
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
        सव साधारण सभा 
 गु वार द. ४.६.२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची सवसाधारण सभा 
महानगरपािलके या शंकररावजी च हाण सभागहृात भर व यात आली होती. 
   उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  क न सदर सभेस खालील म.न.पा. सदःय उप ःथत होते. 
      मा. सौ. शलैजा कशोर ःवामी, महापौर 
    सवौी /ौीमती  

कुरेशी श फ अहेमद        कदम गंगाबाई नारायणराव   
सातोलीकर ौीिनवास आश ना      पवळे उमेश देवराव    
कोकाटे नागाबाई भुजगंराव    कंठेवाड स वता मारोतराव      

बयाणी ू वण बालाूसाद   च हाण आनंद शकंरराव        
फा ख अली खा इिलयाज खॉ    अजंमु बेगम शेख अफरोज    
क याणकर बालाजी दे वदासराव   आनेवार गंगासागर संद प     
भवरे कशोर दामोधर    कदम शीला सुिनल     
कनकदंड मो हनी महेशराव     वाजेदा तबसुम अथर अली खॉ   

 स.जानी म.कासीम     मोकले सोनाबाई रामचंि    
पोकणा नवलकुमार ओमूकाश   जाधव जयौी आनंद 
गुरम वनयकुमार जग दश    गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ    
मु दराज कमलाबाई रामःवामी   च हाण उमेशिसहं अशोकिसंह     
र जयाबेगम अयबुखान    गाडगे शकंर जयवंतराव  
देशमूख वैशाली िमिलंद   गायकवाड अजंली सुरेशराव      
स.इतरत फातेम स.मजहर हसेन ु ु   गफारखान गुलाम महमंद खान    

        अनुजा अिमतिसंह तेहरा    शमा पुंपाताई राजेश  
नवाब गु िमतिसघं ब-यामिसंघ    िगल सर जतिसधं पंजाबिसंघ    
अ.हबीब अ.र हम बागवान   बपाशा बेगम स.वलीयो द न   
अ.स ार अ.गफुर     स.शेर अली स.महेबुब अली       
इशरत फातेमा अ.शमीम   कुरेशी चॉदपाशा खाजा     
तहसीन बेगम अ.समद   फा ख हसेन कािसम साबु  
राखेवार सितष शेष  पा   अ.लितफ अ.मजीद     
ज कया बेगम स.मुखतार     बावजीर शेख  हबीब शेख अ द लाु     
लितफा बेगम ब-ुहानखान    रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह 
कशोर यादव    सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ  
गायकवाड वैजयंती िभमराव    मोरे संजय गंगाधरराव     
अिभषेक सौदे      काकडे िसंधू पांडूरंग     
देशमूख मंगला गजानन     िचखलीकर सं दप सुभाषराव  
ूा.लिलता मुकंूदराव बोकारे    वनय वँ वांभरराव पाट ल    
जमदाडे क णा िभमराव     घोगरे इंदबाई िशवाजी ू      
येवनकर वजय हरांचद   कदम वँ वास बालाजी    
अड.बन शाम वामनराव    अल केसर  हसन बन उमेद 
काबरा रामनारायण रामदेव      

सभे या अ य ःथानी मा. महापौर सौ.शलैजा कशोर ःवामी, या हो या. तसेच ौी सुशील खोडवेकर, आयु , ौी ूमोद येवले, 
उपआयु , (ूशासन), डॉ.अिसफ, ू. मुख्य वै ा कय आरो यािधकार ,ौी आर.एस.कोलगणे, ौी वजय मुंढे, स.आयु  आरो य, , ौी 
अधंारे, अिभयंता बएसय ु पी,ौी िगर ष कदम,का.अिभयंता सा.बा. व.  व महानगरपािलकेचे सव सहायक आयु / े ऽय अिधकार   व 
सव वभाग ूमखु उप ःथत होते. 

सुरवातीस नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामु हक िगत हण यात आले 
सर जतिसंघ िगल  नेपाल म ये भूकंप होवून घरे पड यामूळे  हजारो नेपाली नागर क मतृ पावले यानंा  भावपुण ौ दांजली 

अपण कर यात यावी.  

गफार खान  या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे.  
 



(२) 
महापौर   भुकंपाचे ितव ृध याने नेपाल म ये घरे पडून हजारो नांगर कांचा मृ यू झाला यांना भावपुण ौ दांजली 

अपण कर यात येते.  
ठराव ब. १      ठराव  
  नुकतेच नेपाल देशात भुकंपाचे ितव ृध याने अनेक घरे पडून यात हजारो नागर कांचा मृ यू झाला यांना ह  नांदेड वाघाळा 
शहर महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा सवानमुते भावपुण ौ दाजंली अपण करते. 
रामनारायणजी काबरा महापौर पदावर सौ.शलैजा कशोर ःवामी यांची तसेच उपमहापौर पद  ौी  कुरेशी शफ   अहेमद यांची 

िनवड झा याब ल प ह या सभेत मी यांचे अिभनंदन करतो. अनेक दवसापासून माईक यवःथा बंद 
पडलेली अस यामूळे स.सदःयांना वषय प ऽकेवर ल वषयावर आपले मत मांडता येत नाह  सभे या 
कामकाजात भाग घेता येत नाह . माईकची यवःथा चाल ू होणार आहे कंवा नाह ,यास जे अिधकार   
जबाबदार असतील यांना नोट स देवून यांचेकडून खुलासा  माग व यात यावा. माईक यवःथा 
नस यामूळे  स.सदःयांना बोल याची संधी िमळत नाह . पुढ या सभेत माईकची यवःथा  कर यात यावी.  

महापौर  माझी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या महापौर पद  िनवड के याबदल मी सव ूथम महारा ाचे 
माजी मुख्यमंऽी तथा महारा  ूदेश कॉमेस कमीट चे अ य  मा.खा.ौी अशोकरावजी च हाण साहेब व 
मा.आ.सौ.अिमता च हाण (भाभीजी) यांचे मनपवुक आभार मानते व ऋण य  करते. आज मा या 
अ य तेखाली द.४ जनू २०१५ रोजी ूथम सवसाधारण सभा होत आहे. मा या या प ह या सवसाधारण 
सभेत सव पदािधकार .सव गटनेते,सव स.सदःय/सदःया अिधकार  वग या सवाचे मी ःवागत करते. 

   ूथम शहरातील नागर कांना ूाथिमक मुलभतू सोई सु वधा पुर वणे हे महानगरपािलकेचे 
आ कत य आहे. नागर कांना मलुभूत सोई सु वधा ूा  हा यात यासाठ  मी ूामुख्याने खालील गो ीवर 
भर देवू इ छते. 
१) ःव छता व घनकचरा यवःथापनात सुधारणा करणे. 
२) शै णक ेऽाम ये महानगरपािलके या शाळेम ये शै णक ःतर व व ा याचे द राचे ओझे कमी 

कर यासाठ  ूय  करणे. 
३) आरो य ेऽाम ये णासाठ  खास क न क न म हलांसाठ  आणखी जाःत सु वधाम ये वाढ करणे  
४) म हलांसाठ  रोजगार िनिमतीसाठ  ूय  करणार 
५) शहरात लॉःट क कॅर बॅक मु साठ  जन जागरण करणेसाठ  ूय  असेल. 
६) शाह महाराजु ,महा मा बसवे र ,भगवान गौतम बु द,महा मा फुले,सा वऽीबाई फुले,कै. वसंतराव नाईक 

यांचे पुतळे उभार यासाठ  ूय  रा हल. 
७) सव स.सदःय/सदःया यांचे ूभागातील समःया सोड व यासाठ  जाःतीत जाःत वेळ देणार असून 

वशेषत: यां या कामांना ूाधा य देईल. 
८) नांदेड शहर ःमाट िसट म ये समावेश हो या या मागावर असून न वन तंऽ ानाचा वापर क न 

महानगरपािलके या सव कामांसदंभात मा हती उपल द होवू शकेल. व नागर कांना ती मा हती  
अवगत करता येइल. या उ देशाने सव स. सदःय व सदःयांना आज या सभेत लॅपटॉप दे यात येत 
आहे 

                            नगरो थान योजने म ये  शहरातील रः याचे अधवट अवःथेत रा हलेले कामे चालू कर यात  
                            आले आहेत.देगलुर ना याचे मुख्य रः याचे कामे पावसाळा सु  हो यापुव  पुण कर याचा  
                            ूयत रा हल.  

९) सवसाधारण सभेतील ठराव झालेले व इतर कामांचा पाठपुरावा हो यासाठ  उपआयु ांची नेमणूक 
करणार व ू येक सवसाधारण सभेपुव  उपआयु ांनी स.सदःयानंा झालले कामाचे अहवाल ावा. 

१०) स.सदःयाने ःवे छा िनधी व अदंाजपऽकातील तरतूद नूसार ूाधा य दे यात येतील. 
११) नांदेड शहरातील नागर कां या सेवेत फरते णालय (मोबाईल हॅन) चालू कर यात येईल. 
१२) िसडको मुख्य रः याचे काम लवकर कर यासाठ  ूशासनास सुिचत केलेले आहे.  
१३) मलिनःसारणाचे कामे िसडको व तरोड खु व बु.म ये चालू अस यामूळे रःते खराब झाले आहेत ते 

पावसाळयापुव  द ःतकु न घे याचे सुिचत केले आहे. 
 तसेच मा.आमदार महानगरपािलकेचे स.सदःय/सदःया ,आयु  ौी सिुशल खोडवेकर व सव 
अिधकार  ,कमचार  यांचे सहयोग घेवून चांगले काम कर याचा ूय  रा हल. स.सदः य व  
आयु  यांना सोबत घेवून शहर सुंदर व ःव छ ठेव याची द ता घेवू व शहरातील नागर कांना चांग या 
ूकार या मुलभतू सु वधा उपल द क न दे याचा ूय  क . या ठकाणी उप ःथत पऽकार बांधवाचे 
आभार य  क न सहकाय कर याची वंनती करते आ ण  मा.खा.ौी अशोकरावजी च हाण साहेब ,सव  



(३) 
स.सदःय/सदःया यांचे आभार य  करते .ूभाग ब.२ मधनू माझे मतदारांनी मला मतदान क न सेवा 
कर याची संधी दली याबदल यांचेह  मी आभार य  करते. ध यवाद. 

उपमहापौर   सव स.सदःय/सदःया यांनी सौ.शलैजा कशोर ःवामी यांची महापौर पद  व माझी उपमहापौर पद  िनवड 
क न शहरातील जनतेची सेवा कर  याची संधी उपल दक न दली याब दल मी आपले आभार मानतो. 
महापौरांनी शहरातील वकास कामा या  शहरातील नागर कांना चांग या मलुभूत नागर  सु वधा दे या या 
या घोषणा के या या पुण कर यासाठ  आपणाकडून सव ूकारचे सहकाय योगदान  िमळेल अशी मी 
आपणाकडून अपे ा य  करतो. तसेच आनदंाची बाब आहे क   शासना या आर ण धोरणानुसार 
म हलाला महापौर पद िमळालेले आहे. आपण म हला महापौरांचा आपण मान स मान  ठेवाल, या सभागतृ 
कोणीह  असांसद य भाषा वापरणार नाह  अशी मी आपणाकडून अपे ा बाळगतो. सव स.सदःयानंा आपले 
वचार मांड याची संधी दे यात येईल व आपणा सवाना बरोबर घेवून सभागहृाचे कामकाज कर यात येईल 
अशी वाह   मी आपणास महापौराचे वतीने देतो.  

वरििसंघ गाड वाले  नुकतीच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे महापौरपद  सौ.शलैजा  िकशोर ःवामी व उपमहापौर पद  
ौी  कुरेशी शफ  अहेमद याची िनवड झा याब दल याचे मी अिभंनदन करतो.  माजी महापौर ौी 
अ.स ार अ.गफुर, माजी उपमहापौर ौी आनंद च हाण, माजी वरोधी प नेता ौी दपकिसंह रावत याचा  
मागील अड च वषाचा कायकाळ हा अ यंत चांग या ूकारे गेलेला आहे. यांनी महानगरपािलकेचे कामकाज 
कर त असतांना सव स. सदःयाना, ूशासनास व ासात घेवूनच शहर वकासाची काम केलेली आहेत 
याब दल मी याचे अिभनंदन करतो. नविनयु   महापौर सौ.शैलजा कशोर ःवामी ,उपमहापौर ौी कुरेशी 
श फ अहेमद, हेह  सव स.सदःयांना, ूशासनास व ासात घेवूनच महानगरपािलकेचे कामकाज करतील अशी 
मी यांचेकडून अपे ा य  करतो व यां या  पुढ ल  कायास शभेु छा देतो. तसेच  वरोधी प नेते पद  
ौी बालाजी दे वदासरावजी  क याणकर यांची वरोधी नेते पद  िनवड झा याब दल यांचे मी अिभनंदन 
करतो.  

स.शेर अली  सौ.शलैजा कशोर ःवामी याची महापौर पद  व ौी शफ  अहेमद कुरेशी यांची उपमहापौर पद  िनवड 
झा याब दल  एमआयएम सं वधान युती या वतीने मी यांचे अिभनंदन करतो. शहर वकासा कामासाठ  
एमआयएम-सं वधान यतुीचे यानंा सव सहाकाय राह ल असे आ ासन देतो. आ ण आमचे ूभागातील 
वकास कामासाठ  ते आ हाला पुण सहकाय करतील अशी मी याचेकडून अपे ा य  करतो. या 
म ह यात मुःलीमांचा रमजान हा प वऽ म हणा सु  होत यािनिम य मःजीदला जाणा-या सव र यांची 
द ःती कर यात यावीु . लाईटची यवःथा,साफसफाई ई . यवःथा कर यात यावी.जू या नांदेड भागात 
वारंवार जळ त ूकरणे घडत असून अ नीशमन वाहने पोहच यास उिशर लागत अस याने जवीत हानी 
होत आहे हणून  जू या नांदेड शहराकर ता श नगर /अबचलनगर भागात एक  अ नीशमन कि सु  
कर यासाठ  अदंाजपऽकात तरतूद कर यात आलेली अस यामळेू लवकरात लकवर अ नीशमन कि सु  
कर यात यावे.आयु ांनी  हैदरबाग येथील दवाखाना इमारतीत दवाखाना सु  कर याचे आ ासन दलेले 
असून लवकरात लकवर दवाखाना सु  कर यात यावा.   

सर जतिसंघ िगल  न वन महापौर, सौ.शलैाजा ःवामी  उपमहापौर ौी शफ  अहेमद कुरेशी यां या प ह या सभेत याचे 
अिभनंदन करतो. माजी महापौर ौी अ.स ार अ.गफुर व ौी आनंद च हाण,माजी वरोधी प  नेते ौी 
दपकिसंह रावत यांचा मागील अड च वषाचा कायकाळ खुपच खेळ मेळ या वातावरणात गेला यांनी या 
ूमाणे सवाना सोबत घेवून महानगरपािलका चाल वली याच ूमाणे अड च वष न वन महापौर व 
उपमहापौर हे चाल वतील व शहरातील वकासाची कामे करतील   अशी अपे ा य  क न यानंा भावी 
काळासाठ  शभेु छा देतो.   

अ.स ार अ.गफुर सव ूथम महापौरपद  वराजमान झाले या सौ.शलैजा ःवामी, उपमहापौर ौी श फ अहेमद कुरेशी यांचे मी 
अिभनंदन करतो.मराठवाडयाचे िश पकार माजी मुख्यमंऽी, कि य गहृमंऽी डॉ.कै.शकंररावजी च हाण हे 
त कािलन  नादेंड नगरपािलकेचे आता या महानरपािलकेचे  प हले लोकिनयु  अ य  होते अशा 
महानरपािलके या महापौर पद  स.सदःयांनी  माझी  महापौर पद  िनवड क न मला नांदेडवासीयाची सेवा 
कर याची संधी उपल द क न दली याब दल मी माजी मुख्यमंऽी मा.खा.ौी अशोकरावजी च हाण 
साहेबाचे, आ.ौी ड .पी.सावंत, माजी आमदार ौी ओमूकशजी पोकणा, व सव स.सदःयांचे आभार  य  
करतो. तसेच सभागहृनेते ौी वरििसंघ गाड वाले, वरोधी प नेते ौी दपकिसंह रावत, ःथायी सिमतीचे 
माजी सभापती ौी गणपत धबाळे,ौी उमेश पवळे, आताचे सभापती ौी वनय िगरडे पाट ल, 
महानगरपािलकेचे त कािलन आयु  ौी जी ौीकांत, ौी िनशीकांत देशपांडे,  आयु  ौी सुिशल खोडवेकर 
यांचे शहर वकासा कामासाठ  खुप  सहकाय केले याब दल या सवाचे अभार मानतो.कि शासनाने ौी गु   



(४) 
  गो वंदिसंघजी यां या गु  ता ग द  कायबमाकर ता नांदेड शहराचा जेएनएनयुआरएम योजनेत समावेश 

क न .२०००/- कोट  पयाचा िनधी मंजरू केला यामूळेच आज नांदेड शहराचा चेहरा मोहरा बदलला 
आहे .या कर ता त कािलन मुख्यमंऽी कै. वलासरावजी देशमूख , खा.ौी अशोकरावजी च हाण, माजी 
आमदार ौी ओमूकाशजी पोकणा त कािलन ज हािधकार  ौी राधेशामजी मोपलवार यांचेह  खुप मोठे 
योगदान रा हलेले आहे याब दल  यांचे  ह   आभार य  करतो. या सभागहृाने सौ.शलैजा कशोर 
ःवामी याची िनवड केलेली आहे. यांना शहर वकासाचे कामासाठ  आमचे पुण सहकाय राह ल.ौी सुिशल 
खोडवेकर यांनी तीन म ह यापुव च आयु  पदाचा पदभार सांभाळला असून ते अ यंत चांग या ूकारे 
महानगरािलकेचे काम कर त आहे. महानगरपािलकेचे उ प न वाढ व यािशवाय महानगरपािलका चालू शकत 
नाह  याची आ हास क पणा आहे. मागील २५ वषापासून मी या सभागहृाचा सदःय हणून काम करतो 
यापुव ह   महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती खराब असतांना महानगरपािलका चाल वली आहे. मागील 
सवा या सहकायाने मागील वष  रेड रेकनर ूमाणे मालम ा कराची आकारणी के यामूळे 
महानगरपािलके या उ प नात भर व अशी वाढ झालेली आहे. हणून शासनाचे महागनरपािलकेस जवळपास 
१७ कोट चे वशेष अनुदान दलेले आहे. महापौ सौ.शलैजा कशोर ःवामी व उपमहापौर ौी श फ अहेमद 
कुरेशी हे सव सदःयांना आयु ाना  व ासात घेवून काम करतील अशी मी अपे ा य  क न यांना 
भावी काळासाठ  शभेु छा देतो . 

आनंद च हाण  न वन महापौर सौ.शलैजा कशोर ःवामी व उपमहापौर ौी श फ अहेमद कुरेशी यांना हाद क शुभे छा देवून  
शहर वकास कामासाठ  यांना आमचे पुण सहकाय राह ल असे मी आ ासन देतो. मागील अड च वषा या 
काळात सभागहृ नेते ौी वरििसंध गाड वाले, वरोधी प  नेते ौी दपकिसंहजी रावत,सव .सदःयांनी  
आ हाला खुप चांगले सहकाय केले याब दल मी यांचे आभार य  करतो. तसेच माजी आयु  ौी जी 
ौीकांत,ौी िनशीकातं देशपांडे,आताचे आयु  ौी सुिशल खोडवेकर यांचेह  आ हाला खुप चांगले सहकाय 
िमळाले याब दल मी यांचेह  आभार मानतो. कि शासना या ःमाट िसट  योजने म ये नांदेड शहराचा 
समावेश होत आहे यासाठ   आयु  ौी सुिशल खोडवेकर यासाठ  खुप ूय  केले याब दल यांचेह  मी  
अिभनंदन करतो.  

दपकिसंह रावत  महापौर पद  सौ.शलैजा कशोर ःवामी व उपमहापौर पद  ौी शफ  अहेमद कुरेशी यांची िनवड झा याब दल 
याचे अिभनंदन क न यांना भावी काळासाठ  शभेु छा देतो. मागील अड च वषा या काळात माजी 
महापौर ौी अ.स ार,माजी  उपमहापौर ौी आनंद च हाण सभागहृ नेते ौी वरदिसंघ गाड वाले यांनी 
सवाना व ासात धेवून ँहार वकासाची  चागंली कामे केली आ ह   वरोधी प ाचे असलो तर  शहर 
वकासाचे चांग या  कामासाठ  यांना पुण सहकाय केलेले आहे. वेळ ूसंगी वकासाची कामे कर यासाठ  
सभागहृाचा मान ठेवून ूशासनास धारेवरह  धरलेले आहे. यापुढेह  व मान महापौरांना वकास कामासाठ  
आमचे सहकाय राहणारच आहे.महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती सधुा न शहरातील वकास कामे 
हावीत या उ देशाने रेड रेकनर ूमाणे मालम ा  कराची आकारणी कर यासाठ  वरोधीप ा या सदःयानी 
सहकाय क न या ूःतावास एकमताने मा यता दली.रेड रेकनर ूमाणे मालम ा कराची आकारणी 
के यामूळे शासनाने वशेष बाब हणून महानगरपािलकेस १७ कोट चा िनधी मंजरु केलेला आहे.िनयमानुसार 
या िनधीतून शहरातील वकासाची कामे कर यासाठ  सभागहृाची मा यता घे यात यावी ूशासनाने परःपर 
या िनधीचा विनयोग क  नये. शासनाकडून व वध योजने अतंगत िनधी ूा  होतो तो िनधीह  
सवसाधाररण सभेची मा यता घेवूनच खच कर यात यावा. महापौरानी ह  सवाना व ासात धेवून 
वकासाची कामे करावीत.ःमाट िसट  म ये नादेड शहराचा समावेश होत आहे ह  आनंदाची बाब आहे परंतु 
गु दारा लंगर सा हबचे  बाबा  बल वंदरिसंघजी व बाबा नर ंदरिसंघजी हे मागील १० वषापासून शहरात 
वृ ारोपन क न नांदेड मीनिसट ची योजना राब वत आहेत परंतु या मीनिसट  ूक पास  महागनरपािलकेने 
आज पयत कोणतीह  मदत केलेली नाह  सभागहृास वनंती आहे क ,या मीनिसट  ूक पास  
महानगरपािलकेने हातभार लावून आवँयक ती मदत कर यात यावी.  

बालाजी क याणकर  सौ.शलैजा कशोर ःवामी यांची महापौर पद  व ौी शफ  अहेमद कुरेशी यांची उपमहापौरपद  िनवड 
झा याब दल मी यांचे अिभनंदन करतो. यांना भावी कामात शभेु छा देतो.प  आदेशानुसार 
मा.महापौरांनी माझी वरोधी प  नेतेपद  िनवड केली याबदल यांना ध यवाद,शहर वकास कामासाठ   
िशवसेना प ाने सहकाय केलेले आहे यापुढे महापौरांना आमचे प ाचे सहकाय राह ल. शहर वकास कामात 
दल  होत अु सेल तर आ ह  िशवसेना प ाचेवतीने आवाज उठवू.   

अनुजा तेहरा  आपले आयु  ःमाट िसट चे संदंभात जपान दौ-याव न जावून आले याब दल मी यांचे अिभनदंन करते. 
यांनी जपान दौरा क न काय सा य केले आयु  साहेब नांदेड शहराचा ःमाट िसट म ये समावेश  
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  कर यासाठ  ूय  कर त आहे. परंतु नेमके  तां ऽक या ःमाट िसट  हणजे काय याचे आ हाला ान 

नाह . नांदेड शहराचा ःमाट िसट म ये समावेश झाला तर आ हाला याचा गव आहे अिभमान आहे. परंत ु
यामूळे  नांदेड शहरातील नागर कांना काय सु वधा िमळणार आहे.आज बोरबन फॅ श  प रसरातील 
मलिनःसारण लाईन वर ल चबरवर चबर क हर नस यामूळै चबर उघडे पडलेले आहे. पुण रः यावर खडे 
पडलेले आहे. सेनेज चबरवर क हर नस यामूळे याम ये गाय पडली होती ती अ नीशमन वभागातील 
कमचा-यांनी काढली  यासंदभा  ◌ा ूजावाणीत बातमी ूिस द झाली होती याबातमी या काऽणासह त तबार 
एक म ह यापुव  सावजिनक बाधंकाम वभागाचे अिभयंता ौी िगर श कदम  यांचेकडे केली होती परंतु 
यावर अ ाप कायवाह  झालेली नाह . शहरातील रः याची द ःतीु , सेनेज चेबरंची द ःती करणेु , सनेज 
चबरवर चेबर क हर बस वणे, नां याची द ःतीची कामे ूथम कर यात यावी यानंतर ःमाट िसट साठ  ु
ूय  करावा ,ौी िगर श कदम कायकार  अिभयंता आज सभागहृात नाह  यांना सवसाधारण सभा 
असतांना सुट  कशी काय दे यात आली.मा या ू ाचे उ र दे यात यावे. 

रामनारायणजी काबरा  कि शासना या ःमाट िसट  योजनेत समा व  हो यासाठ  कि  शासना या  कोणकोण या अट  व शत  
आहेत व या योजनेत समा व  हो यासाठ   महानगरपािलकेने कोणकोण या बाबीची पुतता करणे आवँयक 
आहे यांचा खुलासा कर यात यावा.  

वरििसंघ गाड वाले  महानगरपािलकेत लहान सहान द ःतीची कामे कर यासाठ  जसेु , सेनेज चबरची द ःती ु ,चबर क हर 
बदलणे, रः यावर मु म टाकणे, यंऽ सामुमी द ःती करणे आद  कामाकर ता अिधकाु -यांना आिथक 
पाठबळ असणे आवँयक आहे. मागील अड च वषात अिधका-याकडे अशा कामाकर ता  अिधका-यांना 
अिभयं यांना अमीम र कम दे यात आली होती यातुन मे टन सची कामे कर यास अडचण येत होती 
आता नगरसेवकानी अिधका-यांना, अिभयं यांना काम सांिगतले अिधकार नस याचे सांगतात ,अिधका-यांना 
अिभयं यांना मे टन सचे काम कर याचे अिधकार दले तर लहान सहान कामे लवकर होतील.   

वनय पाट ल िसडको हडको व न वन म ढा  महागनरपािलकेस हःतांतर त करते वेळेस  िसडको ूशासनाने फ  िसडको 
हडको,न वन मोढा प रसराचा  वकास कर यासाठ  महानगरपािलकेस ९ कोट  पयाचा िनधी उपल द  
क न दला होता.परंतु महानगरपािलकेने िसडकोने दलेला ९ कोट चा िनधी या भागाचा वकास 
कर यासाठ  न वापरता इतर कामासाठ  वापरला ,िसडको भागातनू १० नगरसेवक िनवडून आलेले असून 
िसडको हडको भागाची  लोकसंख्या जवळपास ६० ते ७० हजार आहे.  या भागातील लातूररोड डॉ.बाबासाहेब 
आबेंडकर  चौक ते रमा माता चौक, महाराणा ूताप पुतळा ते हडको बस ःटॉप हे मह वाचे दोन रः यावर 
जागोजागी एक एक फुटाचे खडे पड यामूळे  नागर कांना रः याव न पायी चालणे, वाहन चाल वणे अवघड 
झालेले असनू दररोज या रः यावर अपघात होत अस यामूळे या भागातील नागर क नगरसेवकांना धारेवर 
धरत आहे.महापौरांनी या रः याची पाहणी केलेली आहे. या रः याची द ःतीसाठ  िन वदा काढ यासाठ  ु
वारंवार आयु ांना िशफारस कर यात येत आहे. िसडको ने जो ९ कोट चा िनधी दलेला आहे तो कशाकर ता 
दला होता यावेळ  महानगरपािलकेने  िसडको  बरोबर काय करार केलेला आहे याची मा हती दे यात 
यावी.  

संजय मोरे  िसडको ूशासनाने िसडकोभागातील वकास कामासाठ  .९.०० कोट चा िनधी दली होता परंतु सदर ल 
िनधी िसडको भागातील वकास कामासाठ  न वापरता इकडे ितकडे खच केला हा िनधी इतरऽ खच 
कर यासाठ  सवसाधारण सभेचे मा यता घे यात आलेली नाह . ूशासनाने आप या मज ने इतर ठकाणी 
कसा काय िनधी खच केला याचा खुलासा कर यात यावा.िसडको हडको भागातील रः याची अवःथा अ यंत 
खराब  झालेली अस यामूळे नागर क नगरसेवकांना िश या देत आहेत.यारः याची द ःती लवकरात लवकर ु
कर यात  यावी. 

डॉ.क णा जमदाडे नुक याच महापौर पद  वराजमान झाले या सौ.शलैजा कशोर ःवामी, उपमहापौर ौी श फ अहेमद कुरेशी 
,तसेच वरोधी प  नेते हणून मा यता दे यात आलेले ौी बालाजी दे वदासराव क याणकर यांचे  
अिभनंदन करते. व यांचा अिभनंदनाचा ूःताव सभागहृात मांडते.  माजी महापौर  ौी अ.स ार अ.गफुर, 
माजी उपमहापौर ौी आनंद च हाण ,माजी वरोधी प नेते यांनी याचे  अड च वषा या काळात सवाना 
व ासात घेवून सभागहृाचे कामकाज चाल वले,अनेक वकासाची कामे केली     याब दल मी याचेह  
अिभनंदन करते. आ ण  माजी वरोधी प नेते ौी दपकिसंहजी रावत यांचेह  या सभागहृास खुप मोठे 
सहकाय िमळाले याब दल यांचेह  मी अिभनंदन करते. ौी वनय िगरडे पाट ल ,सभापती ,ःथायी सिमती 
यांनी िसडको ूशासनाने दलेला ९ कोट चा िनधी िसडको भागात वकासाची कामे  न करता इतर ठकाणी  
कसा व कोणकोण या कामासाठ  खच कर यात आला याची मा हती मािगतली आहे ती  मा हती दे यात 
यावी.  



(६) 
र जया बेगम डॉ.सौ.क णा जमदाडे यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या महापौर पद  सौ.शलैजा कशोर ःवामी 

,उपमहापौर पद  ौी शफ   अहेमद कुरेशी , वरोधी प नेते पद  ौी बालाजी दे वदासराव क याणकर यांची 
िनवड झा याब दल याचे अिभनंदनाचा जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे . 

ठराव ब. २     ठराव  
    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या महापौर पद  सौ.शलैजा कशोर  ःवामी व उपमहापौर पद  ौी शफ  अहेमद कुरेशी, व 
वरोधी प  नेता हणून ौी बालाजी दे वदासराव क याणकर यांची िनवड झा याब दल यांचे ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते 
अिभनंदन करते.  
वनय पाट ल  शासनाने   वकास कामासाठ  िनधी दलेला असतांना तो दसु-या कामावर  खच करता येतो काय असा 

िनधी खच करावयाचा असेल तर यास महासभेचे मा यता घेणे आवँयक नाह  काय  

आयु     ौी वनय पाट ल,सभापती ःथायी सिमती यानंी िसडकोने दलेला ९  कोट  पैक  काह  िनधी इतर 
कामासाठ  कसा खच केला याचा खुलासा मािगतला आहे. परंतु त कािलन आयु ांनी  यावेळेची प र ःथती 
वचारात घेवून सवसाधरण सभा, ःथायी सिमती यांचे मा यतेने ूा   िनधी  इतर कामासाठ  वळ वला 
आहे.  

वनय पाट ल इतर कामासाठ  िनधी खच करावयाचा असेल तर यास सभागहृाची परवानगी घेणे आवँयक होत परंतु 
सभागहृाची परवानगी न धेता कमचा-या या पगारावर िनधी खच कर यात आलेला आहे. उ प न 
वाढ यानंतर कमचा-यां या पगाराची र कम या िनधीत परत वळती करावयास पा हजे होती.  

अ.स ार िसडकोने ९ कोट चा पयाचा िनधी दला होता परंतु  यावेळ  महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती खराब 
अस यामूळे कमचा-यांचे दोन म ह याचे पगार कले होते यामळेू कमचा-यां या पगाराकर ता या िनधीतनू 
पैसे काढन कु मचा-याचे पगार कर यात आले. वकास कामाचा िनधी पगारावर खच के यामूळे हा पैँयाचा 
िमसयुज झालेला आहे. पैसे आ यानंतर यािनधीत पैसे जमा करावयास पा हजे होते.तसेच कर यात आलेले 
नाह . इतर कामाकर ता पैसे खच करत असतांना यास कोण या सभेची परवानगी घे यात आली याचा 
खुलासा करावा.  

आयु   याूकरणाची स वःतर मा हती पुढ ल सभेत दे यात येईल.   

वरििसघ गाड वाले  िसडको भाग महानगरपािलका हःतांतर त करतांना िसडकोत वकासाची कामे कर यासाठ  मा.खा.ौी  
अशोकरावजी च हाण साहेब यां या ूय ाने िसडकोने महानगरपािलकेस .९ कोट चा िनधी दला होता परंतु 
त कािलन आयु ानी सदरचा िनधी इतर कामासाठ  खच केलेला आहे.आता  िसडको हडको भागात 
वकासाची कामे कर यासाठ  ूशासनाने काय िनयोजन केलेले आहे याचा खुलासा कर यात यावा.  

वनय पाट ल  लातूर रोड आबेंडकर चौक ते रमा माता चौक रःता व िसडको हडको मुख्य रःता हे दोन रःते अ यंत 
खराब झालेले अस यामूळे हे दो ह  रःते तातड ने द ःत होणे आवँयक अस यामूळे या रः याची कामे ु
कामे माग  लावावे अशी आमची मागणी आहे. १३ वा व  आयोगाचा िनधी हा सवसाधारण सभेची 
मा यता न घेता खच कर यात येत आहे. १३ वा व  आयोगाचा  िनधीचा विनयोग कसा  करावयाचा या 
संदभात  शासना या काह  गाइड लाईन आहेत काय, कोण या कामासाठ  खच करावा याबाबत काय तरतदू 
आहे याची मा हती दे यात यावी.  

  ( १३ वा व  आयोग िनधी विनयोगाचा शासन िनणय वाचुन दाख व यात  आला)  

आयु  आपणास क पणा आहे वंणुपुर  शकंर जलाशयातील पा याचा साठा कमी झा यामूळे नांदेड शहरास 
पा याची ितव ृपाणी टचाई िनमाण हो याची दाट श यता अस यामूळे  अ पर पैनगंगेचे पाणी घे याची 
.१५ कोट ची तातड ची पाणी पुरवठा योजना तयार क न यास शासनाची मा यता घे यात आली या 
योजनेचे काम तातड ने पुण हो यासाठ  तसेच वखार महामंडळाची जागा हःतांतर त कर यासाठ  शासनाने 
िन त केले या र कमेचा भरणा कर याकर ता १३ वा व  आयोगाचा िनधी खच कर यात आलेला 
आहे,जो काह  िनणय धे यात आलेला आहे तो  महानगरपािलकेतील पदािधका-यांशी वचार विनमय क न 
नागर कां या व महानगरपािलके या हताचा घे यात आलेला आहे. महानगरपािलकेचे उ प न वाढ साठ  
वखार महामडळा या जागेवर यापार  संकुल बांधकाम कर याचे ूःता वत आहे.   

दपकिसंह रावत  िनधीचे वग करण कर याचे अिधकार आयु ांना आहेत परंतु यास सवसाधारण सभेची मा यता घेणे 
आवँयक आहे. आपण सवसाधारण सभेची मा यता न धेता िनधी खच केलेला आहे कंवा नाह . शासनाचे 
जीआर ूमाणे आपण कायवाह  केलेली आहे काय  

आयु   त कािलन महापौरांशी वचार विनमय क नच सव साधारण सभेची मा यता अपे त ध न जन हताथ 
िनणय घे यात आलेला असून यास काय र मा यतेसाठ चा ूःताव महासभेत  सादर कर यात 
येईल.घे यात आलेला िनणय चुक चा वाटत असेल तर मी दलिगर  य  करतो. 



(७) 
अ.स ार   नांदेड शहरासाठ  पयायी तातड ची पाणी पुरवठा योजनेसाठ  कामाची िनकड व गरज ल ात घेवून  १३ वा 

व  आयोगा या िनधी वळता केला  याब दल मी आयु ांचे अिभनंदन करतो् .जनते या हताकर ता िनणय 
घेतला अस यामळेू दलिगर  य  कर याची आवँयकता नाह .  िसडको हडको भागातील मुख्य रः याची 
द ःती करणे आवँयक आहेु . रःता द ःती िशषकाु त पैसे िश लक नसेल तर इतर िशषकातील र कम 
वळती क न रः यांची  द ःती कर यात यावीु . ूशासन आप या अिधकारात २५-२५ ल ाची कामे क न 
यास ःथायी सिमतीकडुन काय र मा यता घेते याच ूमाणे स. सदःयांनी तातड चे कामाची  िशफारस 
केली असेत तेह  काम कर यात यावे.   

वरििसंघ गाड वाले  आयु ांनी तातड ची पाणी पुरवठा योजने कर ता व वखार महामंडळाची जागा हःतांतर त कर यासाठ  १३ 
या व  j आयोगाची िनधी वापर याचा जो ता पुरता िनणय घेतला तो त कािलन महापौर, उपमहापौर 
यांचेशी वचार विनमय क न जनते या ज हाळयाचा ू  अस यामूळे घेतलेला आहे. शासनाकडून ूा  
झाले या िनधीतनू १३ या व  आयोगा या िनधीतून  करावयाचे कामासाठ  ूशासक य व आिथक 
मा यता दे याचे, तां ऽक मा यता दे याचे अिधकार आयु ांना आहेत परंतु कामाची िनवड कर याचा 
अिधकार सवसाधारण सभेचा आहे. 

अिभषेक सौदे  िसडकोने दले या ९ कोट चा िनधीपैक  काह  िनधी कमचा-याचा पगार झालेला नस यामूळे कमचा-यां या 
पगारावर खच कर यात आला पंरतु िसडको भागातील रः याची द ःती कर याचाह  वचार क न रः याचे ु
द ःतीसाठ  लवकरात लवकर िन वदा माग व याु त यावेत अशी आमची वनंती आहे.   

स.शेर अली  देगलूर नाका भागातील उ ानाचा वकास कर यासाठ  शेिचंग मावुंडची जागा आर त कर यात आलेली 
असून या उ ानाचा वकास कर यासाठ  अदंाजपऽकात  १३ या व  ◌ा आयोगा या िनधीतनू  १.०० 
कोट ची तरतूद कर यात आलेली अस यामूळे उ ानाचा वकास कर यात यावा.  

शेख बावजीर   ःमाट िसट  हणून नांदेड शहराचा समावेश कर यात येत आहे परंतु  ूभाग ३३ मधील नागर कांना  
मागील १५-२० वषापसून कोण याच मुलभूत नागर  सु वधा परु व यात आले या नाह त. पाणी पुरवठा, 
सेनेज,ना या,लाईट ई.सु वधा दे यात येत नाह  मामपंचायत सारखी प र ःथती आहे. आयु , महापौरांना 
उपमहापौरांना वनंती आहे क  ूभाग ब.३३ ला भेट देवून या ठकाणी कोणकोण सु वधा नाह त या 
उपल द क न दे यासाठ  ूय  कर यात यावा.  

अिभषेक सौदे १३ वा व  आयोगाचा िनधी इतरऽ वळ व यात आलेला आहे. दड दोन म ह यापासनू िसडको, 
,असदवन,जनूा नवा कौठा,वसरणी भागातील रःते लाईन टाकयासाठ  खोदन ठेव यात आलेले आहे परंतु ते ू
अ ाप दं ःत कर यात आलेले नाहु .एकह  शक मु म टाक यात आलेला नाह . लवकरच पावसाळा सु  होत 
असून ऐन पावसाळयात रः यावर िचखल झा यानंतर रःते द ःत कर यात येणार आहे काय ु .   

महापौर  पावसाळा सु  हो यापुव  रः याची द ःती ु ,ना यांची साफसफाई होणे आवँयक आहे यामूळे आयु ानी 
वर त शहरातील रः यांची व ना याची साफसफाईची  मो हम राबवावी.  

सर जतिसंघ िगल १३ वा व  आयोगा या िनधीबाबत स. सदःयांनी खुप चचा केली.  शहरात पाणी टंचाई िनमाण झा यामूळे 
दोन दवसा आड पाणी पुरवठा कर यात येत आहे. पा याची समःया कायम ःव पी सोड यासाठ  .१५ 
कोट ची  तातड ची पाणी पुरवठा योजना तयार केली ह  योजना काया वीत हो यासाठ  महानगरपािलकेकडे  
िनधी नस यामळेू १३ वा व  आयोगाचा िनधी या योजने कर ता वळ व याचा िनणय आयु ांनी महापौर, 
उपमहापौर यांना व ासात घेवनूच  घेतलेला आहे याब दल मी यांचे आभार य  करतो. आयु ांनी 
संयमाने घेवून ह  बाब मनावर घेवू नये.    

अ.हबीब बागवान  देगलूर नाका रः या द ःतीचे काम का बंद कर यात आलेले आहे या रः याचे काम क हा पुण होईल ु
याचा खुलासा कर यात यावा.  

आयु   रःता द ःतीसाठ  तां ऽक बाब उप ःथत झालेली आहे यावर ये या ु (८) दवसात माग काढन रः याचे ू
काम पुण कर यात येईल.  

वनय गुरम   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके य वतीने थोर महापु षां या जयं या पु यित या साज-या कर यात 
येतात. यानुसार महाराणा ूतापिसंह यां या जयंती िनिम य महाराणा ूतापिसंह यांचे पुतळयास रंगरगोट , 
पुतळा प रसरातील साफसफाई , ई. कामे कर यासाठ  आयु  साहेबांना सुचना कर यात आली होती व या 
ूमाणे आयु ानी सव संबंिधत वभागाना ८-१० कामे कर यासाठ  आदेिशत केले होते एकाह  वभाग 
ूमुखांनी आयु ांनी दले या आदेशा ूमाणे कामे केलेली नाह त. सावजिनक बांधकाम वभागाकडून जे 
रंगरंगोट चे जे  काम कर यात आलेले आहे ते पुण बोगस झालेले आहे. यामूळे या अिधका-यानंी कामात 
िनंकाळजीपणा केलेले आहे या अिधका-या व द कायवाह  कर यात यावी. अशी मागणी आ ह  केली 
होती परंतु १५ दवस झाले आज पयत कोणतीच कायवाह  कर यात आलेली नाह . महारणा ूतापिसंह  
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  यां या जयंती दनी पुतळयास हार टाक यासाठ  कोण याह  ूकारची यवःथा कर यात आली न हती. 

वरोधीप  ने यासह व इतर सदःयासह यां या पुतळयास हार टाक यासाठ  गेलो होतो यावेळ  िलफट या 
तांऽीक कारणामूळे िलफट बंद पडून याम ये  आ ह  जवळपास दडतास अडकलो होतो अ नीशमन 
वभागातील कमचा-यांनी आ हाला सोड वले याब दल मी अ नीँमन वभागातील कमचा-याचे अिभनंदन 
करतो. यास जे दोषी अिधकार  आहेत यांचे व द काय कायवाह  करणार आहात याचा खलुासा कर यात 
यावा.     

स वता कंठेवाड  आ ह ह  महाराणा ूतापिसंह यांचे जयंती िनिम य महाराणा ूतापिसंह याचें पतुळयास हार घाल यासाठ  
गेलो होतो यावेळ  वराधी प  ने यासह नागर क व सदःय िलफट म ये   अडकलेले होते ह  घटना 
आ ह  मोबाइलवर महापौर उपमहापौरांना कळवीली, महानगरपािलकेतफ या या महापु षाचंी जयंती 
साजर  कर यात येते या दवशी पुतळयाजवळ जनरेटर, िशड , णवा हका ई, यवःथा जयंती साजर  
कर या या एक दवस अगोदर कर यासाठ  आयु ांनी संव संबंिधतांना आदेश ावेत.  

वनय गुरम  पुतळा रंगरंगोट चे काम बोगस झालेले अस यामूळे या कामाची चौकशी कर यात यावी. आयु ानी व वध 
यवःथा कर यासाठ  आदेश दले होते याची अमलबजावणी कर यात आली नाह . या ठकाणी णवा हका 
उभी कर यात आलेली न हती.  

फा ख अली खा लवकरच पावसाळा सु   होत आहे.शहरातील साफसफाई, ना याची साफसफाईची काय प र ःथती आहे. 
माझे ूभागातील परबु-हानगर, सहयोगनगर या भागातील ना याची साफसफाई गे या अनेक दवसापासुन 
कर यात आलेली नाह . ह च प र ःथती शहरातील इतर भागाची असून मोठया ूमाणात गंदगी वाढलेली 
आहे. आ ह  ू येक सभेत साफसफाई या कामाबाबत चचा करतो परंतु कायवाह  होत नाह . सभेत 
एटझेडची हकाल पट  क न साू फसफाई या कामासाठ  न याने िन वदा माग व यात या यात अशी मागणी 
करतो परंतु आज पयत एटझेडची हकाल पट  कर यात आली नाह  उलट यांचेकडूनच साफसफाईचे काम ू
क न घे यात येत आहे. ूभागात साफसफाई होत नस यामूळे नागर क स.सदःयांना बोलत आहे,  आ ण 
याचे हे बोलणे वाजवी आहे कारण ते  महानगरपािलकेचे मालम ा कर , पाणी पट  व इतर कराचा भरणा 
करतात यांना नागर  सु वधा दे याचे  आपले कत य  आहे.ूभागातील रःते खराब झालेले आहे. 
रः यातील, खडयाम ये  एक टोपले मु म सु दा  टाक यात येत नाह .आिथक प र ःथती खराब 
अस यामूळे कामे काढता येत नाह  असे सांग यात येते परंतु शहरातील साफसफाईचे कामासाठ  पैसे लागत 
नाह . मॅनपॉवरचे तर  कामे हावयास पा हजे. रलाय स कंपनीने केबल लाईन टाक यासाठ  रःते खोदन ु
टाकले. यांना रःते फोड यासाठ  कशी काय परवानगी दे यात आली. चैत य नगर ते जगंमवाड  पयतचा 
रःता पुण खोदन ठेवला याची द ःती कर यात येत नाहु ु . नागर कांना साफसफाई, पाणी पुरवठा,रःते 
आद  सु वधा उपल द क न ावयास पा हजे.  

वनय गुरम  पावसाळा सु  होत असून दरवष  सखल भागात राहणा-या   गोर गर बां या घरात पाणी िशरते यामूळे 
पावसाळा सु   हो यापुव  पोकलेन मिशन दारे सखल भागातील ना याची साफसफाई कर यात यावी. 
मा.महापौर यांनी आमचे ूभागात भेट देवून साफसफाई या कामाची पाहणी केली नालीवर ल 
अितबमणकाढन नालीतील गाळ काढ यासाठ  सबंिधतांना आदेिशत केले याबदल मी याचे अिभनंदन ू
करतो.महापौरांनी  झोन िनहाय  झोन कायालयात या या भागातील नागर काची बैठक घेवून यां या 
समःया जाणून या यात व या सोड व याचा ूय  करावा  . 

स वता कंठेवाड  सौ.शलैजा कशोर ःवामी यांची महापौर पद  ौी शफ  अहेमद कुरेशी उपमहापौर पद  व ौी बालाजी 
क याणकर याची वरोधी प नेते पद  िनवड झा याब दल मी यांचे अिभनंदन करते. माजी महापौर ौी 
अ.स ार यांनी या ूकारे कामकाज केले जी ूथा पाडली तीच ूथा न वन महापौर कायम ठेवतील अशी 
मी अपे ा करते. ूभागात बएसयुपी योजेने कामे सु  असून  याबाबतीत खुप गंिभर ू  आहे यावर 
मागील सभेत बर चशी चचा कर यात आली बएसयुपी या कर ता ःवतंऽ वशेष सभा बोल व यात येईल 
असे सांग यात आले होते परंत ुआज पयत वशेष सभा बोला व यात आलेली नाह .अिधकार  एक एक 
म हणा सुट वर जातात यामूळे या गंिभर ू ावर चचा कर यास वेळ िमळत नाह .   

नवल पोकणा  आयु ांनी तातड या पाणी पुरवठा योजनेसाठ  तसेच उ प न वाढ या ीकोनातून वखार महामंडळाची 
जागा महानगरपािलकेस  हःतांतर त कर यासाठ  १३ वा व  आयोगाचा िनधी वापरला याबदल याचे मी 
वशेष आभार मानतो. मागे तीन दवस नांदेड शहरात वादळ  वा-यासह पाऊस पडला यावेळ   मा या 
ूभागातील मुख्य रः यावर ल २० झाडे रः यावर पडली होती व ुत पोल वाक यामूळे तारा तुट याने 
व ुत पुरवठाह  खंड त झाला होता. पाणी पुरवठा वःकाळ त झाला अशा आप ी या  काळात सव संबंिधत 
वभागाचे अिधकार  व कमचा-यानंी राऽ दवस मेहनत घेवून रः यावर ल झाडे काढन रःता वाहतुसाठ  ु  
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  मोकळा केला, पुववत व ुत पुरवठा सु  क न व ुत लाईट चालू केले.आयु ह  ःवत: उप ःथत होते 

. याब दल मी यांचे  अिभनंद करतो.मा या ूभागातील अधवट रः याचे काम झालेले आहे सदर रः याचे 
काम वर त  पुण क न दे यात यावे.  

अंजली गायकवाड न वन महापौर सौ.शलैजा कशोर ःवामी ,उपमहापौर ौी शफ  अहेमद कुरेशी , वरोधी प नेते ौी बालाजी 
दे वदासराव क याणकर यांची मी अिभनंदन करते. यांना शहर वकास कामास आमचे सवतोपर  सहकाय 
राह ल. मा या ूभागातील लालवाड  भागात मोठा नाला असून पावसाळयात दरवष  या ना याचे पाणी 
नागर कां या घरात जाते,मागील वष  त कािलन पालकमंऽी,व आयु  यांनी भेट देवून या याना याची 
पाहणी क न याभागातील नागर कांना खुप आ ासने दली होती परतु अ ाप याची पुतता झालली नाह . 
या ना यात मोठया ूमाणात गाळ व झुडूपे वाढलेली अस यामळेू या ना याची पावसाळयापुव  साफसफाई 
क न नाला ूवा हत क न दे यात यावा  जेणे क न पावसाळयात नागर कां या घरात पाणी जाणार  नाह .       

र जया बेगम  रमजान म हणा सु  होत असून आमचे ूभागात असले या मःजीद जा यासाठ  असले या रः याची, 
द ःती कर यात यावीु , रमजान या काळात सव लाईट चाल ूराहतील, िनयिमत साफसफाई होइल याकडे 
ल  दे यात यावे अशी आयु ांस  वनंती आहे.  

वनय गुरम   ःमाट िसट  संदभात आयु  जपान दौरा क न आले याब दल मी यांचे अिभनंदन करतो.आयु  साहेबानी  
जपान मधील ःव छतेची पाहणी केलेली आहे. याूमाणे नांदेड शहरात ःव छता मो हम राबवावी. एटझेड ू
कंपनी या कमचा-यांकडून शहरातील िनयिमत  साफसफाई यवःथीत होते कंवा नाह  याची पाहणी  
करावी.गु  ता ग द  अतंगत कर यात आले या कामाची वाट लागली तसा ूकार ःमाट या कामात होव ू
नये, चांगली कामे कर यात यावी.आमचे ूभातील सेनेज,पाणी पुरवठा,साफसफाई ना याचा ू  अ ाप 
सुटलेला नाह .दिलत वःतीह  मोठया ूमाणात आहे पंरंतु दिलत वःती योजने अतगत कामे होत नाह . 
आयु  साहेबानी आम या ूभागास  भेट देवून नागर  सु वधाची पाहणी करावी, 

रामनारायणजी काबरा  महागनरपािलके या आिथक प र ःथतीची ेतप ऽका काढावी. हणजे आपणास खच व उ प नावर  
स वःतर चचा करता येइल. 

दप कंसह रावत एटझेड साफसफाई या कामाकर ता वाू पर त असले या  वाहनाची मा हती दे यासाठ  पऽ दलेले आहे याचे 
उ र दे यात आलेले नाह . एटझेड कचरा उचल याकर ता जी वाहने वापर त आहेत यां या मालक चे ू
नाह त  ते युपीचे आहेत व याचे र जःशेशन नंबरह  युपीचे आहे. यावाहनांचा इ शरु स काढलेला आहे 
कंवा नाह  याची मा हती नाह . न याने साफसफाई या कामासाठ  िन वदा माग व यात आले परंतु ूा  
िन वदा एक िलफाफा उघड यात आलेला नाह  .लवकरात लवकर िन वदा अिंतम कर यात यावा 

आयु     साफसफाईचे कामासाठ  झोन ब.१,२,६ झोन ब.३,४ व झोन ब.५ असे ितन भागाकर ता िन वदा 
माग व यात आले होते झोन ब.१,२,६ कर ता ३ िन वदा झोन ब.३,४ ,झोन ब.५ कर ता ू येक   एक 
िन वदा ूा  झालेली आहे. िन वदा मंजरु चा ूःताव ःथायी सिमतीर िनणयाःतव ठेव यात येईल.ःथायी 
सिमती या गाईड लाईन ूमाणे  यावर िनणय घेईल. 

वनय गुरम                 महारणा ूतापिसंह यांचे पुतळया या संदभात मी जो ू  उप ःथत केलेलाआहे या ू ाचे उ र  

    दे यात यावे.   

दप कंसह रावत  महाराणा ूतापिसंह यांचे जयंतीिनिम य यवःथा कर यासाठ  आयुकत साहेबांनी जे आदेश काढले  होती 
याची अमलबजावणी झाली कंवा  नाह  याचा खुलासा या दे यात यावा. िलफट म ये दड तास आ ह  
अडकलो होतो. या या अिधका-यांनी आप या आदेशाची पायम ली केली या अिधका-या व द 
कायवाह  कर यात यावी.   

अ.स ार  काम बोगस झालेले असेल तर वरोधीप  ने याचे अ य तेखाली चौकशी सिमती कायम  

 कर यात यावी.  

आयु            लेखी तबार दे यात यावी यानुसार चौकशी क न सेवा िनयमाचे उ लंघन झालेले असेल तर संबंिधत  
अिधका-या व द िशःतभंगाची कायवाह  कर यात येइल.  

दपकिसंह रावत     ःमाट िसट  बाबत चचा कर त आहोत  परंतु मीन िसट  बाबत कोणी चचा कर त नाह . मागील  सहा सात 
वषापासून गु दारा लंगर सा हबचे बाबा बल वंदरिसंघजी व बाबा नर ंदरिसंघ यां या वतीने शहरात 
मीनिसट  अतंगत मोठया ूमाणात वृ ारोपन कर यात येत अस यामूळे यांना आिथम  मदत दे यासाठ   
दरवष  अदंाजपऽकात तरतूद कर यात येते पंरतु याची अमलबजावणी होत नाह . बाबा बल वंदरिसंघजी 
यांना आपण काह  आिथक मदत देणार आहोत कंवा नाह . यांनी लावले या झाडांचे संर ण  हो यासाठ  
शगाड बस वणे. झाडाची   देखभाल व संगोपन करणे हे महानगरपािलकेचे कत य आहे याकडे ल  
ावयास पा हजे.            



(१०) 
वरििसंघ गाड वाले     आिथक मदत दे या या संदभात आयु  साहेबांशी चचा केलेली आहे. गु दारा लंगर सा हबचे संत 

बल वंदिसंघजी मागील ७ वषापासून  नांदेड शहरात वृ ारोपनाचा कायबम राब वत असून यांनी  आज 
पयत लावले या वृ ापैक  जवळपास ९०-९५ ट के वृ  जतन झालेले आहे.  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेने गु  ता ग द   कायबमा अतंगत वृ ारापनाचा कायबम राब वला होता यावर जवळपास 
दोन ते अड च कोट  खच कर यात आला परंत ु लाव यात आले या वृ ापैक  फ  ६ट के वृ  जतन 
झालेले नाह .वृ ारोपनाचे कायबमासाठ  बाबा बल वंदरिसंघ  यांना महानगरािलकेने आिथक मदत देण 
आवँयक अस यामूळे ठोस िनणय धेवून यांना मदत कर यात यावी.  

महापौर    आयु ांनी अदंाजपऽकात कर यात आले या तरतूद ूमाणे बाबा बल वंदरिसंघजी यांना वृ ारोपनाचे  
कायबमासाठ  आवँयक ती आिथक मदत दे यासाठ  लवकरात लवकर िनणय यावा.   

सर जतिसंघ िगल  हा मानस मानाचा वषय आहे पैशाचा नाह . संत बाबा बल वंदिसंधजी यां या माफत राब व यात  येत 
असले या वृ॒ ारोपनाचे कायबमास २५ ल ाची आिथक मदत दे यास सवसाधारणसभेने मा यता दली 
होती परंतु याठरावाची अमलबजावणी कर यात आली नाह . यानंतर बाबा बल वंदरिसंध यां या माफत 
शहरात मोठयाूमाणात वृ ारोपनाची मो हम राब व यात येत अस यामूळे यांचा अिभनंदनाचा ठराव पासून 
क न यांचा  .५१ हजार नगद  देवून  नांदेड भूषण पुरःकार देवून याचा गौरंव कर यात येइल असे 
त कािलन महापौर यांनी आ ासन दले होते परंतु यांना बांधकाम परवानगी ावयाच असून याम ये ह  
र कम अडजेःटमट कर यात येईल असे सांग यात आले मागील तीन वषापासनू अदंाजपऽकात एक ल  
वृ  खरेद  क न  दे यात येतील. श गाड खरेद  क न दे यात येतील ,वृ ाची देखभाली कर ता  मजरुाचा 
खच दे यात येईल असा िनणय घेवून ७५ ल ाचे खचास मा यता दे यात आली परंतु आज पयत एक 
खडकुची मदत  दे यात आलेली नाह .ह  लाजीरवाणी गो  आहे. कि शासनाने ौी गु  गो वंदिसघजी यां या 
नावाने  .२००० कोट चा िनधी दला यामूळे नांदेड शहराचा कायापालट झाला,बाबा बल वंदरिसंघजी यांनी 
नांदेड शहरात मोठया ूमाणात वृ ारोपन क न ह रतबांती केली , यांनी लावलेले वृ ापैक  ९०-०५ ट के 
झाडे जतन झालेली आहे.दोन तीन आयु  आले परंतु यांना मदत केलेली नाह .  गु दारा भागाचा वकास 
कर याठ  िशखा या मालम ा घेवनू यांचे अबचलनगर भागात पुनवसन कर यात आले या ठकाणी िचनी 
माती ची मलिनःसारण लाईन टाक यात आ यामूळे ती लाईन वारंवार चोकअप होत आहे ती बदल याची 
मागणी कर त आहोत. एफएसआय दड २ करणेसाठ  सवसाधारण सभेन मा यता दलेली आहे परंतु यांची  

 अमलबजावणी कर यात येत नाह . ौी दपकिसंह रावत यांनी सुच व याूमाणे मीनिसट  करता बाबा 
बल वंदरिसंधजी यांना महानगरपािलकेतफ आिथक मदत दे यासाठ  लवकरात लवकर िनणय घे यात यावा.  

अ.स ार  गु दारा लंगर सा हबचे ूमूख बाबा बल वंदिसघंजी यांनी मागील ७ वषापासून नांदेड शहरात  मोठया 
ूमाणात वृ ारोपन क न नांदेड मीनिसट  केलेली आहे. वाःत वक पाहता वृ ाची लागवड क न 
पयावरणाचा समतोल राख याचे काम  महानगरपािलकेचे आहे परंतु हे काम बाबा बल वंदिसंघजी यांनी 
केलेले आहे.या कामास यांना महानगरपािलकेतफ  आिथक मदत दे यासाठ  आपण मागील पाच वषापासून 
अदंाजपऽकात तरतूद कर त आहोत परंतु याची अमलबजावणी होत नाह . ौी सर जतिसघं िगल,ौी 
वरििसंध गाड वाले,ौी दपकिसंह रावत यांनी सवसाधारण सभेत  वारंवार ू  उप ःथत केलेले आहेत.बाबा 
बल वदरिसघं यानंी फ  वृ ारोपनच केलेले नाह  तर नांदेड शहरातील नागर कांवर जे हा जे हा नैसिगक 
आप ी आली यावेळ  नागर कांना मदत केलेली आहे. यामूळे महापौरांनी  बाबा बल वंदरिसंघजी यांना 
स मानाने बोलावून यांचा मानस मान करावा. आयु ांनी िनयमात बसवून महानगरपािलकेतफ यांना 
ह रत शहरासाठ  वशेष मदत दे यासाठ  ूय  करावा.   

गु ूतकौर सोड   महानगरपािलकेने नागर कां या सुर ततेसाठ  मुख्य रः यावर ल व वध  चौकात िसिस ट ह   कॅॆेरे 
बस वलेले आहे परंतु ूभागातील अतंगत रः यावर ल चौकात िसिस ट ह  बस व यात आलेले नाह .स या 
शहरात नागर कां या घरावर दरोडयाचे व चोर चे ूमाण वाढलेले आहेत यामूळे अतंगत रः यावर ल 
चौकात िसिस ट ह  कॅमेरे बस व यात आले तर ूभागातील घरावर  दरोडया पड याचे व  चोर चे   ूमाणे 
कमी होईल.अशी माझी सुचना आहे. यावर वचार कर यात यावा.  

वनय गुरम          बाबा बल वंदिसघंजी यांना वृ ारोपनाचे कायबम राब व यासाठ   आिथक मदत दे यासंदभात  मागील 
आड च वषापासून ौी सर जतिसघं िगल, ौी दपकिसंह रावत, ौी वरििसंध गाड वाले  या सभागहृात ू  
उप ःथत कर त आहेत पंरतु आिथक मदत दे यात येत नाह  ह  ला जरवाणी गो  आहे. िनयमात बसवून 
यांना आिथक मदत दे यात यावी.   

 
 
 



(११) 
रामनारायणजी काबरा       बाबा बल वंदरिसघंज यांनी पयावरणाचा समतोल राख यासाठ   शहरात मोठया ूमाणात वृ ारोपन केलेले 

आहे यांचे हे काय हे िन तच भुषणाःपद आहे. यामूळे महानगरपािलके या वतीने  यांचा भ य स कार 
कर यात यावा व या कायबमासाठ  रा याचे मुख्यमंऽी यांना िनमंऽीत कर यात यावे.   

दपकिसंह रावत  द ण  जू या  नांदेड शहरात द षत पाणी पुरवठा ह त असून द षत पा यामूळे नागर कांना साथीचे रोगाची ु ु
लागन हो याची श यता आहे. नागर कांना दोन तीन दवसाआड  पाणी पुरवठा कर यात येत आहे.तोह  
वेळेवर कर यात येत नाह  परंत ु नागर कांना पणु वषभराची १८०० पयाची  पाणी पट  आकार यात येते. 
हा नागर कांवर अ याय नाह  काय  या दवशी नागर कांना पाणी पुरवठा कर यात येतो याच दवसाची 
पाणी पट  आकार यात यावी.अशी आमची मागणी आहे यावर सभागहृ काय िनणय घेणार आहे याचा 
खुलासा कर यात यावा.वा षक देखभाल व द ःती अतगत  हातप प द ःतीसाु ु ठ  कंऽाट दे यात आले होते 
परंतु ते र द कर यात आले अस यामूळे हातपंपह  द ःत होत नाहु .  यामूळे ना द ःत हातपंप ु
द ःतीसाठ   अिभयं यांना अमीम र कम दे यात यावी व यांना हात प प द ःतीचे आिधकार दे यात ु ु
यावे.पाणी पुरवठा वभागातील कमचा-याना पाणी पुरवठया बाबत आ ह  फोन लावतो पंरतु ते आमचे फोन 
उचिलत नाह त याचा खुलासा कर यात यावा.  

महापौर  स या उ हाळयाचे दवस अस यामूळे शहरात पा याची टंचाई िनमाण झालेली अस यामूळे आयु ांनी 
शहरातील ना द ःत असलेले हातपंप द ःतीची मो हम राबवून सव हाु ु तपंप द ःत करावेत जेणे क न ु
नागर कांना  पा याची टंचाई जाणवणार नाह . 

आयु    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील अिधका-यांना महानगरपािलके या कामकाजासाठ  संपक  साध या 
कर ता मोबाइल िसम  दलेले आहेत. महानगरपािलकेचे अिधकार  वेळ ूसंगानसुार राऽी दोन दोन 
वाजेपयत काम करतात.ौी नवल पोकणा यांनी आताच सांिगतले क  वादळ वा-याने याचे ूभागातील झाडे 
,इले श क पोल पडलेले होते त हा महागनरपािलके या अिधका-या य टमने  दोन दोन वाजेपयत जागनू 
मजरुांकडून कामे क न घेवून  रःता वाहतुक स मोकळा क न दला, व ुत पुरवठा सुरळ त क न दला, 
अिधका-याना कायालयीन वेळे यित र  क हाह   मोबाईल के यानंतर ते मोबाईल उचलतीलच याची गॅरंट  
नाह .अिधका-या या व अिभयं या या नेमणूका  महानगरपािलकेने केले या अस यामूळे सभागहृाने यो य 
तो िनणय यावा. जू या नांदेड शहरात अ ं द रःते ४-५ फुटाचे असून तेथे  मलिनःसारण लाईन व पाणी 
पुरवठ लाईन टाक यात आले या आहेत, जिमनीखाली पाईप लाईन कोण या ठकाणी िलकेजेस आहेत हे 
शोधणे खुप कठ ण आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका जिमनीखालील पाईप लाईन िलकेजेस मिशन दारे 
शोधून या द ःती करु त अस याची मा हती िमळाली आहे. पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेकडून याबाबत 
मागदशन मागण व यात आलेले आहे.  जू या नांदेड भागातील  नागर कां या वैय क पाईप लाईन ह  
िलकेज असू शकतात या यांनी ःवत: द ःत करावयावस पा हजेु . काह  भागातील नागर कांनी नळ 
कने शनला जाःत पाणी ये यासाठ  नाली या बाजनेूच खडे केलेले अस यामूळे या खडयातील पाणी पु हा 
पाणी पुरवठा बंद झा यानंतर पाईप लाईन म ये जावून द षत पाणी पुरवठा हो याची श यता नाकारता ु
येत नाह . नागर कांना ःव छ  व िनजतुक पाणी पुरवठा कर यासाठ  आवँयक या उपाय योजना 
कर यात येत आहे.   

वषय ब.१ 
       नांवामनपाकेतील पाऽ कमचा-यांना द.१ ए ूल २०१४ ते ३१ जलूै २०१४ या कालावधीतील वाहतुक भ याची थकबाक ची र कम 
अदाई कर यासाठ  नांवामनपा आदेश प.ब.नांवाशमनपा/ले व/६४३/२०१५ द.१७ ए ूल २०१५ अ वये ूशासक य व आिाक मा यता 
ूदान कर यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत. 
महापौर     काय र मा यता दे यात येते.  
ठराव ब.३       ठराव  
      नांवामनपाकेतील पाऽ कमचा-यांना द.१ ए ूल २०१४ ते ३१ जलूै २०१४ या कालावधीतील वाहतुक भ याची थकबाक ची र कम 
अदाई कर यासाठ  नांवामनपा आदेश प.ब.नांवाशमनपा/ले व/६४३/२०१५ द.१७ ए ूल २०१५ अ वये ूशासक य व आिथक  मा यता 
ूदान कर यात आली यास काय र मा यता ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते.  
वषय ब.२  
  मा.ौीमती अजंली सुरेश गायकवाड, स.सदःया, नांवामनपा नादेंड यांनी  द.२०.४.२०१५ रोजी पऽ देवून दोन अड च हजार 
वषाचा इितहास असलेले, जगाला शांततेचे माग देणारे तथागत भगवान गौतम बु द यांची जयंती महानगरपािलकेतफ साजर  कर यात 
यावी. यामूळे न वन उपबमाने समाजापुढे एका मतेचे ूितक दाखवून देवू शकते. व नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. नाव 
उचावेल असे नमदू केले आहे. 
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  मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ६६(२१),(२२),(२५), (२६) व (४१) मधील तरतूद नूसार तयार 
कर यात आले या िनयमावलीमधील मुददा बमांक ०५ अ वये नांवामनपाकडून थोर राज कय व सामा जक महापु षां या जयंती 
/पु यितथी शासनाने वेळोवेळ  दले या िनदषानुसार महानगरपािलके या सवसाधारण सभे या सभागहृात साज-या कर यात येतील. 
महानगरपािलकेची परंपरा व शासन िनदशा यित र  इतर कोणतीह  जयंती/पु यितथी साजर  करता येणार नाह  असे नमूद आहे.  
  शासनाने वेळोवेळ  ूिस द केले या शासन प रपऽकात व महानगरपािलके या परंपरेनुसार तथागत भगवान गौतम बु द याची 
जयंती साजर  करणे बाबत अ ाप पावेतो कोणतेह  आदेश ूा  नाह त. 
  तथापी नावामनपा ेऽातगत व वध सामा जक संघटना व भारतीय बौ द महासभा यांचे तफ भारतर  डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर 
पुतळा प रसरात बु द पौ णमे िनिम य व वध कायबमाचे आयोजन कर यात येते. यानुसार  सदर ठकाणी ूितवष  महानगरपािलकेतफ 
साफसफाई ,शािमयाने , वनी ेपण , प याचे पाणी ,ःवतंऽ बॅराकेट ंग इ.सु वधा पुर व यात येतात. 
  कर ता स.सदःयांनी पऽात नमूद के यानुसार तथागत भगवान बुदध यांची जयंती ूितवष  महानगरपािलकेतफ साजर  कर यास 
मा यता देणे बाबत.  
दपकिसंह रावत   या ूःतावास आमचा वरोध नाह , परंतु यापवु  कधीह  ूशासनाचे ूःतावात स.सदःयाचे नावंाचा उ लेख 

क न ूःताव  सवसाधारण सभेत ूःताव आलेला नाह .  न हता  परंत ु आज या सभेत ूथमच 
स.सदःयां या नावािनशी ूशासनाचा ूःताव सवसाधारण सभेत मांड यात आलेला आहे हे िनयमानुसार 
आहे काय. शासनामाफत रामनवमी साजर  कर याबाबत लवकरच शासन िनणय घेणार आहे यामूळे  
सभागहृास माझी वनंती आहे क  या ूःतावा बरोबरच महानगरपािलकेतफ दरवष   रामनवमी सु दा 
साजर  कर चा िनणय घे यात यावा.  

उमेश च हाण  यापुव  सभागहृाने भगवान गौतम बु दाची मुत  बस व यासाठ  मा यता देवून याकर ता अदंाजपऽकात 
तरतूदह  कर यात आली होती मुत  बस व याची जागाह  िन त कर यात आली होती  परंतु या ठरावाची 
अमलबजावणी अ ाप कर यात आलेली नाह .लवकरात लवकर ठरावाची अमलबजावणी क न  िन त 
केले या जागेत भगवान गौतम बु दाची मुत  बस व यात यावी.   

नवल पोकणा  ौी दपकिसंह रावत यानी महानगरपािलकेतफ रामनवमी साजर  कर याचा जो ूःताव ठेवला आहे यास 
माझे अनुमोदन आहे.  

वनय गुरम  याूःतावास माझे अनुमोदन आहे.  
सर जतिसंघ िगल  या ूःतावास माझेह  अनुमोदन आहे. सुधारणासह ूःतावास मा यता दे यात यावी.  
अंजली गायकवाड  ूःतावास मा  यता द याब दल सभागहृाचे अिभनंदन करते.  
महापौर  ौी दपकिसंह रावत यांनी सुच व याूमाणे द ःती ूमाणे आयु ांचे ूःतावास मा यता  दे यात येतेु ,व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ानी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.  
ठराव ब.  ४      ठराव  
   मा.ौीमती अजंली सुरेश गायकवाड, स.सदःया, नांवामनपा नांदेड यांनी  दोन अड च हजार वषाचा इितहास असलेले, जगाला 
शांततेचे माग देणारे तथागत भगवान गौतम बु द यांची जयंती महानगरपािलकेतफ दरवष   साजर  कर यात यावी अशी वनती केलेली 
आहे. कर ता स.सदःयांनी यांनी केले या वनंतीनसूार  तथागत भगवान बुदध यांची जयंती ूितवष  महानगरपािलकेतफ साजर  कर यास 
ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते.  
  तसेच हंदचे ूितक ूभू रामचंि यांचीह  रामनवमी दरवष  महानगरपािलकेतफू  साजर  कर यात यावी असेह   ह  नांवामनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  
करावी.  
वषय ब.३ 
  ौी अिभषेक सौदे, स.सदःय नावंामनपा नांदेड व ौी वजय िनलंगेकर ,पऽकार तथा संयोजक बुदध ूभाग कायबम यांनी  
व ाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत गौतम बदुध यां या जयंती िनिम याने मे म ह यातील पौ ़मे या दवशी पहाटे ् ५.०० ते ८.०० या 
वेळेत भारत र  डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर  पुतळा प रसरात महारा ातील ख्यातनाम गायकांचा सांःकृितक कायबम आयो जत कर यात 
येणार असून सदर कायबमासाठ  महानगरपािलकेतफ आिथक मदत दे याची यावी अशी वनंती द.९.४.२०१५ व द.२२.४.२०१५ रोजी 
केली होती , मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ६६(२१),(२२),(२५), (२६) व (४१) अ वये साःकितक कायबम 
/ बडा/म हला व बाल क याण संःथाना दे यात येणा-या अनुदानाची िनयमावली तयार केली असून या िनयमावली अनुदान वाटपाची 
काय प दत कलम ३ िनयम ५ म ये  नमदू के यानुसार कोण याह  व वध पंजीकृत अथवा न दणी कृत शै णक, सांःकृितक, 
सामा जक, सा ह य, कला बडा नाटय ेऽातील संःथेस कंवा या संःथे या संल न संःथेस ३ वषातून एकदा अनुदान दे याची तरतूद 
आहे. तथापी अनुदान मागणीसाठ  अज करते वेळेस खालील कागदपऽ जोडणे आवँयक आहे. 
१) संःथे या न दणी ूमाणपऽाची ूत 
२) संःथे या वाष क लेखा प र ण अहवालाची ूत 



(१३) 
३) संःथेचे चाटड अकाऊ ट यां या माफत झाले या लेखा प र णची ूत  
४) शै णक ,सा ह य,कला, बडा,व नाटय ेऽातील काम करणा-या संःथांना यां या वभगा या असले या मा यतेचे पऽ. 
  कर ता उपरो  िनयामावलीतील तरतूद नुसार संःथे या न दणी ूमाणपऽाची ूत, संःथे या वाष क लेखा प र ण अहवालाची 
ूत, संःथेचे चाटड अकाऊ ट यां या माफत झाले या लेखा प र णची ूत , शै णक ,सा ह य, कला, बडा, व नाटय ेऽातील काम 
करणा-या संःथानंा यां या वभगा या असले या मा यतेचे पऽ.सादर कर या या अट वर तसेच महानगरपािलका सवसाधारण सभेची 
मा यता अपे त ध न वर ल कायबमासाठ  मनपा आदेश ब.साू व/११८५/२०१५ द.२८.४.२०१५ अ वये .५०,०००/- चे अनुदान 
दे यास मा यता दे यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत.  
महापौर    काय र मा यता दे यात येते   
ठराव ब.५       ठराव  
      ौी अिभषेक सौदे, स.सदःय नांवामनपा नांदेड व ौी वजय िनलंगेकर ,पऽकार तथा संयोजक बुदध ूभाग कायबम यांनी  
व ाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत गौतम बदुध यां या जयंती िनिम याने मे म ह यातील पौ ़् मे या दवशी पहाटे ५.०० ते ८.०० या 
वेळेत भारत र  डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर  पुतळा प रसरात महारा ातील ख्यातनाम गायकांचा सांःकृितक कायबम आयो जत कर यात 
येणार असून सदर कायबमासाठ  महानगरपािलकेतफ आिथक मदत दे याची यावी अशी वनंती द.९.४.२०१५ व द.२२.४.२०१५ रोजी 
केली होती , मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ६६(२१),(२२),(२५), (२६) व (४१) अ वये साःकितक कायबम 
/ बडा/म हला व बाल क याण संःथाना दे यात येणा-या अनुदानाची िनयमावली तयार केली असून या िनयमावली अनुदान वाटपाची 
काय प दत कलम ३ िनयम ५ म ये  नमदू के यानुसार कोण याह  व वध पंजीकृत अथवा न दणी कृत शै णक, सांःकृितक, 
सामा जक, सा ह य, कला बडा नाटय ेऽातील संःथेस कंवा या संःथे या संल न संःथेस ३ वषातून एकदा अनुदान दे याची तरतूद 
आहे. तथापी अनुदान मागणीसाठ  अज करते वेळेस खालील कागदपऽ जोडणे आवँयक आहे. 
१) संःथे या न दणी ूमाणपऽाची ूत 
२) संःथे या वाष क लेखा प र ण अहवालाची ूत 
३) संःथेचे चाटड अकाऊ ट यां या माफत झाले या लेखा प र णची ूत  
४) शै णक ,सा ह य,कला, बडा,व नाटय ेऽातील काम करणा-या संःथांना यां या वभगा या असले या मा यतेचे पऽ. 
  कर ता उपरो  िनयामावलीतील तरतूद नुसार संःथे या न दणी ूमाणपऽाची ूत, संःथे या वाष क लेखा प र ण अहवालाची 
ूत, संःथेचे चाटड अकाऊ ट यां या माफत झाले या लेखा प र णची ूत , शै णक ,सा ह य, कला, बडा, व नाटय ेऽातील काम 
करणा-या संःथानंा यां या वभगा या असले या मा यतेचे पऽ.सादर कर या या अट वर तसेच महानगरपािलका सवसाधारण सभेची 
मा यता अपे त ध न वर ल कायबमासाठ  मनपा आदेश ब.साू व/११८५/२०१५ द.२८.४.२०१५ अ वये .५०,०००/- चे अनुदान 
दे यास मा यता दे यात आली यास काय र मा यता ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते देते.  
वषय:-४ 
 ौी वजय जोशी ज हा प रषद ूितिननी, दैिनक सामना यांनी दनांक २२.४.२०१५ या िनवेदना दारे दनांक ०१.०५.२०१५ 
रोजी महारा  दना िनिम  महारा ातील व वध भागातील लोककला व परंपरेचे सांगड घालणारा मराठमोडया सांःकृतीक कायबमाचे 
महानगरपािलके या वतीने आयोजन के यास नांदेडकरांना सांःकृतीक मेजवाणी लागेल यासाठ  गंध मराठ  मातीचा हा कायबम 
आयोजीत क न महारा ातील मराठवाडयातील द गज कलावंतांना बोलावून सदर कायबम के यास शहरातील रसीक ूे कांना सांःकृतीक 
मेजवाणी द याचे ःमरण रा हल.  यासाठ  . २.०० ल ाचे आनुदान दे याची वनतंी केली आहे. मुंबई ूािंतक महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे कलम ६६(२१),(२२),(२५), (२६) व (४१) अ वये साःकितक कायबम / बडा/म हला व बाल क याण संःथाना 
दे यात येणा-या अनुदानाची िनयमावली तयार केली असून या िनयमावली अनुदान वाटपाची काय प दत कलम ३ िनयम ५ म ये  
नमूद के यानुसार कोण याह  व वध पंजीकृत अथवा न दणी कृत शै णक, सांःकृितक, सामा जक, सा ह य, कला बडा नाटय ेऽातील 
संःथेस कंवा या संःथे या सलं न संःथेस ३ वषातून एकदा अनुदान दे याची तरतूद आहे. तथापी अनुदान मागणीसाठ  अज करते 
वेळेस खालील कागदपऽ जोडणे आवँयक आहे. 
५) संःथे या न दणी ूमाणपऽाची ूत 
६) संःथे या वाष क लेखा प र ण अहवालाची ूत 
७) संःथेचे चाटड अकाऊ ट यां या माफत झाले या लेखा प र णची ूत  
८) शै णक ,सा ह य,कला, बडा,व नाटय ेऽातील काम करणा-या संःथांना यां या वभगा या असले या मा यतेचे पऽ. 
  वर ल पैक  कोणतेह  कागदपऽ अजदाराने अजा सोबत सादर केलेले नाह  तथा प मुख्यलेखािधकार  यांनी . ५०,०००/- अनुदान 
दे याचा अिभूाय दला आहे. क रता उपरो  िनयामावलीतील तरतूद नुसार संःथे या न दणी ूमाणपऽाची ूत, संःथे या वाष क लेखा 
प र ण अहवालाची ूत, संःथेचे चाटड अकाऊ ट यां या माफत झाले या लेखा प र णची ूत, शै णक, सा ह य, कला, बडा, व नाटय 
ेऽातील काम करणा-या संःथांना यां या वभगा या असले या मा यतेचे पऽ. सादर कर या या अट वर तसेच महानगरपािलका 

सवसाधारण सभेची मा यता अपे त ध न वर ल कायबमासाठ  मनपा आदेश ब.साू व/११८९/२०१५ द.२८.४.२०१५ अ वये 
.५०,०००/- चे अनुदान दे यास मा यता दे यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत.  



(१४) 
नगरसिचव   मा.आयु  यांनी द.१.५.२०१५ महारा   दनी संबंिधतांनी कायबमाचे आयोजन न  के यामूळे मनपा आदेश 

ब.साू व/११८९/२०१५ द.२८.४.२०१५ अ वये .५०,०००/- चे अनुदान दे यास आलली मंजरु  र द 
कर यात आली अस यामूळे ूःताव परत घे यात येत अस याचे लेखी  कळ वलेले आहे. 

महापौर   आयु ांनी लेखी कळ व यानुसार आयु ांचा ूःताव वषय प ऽकेतनू वगळ यात येतो.  
वषय ब.५ 
      नांवामनपाके या नगररचना, पाणी पुरवठा व मलिनःसारण ःथािनक संःथा कर, व मले रया वभागासाठ  ू येक  एक जीपची 
आवँयकता आहे. या वभागांना न वन जीप द यास या या वभागाचे कामात सुरळ तता येईल. मे.टाटा मोटस िल.यांचे दर करारावर 
सदर या चारह  टाटा सुमो गौ ड बएस ४ जीप खरेद  करावया या आहेत.एका जीपची कमत .५,२६,०४१/-एवढ  आहे. चार जीप 
खरेद साठ  .२१,०४,१६४/- एवढ  लागणार आहे. या र कमे या ९० ट के र कम बॉ बे मक टाइल को.ऑप.बॅक िल.नांदेड हे दे यास 
तयार आहे. पाच वषाकर ता कज घेत यास ूितम हणा .४३,९६४/- असा ह ा येईल.  
  कर ता मनपाची १० ट के र कम भरणा क न  वर ल ूमाणे बॅकेकडून ९० ट के कज घे याची ूशासक य व आिथक मा यता 
देणेःतव.     
महापौर     आयु ांचे ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब. ६      ठराव  
      नांवामनपाके या नगररचना, पाणी पुरवठा व मलिनःसारण ःथािनक संःथा कर, व मले रया वभागासाठ  ू येक  एक जीपची 
आवँयकता आहे. या वभागांना न वन जीप द यास या या वभागाचे कामात सुरळ तता येईल. मे.टाटा मोटस िल.यांचे दर करारावर 
सदर या चारह  टाटा सुमो गौ ड बएस ४ जीप खरेद  करावया या आहेत.एका जीपची कमत .५,२६,०४१/-एवढ  आहे. चार जीप 
खरेद साठ  .२१,०४,१६४/- एवढ  लागणार आहे. या र कमे या ९० ट के र कम बॉ बे मक टाइल को.ऑप.बॅक िल.नांदेड हे दे यास 
तयार आहे. पाच वषाकर ता कज घेत यास ूितम हणा .४३,९६४/- असा ह ा येईल.  
  कर ता मनपाची १० ट के र कम भरणा क न  वर ल ूमाणे बॅकेकडून ९० ट के कज घे याची ूशासक य व आिथक मा यता 
ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते. व हा ठराव  याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.६  
  नांवामनपा ह द त ूभाग ब.२३ अ मधील व वध भागात भूिमगत गटार लाईन  टाकणेकर ता ूःतूत कामाचे उपअिभयंता 
यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न सालसन २०१३-२०१४ या म.जी.ूा. या ज हा दर सुचीनुसार कामाचे अदंाजपऽक .२५,००,०००/-चे 
तयार क न सादर केले आहे. ूःतूत ूकरणी मनपा सवसाधारण सभा ठराव ब.८३ द.१४.८.२०१४ अ वये श नगर भागात दिलत वःती 
म ये समा व  अस याने िस.िस.रोड/सभागहृ/नालीचे काम ूःता वत केलेले आहे. सदर भागात मलिनःसारण यवःथा करणे मह वाचे 
अस याने सदर काम ूथम ूाधा याने घेणे आवँयक असून लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 
सर जतिसंघ िगल  अबचलनगर भागात मलिनःसारण लाईन टाक याचे काम अधुरे आहेत. या भागात रः याचे काम  कर त 

अस यामूळे रः याचे काम कर यापुव  तेथे मलिनःसारण लाईन टाकणे आवँयक आहे. कर ता आयु ांनी 
ूःता वत के यानुसार दिलत वःतु सुधार योजने अतंगत मलिनःसारण लाईन टाक यात यावी यानंतर  
रः याचे काम कर यात यावे.  

नवल पोकणा  ूभाग ब.११ व १२ मधील खोॄागडे नगर भागात सेनेज लाईनची समःया आहेत यामूळे ूभागात  सेनेजची 
समःया आहेत या सव भागातील सेनेज लाईनची कामे ूाधा याने कर यात यावी.  

आयु   शहरातील सव दिलत वःतीचा स ह क न दिलत वःती सुधारण कायबमा अतंगत या भागातील  व वध 
वकासाची कामे कर यासाठ  सन २०१५-२०१६ या आिथक वषाकर ता  १०० कोट चे अनुदान मंजरु 
कर यासाठ    शासनास ूःताव सादर कर यात येणार आहे.  

स.शेर अली  जेएनएनयुआरएम योजने अतंगत न वन  मलिनःसरण लाईन टाकून यावर बांध यात आलेले  न वन 
चबर दगड,मातीने गाळाने भरलेले अस यामूळै मलिनःसारण लाईन चोकअप होवून घाण पाणी रः याव न 
वाहत आहेत यामूळै सव सेनेज लाईन चबरमधील गाळ काढ यात यावा  

वनय गुरम   ौी स.शेर अली यांनी जो ू  उप ःथत केलेला आहे तो बरोबर आहे मा याह  वाडातील चबर बंद  होवून 
सेनेजचे घाणा  पाणी नागर कां या घरात जात आहे. यामूळै चबरमधील गाळ काढून लाईन ूवा हत 
करा यात. 

महापौर    दिलत वःती सधुार योजने अतगत ूःता वत कामास ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते  
                                   व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.७       ठराव  
  नांवामनपा ह द त ूभाग ब.२३ अ मधील व वध भागात भूिमगत गटार लाईन  टाकणेकर ता ूःतूत कामाचे उपअिभयंता 
यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न सालसन २०१३-२०१४ या म.जी.ूा. या ज हा दर सुचीनुसार कामाचे अदंाजपऽक .२५,००,०००/-चे 
तयार क न सादर केले आहे. ूःतूत ूकरणी मनपा सवसाधारण सभा ठराव ब.८३ द.१४.८.२०१४ अ वये श नगर भागात दिलत वःती  



(१५) 
म ये समा व  अस याने िस.िस.रोड/सभागहृ/नालीचे काम ूःता वत केलेले असनू िस.िस.रोडचे काम हो यापुव  या ठकाणी  
मलिनःसारण यवःथा करणे मह वाचे अस याने दिलत वःती सुधार योजने या िनधीतनू ूथम ूाधा याने ूभाग ब.२३ अ मधील 
व वध भागात भूिमगत गटार लाईन  टाकणे कर ता तयार कर यात आलेले  अदंाजपऽक .२५,००,०००/- ला ूशासक य व आिथक 
मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   
      पुरवणी वषय प ऽका 
वषय ब.१ 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१५ ूमाणाची न द घेणे बाबत.  
 

एकूण ज म अ.ब. म हणा 
पु ष ी 

एकूण िलंग गुणौ र ूित हजार मुलीचे ूमाणे 

१ माच १०३३ ९७७ २०९० ९४५.७८ 
२ ए ूल १४७२ १३२२ २७९४ ८९८.०९ 
३ मे ८६० ८१६ १६७६ ९४८.८३ द. २८.५.९५ पयत 

 
महापौर     न द घे यात येते.  
ठराव ब.८     ठराव  
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गणुो र-२०१५ ूमाणाची न द ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा 
सवानुते घेते.   
 

एकूण ज म अ.ब. म हणा 
पु ष ी 

एकूण िलंग गुणौ र ूित हजार मुलीचे ूमाणे 

१ माच १०३३ ९७७ २०९० ९४५.७८ 
२ ए ूल १४७२ १३२२ २७९४ ८९८.०९ 
३ मे ८६० ८१६ १६७६ ९४८.८३ द. २८.५.९५ पयत 

 
 वषय ब.२  
 क  अिधकार , नगर वकास वभाग, मंऽालय, मुबंई यांचे यायालयीन ूकरण पऽ ब.सं कण २०१५/ूब- १११/न व-२० द.५ 
मे २०१५ ूमाणे जै वक व वधता यवःथापन सिमती एका म ह या या आतं ःथापन करणे अिनवाय आहे. महानगरपािलका ःतरावर ल 
जै वक व वधता यवःथापन सिमती 
  (महारा  जै वक व वधता अिधिनयम २००८ चे कलम २३(२),(३) व ४ नुसार ) 
 सिमती सदः य हणून महानगरपािलकेत िनवडून आले या सदःयामधून महापौरांनी िनदिशत केलेले (६) सदःय असावेत. (या 
६ सदःयात १/३ म हला सदःय बंधनकारक आहेत.तसेच या (६) सदःयामं ये अनुसुिचत जाती व अनुसुिचत जमाती या ूितिनधीचे 
ूमाण हे महानगरपािलके या  एकूण लोकसंख्या या या या जातीचे ूमाणात असावेत. सदर सिमतीचा अ य  या (६) सदःयांमधून 
महापौरानीच िनवडावयाचा आहे. )  
७) सदःय सिचव        - महानगरपािलका आयु   
ःथािनक ःतरावर ल व वध ेऽातील त      - सदःय 
८) वनःपती शा  ूितिनधी      - सदःय 
९) कृ ष शा  ूितिनधी       - सदःय 
१०) अका  वनोपज संकलन करणा-या कंवा वापर करणा-यांचा ूितिनधी  - सदःय 

११) म छ मार करणा-यांचा ूितिनधी      - सदःय 

१२) जै वक व वधतेचा उपयोग करणा-या संःथचा ूितिनधी   - सदःय 

१३) लोकसमुह कायकता ूितिनधी      - सदःय 

१४) ानाजन(िश ण) ेऽातील ूितिनधी     - सदःय 

   िनमं ऽत सदःय 

१५) वन वभाग ःथािनक अिधकार      - सदसय 

१६) कृ ष वभागा (जलसंधारण) ःथािनक अिधकार     - सदःय 

१७) पश ुसंवधन वभाग ःथािनक अिधकार      - सदःय 

१८) आरो य वभाग ःथािनक ूितिनधी     - सदःय 
 



(१६) 
१९) म ःय यवसाय वभाग ःथािनक ूितिनधी     - सदःय 

२०) िश ण वभाग ःथािनक अिधकार      - सदःय 

२१) आ दवासी वकास वभाग ःथािनक अिधकार     - सदःय 

   वशेष िनमंऽीत सदःय 

२२) लोकसभेचे व मान सदःय ( नांदेड)  

२३) वधान सभेचे सदःय नांदेड ( उ र) 
२४) वधान सभेचे सदःय नांदेड ( द ण) 
 उपरो  ूकरणी शासना या िनणयास अनुस न जै वक व वधता यवःथापन सिमती एका  म ह याचे आत ग ठत करणे 
अिनवाय अस यामूळे सदरचा ूःताव मा यतेसाठ  सादर.  

महापौर   क  अिधकार , नगर वकास वभाग, मंऽालय, मुबंई यांचे यायालयीन ूकरण पऽ  ब.सं कण २०१५/ूब- 
१११/न व-२० द.५ मे २०१५ ूमाणे जै वक व वधता यवःथापन सिमती एका म ह या या आतं ग ठत 
कर यासाठ  कळ वलेले असून शासन िनणयातील तरतूद नूसार  यासिमतीवर (६) सदःय िनवड चे व या 
सिमतीचे अ य  िनवड चे संपुण  अिधकार महापौरांना दलेले अस यामूळे शासन िनणयातील तरतदू नूसार 
सिमतीचे सदःय व अ य  िनवड याची कायवाह  वर त कर यात येईल. या ठरावास याच सभेत कायम 
कर यात येते.             

ठराव ब.९       ठराव  
क  अिधकार , नगर वकास वभाग, मंऽालय, मुबंई यांनी यायालयीन ूकरण पऽ ब.सं कण २०१५/ूब- १११/न व-२० द.५ 

मे २०१५ ूमाणे  महारा  जै वक व वधता अिधिनयम २००८ चे कलम २३(२),(३) व ४ नुसार महानगरपािलका ःतरावर ल खालील 
ूमाणे  जै वक व वधता यवःथापन व वधता यवःथापन सिमतीची  एका म ह या या आतं ःथापन कर यासाठ  कळ वलेले असून या 
सिमतीवर महानगरपािलकेत िनवडून आले या सदःयामधनू  (६) सदःय िनवड कर याचे व या सिमतीचे अ य  हणून  (६) 
सदःयांमधनू िनवड कर याचे अिधकार महापौराना दलेले अस यामूळे क  अिधकार , नगर वकास वभाग, मंऽालय, मुबंई याचे 
पऽकानुसार व महारा  जै वक व वधता अिधिनयम २००८ चे कलम २३(२),(३) व ४ ूमाणे महापौरांनी खालील ूमाणे सिमती ग ठत 
करावी  असे ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते समंत करते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
७) सदःय सिचव        - महानगरपािलका आयु   
ःथािनक ःतरावर ल व वध ेऽातील त      - सदःय 
८) वनःपती शा  ूितिनधी      - सदःय 
९) कृ ष शा  ूितिनधी       - सदःय 
१०) अका  वनोपज संकलन करणा-या कंवा वापर करणा-यांचा ूितिनधी  - सदःय 

११) म छ मार करणा-यांचा ूितिनधी      - सदःय 

१२) जै वक व वधतेचा उपयोग करणा-या संःथचा ूितिनधी   - सदःय 

१३) लोकसमुह कायकता ूितिनधी      - सदःय 

१४) ानाजन(िश ण) ेऽातील ूितिनधी     - सदःय 

   िनमं ऽत सदःय 

१५) वन वभाग ःथािनक अिधकार      - सदसय 

१६) कृ ष वभागा (जलसंधारण) ःथािनक अिधकार     - सदःय 

१७) पश ुसंवधन वभाग ःथािनक अिधकार      - सदःय 

१८) आरो य वभाग ःथािनक ूितिनधी     - सदःय 

१९) म ःय यवसाय वभाग ःथािनक ूितिनधी     - सदःय 

२०) िश ण वभाग ःथािनक अिधकार      - सदःय 

२१) आ दवासी वकास वभाग ःथािनक अिधकार     - सदःय 

   वशेष िनमंऽीत सदःय 

२२) लोकसभेचे व मान सदःय ( नांदेड)  

२३) वधान सभेचे सदःय नांदेड ( उ र) 
२४) वधान सभेचे सदःय नांदेड ( द ण)  

वषय ब.३    
 आथ क पर ःथीती अहवाल सालसन 2015-16 मागील पाच वषाचे महसुली जमा व खचाचे ववर ण :- 
 
 



(१७) 
वष महसुली उ प न महसुली खच तुट (-) 

2011-12 95.94 135.12 (-) 39.18 
2012-13 105.92 130.45 (-) 24.53 
2013-14 132.29 142.64 (-) 10.35 
2014-15 124.20 124.05 (+) 0.15 
2015-16 (अपे ीत) 192.91 244.84 (-) 51.93 
ब) मागील पाच वषाचे भांडवली जमा व खचाचे ववर ण :- 

वष महसुली उ प न महसुली खच तुट / िश लक 
2011-12 364.37 322.29 42.08 
2012-13 357.53 226.74 130.79 
2013-14 116.94 125.42 (-) 8.48 
2014-15 136.83 108.41 28.42 
2015-16 (अपे ीत) 332.19 338.39 (-) 6.20 

उपरो  ववरण अ ूमा णे मनपाचे महसुली उ प न हे ूितवष  सात याने खचा या तुलनेत कमी होत अस यामळेु मागील पाच 
वषापासुन ू य  खचात सतत तुट िनमा ण होत आहे. यामळेु मनपाला अ यावँयक खच करतांना देखील तारेवरची कसरत करावी 
लागत आहे. ूामुख्याने मनपाचे अ यावँयक खचाचे ववर ण खालील ूमाणे आहे.  

सालसन 2015-16 या आथ क वषासाठ  खालील ूमाणे आवँयक आहे. 
अ.ब. अ यावँयक खच २०१५-१६ ( . कोट  म ये) 
१ इंधन व वाहन भाडे 02.40 
२ िनवृ ी वेतन, िनवृ ी उपदान 13.20 
३ पा. पु. देखभाल गु ेदार 03.00 
४ व ुत देखभाल ठेकेदार माफत 00.96 
५ व ुत बल  (रःता दवाब ती, पाणी पुरवठा, इमारत, उ ान व इतर) 12.00 
६ सावजिनक बांधकाम देखभाल द ःतीु  04.80 
७ साफसफाई गु ेदार 10.80 
८ ःटेशनर  करकोळ 01.20 
९ PMDO कज परतफेड 21.60 
१० दैनं दन कायालयीन साफसफाई 00.20 
११ नगरसेवक मानधन, कमचार  वेतन ,मानधन इ याद  69.60 
१२ इमारत भाडे, व इतर खच  (उदा. जाह रात, ूवासभ ा, आकःमीक) 03.00 
१३ इतर योजनेनुसार सहभाग 09.60 
 एकुण र कम (वाष क) 152.36 

उपरो  ूमा णे मनपाचे उ प नाचे ोत िसमीत अस याने तसेच अ यावँयक खच भागवतांना शहरातील वकास कामांसाठ  
िनधी अपुरा पडत अस यामुळे काह  घेतले या वकास कामांतुन तसेच अ यावँयक सेवा पुर वतानंा कर यात येणाढया सेवा सु वधांमधनु 
मनपावर मोठया र कमेचे  दायी व िनमाण झाले आहे. आजतागायत मनपाचे दायी वाचे ववरण खालील ूमाणे आहे. 
मनपाचे दायी च :   लेखा वभागा अतंगत दायी वाचे ववरण Ð 
 िशषक र कम (कोट  म ये) 
१ कंऽाटदार यांनी केलेले वकास कामांचे थक त देयके (Work Bill) 

 

17.59 

२ कंऽाटदार पुरवठाधारक यांनी केले या कामांचे देयके (C Bill) 14.85 
३ िनवृ ी वेतन, अशंदान, अशंराशीकरणा या थक त र कमा 03.65 
४ कंऽाटदारां या सुर ा अनामत र कमेतुन खच त र कमा 

(JNNURM / वेतन / PMPO कज परतफेड इ. साठ ) 
27.00 

 
५ िसडको म ढा वकास योजनेतून खच  

(JNNURM / हाडा कॉलनी, कौठा रोड व जनुा कौठा रोड साठ ) 
6.18 
 

६ नगरो थान मनपा सहभागाची र कम 19.36 
७ BSUP योजनेसाठ  मनपा सहभागाची र कम 30.00 



(१८) 
८ मराठवाडा पॅकेज योजनेम ये मनपा सहभाग 00.55 
९ PMDO कज 69.55 
१० आयु वमा व MJP कज 07.00 
 एकुण (आकडे कोट त) 195.73 

इतर वभागा अतंगत दायी वाचे ववरण Ð 
 िशषक र कम (कोट  म ये) 
१ सावजनीक बांधकाम वभाग पुन:ूशासक य  27.67 
२ सावजनीक बांधकाम वभाग ूशासक य 01.28 
३ पाणी पुरवठा वभाग पुन:ूशासक य 02.69 
४ पाणी पुरवठा वभाग ूशासक य 00.22 
५ मल:िनःसारण पुन:ूशासक य 3.69 
६ मल:िनःसारण ूशासक य 00.07 
७ व ुत वभाग ूशासक य 00.38 
 एकुण (आकडे कोट त) 36.00 

मनपाचे आजतागायत एकुण दायी व :-  पये - 229.23 कोट  असुन याम ये सात याने वाढ होत आहे.  तसेच दनांक 01 
ऑगःट 2015 पासुन महारा  शासनाने मनपाचे मखु्य उ प नाचे साधन असलेले ःथानीक संःथा कर (LBT) बंद कर याचा िनणय 
घेतला आहे. तर  मनपास अित आवँयक खच भाग व यासाठ  उ प नाचे न वन ोत िनमाण करणे गरजेचे आहे. 
महापौर   आयु ांनी सादर केले या उ प न व खचाची न द घे यात येते.तसेच महानगरपािलकेची आिथक  प र ःथती 

सुधार यासाठ  व महानगरपािलकेचा  अित आवँयक खच भाग व यासाठ  उ प नाचे न वन ोत कसे  
वाढ वता येईल याबाबतचे ूःताव आयु ांनीच सवसाधारण सभेत ावे यावर सवसाधारण सभा िनणय 
घेईल.  

ठराव ब. १०      ठराव  
   आयु , नांवामनपा नांदेड यांनी खालील ूमाणे  नांदेड  वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे अ यावँयक खचाचे व दायी वाचे ववर ण 
दलेल असून याची न द ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते घेते.  

सालसन 2015-16 या आथ क वषासाठ  खालील ूमाणे आवँयक आहे. 
अ.ब. अ यावँयक खच २०१५-१६ ( . कोट  म ये) 
१ इंधन व वाहन भाडे 02.40 
२ िनवृ ी वेतन, िनवृ ी उपदान 13.20 
३ पा. पु. देखभाल गु ेदार 03.00 
४ व ुत देखभाल ठेकेदार माफत 00.96 
५ व ुत बल  (रःता दवाब ती, पाणी पुरवठा, इमारत, उ ान व इतर) 12.00 
६ सावजिनक बांधकाम देखभाल द ःतीु  04.80 
७ साफसफाई गु ेदार 10.80 
८ ःटेशनर  करकोळ 01.20 
९ PMDO कज परतफेड 21.60 
१० दैनं दन कायालयीन साफसफाई 00.20 
११ नगरसेवक मानधन, कमचार  वेतन ,मानधन इ याद  69.60 
१२ इमारत भाडे, व इतर खच  (उदा. जाह रात, ूवासभ ा, आकःमीक) 03.00 
१३ इतर योजनेनुसार सहभाग 09.60 
 एकुण र कम (वाष क) 152.36 

उपरो  ूमा णे मनपाचे उ प नाचे ोत िसमीत अस याने तसेच अ यावँयक खच भागवतांना शहरातील वकास कामांसाठ  
िनधी अपुरा पडत अस यामुळे काह  घेतले या वकास कामांतुन तसेच अ यावँयक सेवा पुर वतानंा कर यात येणाढया सेवा सु वधांमधनु 
मनपावर मोठया र कमेचे  दायी व िनमाण झाले आहे. आजतागायत मनपाचे दायी वाचे ववरण खालील ूमाणे आहे. 
मनपाचे दायी च :   लेखा वभागा अतंगत दायी वाचे ववरण Ð 
 िशषक र कम (कोट  म ये) 
१ कंऽाटदार यांनी केलेले वकास कामांचे थक त देयके (Work Bill) 

 

17.59 



(१९) 
२ कंऽाटदार पुरवठाधारक यांनी केले या कामांचे देयके (C Bill) 14.85 
३ िनवृ ी वेतन, अशंदान, अशंराशीकरणा या थक त र कमा 03.65 
४ कंऽाटदारां या सुर ा अनामत र कमेतुन खच त र कमा 

(JNNURM / वेतन / PMPO कज परतफेड इ. साठ ) 
27.00 

 
५ िसडको म ढा वकास योजनेतून खच  

(JNNURM / हाडा कॉलनी, कौठा रोड व जनुा कौठा रोड साठ ) 
6.18 
 

६ नगरो थान मनपा सहभागाची र कम 19.36 
७ BSUP योजनेसाठ  मनपा सहभागाची र कम 30.00 
८ मराठवाडा पॅकेज योजनेम ये मनपा सहभाग 00.55 
९ PMDO कज 69.55 
१० आयु वमा व MJP कज 07.00 
 एकुण (आकडे कोट त) 195.73 

इतर वभागा अतंगत दायी वाचे ववरण Ð 
 िशषक र कम (कोट  म ये) 
१ सावजनीक बांधकाम वभाग पुन:ूशासक य  27.67 
२ सावजनीक बांधकाम वभाग ूशासक य 01.28 
३ पाणी पुरवठा वभाग पुन:ूशासक य 02.69 
४ पाणी पुरवठा वभाग ूशासक य 00.22 
५ मल:िनःसारण पुन:ूशासक य 3.69 
६ मल:िनःसारण ूशासक य 00.07 
७ व ुत वभाग ूशासक य 00.38 
 एकुण (आकडे कोट त) 36.00 
  मनपाचे आजतागायत एकुण दायी व :-  पये - 229.23 कोट  असुन याम ये सात याने वाढ होत आहे.  तसेच दनांक 01 
ऑगःट 2015 पासुन महारा  शासनाने मनपाचे मखु्य उ प नाचे साधन असलेले ःथानीक संःथा कर (LBT) बंद कर याचा िनणय 
घेतलेला अस यामूळे  महानगरपािलकेची आिथक  प र ःथती सुधार यासाठ  व महानगरपािलकेचा  अित आवँयक खच भाग व यासाठ  
उ प नाचे न वन ोत कसे  वाढ वता येईल याबाबतचा ूःताव आयु ांनीच सवसाधारण सभेस सादर करावा असेह  नांवामनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.    
वषय ब.४       ूःताव 
 डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर यां या १२५ या जयंतीचे औिच य साधून महानगरपािलकेतफ वशेष कायबमाचे िनयोजन करणे बाबत. 
सुचकः- वरििसंध गाड वाले                                               अनुमोदकः-डॉ.क णा जमदाडे 
महापौर    अदंाजपऽकात तरतूद कर यात आ याूमाणे आयु ानी डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर यां या १२५ या जयंतीचे 

औिच य साधून महानगरपािलकेतफ वशेष कायबमाचे िनयोजन क न कायकम घे यात यावे या 
कायकमासाठ  लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता दे याचे अिधकारह  आयु ,नांवामनपा 
नांदेड यांना दे यात येतो.    

ठराव ब. ११      ठराव  
     सालसन २०१५-२०१६ या अदंाजपऽकात तरतूद कर यात आ याूमाणे आयु ानी डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर यां या १२५ या जयंतीचे 
औिच य साधून महानगरपािलकेतफ वशेष कायबमाचे िनयोजन क न कायकम घे यात यावे,व  या कायकमासाठ  लागणा-या खचास 
ूशासक य व आिथक मा यता दे याचे अिधकारह  आयु ,नांवामनपा नांदेड यांना ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते.     
वषय ब.५       ूःताव 
 नांवामनपा ह द तील अबचलनगर कॉलनीत संपा दत केले या जागे या ठकाणी  लागू असले या वकास िनयंऽक िनयमावली 
ूमाणे एफ.एस.आय.मंजरु क न बांधकाम परवानगी देणे बाबत. 
सुचकः- वरििसंध गाड वाले                                         अनुमोदकः- सर जतिसंघ िगल, अ.स ार अ.गफुर 

ूशासक य ट पणी 
         नांवामनपा ह द तील अबचलनगर  स.नं.९४,९५ येथे गु  ता ग द  ऽशता द  सोहळा २००८ अतंगत गु दारा प रसर 
वकासाम ये बांधीत झाले या मालम ा धारकांचे पुनवसन कर यात आले असून नांदेड ँहारा या मंजरु सुधार त वकास योजने ूमाणे  
आर ण ब. एफ-१८, गु दारा  रडे हलपमट ःक मसाठ  आर त आहे. 
 



(२०) 
  पुनवसीत नागर कां या मुळ िमळकती हया गु दारा प रसरातील हो या व सदर भाग हा दाटवःती/गावठाण म ये समा व  
असून या वकास  िनयंऽण िनयमावली ूमाणे यानंा चटई ेऽ िनदशांक १.५ व २.० अनु ेय आहे. 
 यापूव  मा.सवसाधारण सभेने ठराव ब.१३१ द.३१.८.२०१३ अ वये पुनवसन केले या जागेत स या वकास िनयऽण िनयमावली 
ूमाणे  चटई ेऽ िनदशांक १ अनु ेय असून या ठकाणी  चटई ेऽ िनदशांक  गावठाण ूमाणे १.५ व २.० अनु ेय कर याबाबत ठराव 
पार त झालेला आहे. सदर ल ठरावा या अनुषंगाने नगररचना वभागामाफत कायालयीन पऽ ब.नर व/५३७४ द.१८.६.२०१४ अ वये 
शासनास मागदशन कर याची वनंती केली असनू अ ाप मागदशन अूा  आहे.  

महापौर    ूशास कय टपपणीनुसार मंजरु कर यात येतो.   ◌ ़ 
ठराव ब.१२       ठराव  
         नांवामनपा ह द तील अबचलनगर  स.नं.९४,९५ येथे गु  ता ग द  ऽशता द  सोहळा २००८ अतंगत गु दारा प रसर 
वकासाम ये बांधीत झाले या मालम ा धारकांचे पुनवसन कर यात आले असून नांदेड ँहारा या मंजरु सुधार त वकास योजने ूमाणे  
आर ण ब. एफ-१८, गु दारा  रडे हलपमट ःक मसाठ  आर त असून या जागेत बांधकामासाठ   स या वकास िनयऽण िनयमावली 
ूमाणे  चटई ेऽ िनदशांक १ अनु ेय असून या ठकाणी  चटई ेऽ िनदशांक  गावठाण ूमाणे १.५ व २.० अनु ेय कर याबाबत 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने यापुव च ठराव पार त केलेला असून  सदर ल ठरावा या अनुषंगाने नगररचना वभागामाफत 
कायालयीन पऽ ब.नर व/५३७४ द.१८.६.२०१४ अ वये शासनास मागदशन कर याची वनतंी केली असून अ ाप मागदशन अूा  
आहे.कर ता आयु ांनी पुन  याूकरणात ूःताव सादर क न  या ठकाणी  चटई ेऽ िनदशांक  गावठाण ूमाणे १.५ व २.० अनु ेय 
मंजरु कर यासाठ  शासनास वंनती कर यात यावी असे ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते संमत करते.   

वषय ब. ६      ूःताव 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरािलकेतील कायरत कमचार  ौी गणेश कुमर या मु दराज, ःव छता िन र क यांचे वड ल कुमर या 
नरस या मु दरराज यांना ॄेन टयुमर झालेला असून यांचे  ॄेन टयुमर या ऑपरेशन करणे आवँयक अस याचे िललावती हॉःपीटल, 
मुंबई येथील वै कय अिधका-यांनी यांनी सांिगतले असून या ऑपरेशन कर ता व औषधोपचारासाठ   जवळपास . ४-५ ल  अपे त 
आहे. संबंधीत कमचा-यांची आथ क प र ःथती अ यंत बकट झालेली अस यामुळे संबंधीत हे येवढा खच क  शकत नस याने यांना 
नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलके तफ आथ क मदत हणुन . ५.०० ल  दे याची ूशासक य व आिथक मा यता  ह  मनपा सव 
साधारण सभा सवानुमते मंजरु  देते. 
सुचकः- संजय गंगाधर मोरे                                 अनुमोदकः- इतरत फातेमा अ.शमीम 
      ूशासक य ट पणी 
 नावाशमनपा आःथापनेवर ल कायरत अिधकार  व कमचार  यांना वै कय ूितपुत या लाभ अनु ेय नस यामुळे दधर ु
आजारा या उपचारासाठ  मदती या माग या वाढत अस यामुळे दधर आजारा या उपचारासाठ  मदती या माग या वाढत अस यामुळे या ु
बाबतीत सव समावेशक धोरण ठरव यास मनपा सव साधारण सभेने ठराव बं. १५९ द. ०९.०१.२०१५ रोजी मा यता ूदान केली आहे. 
 याअनुषंगाने सामा य ूशासन वभागा माफत रा यातील एकूण २२ मनपाकडून वै कय खचा या ूितपुत  बाबत मा हती व 
िनयमावली उपल ध क न दे यासाठ  कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/साू व/१९४९४/२०१५ द. २७.०१.२०१५ अ वये वनंती कर यात 
आली महानगरपािलका कमचार  व यां या जवळ या नातेवाईकास दधर आजार झा यास कमचाु -याचे मािसक उ प न व झालेला मोठा 
खच वचारात घेता यांना आिाक मदत करणे आवँयक आहे. स या दधर आजारा या उपचारासाठ  वारंवार आिथक मदती या माग या ु
वाढत अस यामळेू याबाबतीत सवसमावेशक धोरण ठर व यासाठ  मा यता सवसाधारण सभेने दली अस याने वै कय ूितपुत  बाबत  
सवसाधारण सभेने  ठराव पार त क न महानगरपािलकेतील अिधकार  कमचार  यांना रा यातील इतर महानगरपािलकेतील तरतुद चा 
अ यास क न  सवकश धोरणाचा िनयम व अट चा स वःतर  ूःताव  सवसाधारण  सभेसमोर ठेव यात यावा अशी मा यता दलली 
आहे.  

  या अनुषंगाने ठराव ब.१५९ द.९.१.२०१५ अ वये इतर महानगरपािलकेकडून िनयमावली /उप वधी बाबत मा हती माग व यात 
आली असता बहृ मुंबई, पूणे, पंपर  िचंचवड,औरंगाबाद,अहमदनगर,को हापुर,सोलापूर,मालेगाव या महानगरपािलकेकडून मा हती ूा  झाली 
आहे.   

 कर ता उपरो  ूा  मा हतीचा अ यास क न याच धत वर  महानगरपािलकेतील कमचा-यांना वै कय ूितपुत  चा लाभ 
दे यासाठ  खालील अिधकार  यांची कायालयीन आदेश ब.. नावाशमनपा/साू व/१५९६/२०१५ द. ७.०५.२०१५ अ वये ू.वै कय 
अिधकार , ू.मुख्य लेखािधकार , अतंगत लेखाप र क,सहायक आयु ,साू व, वधी अिधकार   यांची एक सिमती कायम कर यात आलेली 
आहे.  

 उ  सिमतीने इतर महानगरपािलकेतील ूा  झाले या उप वधीतील तरतूद चा अ यास क न याच धत वर नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेतील कमचा-यांकर ता वै कय ूितपुत  बाबतची िनयमावली एक म ह याचे आतं तयार क न आयु  मनपा नांदेड 
यां याकडे सादर कर यास कळ वले आहे. यानुसार सदर सिमतीचे िनयमावली तयार के याचा अहवाल स य ःथतीत अूा  आहे.  

  कर ता िनयु  कर यात आले या सिमतीने अ यास क न अहवाल सादर के यानंतर या अनुषंगाने वै कय ूितपुत  खचाची  
ूितपुत  देणे बाबत िनणय घेणे सुलभ होईल  



(२१) 
महापौर  स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ानी पुढ ल वैधािनक  कायवाह  करावी व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   
ठराव ब. १३      ठराव  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरािलकेतील कायरत कमचार  ौी गणेश कुमर या मु दराज, ःव छता िन र क यांचे वड ल कुमर या 
नरस या मु दरराज यांना ॄेन टयुमर झालेला असून यांचे  ॄेन टयुमर या ऑपरेशन करणे आवँयक अस याचे िललावती हॉःपीटल, 
मुंबई येथील वै कय अिधका-यांनी यांनी सांिगतले असून या ऑपरेशन कर ता व औषधोपचारासाठ   जवळपास . ४-५ ल  अपे त 
आहे. संबंधीत कमचा-यांची आथ क प र ःथती अ यंत बकट झालेली अस यामुळे संबंधीत हे येवढा खच क  शकत नस याने यांना 
नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलके तफ आथ क मदत हणुन . ५.०० ल  दे याची ूशासक य व आिथक मा यता  ह  मनपा सव 
साधारण सभा सवानुमते मंजरु  देते.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.७      ूःताव 
  लवकरच पावसाळा सु  होत असून शहरातील मुख्य रः यावर व अतंगत रः यावर पाणी पुरवठा व मलिनःसारण  पाईप 
लाइन टाक यासाठ , मोबाइल कबल लाईन टाकणेसाठ  रःते खोदन पाईप लाईनू , केबल  टाक यात आ या परंतु रः यावर माती, 
बांधकामाचे सा ह य उचल यात आलेले नाह त तसेच नागीकांनीह  आपले बांधकामाचे सा ह य माती,िगट , मु म, रेती मोठया ूमाणात 
रः यावर टाक यात आ यामूळे वाहतुक स अडथळा होत आहे व पावसाळयात असेच रः यावर सा ह य पडून रा हले तर पावसाचे पाणी 
रः यावर साचुन नागर कांना ये यास ऽास होईल अशा बांधकाम सा ह यामूळे यापुव  अपघात होवून नागर कांचा मू यू झालेला आहे, तर   
पावचसाळा सु  हो यापुव  शहरातील सव नागर काना आपले बांधकामाचे सा ह य उचलणेसाठ  जा हर आवाहन कर यात यावे.  जे 
नागर क आपले बांधकामाचे मटे रयल उचलणार नाह  यांचे व द दंडा मक कायवाह  क न  बांधकामाचे मटे रयल ज  कर यात यावे. 
रः यावर ल  तसेच महानगरपािलके या कंऽाटदारांनाह  रः यावर ल माती, मु म, आद  सा ह य उच यासाठ  आदेिशत कर यात यावे. 
असे ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते संमत करते.   

सुचकः- स वता कंठेवाङ                                     अनुमोदकः- र जया बेगम अ युब खॉ 
महापौर   स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ानंी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. १४     ठराव  
  लवकरच पावसाळा सु  होत असून शहरातील मुख्य रः यावर व अतंगत रः यावर पाणी पुरवठा व मलिनःसारण  पाईप 
लाइन टाक यासाठ , मोबाइल कबल लाईन टाकणेसाठ  रःते खोदन पाईप लाईनू , केबल  टाक यात आ या परंतु रः यावर माती, 
बांधकामाचे सा ह य उचल यात आलेले नाह त तसेच नागीकांनीह  आपले बांधकामाचे सा ह य माती,िगट , मु म, रेती मोठया ूमाणात 
रः यावर टाक यात आ यामूळे वाहतुक स अडथळा होत आहे व पावसाळयात असेच रः यावर सा ह य पडून रा हले तर पावसाचे पाणी 
रः यावर साचुन नागर कांना ये यास ऽास होईल अशा बांधकाम सा ह यामूळे यापुव  अपघात होवून नागर कांचा मू यू झालेला आहे, तर   
पावचसाळा सु  हो यापुव  शहरातील सव नागर काना आपले बांधकामाचे सा ह य उचलणेसाठ  जा हर आवाहन कर यात यावे.  जे 
नागर क आपले बांधकामाचे मटे रयल उचलणार नाह  यांचे व द दंडा मक कायवाह  क न  बांधकामाचे मटे रयल ज  कर यात यावे. 
रः यावर ल  तसेच महानगरपािलके या कंऽाटदारांनाह  रः यावर ल माती, मु म, आद  सा ह य उच यासाठ  आदेिशत कर यात यावे. 
असे ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल 
वैधािनक कायवाह  करावी.     

 वषय ब.८     ूःताव 
  नांवामनपा ह द तील मालम ा कर वसुली करत असतांना आगावु कराचा भरणा करणा-या मालम ाधारकांना माहे मे ते स टबर 
२०१५ पयत कराचा पुण भरणा करणारांना सुट दे यात येत आहे. याम ये या मालम ा म हलां या नांवे आहेत या मालम ा करा या 
१ ट का वाढ व सुट दे यात यावी यामूळे शहरातील नागर कांना मालम ा म हलां या नांवे कर यास ूो साहन िमळ शकेल सदर ल ठराव ू
याच सभेत मंजरु क न कायम कर यात येत आहे.व यानुसार अमलबजावणी  कर यात यावी.  सा ह य उच यासाठ  आदेिशत कर यात 
यावे. असे ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते समंत करते.   

सुचकः- स वता कंठेवाङ                                             अनुमोदकः- डॉ.शीला कदम 
       ूशासक य ट पणी 
  नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलकेने जवाहरलाल नेह  नागर  पुन थान  योजने या रफाम नुसार  करात न वन सवलत 
देता येणार नाह  असा करार केलेला आहे.  
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील िनयम १४० अ नुसार आगावु कराचा भरणा केला तर सुट दे यात येत आहे. 
याकर ता अथसंक प २०१५-२०१६ ठराव ब.२५१ द.३१ माच २०१५ अ वये मा यता ूदान केली आहे. सदर ल कराची सुट  कालावधीतच 
हणजे मे ते स टबर २०१५ याकालावधीत म हलां या नावाने असले या एका िनवासी इमारती या करात पुण कराचा  भरणा केला तर 
अित र  १ ट का वाढ व सुट दे यात येईल तथापी सदर ल ूकरणी रा य शासनाची मा यता अपे त गृ हत ध न याची अमलबजावणी 
कर यात येइल यास मंजरु  िमळाली नाह  तर तीर कम थकबाक  हणून या या मालम ेवर मागणी कर यात येईल.   



(२२) 
वरििसंघ गाड वाले आयु ांनी मे ते स टबर २०१५ याकालावधीत म हलां या नावाने असले या एका िनवासी इमारती या करात 

पुण कराचा भरणा केला तर अित र  १ ट का वाढ व सुट दे यात येईल तथापी सदर ल ूकरणी रा य 
शासनाची मा यता अपे त गृ हत ध न याची अमलबजावणी कर यात येइल यास मंजरु  िमळाली नाह  
तर ती र कम थकबाक  हणून या या मालम ेवर मागणी कर यात येईल असा ूशासक य अिभूाय 
दलेला आहे. यामूळे शासनाने अित र  १ ट का वाढ व सुट दे याचे  ूःतावास मा यता द यानंतर 
स.सदः यां या ूःतावानुसार म हलां या नावांवर असले या मालम ांना अित र  २ ट का वाढ व सुट 
दे याचा वचार कर यात यावा. 

महापौर  सभागहृ नेते ौी वरििसंघ गाड वाले यांनी मांडले या ूःतावानुसार  मा यता दे यात येते.  
ठराव ब.१५      ठराव  
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकने  सालसन २०१५.२०१६ या आिथक वषाकर ता मे ते स टबर २०१५ पयत मालम ा कराचा 
भरणा करणा-या मालम ाधारकाना १ ट का सुट  दे याचा िनणय घेतलेला असनू रा य शासनाची मा यता अपे त गृ हत ध न याची 
अमलबजावणी कर यात येत आहे.  यास मंजरु  िमळाली नाह  तर तीर कम थकबाक  हणून या या मालम ेवर मागणी कर यात 
येईल.असा अिभूाय  दे यात आलेला अस यामूळे मालम ाधारकाना  अित र  १ ट का सुट दे या या ूःतावास शासनाने  मा यता 
द यानंतर म हलां या नावांवर असले या मालम ांना अित र  २ ट का वाढ व सुट दे याचा वचार कर यात यावा असे ह  नांवामनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते समत करते.  
    वशेष बाब हणून आय या वेळेस घे यात आलेले तातड चे ूःताव   

वषय ब.१      ूःताव   

  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील पौ णमानगर/सुदंरनगर याभागात ब-याच ूमाणात गोर गर बांची लोकसंख्या 
आहे. हा भाग शासक य णालय,म हला णालयापासून मोठया अतंरावर आहे. गोर गर ब जनतेला तातड ची आरो य  सेवा देणे हे 
महानगरपािलकेचे ूथम कत य असून  संबंिधत भाग महानगरपािलकेचे आरो य सेवा दे यापासून खुपच लांब असून यासाठ  या 
भागातील जनतेस वशेष क न म हला व बालकांना सेवा देणे अ यंत आवँयक आहे. सदर भागाला लागून असलेले भाग पौ णमानगर 
,सुंदरनगर,शोभागनगर,नाईकनगर,िगतानगर ई.भागातील  लाभांथ  या दवाखा याचा लाभ घेवू शकतात. 
  कर ता पौ णमानगर /सुंदरनगर याभागात महानगरपािलकातफ न वन दवाखाना सु  कर यासाठ  ह  सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते. व पुढ ल वैधािनक कायवाह  मा.आयु  यांनी करावी.  

 सुचक:- पवळे उमेश देवराव                                                     अनुमोदक:- वजय हराचंद येवनकर 
महापौर  स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक  कायवाह  करावी व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   
ठराव ब.१६      ठराव  
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील पौ णमानगर/सुंदरनगर याभागात ब-याच ूमाणा◌ात गोर गर बांची लोकसंख्या 
आहे. हा भाग शासक य णालय,म हला णालयापासून मोठया अतंरावर आहे. गोर गर ब जनतेला तातड ची आरो य  सेवा देणे हे 
महानगरपािलकेचे ूथम कत य असून  संबंिधत भाग महानगरपािलकेचे आरो य सेवा दे यापासून खुपच लांब असून यासाठ  या 
भागातील जनतेस वशेष क न म हला व बालकांना सेवा देणे अ यंत आवँयक आहे. सदर भागाला लागून असलेले भाग पौ णमानगर 
,सुंदरनगर,शोभागनगर,नाईकनगर,िगतानगर ई.भागातील  लाभांथ  या दवाखा याचा लाभ घेवू शकतात. 
  कर ता पौ णमानगर /सुंदरनगर याभागात महानगरपािलकातफ न वन दवाखाना सु  कर यासाठ  ह  सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते. व पुढ ल वैधािनक कायवाह  मा.आयु  यांनी करावी. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
 
महापौर   आज या सभेचे कामकाज संप यामूळे आजची सभा सपं याचे जा हर कर यात येते शेवट  रा िगत 

हण यात आले. 
 
 
             ःवा र त/-                                                  ःवा र त/- 
          नगरसिचव,                     महापौर 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड..                      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


