नैस गक भाग हणून पुनिवकास कर याचा
नैस गक उता-यावर एक

े ागृह िवकिसत कर याचा

ताव आहे. नदीकाठ या उपल ध

ताव आहे. गोदापाक ते होळकर पुलापयत

नदीकाठ या असणा-या गॅिबयन वॉल या समांतर कॉबल टोन पादचारी र ते आिण सायकल ॅक िवकिसत
कर याचा

ताव आहे. रामवाडी पुलावरील वाहतुकीचा ओघ कमी कर यासाठी समांतर पुलाचा िवकास

करणे. तसेच होळकर पुलावरील पादचा-यां या सोयीसाठी समांतर वतं पादचारी पुल िवकिसत कर याचा
ताव आहे. सुंदर नारायण मंिदराचा पायथा नदीशी जोड यासाठी घाटांचा िवकास क न याच घाटांलगत
नौकािवहारासाठी जेटी पॉईंट िवकिसत करणे. पुर िनयं णासाठी होळकर पुलाखाली
वयंचिलत यांि की दरवाजे बसव याचा


युमॅटीकली

ताव आहे.

गाडगे महाराज पुल ते टालकुटे र पुल ओपन िर ीऐशनल हणून िवकसन करावयाचे आहे. यात
सायकल ॅक, कोबल टोन अ तरीकरण आिण वृ लागवड हे ओपन िर ीऐशनल भागातील मु य
घटक आहे. गाडगे महाराज पुलाजवळ वतं पािकगची जागा

तािवत केली आहे .

तािवत क पात िवकासाचे मु य घटक खालील माणे आहे त:


गोदावरी व ित या उपनदयांची साफसफाई



वाघाडी नदीचा पुनिवकास



अ णा व वाघाडी नदी जलिन सारण व मलिन सारण योजना राबिवणे.



हनुमान घाट ते रामवाडी पयत पुल बांधणे



चचबन ते गंगावाडीपयत पादचारी पुल बांधणे



युमॅटीकली वंयचिलत यांि की दरवाजे उभारणी



गोदा गाडनचा िवकास



गोदा पादचारी माग चा िवकास



सुंदरनारायण घाट व रामवाडी पुलाजवळ जेटीचे बांधकाम



नदी या बाजुला सायकल क बांधणे



वृ रोपण व लँड केप ग दारे े ाचा िवकास



मािहती व संकेत थळे दशिवणारे िविवध फलक बसिवणे



दगडी बाकडे बसिवणे
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माट िसटी अंतगत

क पाचा अंदाजीत खच

.१२८.४७ कोटी आहे . वरील सव कामे िनवीदा

ि येपासुन १८ मिह यां या आत पुण कर याचे

तावीत आहे.

 नािशक शहर बससेवा


नािशक शहर बससेवा आजिमतीस महारा
शहराची लोकसं या मोठया

रा य माग पिरवहन मंडळामाफत चालिवणेत येत आहे. नािशक

माणात वाढली असुन या

टीने र यांचे

ं दीकरणही ब-याच

माणात

झालेले आहे.परंतु शहर बससेवस
े ाठी उपल ध असले या बसची सं या कमी असुन उपल ध बसेस या
सु थतीत नाही. तसेच स ा या बससेवम
े ये असलेले बसमाग पय त नाही व स ाचे बसमाग म ये सुसु ता
नाही. यामुळे शहरातील नागरीकांना अंतगत वाहतूकीसाठी चांग या बससेवच
े ा पय य उपल ध नाही. यामुळे
नागरीकांचा दै नंिदन

वासासाठी खाजगी वाहनांचा वापर कर याकडे कल वाढला आहे. यामुळे शहरात

र यावर खाजगी दु चाकी व चारचाकी वाहनांची सं या मोठया

माणावर वाढू न रहदारीस अडथळे येत

आहेत. तसेच शहरातील दु षण वाढत आहे.


पिरवहन मंडळाने नािशक मनपास प

दे वून शहर बसवाहतुकीमुळे होणा या तोटयाची भरपाई िमळावी अथवा

शहर बस सेवा बंद करणेत येईल असे कळिवले आहे. तसेच मागील काही मिह यात शहर बस वाहतूकी या
अनेक फे-या कमी के या आहेत. अशा पिर थतीत नािशकम ये शहर बससेवच
े ी पुनरचना करणे अ याव यक
झाले असुन नागरीकांना शा वत व पाची शहर बस वाहतूकसेवा उपल ध क न दे णे गरजेचे आहे.


वरील माणे शहर बस वाहतूकीची स

थती व नागरीकांना सुलभ सावजिनक वाहतूक यव थेचा

पय य उपल ध क न दे यासाठी नािशक शहर बस वाहतुक नािशक महानगरपािलकेने
चालिवणेबाबत यवहायता तपासणेसाठी (िफजीबीलीटी

टडी) महासभा ठराव

मांक 266

िद.20.07.2017 अ वये मंजुरी िमळालेनुसार मे.ि सील या सं थेची स ागार हणून नेमणूक
करणेत आलेली आहे . यानुसार स ागाराने अंितम िफजीबीलीटी टडी अहवाल सादर के यानंतर
शहर बससेवा मनपा माफत चालिवणेबाबत िनणय घेऊन सन 2018-2019 या वष त बससेवा चालु
कर याचा मनोदय आहे.


चालू वष त नािशक महानगरपािलकेमाफत शहर बससेवा चालू करणेचे िनयोजन आहे . शहरात
सावजिनक वाहतूकीचा जा तीत जा त वापर कर यावर भर दे यात येईल. शहर बससेवेसाठी
सुरवातीस सुमारे 200 बसेस उपल ध क न दया या लागतील. याम ये अ ं द माग साठी म यम
आकारा या बसेस या या लागतील. तसेच बससेवा सु

करणेसाठी बस डे पो,बस ट मन स,बस

शे टर इ यादी पायाभूत सुिवधा उभारा या लागणार आहे त.


सवसामा यांना सुरि त व स म सावजिनक वाहतूक यव था उपल ध क न दे यात येईल. शहर
बससेवेसाठी मािहती व तं

ानाचा जा तीत जा त वापर करणेत येईल. शहर बससेवेचे

वेळाप क,िविवध माग,बस ये या-जा या या वेळा इ यादी बाबत सव मािहती मोबाईल
ॲ लीकेशनवर नागरीकांसाठी उपल ध रािहल. तसेच बस ये या या वेळेबाबत पुवसुचना (Alarm),
त ार िनवारण सुिवधा (Grievance) या व अशा व पा या सुिवधा नागरीकांना उपल ध क न
दे याचा

य न रािहल. आयटीएमस चा वापर क न अ ावत बस सेवा नागरीकांसाठी उपल ध

करणेत येईल. आव य तेनुसार सदर तरतुद वाढिवणेत येईल.


यामुळे नागरीकांना शा वत सावजनीक वाहतूकीचा पय य उपल ध होऊन शहरातील र यांवरील
खाजगी दु चाकी व चारचाकी वाहनांची सं या कमी होऊन वाहतूक यव थेवरील ताण कमी होईल.
तसेच शहरातील दु षण कमी हो यास मदत होईल.



शहर बससेवेसाठी सन 2018-19 साठीचे अंदाजप कात र. .30 कोटी तरतूद करणेत आलेली
आहे. आव य तेनुसार सदर तरतुद वाढिवणत येईल.
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खच बाजुचा संि त गोषवारा खालील माणे आहे .
( पये लाखात)
अ.नं.

लेखािशष

(1)

(2)

1

कमचारी वेतन खच

2

सन 201६-

सन 2017-18

सन 2018-19

201७

मा. आयु तांनी

मा. आयु तांनी

मा.आयु तांनी

केलेले

केलेला मुळ

केलेला

सुधारीत

अंदाज

सुधारीत अंदाज

अंदाज

(३)

(४)

(५)

२८५१४.५०

30697.01

32441.00

पे शन खच

६४००.००

7200.00

8400.00

3

िश ण िवभाग मनपा िह सा खच

४५६५.५१

3638.08

6444.00

4

कज मु ल परतफेड खच

५००.००

1300.00

3000.00

5

कज वरील याज खच

१७००.२५

1500.00

2500.00

6

काय लयीन खच

९१७२.८०

10781.60

11034.25

55116.69

63819.25

२२८८३.४७

19815.40

26001.70

७३७३६.५४

74932.09

89820.95

एकुण (1 ते 6) खच
7

दे खभाल दु

५०८५३.०६

ती खच

एकुण बांधील खच (एकुण महसुली खच)
8

(1 ते 7)

9

19% खच बाबी (महसुली कामे)

१८९७.६६

2870.52

3348.17

10

19% खच बाबी (भांडवली कामे)

४९७०.०६

7518.02

8769.02

11

एकुण 19% खच बाबी (9 + 10)

६८६७.७२

10388.54

12117.19

शासकीय अनुदानातील मनपा िह साभांडवली खच
12

JNNURM - 30% मनपा िह सा

५०००.००

1500.00

300.00

13

JNNURM - मुकणे धरण

५०००.००

4000.00

3000.00

५०००.००

10000.00

5000.00

14

माट िसटी - मनपा िह सा

15

अमृत योजना - मनपा िह सा

०.००

2000.00

4000.00

16

पंत धान आवास योजना- मनपा िह सा

०.००

100.00

200.00

17

सह थ कामे (मनपा अंतगत)

११५००.००

1000.00

500.00

१६५००.००

18600.00

13000.00

१२५००.००

10500.00

10000.00

२६३२.१०

2450.00

1000.00

18

एकुण - शासकीय अनुदाना तील मनपा िह सा (12 ते 17)

भांडवली खच 19

जिमन संपादन (मनपा अंतगत)

20

जिमन संपादन ( सह थाकरीता)

21

इतर भांडवली खच

२१९०४.०३

17879.00

41016.00

22

एकुण -भांडवली खच (18+19+20+21)

५३५३६.१३

49429.00

65016.00

23

एकुण महसुली व भांडवली खच (8+22)

१२७२७२.६७

124361.09

154836.95

24

इतर उचल र कमा खच

४७६७.८३

5691.50

11369.90

25

एकुण खच (11 + 23 + 24)

१३८९०८.२३

140441.13

178324.04
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सन 2017-2018 चे सुधारीत जमा र कम अंदाज

.1453.40 कोटी, एकुण खच

1404.41 कोटी चे सुधारीत अंदाज मा यते तव सादर कर यात येत आहे त. तसेच सन 2017-18
या सुधारीत जमा अंदाजा या तुलनेत सन 2018-19 म ये .331.75 कोटी एवढया र कमेची वाढ
तािवत कर यात आली आहे. सदरची वाढ 22.83 ट के इतकी असुन
जमा र कमेचे ( ारंिभक िश क

.48.99 कोटी सह) व खच

.1785.15 कोटी एकुण

.1783.24 कोटी असे

.1.91

कोटी िशलकेसहचे नािशक महानगरपािलकेचे सन 2018-19 चे अंदाज मा. थायी सिमतीस सादर
करीत आहे यास मा यता िमळणेस िवनंती आहे .
ध यवाद !

जय हद !

नािशक :

जय महारा

!

तुकाराम मुंढे

िदनांक : 22 /03/2018

आयु त
नािशक महानगरपािलका,नािशक
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