
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
            वशेष सव साधारण सभा 
 मंगळवार द. ७.७..२०१५ रोजी दपार  ु ३.०० वा.  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची वशेष सभा महानगरपािलके या 
शकंररावजी 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   
क याणकर बालाजी द रराव    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     
मुंढे शांता मोतीराम    आ नेवार गंगासागर सं दप     
क याणकर बालाजी दे वदासराव   भवरे कशोर दामोधर     
खेडकर ूमोद मुरलीधरराव    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     
च हाण ौ दा सिुशल    गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ    
जदंम पावती यंकटेश   उमरेकर अशोक रावन  
मु दराज कमलाबाई रामःवामी   च हाण उमेशिसहं अशोकिसंह     
र जयाबेगम अयबुखान    सिलमा बेगम नु लाखान  
गाडगे शकंर जयवंतराव     देशमूख वैशाली िमिलंद    
गायकवाड अजंली सुरेशराव     देशमूख बाळासाहेब गंगाधराव      
स.इतरत फातेम स.मजहर हसेनु ु    गफारखान गुलाम महमंद खान    

        धबाळे गणपत गुणाजील    अनुजा अिमतिसहं तेहरा     
शमा पुंपाताई राजेश     योती महि खेडकर     

 राओऽे संिगता पृ वीराज    िगल सर जतिसधं पंजाबिसंघ    
अ.हबीब अ.र हम बागवान   अ.फसीया फरदोरस     
अ.स ार अ.गफुर     स.शेर अली स.महेबुब अली      
कुरेशी चॉदपाशा खाजा    फा ख हसेन कािसमसाबु    
राखेवार सितष शेष  पा   चावुस हिसनाबेगम साबेर  
अ.लितफ अ.मजीद     गु खूदे सुंदरलाल कशनलाल    
बावजीर शेख  हबीब शेख अ द लाु   रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह 
अ नपुणा ज मूिसंह ठाकूर    कशोर यादव     
सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ    गायकवाड वैजयंती िभमराव     
मोरे संजय गंगाधरराव    अिभषेक सौदे       
काकडे िसंधू पांडूरंग    देशमूख मंगला गजानन     
िचखलीकर सं दप सुभाषराव     वनय वँ वांभरराव पाट ल    
जमदाडे क णा िभमराव     येवनकर वजय हरांचद    
कदम वँ वास बालाजी   अड.बन शाम वामनराव     
काबरा रामनाराण रामदेव           

सभे या अ य ःथानी मा. महापौर सौ.शलैजा कशोर ःवामी या हो या, हे होते. तसेच ौी सुशील खोडवेकर,आयु ,  
ौी र ाकर वाघमारे, उपआयु  बएसयपी, ौी ूमोद येवले, उपआयु ,(ूशासन), डॉ.अिसफ, ू. मु य वै ा कय 

आरो यािधकार , ौी आर.एस.कोलगणे, ौी साद क खान. ू. मु य लेखािधकार , ौी वजय मुंढे, स.आयु  आरो य, ौी अधंारे, अिभयंता, 
इतर अिधकार , महानगरपािलकेचे सव सहायक आयु / े ऽय अिधकार   व सव वभाग ूमुख उप ःथत होते. 
  सुरवातीस नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामु हक िगत हण यात आले. 
 
 



        (२) 
सर जतिसंघ िगल नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे माजी स.सदःय ौी अर वंद भारतीया यां या मातोौीचे भारतीया 

यांचे वृ दापकाळाने  द:ुखद िनधन झालेले अस यामूळे यांना भावुपुण ौ  दांजली अपण  कर यात यावी. 
गफार खान  या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे. तसेच महारा ातील जे  नेते व माजी मंऽीअ जत घोरपडे यांचेह  द:ुखद 

िनधन झालेले अस यामूळे यांनाह  भावुपुण ौ दांजली अपण कर यात यावी.  

महापौर  महानगरपािलकेचे माजी स.सदःय ौी अर वंद भारतीया यां या मातोौीचे वृ दापकाळाने द:ुखद िनधन 
झालेले अस यामूळे यांना तसेच रा वाद चे जे  नेते अ जत घोरपडे यांना भावपुण ौ दांजली अपण 
कर यात येते.  

ठराव ब. १७     ठराव  
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे माजी स.सदःय अर वंद भारतीया यां या मातोौीचे द:ुखद िनधन झालेले अस यामूळे 
यांना ह  ह  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा सवानुमते भावपुण ौ दांजली अपण करते.व यां या कुटं बयावर ु
ओढावले या द:ुखात सहभागी होते.  
ठराव ब. १८     ठराव  
  महारा ातील  जे  नेते, माजी मंऽी अ जत घोरपडे यांचे द:ुखद िनधन झालेले अस यामूळे यांना ह  नांदेड वाघाळा शहर महानगर 
पािलकेची सवसाधारण सभा सवानुमते भावपुण ौ दांजली अपण करते.व यां या कुटं बयावर ओढावलेु या द:ुखात सहभागी होते. 
वषय ब.१ 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत Udaan mega   व    Safe City Project हे ूक प यशःवी र या काया वीत असून या 
ूक पांना कि व रा य शासनातफ व वध पा रतोषीके देवून गौर व यात आलेले आहे.नांदेड शहराचा या आधी जवाहरलाल नेह  नागर  
पुनिनमाण योजनेत समावेश होता.गु   ता ग द  सोहळया या िनिम याने शहरात अनेक वकास कामे कर यात आली आहेत. 
  कि शासना या ःमाटिसट  योजनेत देशातील १०० शहराचा समावेश कर यात येणार असून याम ये महारा ातील १० शहराचा 
समावेश  कर यात येणार आहे. नवी द ली येथे ःमाटिसट  संदभात दोन दवशीय बैठक ला मा.महापौर सौ.शलैजा ःवामी व आयु  ौी 
सुिशल खोडवेकर हे उप ःथत होते.  

  नांदेड शहर हे ःमाटिसट  योजनेत समा व  हो यासाठ  आवँयक या सव पायाभूत सु वधा व मनुंयबळ महानगरपािलकेकडे 
उपल द आहे.तसेच नांदेड शहराचा ःमाटिसट  म ये समावेश हो यासाठ  आवँयक या अट  व शत चे पालन क न या पुण 
कर यासाठ  पदािधकार  व ूशासनाचे वतीने ूय  सु  असून जाःतीत जाःत कामे पुण कर यात येणार आहेत.या सवा या मा यमातून 
नादेड शहर ःमाटिसट  हणून ओळखले जाईल तसेच नांदेड शहराची ओळख ःव छ सुंदर व सुर त शहर यासोबतच ःमाटिसट  हणून 
कर याचा मानस आहे. याकर ता आवँयक ते िनणय घे याचे सवािधकार मा.महापौर व आयु  यांना ूदान कर यास मा यता देणे बाबत.  

अशोक उमरेकर  मा.महापौरांनी नांदेड शहराचा ःमाटिसट  म ये समावेश कर यासाठ  शासनास ूःताव  सादर कर यास 
मा यता दे याचे वषयाकर ता आजची वशेष सभा बोला वली आहे.नांदेड शहराचा ःमाटिसट  म ये समावेश 
झा यास  नांदेड शहराचा वकास होईल हणून सव प ाचे नगरसेवक व शहरातील नागर क या ूःतावाचे 
समथन कर त आहेत ःवागत कर त आहे परंतु मागील तीन चार दवसापासून ःमाटिसट  बाबत िनणय 
धे याचे अिधकार महापौर आयु  यांना दे याचे सदंभात काह  ू  िनमाण होत आहे.नांदेड शहराचा  
ःमाटिसट म ये समावेश हो यासाठ  महापौर व आयु  हे द ली येथे जावून ूय  कर त आहे. 
महापौराना,आयु ांना अिधकार दे याचे दे याचे अनुषंगाने सभागहृात समाधानकारक खुलासा कर यात यावा.     

ूमोद खेडकर  नांदेड शहराचा ःमाटिसट म ये समावेश हो यासाठ  महापौर व आयु  हे द ली येथे गेले  होते द ली येथे 
काय चचा झाली याची मा हती सभागहृास दे यात यावी.   

वनय पाट ल  ःमाटिसट  कर ता आयु  साहेब जपानलाह  गेले होते यांनी कोणकोण या शहराची  पाहणी केली याचीह  
मा हती ावी.   

वरििसंघ गाड वाले  नांदेड शहराचा ःमाटिसट म ये समावेश झा यानंतर याचा नादेंड शहरास काय फायदा होणार  आहे. 
नागर कांवर काह  कराचा बोजा पडणार आहे काय याबाबत स वःतर खुलासा सभागहृात कर यात यावा.  

रामनारायणजी काबरा नांदेड शहराचा ःमाटिसट  म ये समावेश हावा अशी सव नगरसेवकांची शहरातील  जनतेची इ छा आहे. 
परंतु कि शासना या या योजनेचा खुलासा झाला पा हजे. कि शासना या ःमाटिसट  

 िनणयाम ये एसपी ह कंपनी  ःथापन कर याचा उ लेख अस यामूळे ःमाटिसट ची अमलबजावणी  या कंपनीमाफत होणार आहे काय 
,केि व रा य शासनाकडून कशाूकारे िनधी िमळणार आहे महानगरपािलकेचा कती  वाटा राह ल 
महानगरपािलकेवर कती बडन पडणार आहे,ःमाटिसट  कर ता उ प न दलेले आहे यानुसार उ प न 
वाढ साठ  आपणास काय करावे लागेल.योजनेतील कामे िन त करणे , याचे  अदंाजपऽक तयार करणे ई. 
याकर ता पॅनल ए सपट नेमावा लागेल काय  ए सपटची नेमणूक कि शासन करणार आहे काय कशा 
ूकारे रफाम करावे लागेल, याबाबतवचा स वःतर  खुलासा कर यात यावा.     

 



(३) 
ौ दा च हाण  नांदेड शहराचा ःमाटिसट म ये समावेश होणार कंवा नाह  याबाबत शहरातील  नागर काम ये व 

नगरसेवकाम ये उ सुकता लागून रा हलेली आहे. ःमाटिसट मूळे शहरात वेगवेगळ  वकासाची कामे होणार 
आहे.ःमाट िसट चे काम कर यासाठ   महानगरपािलकेतील अनभुवी व अ यासु उपआयु  ौी र ाकर 
वाघमारे यांना संधी दे यात आली  याब दल मी ौी र ाकर वाघमारे  यांचे अिभनंदन करते. या 
ःमाटिसट  चा ू जे ट कसा आहे याम ये काय काय ूो ह जन आहे नागर कांचे ू  कसे सुटणार आहे. 
याचे आ हाला  १०० ट के पुण पटेल असे उ र  दले  तर आ हाला शहरातील नागर कांना उ र देता 
येइल. 

दपकिसंह रावत  नांदेड शहराचा ःमाटिसट  म ये समावेश होतो कंवा नाह  याबाबत नागर कांम ये मोठ  उ सुकता लागलेली 
आहे. नुकतेच  महापौर व आयु  साहेब द लीला जावून आलेले आहे.  या अनुषगाने नांदेड शहराचा 
ःमाटिसट म ये समावेश करणेसाठ  आजची वशेष सभा बोला वलेली आहे.आयु  साहेबांनी ूशासक य बाब 
अ यंत चांगला िनणय घेवून  ःमाटिसट चा चाज ौी र ाकर वाघमारे ,उपआयु  यांना द याब दल मी 
आयु  साहेबाचे अिभनंदन करतो. आज या सभेत ःमाटिसट  बाबत आयु   व महापौरांना अिधकारा 
दे याबाबतचा  ूःताव आहे कि शासनाने ःमाटिसट  हणून  िनवड कर यासाठ  जे काह  िनकष ठर वलेले 
आहे ते काय आहेत बाईड ऐ रया काय िन त केलेला आहे. याची मा हती दे यात यावी.१०० गुणाचे जे १३ 
ू  वचार यात आलेले आहे याम ये आपण मे रटम ये कसे काय येवू शकतो ,मे रट म ये आपण बसु 
शकतो काय याचा खुलासा संबंिधत अिधका-यांनी करावा. महानगरािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम 
४४ नुसार ू येक सदःयांना सभेत आपले वचार मांड याचे अिधकार आहे  याचा वापर क न सव 
स.सदःयांना आपले वचार मांड याची संधी दे यात यावी. यानंतर या वषयावर िनणय घे यात यावा.  

बाळासाहेब तरोडेकर  आमचे िशवसेनेचे जे  सदःय ौी दपकिसंह रावत यांनी ःमाटिसट  बाबत चांगली मा हती दली .केि 
शासनाने शहराचे सौदय कसे वाढेल शहराचा वकास कसा होईल या अनु्ंगाने मह वाचे १३ ू  वचारलेले 
असून याचे उ र आपणास शोधावे लागणार आहे. सवात ूथम शहरात ःव छता आहे काय  .आज 
शहरात िश ण, आरो य, उ ोग, ई.सु वधा आहे परंतु महानगरपािलकेकडे  कच-याचे िनयोजन नाह . 
ड पींग नाह . तु पा येथील घन कच-याचा ूक प अ ाप सु  झालेला नाह .तो ूक प सु  होणार आहे 
कंवा नाह  याचा खुलासा कर यात यावा.  नांदेड  शहराचा ःमाटिसट  म ये समावेश कर यासाठ  शहराची 
पाहणी  कर याकर ता कि शासनाची टम येणार असनू  यांना या संदभात काय उ र 
देणार.ःमाटिसट म ये ये यासाठ  आपण कमी पडू नये.  किात व रा यात भाजप िशवसेनेची  स ा आहे. 
नांदेड ज हयात िशवसेनेचे ४ आमदार व एक  भाजपचा आमदार िनवडून आलेला असून नांदेड ज हयाचे 
पालकमंऽी ना.ौी दवाकरजी रावते साहेब,नांदेडचे िशवसेनेचे आमदार ौी हेमंत पाट ल यांना शहराचा 
ःमाटिसट  म ये समावेश हो यासाठ  व ासात घेवून याचेंह  सहकाय घेणे आवँयक आहे जेणे क न तेह  
रा याचे मु यमऽंी ौी देविजी फडवणीस यांचेकडे व कि शासनाकडे पाठपुरावा करतील.नादेड शहराची बाजू 
समथपणे मांड यासाठ  यांना व ासात घेणे आवँयक आहे असे मला वाटते. 

गफार खान  नगरसिचवानी ूःतावाचे वाचन केलेले असून ःमाटिसट चे अिधकार महापौर व आयु ांना दे याचा ूःताव 
सभेपुढे सादर कर यात आलेला आहेयाबाबतीत वरोधीप  ने याची काय भूिमका आहे ती यांनी ःप  
करावे. 

बालाजी देशमूख  नांदेड शहराचा सवागीण वकास हावा, शहर सुदंर हावे या ीकोनातून ःमाटिसट  म ये समावेश 
कर यासाठ  शासनास ूःताव सादर कर याचा वषय सभागहृासमोर मांडला याब दल मी िशवसेना प ाचे 
जे  ने याचे वतीने महापौरांचे आभार मानतो. नांदेड शहराचा ःमाटिसट म ये समावेश कर यासाठ  
िशवसेना प ाचे पुण समथन आहे.परंतु महापौर व आयु  यांना अिधकार दे याचा जो  

  ूःताव आहे यास िशवसेना प ाचा पुण वरोध आहे.आयु  व महापौरांना अिधकार कशा कर ता ावयाचे 
पुण ःमाटिसट चे सवूःताव मा यतेसाठ  सवसाधारण सभेसमोर ठेवावे.सभे या मा यतेनसुार पुढ ल 
कायवाह  कर यात यावी.  

महापौर   ःमाटिसट  योजने या अनुषंगाने कि शासनाने िनमंऽीत के यानसुार मी व आयु  द.२५ व २६ जनू रोजी 
द ली येथे गेलो होतो. देशातील इतरह  महानगरपािलकेचे महापौर,आयु  आले होते. देशाचे पंतूधानानी 
द.२५जनू रोजी शहरासाठ  अटल ेऽ सधुार ( रशो फट ग), अमतृ पुन वकास आ ण ह रत ेऽ वकास या 
तीन योजनेचे सादर करण (लॉ च) केले. द ली येथे देशातील व वध महानगरपािलकेने आप या शहरासाठ  
या व वध  योजना राब व या यांचे ूेझे टेशन दाख व यात येवून योजनेची स वःतर मा हती दे यात 
आली, नागपुर महानगरपािलकेने राब वलेली पाणी पुरवठा योजना,सुरत महानगरपािलकेने घन यवःथापन 
अतंगत कचरा ूक पाची मा हती दे यात आली.मा.खा.ौी अशोकरावजी च हाण यांचे मागदशनानसुार  



(४) 
  द ली येथे आले या देशातील इतर महानगरपािलकेचे  आयु , महापौर याची भेट घेवनू यानी 

नागर काकर ता राब वले या व वध योजनाची मा हती  घेतली असता असे दसून आले क , या सव 
महानगरपािलकेपे ा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने नागर कांसाठ  अ यंत चांग या योजना 
राब वले या आहेत. यामूळे कि शासना या ःमाटिसट  योजनेम ये नांदेड शहराचा समावेश न क त होईल 
असा मला व ास आहे.    

   कि शासना माफत नागर कांचे जवनमानाचा दजा सुधार यासाठ   ःव छ शा त व पयावरण 
पुरक शहरे तयार करणेसाठ  ःमाटिसट  अिभयान या मह वकां ी अिभयानाची घोषणा मा.पंतूधान याचें 
हःते कर यात आली या अनुषंगाने ःमाटसीट  योजने या मागदशक सुचनेनुसार या अिभयाना या प ह या 
ट यात ःपधा मक प दतीने िनवड करावया या शहराम ये नांदेड शहराचा समावेश कर यासाठ  ावयाची 
मा हती ह १० जलूै २०१५ पयत तयार ठेवावयाची आहे. 

   सदर ल योजने या पूव तयार या अनुषंगाने व हत गुणांक त ा दलेला आहे याची मा हती 
ूशासनामाफत सभागहृास दे यात येईल.ःपधा मक र या १०० गुणापैक  जाःतीचे गुण ूा  करणा-या  
शहराची ःमाटिसट  म ये िनवड होणार आहे. 

   नांदेड शहर हे गुणांकाम ये जाःतीचे गुण ूापत कर याची व िनवड ची श यता नाकारतो येत 
नाह . या िशवाय पूव तयार  अतंगत पाच वषाचे कालावधीकर ता ूितवष .५० कोट  एवढा िनधी 
ःव हःसा हणून देवू शकते या बाबत महानगरपिलकेस िनयोजनाचा तपिशल देणे  आवँयक आहे. 

   सदर ल योजना अिभयाना अतंगत  नागर कांचा सहभागाबाबत महानगरपािलकेने िनयोजन करणे 
आवँयक आहे. तसेच ःमाटिसट  अमलबजावणी बाबतचामहानगरपािलकेचा दर ीकोन ू ( हजन) सु दा 
सादर करणे आवँयक आहे. 

   कर ता आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार कि शासना या ःमाटिसट  योजनेत  नांदेड 
शहराचा समावेश कर यासाठ  रा य शासनामाफत कि शासनास  िशफारस कर यासाठ  मा यता दे यात 
यावी अशी वनंती आहे.      

उपआयु  बएसयुपी कि शासनामाफत ूमूख शहरात ूमाणात होत असलेले  वाढते नागीकरण व वाढ या लोकसं येस 
पुरवावया या नागर  सु वधा पुर व यासाठ  ःथािनक ःवरा य संःथाचे  ःवत:चे उ प न सात याने  कमी 
पडत अस यामळेू कि शासनाने शहराचा वकास हावा,नागर कांना मुलभूत नागर  सु वधा उपल द 
हा यात हणून २५ जनू २०१५ रोजी अटल ेऽ वकास,अमतृ पुनर वकास आ ण शहर  महृ िनमाण 
वकास अशा तीन योजना घो षत केले या असून याम ये कि शासनाचा ३ लाख कोट चा संक प आराखडा 
आहे.  ःमाटिसट  अटल ेऽ वकास अतंगत देशातील १०० शहराची व अमतृ पनुर वकास योजने अतंगत 
एक  लाखपे ा अिधक लोकसं या असले या ५०० शहराची िनवड कर यात येणार आहे. कि शासन १०० 
शहराकर ता १ लाख कोट   िनधी ,व अमतृ पुनर वकास योजनेत ५०० शहराकर ता १ लाख कोट चा िनधी 
उपल द क न  देणार आहे.अटल व अमतृ या दो ह  योजना जवळपास सार याच असनू फरक एवढाच 
आहे क , १०० शहराकर ता १ लाख कोट चा िनधी व ५०० शहराकर ता १ लाख कोट चा िनधी िमळणार आहे. 
याम ये कि शासनाचा ५० ट के, रा य शासन २५ ट के व ःथािनक ःवरा य संःथेचा २५ ट के वाटा 
राहणार आहे.ःथािनक ःवरा य संःथा आपला वाटा ःवत: या उ प नातून कंवा  ूाय हेट पाट िस पटं 
क नह  िनधी उभा  शकते.याम ये ःथािनक संःथांना दरवष  ५० कोट  याूमाणे पाच वषात २५० कोट चा 
िनधी उभार याचा ू  आला. परतु १०० शहराकर ता १ लाख कोट  व ५०० शहरासाठ  १ लाख कोट चा 
िनधी िमळणार आहे..ूक पा या  कंमतीनुसार वाटा कमी अिधक होवू शकतो.  

   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने ७-८ वषात गु  ता ग  द या म यमातून 
जेएनएनयूआरएम योजने अतंगत नागर  सु वधाची उंची िन तच वाढ वलेली आहे. यामूळे िन तच नादेंड 
शहराचा १०० ःमाटिसट  म ये समावेश होणार आहे.आ ण १०० म ये िनवड झा यास िन तच जाःतीचा 
िनधी िमळणार आहे. १०० शहराची िनवड ह  ःपधा मक प दतीने होणार आहे या ःपधकर ता कि शासनाने 
१०० माकाची  १३ नॉ सची ू ावली तयार केलेली आहे. महानगरपािलकेने फाम नंबर दोन म ये आपली 
मा हती भ न रा य शासनास सादर करावयाची आहे.महारा  शासनास  ःमाटिसट  अटल ेऽ वकास 
अतंगत ःपध दारे  रा यातील ४४ शहरापैक   १० शहराची िनवड क न कि शासनास ूःताव सादर 
करावयाचा आहे.ःमाटिसट म ये शहराची िनवड कर यासाठ  कि शासनाने नॉ स (ू )  ठर वलेले आहे 
असून  ते  नॉ स ूपऽ ब.२ म ये भ न रा य शासनास सादर करावयाचे असनू  १०० गुणाचे  १३ ू  
आहेत. 

 
 



(५) 
1) २०११ या जनगणनेनुसार कंवा ःव छ भारत अिभयानानंतर खाजगी शौचालयाचे सं येत झाले या   

   वाढ ची ट केवार  गुण –(१०),         

 २०११ म ये झाले या जनगणनेनुसार यावेळेस शहरात कोणा या घरात शौचालय आहे कोणा या घरात 
नाह  याचा स ह झालेला असून २०११ या जनगणनेपासून अथवा शहर ःव छता अिभयान लागू कर यात 
आले या तारखेनपासून आजपयत शहरात कती ट यांने  शौचालयाचे सं येत  वाढ झाली.१० ट के पे ा 
अिधक वाढ झाली असेल तर १० माक ,७.५ ते १० ट के पयत वाढ झालेली असेल तर ७.५ माक व ५ ते 
७.५ ट के वाढ झालेली असेल तर ५ माक िमळणार आहे.  

   नांदेड शहराम ये उघडयावर शौचालयास जा याची ूथा खुपच कमी आहे. बएसयूपी योजने 
अतंगत १६ हजार घराचे बांधकाम कर यात आले या सव घराम ये शौचालयाचे बांधकाम कर यात आलेले 
अस यामूळे महानगरपािलका ह द त २०११ नंतर कंवा  ःव छ भारत अिभयानाचे  तारखेपासून आज पयत  
िन तच शहरातील शौचालयाची सं या १० ट के पे ा अिधक वाढलेली अस यामूळे नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेस िन तच १० गणु िमळतील.  

    2) ऑनलाईन तबार िनवारण ूणाली गुण-(५). 
 नागर कांना  यां या वेगवेगळया ूकार या सु वधा कर यासाठ  आप या तबार  ऑन लाईन देता 
आ या पा हजे व याकर ता नागर कांना लॅटफाम उपल द क न यांचा सहभाग वाढ वणे आवँयक आहे. 
जो पयत आपण लेखी तबार ःवीकार याचे बंद करणार नाह  तो पयत नागर क ऑन लाईन तबार करणार 
नाह  परंतु नागर कांना हळहळ याची सवय लावून नागर क ऑन लाईन तबार क न शकतीलु ु . मागील दोन 
वषापासुन महानगरपािलकेने आपली संकेत ःथळ (वेबसाईट) सु  केलेली असून वेगवगळया ूकारचे फामट 
तयार क न नागर कां या तबार , वेगवेगळया ूकारची कामे कर यासाठ चे अज ऑनलाईन ःवका न  
तबार  अज िनकाली काढ यात येत आहे. या लॅटफामचा जाःतीत वापर कर यासाठ  नागर कांचा सहभाग 
असणे आवँयक असून नागर कांना या लॅटफामचा जाःतीत जाःत वापर कर यासाठ  आवाहन कर यात 
आलेले आहे.मागील दोन वषापासनू महानगरपािलकेने आपली वेबसाईट सु  कर यात आलेली अस यामूळे 
महानगरपािलकेस  पुण ५ गुण िमळतील.  
3) महानगरपािलकेने व वध सेवा वषयक कामाची ई युज लेटर पेपर  ूिस द  करणे. गूण-(५) 
 महानगरपािलके या संदभात वृ पऽात चांग या वाईट बात या ूिस द होतात परंतु कि शासनाने 
अशी अपे ा य  केली आहे क ,महानगरपािलकेने ःवत:हन म ह यातून एकदातर  नागर कांकर ता केले या ू
कामाचे बातमी  वृ पऽात व वेबसाईट वर ूिस द केली पा हज.े आयु  साहेबांनी १५ दवसाचा माफ तयार 
केलेला असून आज या सभेचा िनणय झा यानंतर तो माफ वेबसाईटवर ूिस द कर यात येणार आहे. 
यावर प हला मॅसेज आयु  व महापौरांचा असेल. याचेह  माक िमळ व याचा ूय  कर यात येईल.   

4)  इले शोिनक ःव पात महानगरपािलकेचे वा षक अथसंक प महानगरपािलके या वेबसाईटवर ूिस द 
करणे, गूण-(५) 
    नागर कांना महानगरपािलकेचे अथसंक प वेब साईट वर पाहता आले पा हजे ,नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका  मागील तीन वषापासून महानगरपािलकेचा अथसंक प महानगरपािलके या संकेत 
ःथळावर िलंक केलेले आहे.कोणतीह  य  महानगरपािलके या संकेत ःथळावर मागील तीन वषाचे 
महानगरपािलकेचे उ प न व  खच, कोण या िशषकात कती तरतूद कर यात आली हे  पाह शकतात ु
यामूळे आपणास पुण या पुण ५ गुण िमळ याची श यता आहे.   

5) िनवािचत नगरपािलकाचा ःमाटिसट म ये समावेश कर याचा संक प  

कि शासना या ःमाटिसट  योजनेत समावेश हावा हणून महानगरपािलकेने ठराव पास करणे  आवँयक 
अस यामूळे महानगरपािलकेचे  आजची वशेष सभा बोला व यात आलेली आहे.   

6) शहरातील नागर कांचा ःमाटिसट  योजनेत समावेश हो यासाठ  शहरातील नागर कांची सहमती  व 
यांचा सहभाग. 

 शहरातील नागर क ःमाटिसट  अतंगत सु वधाचा लाभ घेणार आहे याचे वर ू य  व  
अू य  प रणाम होणार आहे यांनी सु दा इ छा य  केली पा हजे क . माझे शहर ःव छ व सुंदर झाले 
पा हजे, यांचाह  याम ये सहभागअसणे आवँयक आहे, हणून मा.महापौर व आयु ां या ःवा र ने सव 
स.सदःयांना लेखी पऽ देवून आप या ूभागातील नागर कांची बैठक घेवून याची संमती िमळवावी अशी 
वनंती केली होती यानुसार स.सदःयांनी आप या ूभागातील नागर कांची बैठक धेवून नादेंड शहर 
ःमाटिसट  बन व यात आ ह  सहभागी हो यास वचनब द अस याचा  ठराव पार त केलेला आहे. 

 



(६) 
7) नागर कांना व हत कालावधीत  सु वधा उप द क न  न द यास दंड आकरणे गुण-(५) 
महारा  शासनाने नुकताच सेवा संदभात अिधिनयम ूिस द केलेला असून या अिधिनयमानुसार नागर कांना 
व हत कालावधीत सेवा देणे बधंनकारक आहे तसेच नागर कांना व हत कालावधीत सेवा दली नाह तर 
संबंिधत दायी व असले या अिधका-यांना दंड लाव याची तरतदू अिधिनयमात तरतूद आहे.नागर कांचे 
मा हतीसाठ  या अिधिनयमाची तसेच या अिधिनयमानसुार व हत कालावधीत कोणकोण या सेवा दे याचे 
बंधनकारक आहे याची व  दंडाची तरतूद ची  मा हती ःथािनक वृ पऽात ूिस द कर यासाठ चा ूःताव 
तयार कर यात आलेला असून तो ूिस द कर यात येईल. याचेह  ५ गुण महानगरपािलकेस िमळ याची 
श यत आहे.  िमळेल.     

8) सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या तीन आिथक वषात महानगरपािलकेस ूा  झालेले 
महसुली उ प न गुण - १०  

     सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या तीन वषात महानगरपािलकेस मालम ा 
कर,पेना ट ,शु क,चाजस या पासुन झाले या उ प नाचीआकडेवार  ावयाची आहे याची आकडेवार  
आपणाकडे तयार असून याचेह  १० गुण महानगरपािलकेस िमळेल.     
9) महानगरपािलकेतील कमचा-याना वेतन देणे. गुण - (५)  

महानगरपािलकेतील कमचा-यांना ५ तारखेपुव    पगार देता कंवा नाह .  

महानगरपािलकेतील अःथापनेवर असले या कमचा-यांना यांचे मािसक वेतन ५ तारखेपयत ावयाचे आहे. 
रा यातील इतर महानगरपािलका कमचा-यांना तीन-तीन म हणे वेतन देत नाह  परंतु आपली 
महानगरपािलका कमचा-यांना िनयिमत वेतन देत आहे. म यंतर या काळात  उ प न घट यामूळे वेतन 
उिशरा दे यात आले  होते परंतू  या म ह याचे वेतन ५ तारखे या आत दे यात आलेले आहे. यामूळे 
आपणास याचेह   ५ गुण िमळतील पगार दे याचा ू  नाह  महानगरपािलका फायना सीयल डिस लीन 
पाळते कंवा नाह .    

10) सन २०१२-२०१३ या वषातील लेखा प र ण गुण - (५) 
   मु य लेखा प र ण वभागामाफत दरवष  महानगरपािलके या खच  व उ प नाचा अहवाल  
ःथायी सिमतीला सादर कर यात येतो.सन २०१२-२०१३ या वषातील लेखा प र ण झालेले असनू याचा 
अहवाल  ःथायी सिमतीला सादर कर यात आलेला आहे. . यानंतर या  दोन वषाचा  

लेखा प र ण अहवाल देणे बाक  आहे. मु य लेखाप र क यांना लेखा प र ण अहवाल ःथायी सिमतीला 
सादर कर यासाठ  सांग यात आलेले आहे. याचेह  पाच गुण महानगरपािलकेस िमळतील.  
11) Percentage contribution of Tax revenue ,fees and user charges,rent and other internal revenue 

sources to the ULB budgeted receipt गुण - (१०)  

  महानगरपािलकेस शासना या व वध योजने अतंगत वशेष ूक पाकर ता जो िनधी िमळाला  
याूक पावर( जेएनएनयुआरएम, बएसयपुी) महानगरपािलकेने आप या व वध ूकार या  महसुली  
उ प नातून कती ट के खच केला .५० ट के पे ा अिधक खच असेल तर १० माक ३५ ते ५०ट के असेल 
तर ७.५ माक व २० ते ३५ ट के असेल तर ५ व यापे ा कमी असेल तर ० माक  

   मोठे ूक प अस यामूळे अनुदानाची र कम जाःत आहे.  यावर महानगरपािलकेने आप या 
उ प नातून सरासर  २५-३० खच केलेला असनू महानगरपािलकेचे उ प न १५० कोट चे अस यामूळे आपण 
१० माक िमळ व याचा ूय  क .   

12) मागील वषा या काळात पाणी पुरवठा योजनेवर झालेला खच व यापासून िमळालेले उ प नाची 
ट केवार  गुण - (१०)  

  कि शासनाची अशी अपे ा आहे क  महानगरपािलकेची पाणी पुरवठा योजना ह  ना नफा ना 
तोटा याधत वर चालली पा हज.े पाणी पुरवठा योजनावर जेवढा खच होतो यां या   ८० ट के पाणी 
पट पासून उ प न िमळत असेल तर १० माक ,६० ते ८० ट के असेल तर ७.५ माक व ४० ते ६० ट के 
असेल तर ५ माक व यापे ा कमी असेल तर ० माक   

    नांदेड महानरपािलकेचा पाणी पुरवठा योजनेवर जवळपास १३ ते १४ कोट  पये खच होता व 
यापासुन जवळपास १० ते ११ कोट ची उ प न िमळते. आज जवळपास खचाचे  ८० ट के उ प न 
महानगरपािलकेस िमळते.महानगरपािलकेने दरवष  पाणी पट त १० ट केने वाढ कर याचा धोरणा मक 
िनणय घेतलेला आहे.स या आपण १८०० पये पाणी पट  आकारतो. पुढ ल वष  आपली पाणी पुरवठा  
योजना ना नफा ना तोटा या धत वर चालणार आहे. यामूळे यासह  १० माक िमळतील.  

 
 



(७) 
13) सन २०१४-२०१५ या वषा या कालावधीत महानगरपािलकेने ःवत: या उ प नातून भांडवली 

कामाकर ता केले या खचाची  ट केवार .गुण -१०  

 सालसन २०१४-२०१५ म ये महानगरपािलकेने आप या महसुली उ प नातून भांडवली कामावर 
कती ट के खच केला २० ट के खच केला असेल तर १० गुण १० ते २० ट केला ७.५ गुण व ५ ते १० 
ट के असेल तर ५ गुण व यापे ा कमी असेल तर ० गुण. नांदेड महानगरपािलकेने आप या ःवत: 
उ प नातून नगसेवक ःवे छािनधी,वाड वकास िनधी अतंगत व वध भांडवली कामावर, तसेच इमारती या 
बांधकामावर महसुली उ प ना या ५० ट के पे ा अिधक खच केलेला अस यामूळे या कामावर आपणास 
१० माक िमळतील.  

14) जेएनएनयुआरएम योजने अतंगत केले या सुधारणा ( रफाम) पुतता गुण-१० 

 कि शासनाने २००६  म ये जवाहरलाल नेह  नागर  पुन थान योजनेत नांदेड शहराचा समावेश  
झा यानंतर जेएनएनयुआरएम योजने अतंगत  कि शासना बरोबर  रा य शासन, महानगरपािलका 
यां याम ये जो ऽसदःयी करार झाला होता या करारातील अट  व शत नुसार महानगरपािलकेस सुधारणा 
कायबमासह चार रफाम दले होते १) मालम ा करात सुधारणा करणे २) द  न द लेखा प दत सु  करणे 
३) पाणी पुरवठा योजना रफाम करणे.  ४) ई- ग हनस  

      महानगरपािलका ह दतील नागर कांना असमानतेने मालम ा कर लाव यात आला होता यामूळे सव 
मालम ा धारकांना समानतेने कर आकार यासाठ  रा य शासनाने रेड रेकनर ूमाणे मालम ा कराची 
आकारणी कर यसाचे िनदष दले होते यानुसार महानगरपािलकेने रेड रेकनर ूमाणे मालम ा कराची 
आकारणी कर यास मा यता दली व मागील दोन वषापासुन रेड रेकनर ूमाणे मालम ा कराची वसलुी 
कर यात येत आहे. यामूळे महानगरपािलके या उ प नातह  वाढ झाली व सवाना समानतेने मालम ा 
कराची आकारणी झालेली अस यामूळे  नागर कां या मनातील नाराजी दर झालेली आहेु .रा य शासनाने रेड  
रेकनर ूमाणे मालम ा कराची आकरणी के यामूळे आप या महानगरपािलकेस वशेष अनुदानह  दलेले 
आहे. मागील दोन वषापासुन दन द लेखा प दत सु  कर यात आलेली असून यामधील दसरा भाग आहे ु
महानगरपािलकेचे संपूण कामकाज व जमा खचाचा हशोब दररोज ऑनलाईन क न यां या न द  डे ट डे ू
इ ट मेट करणे हे काम बाक  आहे, नागर कांना पाणी प ◌ी युजर चाजस ,गाबज चाजस आकार तअसुन तो 
वसुल कर त आहोत.ई ग हनस अतंगत नागर कांना पारदशक पणे सेवा सु वधा उपल द क न दे याचा 
ूक प सु  केलेला आहे यामूळे रा य शासनाकडून या महानगरपािलकेस गो ड मेडलह  िमळालेले आहे. 
तसेच ऑफसनल १० रफाम होते जसे वाटर हावःटर ःकम राब वणे, ङसी तयार करणे ई.हेह  रफाम 
आपण पुण केलेले असून कि शासनाने िनयु  केलेले क सलंटं ऑःक , आं ध ूदेश  यांनी ू य  येवून 
रफामची तपासणी क न  कि शासनास क लेशन ूमाणपऽ ह  दलेले आहे.      

15) जेएनएनयुआरएम योजने अतंगत मंजरु असले या ूक पापैक   माच २०१२ पयत पणु केले या 
ूक पाची  ट केवार ,गुण-१०  

कि शासनाने जेएनएनयुआरएम योजने अतंगत आप या महानगरपािलकेचे ११ ूक प मंजरु केले होते 
यापैक  १० ूक पाची कामे २०१२ पुव   पुण केलेली असून यातील एक ूक प दरबार मःजीद ते क ला 
या ३४० िमटरचा रः याचे काम एका जागे या भुसंपादना या अडचणीमूळे िश लक आहे याचे जवळपास 
९० ट के काम पुण झालेले आहे ह  बाब येणा-या सिमती या िनदशना आणून दे यात येईल .रा याचे या 
खा याचे सिचव ईमामअली यानंी कि शासनास ूक प पुण झा याचा अहवाल ह  दलेला आहे. याचेह  पुण 
१० माक िमळ याची श यता आहे. 
  मागील ५-६ वषात गु  ता ग  अतंगत जेएनएनयुआरएम, बएसयुपी ची चांगली कामे केलेली 
अस यामूळे महानगरपािलकेचा दावा  मजबुत झालेला आहे. या सदंभात रा य शासनाने १जलूै २०१५  रोजी 
जी.आर काढन ू रा यातील ४४ ःथािनक संःथानंा ूपऽ-२ तयार क न ठेव यास सांिगतलेले आहे.तसेच 
अित र  मु दाची मा हती तयार क न ठेव याचे सांिगतलेले आहे याम ये  

१) संबिधत नागर  ःथािनक ःवरा य संःथा ःमाटिसट  अिभयान अतंगत ५ वषा या 
कालावधीकर ता ूितवष ५० कोट  इतका िनधी ःव हःसा हणून उभा क  शकेल याबाबतचा संबंिधत 
नागर  ःथािनक ःवरा य संःथे या मतेचा व िनयोजनाचा तपिशल ावयाचा आहे. 

२) संबंिधत नागर  ःथािनक ःवरा य संःथा ःमाट िसट  अिभयान अतंगत ५ वषा या 
कालावधीकर ता ूितवष २०० कोट  इतका िनधी खच क  शकेल याबबत संबंिधत नागर  ःथािनक 
संःथे या  कायकार  मतेचा व िनयोजना तपिशल महागनरपािलकेकने मागील ४-५ वषात  

 



(८) 
 
जेएनएनयुआरएम व बएसयुपी योजने अतंगत ५००-६०० कोट  िनधीचा खच केलेला आहे यामूळे या ठकाणी 
आपली मता िस द झालेली आहे.  

३) ःमाटिसट  अिभयान म ये नागर कांचा सहभागाबाबत संबंिधत नागर  ःथािनक ःवरा य संःथेचे 
िनयोजन काय आहे याबाबतचा अहवाल ावयाचा आहे. 

४) ःमाट िसट  अमलबजावणी बाबतचा संबंिधत नागर  ःथािनक ःवरा य संःथेचा दर ीकोन ु
( वजन) याम ये पुढ ल २५ वषात शहरातील प र ःथतीचा अ यास क न कोण या ेऽात शहराला 
बनवावायाच आहे िश ण, हॉःपीट लीट , आयट , औ ोिगकरण हे हजन ठरवावयाचे आहेत.  

मागील ५-६ वषात शहरातील नागर कांनी दले या ूितसादामूळे ,महानगरपािलकेतील पदािधकार  
अिधकार ,कमचार  यांनी केले या मेहनतीमूळे शहरात गु  ता ग  अतंगत जेएनएनयुआरएम, बएसयुपी ची  
अ यंत चांगली कामे झालेली अस यामूळे नांदेड वाघाळा शहर   महानगरपािलकेचा १०० शहराम ये 
िनवड चा  दावा  मजबुत झालेला आहे.रा याला  ःमाटिसट  कर ता  ःपधा मक प दतीने १० शहराची 
िनवड करावयाची अस यामूळे रा याची सिमती महागनरपािलकेची तपासणी क न आपला अहवाल रा य 
शासनास सादर कर ल व रा य शासना माफत १० शहराचे नावाची िशफारस कि शासनास होईल.  ूा  
झाले या ूःतावाचा वचार क न कि शासन ःमाट िसट ची िनवड जाह र कर ल.हा प हला ट पा आहे 
यानंतर वकास आराखडा तयार करावयाचा आहे. हा वकास आराखडा कि शासनाने िन त केले या 
क सलटंट कडून कंवा िन वदा मागवून िन त केले या क सलटंटकडून तयार करावयाचा आहे. क सलटंट  
शहराची पाहणी क न  क न कोणकोण या भागात नागर  सु वधाचा गॅप आहे. याचा दजा काय आहे 
कोण या ले हलवर  दजा घेवून जावयाचा याचा पुण अ यास  क न ूक प अहवाल तयार करतील व 
सदरचा ूक प अहवाल महासभेसमोर येईल.महासभेनेह  ूक प अहवालावर अ यास क न यासमा यता 
ावयाची आहे.महासभेने मा यता द यानंतर ूक प अहवाल रा य शासनामाफत कि शासनास सादर 
होईल कि शासनाने मा यता द यानंतर याची ू य  अमलबजावणी कर यास सुरवात होइल. शासनाने 
ःथािनक संःथानंा ःमाटिसट चे मॉडेल िनवड याचे  पुण ःवातऽ दलेले आहे. १) अ ःत वात असले या 
शहरात सुधारणा( रशो फट ंग)करणे,२) शहरातील या भागात कोण याच ूकार या सु वधा नाह त अशा 
अित मागासले या  भागाचा पुन वकास क न  याच धत वर शहरातील इतर भागाचा वकास करणे.३) 
महानगरपािलका ह द तील असदवन, असजन ,कौठा, तरोडा, ॄ हपुर  या भागातील २५० एकर असले या 
खु या जागेत न वन ःमाट शहर बस वणे व या ूमाणे शहरातील इतर भागात सु वधा उपल द क न 
देणे कंवा ित ह  मॉडेलचे एक ऽत क न ःमाटिसट  करता येईल मांडेल िनवड याचे पुण अिधकार ःथािनक 
ःवरा य संःथा  यांना दे यात आलेले आहे.या िशवाय आपणास काह  शकंा अस यास यां सांगा यात 
याचे समाधान कर यात येईल. 

वरििसंघ गाड वाले  ौी र ाकर वाघमारे उपआयु  यांनी ःमाट िसट  बाबत स वःतर मा हती दलेली आहे. तसेच पःुतक पण 
दलेले आहे.यापुव  सु दा २००६ म ये त कालीन ज हािधकार  तथा ू.आयु  ौी मोपलवार साहेबांनी 
जेएनएनयुआरएमचा ूःताव या सभामहात मांडला होता. किशासनाने जेएनएनयुआरएमम ये समावेश 
हो यासाठ  या शहराची लोकसं या १० लाखापे ा जाःत आहे अशाच शहराची िनवड कर याचा िनणय 
घेतला होता.परंतु गु -ता-ग ची पा भुमी ल ात घेवुन यावेळचे पंतूधान मा.डॉ.ौी मनमोहनिसंघजी 
यांनी वशेष बाब हणून नांदेड व अजेमेर शहराची जेएनएनयुआरएमम ये िनवड केली होती. तसेच 
महानगरपािलके कर ता ःवत:चा वाटा हणून २५ ट के सहभाग न दवायचा होता. याम येह  कि 
शासनाने वशेष बाब हणुन नांदेउ शहराक रता आपला १० ट के सहभाग न द व याचा िनणय घेतला होता. 
ःमाट िसट म येह  महानगरपािलकेस आपला २५ ट के सहभाग न दवायचा आहे. नांदेड ह  ौी गु  
गो वंदिसंघजी यांची नगर  अस यामुळे कि शासनास या महानगरपािलकेस सहभागात सुट दे याबाबत 
वनंती करता येईल. महानगरपािलकेतील अिधकार , कमचार  यावेळेसचे महापौर, उपमहापौर हे सव 
पदािधकार  लोकूितिनधी नागर क खुप मेहनत घेवुन गु -ता-ग  अतंगत जेएनएनयुआरएम ची कामे पुण 
केली आहेत यामुळेच आपण ःमाट िसट  ःपधत भाग घे यासाठ  आज स म झालेलो आहोत. यामुळे 
या सवाचे अिभनंदन कर यास हरकत नाह  असे मला वाटते. ःमाट िसट  म ये समावेश हो यासाठ  काय 
करावे लागेल, कँया ूकारे माक िमळतील हे र ाकर साहेबांनी सांगीतलेले आहे. कि शासना माफत 
शहरातील नागर कांना चांग या सु वधा िमळा यात शहराचा वकास हावा या ीने मा.पतंूधान ौी 
नरिजी मोद  यांनी ःमाट िसट  योजना जा हर केलेली आहे. जेएनएनयुआरएम म ये समावेश हो यासाठ  
कि शासनाने जे रफाम दले होते याची महानगरपािलकेने पुतता केलेली असून रेड  रेकनर ूमाणे  

 



(९) 
  मालम ा कराची आकारणी कर यात आली. ई-गवनस ची सेवा सु  कर यात आलेली आहे. पाणी पुरवठा 

योजना ना नफा ना तोटा या त वावर चाल यासाठ  एस.पी. ह  या कंपनीची ःथापना कर यात आली. 
ः माट िसट चा समावेश झा यानंतर जी कामे करावयाची आहेत ती सव कामे एसपी ह  माफत होणार 
अस याचे दे यात आले या पुःतकाव न दसुन येते. यापुव  कि शासनाचे जेएनएनयुआरएम योजनेतील 
सव वकास कामे महानगरपािलके माफत कर यात आलेली आहे परंतु ःमाट िसट  म ये करावयाची सव 
कामे ह  एसपी ह  माफत करावयाची असुन एसपी ह  म ये कि व रा य शासनाचे अिधकार  
महानगरपािलकेचे महापौर, आयु  हे राहणार आहेत. िनवड झाले या सव वकासाची कामे एस पी ह  
माफत होणार अस यामुळे व नागर कांना चांग या सु वधा िमळणार आहेत व शहराचा वकास होणार आहे. 
यामुळे आमचे शहर तुमचे शहर असा भेद न करता ःमाट िसट चा ूःताव शासनास सादर कर यास 
आ ह  एकमताने  मा यता देत आहोत ःमाट िसट म ये १०० शहराची िनवड ह  ः पधा मक प दतीने 
होणार असुन नांदेड महानगरपािलकेने आजपयत जेएनएनयुआरएम, नगरो थान दिलत वःती सधुार योजने 
अतंगत केले या कामामुळे इतर महानगरपािलके या तुलनेत नांदेड महानगरपािलका १ नंबरवर आहे. 
यामुळे नांदेड शहराची ःमाट िसट म ये िनवड होणारच आहे. याम ये एक शकंा येते ूःतावात महापौर व 
आयु  यांना अिधकार दे याची मागणी कर यात आलेली आहे, परंतु यापुव  ूशासनामाफत असे अिधकार 
दे याचा ूःताव सभागहृात कधीह  आलेला न हता, परंतु सभागहृात चचा होवुन वषयाचे गांिभय व 
जन हत ल ात घेवुन प रःथतीनुसार मागणी नुसार अिधकार दे याचा िनणय महासभेने घेतलेला आहे. 
यामुळे या ूःतावात इतरांना अिधकार दे याची आवँयकता नाह  असे मला वाटते फ  ःमाट िसट म ये 
नांदेड शहराचा समावेश हो यासाठ  जी काह  कायवाह  करावयाची व यासाठ  जी कागदपऽे सादर 
करावयाची यासाठ चे अिधकार ३० तारखेपयत महापौरांना दे यात यावे. शहराची ःमाट िसट म ये िनवड 
झा यानंतर ःमाट िसट या संदभात जे काह  िनणय यावयाचे आहे ते संबंिधत ूािधकरणा या समोर 
ठेवुन िनणय घे यात यावेत. ः थायी सिमतीचे अिधकार असतील तर ःथायी सिमतीकडे व महासभेचे 
अिधकार असतील तर महासभेसमोर ठेवुन िनणय घे यात यावेत.      

अनुजा तेहरा  ःमाट ूःताव ःमाट सभेत मा यतेसाठ  ठेव यात आलेला आहे. ौी र ाकर वाघमारे,उपआयु  यांनी  
ःमाटिसट चे िनकष काय आहेत व या िनकषाची आपण कशा ूकारे पुतता क  शकतो याबाबत स वःतर 
मा हती सभागहृास  दलेली आहे. यापुव  जेएनएनयुआरएम , बएसयुपी,नगरो थान या मह वका ी 
योजनांना  याच सभागहृाने मा यता दली होती आ ण या योजनेची अमलबजावणीह  याच सभागहृाने 
अिधका-या या मदतीने यशःवी र या पुण केलेली आहे. यावेळेस यायोजना पुण कर यासाठ  
महाननगरपािलकेचे अिधकार काढन इतर कोण या पदािधकाु -यांना अिधका-यांना दले होते काय याबाबत 
यावेळेसचे स.सदःय ौी अ.स ार, ौी सर जतिसंघ िगल,ौी वरेििसंघ गाड वाले यांनी सांगावे. महापौर व 
आयु ांनी याबाबतीत खुलासा करावा. शासना या जेएनएनयुआरएम , बएसयुपी,नगरो थान या योजनेची 
यशःवीपणे अमलबजावणी झालेली असतांना ःमाटिसट  योजनेचे अिधकार महापौर व आयु  या दोनच 
य ना दे यासाठ  कसा काय ूःताव दे यात आलेला आहे. आमच ःमाट िसट या ूःतावास वरोध नाह  
आ ह  या ूःतावास उ सफुतपणे पाठ ंबा देत आहोत, पंरतु महापौर व आयु ांना अिधकार दे याचा ूःताव 
आ हाला अमा य आहे. महासभा ह  सव च सभा अस यामुळे आमचे अिधकार हरावुन महापौर व 
आयु ांना कसे काय बहाल कर यात येत आहेत. महासभेचे अिधकार कायम कर यात यावे व नांदेड 
शहराची ःमाट िसट म ये िनवड झा यानंतर या संदभात जे काह  िनणय यावयाचे ते सव िनणय 
महासभेपुढे ठेवुन िनणय घे यात यावेत. महासभेने मा यता द यािशवाय पुढ ल काय कर यात येवु नये. 
अिधिनयमातील तरतुद नुसार सव  य अिधकार कोणाला आहेत याबाबत आयु  साहेबांनी खुलासा करावा.  

दपकिसंह रावत ौी र ाकर साहेबांनी ःमाट िसट  बाबत मा हती देतांना बोलता बोलता सांगीतले क  मीन बे  ट िसट  
उभार यासाठ  जागा पाहावी लागेल. मला आयु  साहेबांना वचारावयाचे आहे क  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम 270 ूमाणे अिधसुचना काढली आहे काय ःमाट िसट  अतंगत वचार यात आलेली 
१३ ूँ नांची उ रे दयावयाची आहेत. ौी र ाकर साहेबांनी जी उ रे सांगीतली ती बरोबर आहे काय व या 
उ रानुसार आपण िन:प पणे ःमाट िसट  म ये जाऊ शकतो काय कारण ूथम महानगरपािलकेने 
अिधिनयमातील कलम २९ अ नुसार ूभाग सिम या कायम करणे आवँयक आहे. माग या सव साधारण 
सभेत ६ झोनचे ४ झोन कर याचा ूःताव आला होता, यावेळ  ूभाग सिम या ःथापन कर याचा िनणय 
घेणे आवँयक होते. महापौर व आयु ांनी स.सदःयांना लेखी पऽ देवनु आप या ूभागातील नागर कांची 
बैठक घेवुन २५-२५ नागर कां या ःवा -या आणा यात असे कळ वले आहे. मी घरात बसुन नागर कां या 
सहया आणुन देतो ते चालेल का आ हाला अशा ठरावावर नागर कां या सहया घे याचे अिधकार आहे काय  
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  हे ूभाग सिम याचे अिधकार आहे. असे चुक चे नागर कां या सहयाचे ठराव घेवुन शासनाची दशाभुल 

कशाक रता करायची महानगरपािलकेची बाज ुकाय आहे क  वःतु ःथतीला ध न मांडावयास पा हजे. उ ा 
ःमाट िसट  बाबत काह  िनघाले तर किात रा यात भाजप-िशवसेनेची स ा आहे. बोगस ठराव के याची 
चचा होवुन नगरसेवकांची, शहराची महानगरपािलकेची बदनामी होईल. अनेक दवसापासुन वतमानपऽात 
दिलत वःती या, ूशासना या वरोधात बात या ूिस द होत आहेत. अिधकार  नागर कांम ये व 
पदािधकार  ूशासनाम ये मतभेद वाढत आहेत. यामुळे महानगरपािलकेची ूितमा नागर कांम ये कशी 
राह ल. नांदेड शहरांचा ःमाट िसट  म ये समावेश हावा अशी आमची मागणी आहे, परंतु ूशासन व 
पदािधकार  यांनी आपले आपसातील मतभेद िमट वणे आवँयक आहे तरच आपण या ःपधत टकु शकु. 
रा यात व किात  भाजप-िशवसेनेची स ा असनु ःमाट िसट या संदभात महानगरपािलकेने पा रत केलेले 
ठरावावर शासन ःतरावर पाठपुरावा कर याक रता स ाधार  प ाचे ःथािनक आमदार ौी हेमंत पाट ल 
पालकमंऽी मा.ना.ौी दवाकररावजी रावते यांचे सहकाय घेणे आवँयक आहे. यामुळे यांना व ासात 
यावे जेणेक न ते ह  नांदेड शहरांचा ःमाट िसट म ये समावेश कर यासाठ  रा य व कि ःतरावर 
पाठपुरावा करतील ौी सरजीतिसंघ िगल यांनी ूभागातील अबचलनगर भागात टाक यात आलेली िचनी 
मातीची पाईप लाईन बदल यासाठ  वारंवार सभेत मागणी केलेली आहे, परंत ुआजपयत ती बदल यात 
आलेली नाह . ःमाट िसट या ःपधत भागघे यास आ ह  एकमताने कंड शनल मा यता देतो. याम ये 
महापौर व आयु ांना कोण याच ूकारचे अिधकार दे यात येवु नये अशी आमची मागणी आहे. ःमाट 
िसट चे पुण ूःताव सव साधारण सभेत आणावेत. आयु  साहेबांना वनंती आहे क  आपण चांगली कामे 
करतात यामुळे शहरात आपली ूितमा चांगली आहे, परंतु  काह  ठकाणी आपणाकडुन चुका होतात या 
होवु नये आ ण ःमाट िसट चा ूक प बारगळ नये याचे ूकाशन यावे अशी वनंती आहेु .    

वनय पाट ल आज अितशय मह वा या वषयावर महापौरांनी वशेष सभा बोलावली आहे. ः माट िसट चा ठराव क न 
शासनास सादर करावयाचा आहे. ौी र ाकर वाघमारे यांनी ः माट िसट ची ूःतावना वःततृ माडंली आहे 
यांनी स माननीय सदःय काय वचारतील ते अगोदरच आपले ःप ीकरण दले अस यामुळे स.सदःयांना 
ू  मांड याची संधी दलेली नाह . देशाची रा भाषा ह  हंद  असतांना आ हाला इंमजीचे पुःतक दले आहे, 
परंतु हे मला मा हत होते हणुन अगोदरच संकेतःथळाव न हंद  भाषेतील शासन िनणय (पुःतक) काढन ु
घेतले कारण ह  खुप मोठ  योजना अस यामुळे या योजनेचे ःव प काय आहे कोणकोणत पाट आहेत याची 
मा हती असणे आवँयक आहे सदर ल िनणय वाच यानंतर याम ये दोन गो ी दडले या आहेत. सभागहृ 
ने यांनी सांगीतले आहे क  ःमाट िसट  अतंगत जी काह  वकास कामे होणार आहेत ती सव कामे 
एसपी ह माफत होणार आहेत, परंतु शहरातील नागर कांकर ता चांगली योजना िमळत असेल तर 
सभागहृातील स.सदःय, शहरातील नागर क कोणीह  ना हणणार नाह . माझी ह  ई  छा आहे क  ह  
योजना नांदेड शहराला िमळाली पा हजे. ःमाट िसट  म ये ःपधा मक प दतीने १०० शहराची िनवड 
कर यात येणार आहे, परंतु महानगरपािलकेतील स याची प र ःथती पा हली तर ूशासन – पदािधकार , 
पदािधकार -पदािधकार  यां याम ये मतभेद होत आहेत. जर अशीच प र ःथती राह ली तर आपण ःमाट 
िसट या ःपधत टकु शकणार नाह . आपसात मतभेद होव ुनये असे मला वाटते. महानगरपािलकेचे आयु  
ौी सुिशल खोडवेकर हे आयएएस अिधकार  आहेत. यापुव  यां यासारखेच आयु  डॉ.ौी हैसेकर साहेब, 
डॉ.ौी िनपुण वनायक, ौी जी.ौीकांत व ौी िनिशकांत देशपांडे यां याबरोबर आ ह  कामे केलेली असनु 
यांनी अ यंत चांग या प दतीने ूशासन चाल वले आहे. आपणाकडून सु दा तशाच ूकारे चांगली कामे 
होतील अशी अपे ा करतो. जेएनएनयुआरएम/बीएसयुपी व नगरो थान अतंगत अनेक कामे अधवट 
राह लेली आहेत ती कामे पणु करणे आवँयक आहे ती कामे पणु केली तर आपणास वाढ व गणु िमळ ु
शकतील ौी र ाकर साहेबांनी नळ कने  शनला िमटर लाव याची मागणी केली होती यानुसार काह  
भागात िमटर लाव याची मा यता  दे यात आलेली आहे. परंतु अ ाप िमटर बस व यात आलेले नाह त. 
नागर कांनी तबार के यानंतर यां या तबारांची पुतता कर यासाठ  ः वीमींग पलु येथे तबार िनवारण कि 
सु  कर यात आले होते, परंतु नंतर ते बंद कर यात आले आहे ते सु  कर  यात यावे व नागर कांनी तबार 
के यानंतर यां या तबार ंचा िनपटारा ता काळ झाला पा हजे. अशा गो ीकडे ल  देणे आवँयक आहे. 
ःमाट िसट  क रता ःवत:चा वाटा भर यासाठ  दरवष  .५० कोट  बाजलुा काढावे लागणार आहे. या ीने 
उ प नाचे िनयोजन करावे लागणार आहे. एलबीट चे उ प न पा हले असता मागील वषा या तलुनेने .६ 
कोट ने कमी झाले आहे. जनु म येह  .६ कोट ने उ प न कमी झालेले आहे ते कशामुळे कमी होत आहे. 
यासंदभात पेपरम ये या बात या ूिस द होत आहेत या बात या ख-या आहेत क  काय अशी शकंा 
येते. ूशासन व अिधकार  यां याम ये आपसात मतभेद असतील तर आपण या ःपधत टकु शकणार  
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  नाह . आपली अकरा माणसाची टम आहे तशीच इतर शहराची सु दा अकरा माणसाची टम आहे. 

महापौरांना वनंती आहे क  आपसातील िथकनेस दर केले पा हजेत तरच आपण ःपधत टकु शकुु . 
नागर कांनी आ हाला नेमणुक दलेली आहे. ूभागाची िनवडणूक कशी होते याची सवाना क पना आहे. जो 
य  आप या ूभागाचा वकास क  शकतो यांनाच नागर क िनवडुन देतात. यामुळे ू येक  
नगरसेवकांना आप या ूभागाचा वकास झाला पा हजे असे वाटते. नगरसेवक आपले य गत घरचे कंवा 
ह ीबाहेरचे काम सुच वत नसनु यां या ूभागातील कामे सचु वत असतात. यामुळे यांनी सचु वले कामे 
व वध वकास योजने अतंगत झाली पा हजे असे आ हाला वाटते. ःमाट िसट  योजनेमुळे नांदेड शहराचा 
वकास होणार आहे व नागर कांनाह  चांग या सु वधा िमळणार अस यामुळे या योजने या ःपधत भाग 
घे यासाठ  मा यता देत आहोत. ौी र ाकर वाघमारे यांनी माक कसे िमळणार आहेत एवढेच सांगीतले 
आहे, परंतु एसपी ह  माफत कामे कशा प दतीने होणार आहेत यांची मा हती दलेली नाह  या कामाचे 
िनयोजन कसे राह ल, आिथक िनयोजन कसे राह ल याचे अिधकार एसपी ह ला असतील तर 
महानगरपािलकेचे आ ःत व राह ल काय ःथािनक संःथेचे अिधकार एसपी ह कडे जात असतील तर 
संःथे या अिधकारावर गदा येणार आहे. एसपी ह या बाबतीत खुलासा कर यात यावा. ौी र ाकर वाघमारे 
यांनी महानगरपािलका ह ीतील खु या असले या २५० एकर जागेत न वन शहर वस वता येईल असे 
सांगीतले आहे. याूमाणे न वन शहर बस व यासाठ  जागेची पाहणी क न जागा िन ीतीची कायवाह  
कर यात यावी. महापौरांना वनंती आहे क  मी सांगीतले या गो ीचा वचार करावा. 

 रामनारायणजी काबरा पुःतकात ःमाट िसट  योजने अतंगतची कामे एसपी ह  माफत कर यात येतील असा उ लेख आहे. 
एसपी ह ला सव अिधकार जात असतील तर महानगरपािलकेचे आःती वच राहणार नाह . तर  एसपी ह चा 
खुलासा कर  यात यावा.  

स.शेर अली ःमाट िसट चा जो ूःताव आलेला आहे यास आमचे पुण समथन आहे. या योजने या कामास 
ूशासक य व आिथक मा यता दे याचे अिधकार व  चार मॉडेल िनवड याचे अिधकार कि शासनाला, 
एसपी ह ला क  महापौर – आयु ांना राहणार आहे याचा खुलासा कर यात यावा. 

ौ दा च हाण सभा सु  झा यापासुन मा या मनात अनेक ू  िनमाण झाले होते ते वचारावे क  नाह  असा मनात 
संॅम होता. सभागहृ नेता ौी वरििसंघ गाड वाले व दपक भ या यांनी खुप गंभीर ू  उप ःथत केले 
आहे शासनाने व वध योजने अतंगत जी वकासाची कामे मंजरु केलेली आहेत ती खरोखरच १०० ट के पणु 
झाली आहेत का शहरातील अनेक भागातील वकासाचे ू  ूलंबीत आहेत. मा याह  ूभागातील ू े 
आहेत शहरातील नागर कांना सखु समृ द या जीवनावँयक गो ी पुरवावया या आहेत  या यवःथीत 
पुर व यात या यात. सभागहृात ःमाट िसट चे अिधकार आयु  व महापौरांना दे याचा ूःताव आलेला आहे. 
सभागहृाचे ल  वेधु ई छते क  परवा मी आयु  साहेबांकडे मा या ूभागातील रः यावर मु म 
टाक या या संदभात गेले होते, ते हा यांनी मला आपला ू  लेखी दयावा असे सांगीतले.  मी यापुव ह  
आपणास संबंधीत अिधकार  ौी बाशे ट  यांना दलेले आहे. नगरसेवकांने दलेले पऽ टेबलावर ठेवायचे 
कंवा इतरऽ टाकावयाचे असे बोलले असता यांनी माझे वय नाह  असे हटंले हणजे याचा अथ ते काम 
कर यास समथ नाह त. जे हा ते ःवत:च असे सांगत असतील तर एवढया मोठया ःमाट िसट चे योजनेचे 
अिधकार यांना देणे कतपत यो य आहे. स या कोण याच नगरसेवकांची कामे होत नाह त. मा या 
ूभागातील काह च कामे होत नाह त. म हलांना माउंडलेवलवर कामे करावी लागतात. म हलां या कामावर 
आयु ांनी ल  दयावयास पा हज.े 

महापौर  कि शासना या ःमाटिसट  योजने या ःपधत भागा यावयाचा कंवा नाह  याबाबत िनणय घे यासाठ  
आजची वशेष सभा बोला व या आलेली असनू याःपधत भाग घे याचा िनणय झा यानंतर याःपधकर ता 
रा य/कि शासनास जी काह  कागपऽे सादर करावी लागणार आहे या कागदपऽाची पुतता क न शासना 
सादर कर यासाठ चा अिधकार दे याचा ूःताव आहे यामूळे ःमाटिसट या वषयािशवाय इतर वषयावर 
स.सदःयांनी चचा क  नये.  कि शासने ःमाटिसट  योजनेत नांदेड शहराची िनवड के यानतंर रतसर 
अिधिनयमाचे तरतूद नूसार ःमाटिसट चे सव ूःताव महासभेसमोर ठेवून यावर िनणय घे यात येईल.   

  (यानंतर बराच वेळ सभागहृात ग धळ चालु होता यामुळे कोण स.सदःय काय बोलत होते हे समजत 
न हते.)   

ौ दा च हाण  महापौराना आयु ाना अिधकार दे याचे वषयावरच मी बोलत आहे. 
अशोक उमरेकर  कागदपऽाची पुतता कर यासाठ च अिधकार ावयाचे याचा उ लेख ूःतावात नाह . 
अ.स ार   म हला नगरसेवकांचा अवमान कौ सील सहन करणार नाह .  
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सर जतिसंघ िगल आज या वशेष सभेत मांड यात आले या ः माट िसट या ूःतावाबाबत सभागहृ नेते ौी वरििसघ 

गाड वाले माजी वरोधी प नेते ौी दपकिसंह रावत यांनी अ यंत मह वा या सुचना केले या आहेत 
यानुसार ःमाट िसट म ये जा याचा ूय  करावा या ूःतावास एक मताने मा यता दयावी. महापौर व 
आयु  यांनी सव सदःयांना एक पऽ देवुन ूभागातील नागर कांची बैठक घेवुन २५-२५ नागर कां या सहया 
आणा यात असे कळ वले आहे. ौी दपकिसंह रावत यांनी अिधिनयमातील तरतुद नुसार महानगरपािलकेने 
आजपयत ूभाग सिम या ःथापन केले या नाह त असे सागंीतलेले आहे. यामुळे लवकरात लवकर या 
सिम या ःथापन कर याची कायवाह  कर यात यावी. ौी दपकिसहं रावत यांनी या सभागहृास जागव याचे 
काम केलेले आहे याब ल यांना ध यवाद देतो. नांदेड महानगापािलकेस ःमाट िसट  ःपधत भाग 
घे याची जी संधी िमळाली आहे ती कशामुळे िमळाली आहे केवळ गु -ता-ग मळेु  िमळालेली आहे. कि 
शासनाने नांदेड शहराचा वकास कर यासाठ  जेएनएनयुआरएम/ बीएसयुपी योजनेअतंगत २००० कोट चा 
िनधी दला होता. कोटयावधी पयाचा िनधी देवुनह  या ूमाणात गु दवारा प रसराचा कायापालट 
हावयास पा हज ेहोता याूमाणात कायापालट झालेला नाह  याचा मी िनषेध करतो िध कार करतो. रोज 
वतमानपऽात महानगरपािलके वरोधात बात या ूिस द होत आहेत. जेएनएनयआुरएम शहरातील मह वाचा 
श हदे आजम भगतिसघं या रः याचे बोगस काम क न वाट लावुन टाकली आहे. नांदेड शहराचा ःमाट 
िसट म ये समावेश हो यासाठ  जी संधी िमळाली ती देशाचे पंतूधान ौी नरिजी मोद  यां यामुळे िमळाली 
अस यामुळे देशा या १०० शहराम ये जा यासाठ  िन तच ूय  करावा. जेएनएनयुआरएम म ये या 
महानगरपािलकेचा समावेश हो यासाठ  यावेळेसचे ज हािधकार  ौी मोपलवार, ौी हैसेकर यावेळेसचे 
खासदार भाःकररावजी पाट ल, ौी आशोकरावजी च हाण, माजी आमदार ौी ओमूकाशजी पोकणा व 
ज हयाचे इतर नेते यांनी समथन दले होते. जेएनएनयुआरएम म ये जा यासाठ  वारंवार ज  हयाचे 
त कालीन खासदार ौी भाःकरावजी खतगावकर यांची ःवा र  यावी लागत होती. आता ः माट िसट म ये 
सह ची सु वधा नाह  कि शासनाचे मनात आले तर कि शासन काह ह  िनणय घेवु शकते. ौी वरििसंघ 
गाड वाले यांनी सुच व याूमाणे ूशासक य अिधकार दे या या ूःतावास मा यता दे यात यावी. याूमाणे 
ठरावात द ःती कर यात यावीु . सव सदःयानंा स मानाची वागणकू दे यात यावी. जेएनएनयुआरएम योजने 
अतंगतची अधवट कामे राह ली आहेत ती पुण कर यात यावीत. भगतिसंघ रोडवर मोठा ख डा पडला अशा 
बात या एमसीएनवर रोज  दे यात येत आहेत. या ख डयात माणसे मे यानतंर तो रःता द ःत कर यात ु
येणार आहे काय, जेएनएनयुआरएम योजने अतंगत ःमाट िसट  अतंगत अशीच बोगस कामे करणार 
आहात काय जेएनएनयुआरएम योजने अतंगत टाक यात आलेली सेनेज लाईनला चबरचे बांधकाम कर यात 
आलेले नाह  काह  ठकाणी लाईन टाक याचे सोडून दे यात आलेली आहेत अशी बोगस कामे कर यात 
आली कि शासनाने िनधी दला आहे. ौी अ.स ार यांनी ौी गु  गो वंदिसंघ यां या पु यायीने नांदेड 
शहरास २००० कोट चा िनधी िमळा याचे सांगीतले आहे. ौी गु  गो वंदिसघंजी यां या गु मंथ म ये 
संतबाबा फर द, संत रोह दास, संत नामदेव आद  ३६ संताची वाणी आहे. संत नामदेव यांचा अिंतम संःकार 
पंजाब रा यातील घमुान येथे झाला होता. या ठकाणास महारा ाचे मु यमंऽी नुकतेच भेट देवुन आले 
आहेत. ग मंथ सा हबने सपंुण जगाला मानवतेचा संदेश दला आहे. असे असतांना गु दवारा प रसरात 
बोगस  सेनेज लाईन टाक यात आली आहेत ह  शरमेची बाब आहे. आ ह  हे केले ते केले यामुळे 
आ हाला एवढे माक िमळतील अँया माकाची काय हैसीयत  जेएनएनयुआरएम /बीएसयुपीची अधवट कामे 
कर यासाठ  कि शासनाने दोन वषाची संधी दलेली अस यामळेु या योजनेतील सव अधवट कामे पुण 
कर यात यावीत. ौी दपकिसंह रावत यांनी अबचलनगर भागात िचनी मातीची मल िन:सारण लाईन 
टाक यात आ याचे सांगीतले. ह  सव लाईन पुण दबुन गेलेली आहे.  

अशोक उमरेकर ौी सर जतिसंघ िगल जे बोलले याचा आ हाला अिभमान आहे. गु -ता-ग  िनिम ाने कि शासनाने 
२००० कोट  पयाचा िनधी देवुनह  नांदेड शहराचा गु दारा  प रसराचा वकास झालेला नाह . ह  
लाजीरवाणी गो  आहे. मी आ णाभाऊ चौक ते बाफना ट  पाँईट हा रःता अ यंत खराब झालेला 
अस यामुळे या रः याची द ःती कर यासाठ  मागील दोन वषापासुन आयु ांना लेखी पऽ देत आहेु , परंतु 
अ ाप रःता द ःत झालेला नाहु . आयु  साहेबांनी या रः याची पाहणी सु दा केलेली आहे. हमालपुरा 
भाग हा संपुण दिलत वःतीचा भाग असुन ह  या भागात दिलत वःती सुधार योजने अतंगत वकासाची 
कामे होत नाह त ह  खेदाची बाब आहे.  

 अ.स ार नांदेड शहराचा ःमाट िसट म ये समावेश हो यासाठ  ःपधत भाग घे याचे ूःतावास एकमताने मा यता 
दे यात यावी. ः माट िसट चा चाज ौी र ाकर वाघमारे  यानंा द याब दल याचे या सभागहृाचे  वतीने 
मी अिभनंदन करतो. कारण यानी जेएनएनयुआरएम ची  व बएसयुपीची काम  अ यंग चांग या ूकारे  



(१३) 
  पुण क न महानगरपािलकेस  केि शासनाकडून पुरःकार िमळवून दलेले आहे,आ ण यांनी केले या 

कामामुळे आज  महानगरपािलकेस ःमाटिसट  म ये जा याची संधी िमळालेली आहे.ौी िगल यांनी 
जेएनएनयुआरएम व बएसयुपीची अधवट रा हलेली कामे पणु कर याची सुचना केलेली आहे.आयु  
साहेबाना वंनती आहे क  यासव कामाची चौकशी क न अधवट कामे पुण करावेत. ःमाटिसट  अतंगत 
नांदेड शहराचा समावेश झा यास महानगरपािलकेस आपलावाटा हणून  दरवष  ५० कोट  बाजलूा 
ठेवावयाचे आहे, नगरसेवकां या वाड वकास िनधीवर याचा प रणाम होणार नाह  याची द ता घे यात 
यावी.वाड वकास िनधी वर कोणताह  प रणाम होणार नाह .ःमाटिसट  व नगरसेवक वाड वकास िनधी 
कर ता वेगळया िशषकातन तरतुद कर यात यावी. या सभागहृाने रफाम अतंगत रेड रेकनर ूमाणे मालम ा 
कराची आकारणी कर यास मा यता दलेली अस यामूळे महानगरपािलके या उत नात मोठया ूमाणात 
वाढ होवून १५० कोट वर उ प न गेलेले आहे. मराठवाडयातील औरंगाबाद,परभणी,लातूर या 
महागनरपािलकेपे ा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नंबर एक वर आहे. कि शासना या 
जेएनएनयुआरएम योजनेम ये नांदेडचा समावेश कर यासाठ  त कािलन पंतूधान डॉ.ौी मनमोहनिसंघजी, 
आमचे नेते माजी मु यमंऽी खा.ौी अशोकरावजी च हाण,खा.ौी शरद पवार,माजी खासदार ौी 
भाःकररावजी पाट ल खतगांवकर,माजी आमदार ौी ओमूकाशजी पोकणा  याचे खुप मोठे योगदान 
रा हलेले आहे. तसेच त कािलन ज हािधकार  ौी राधेँयामजी मोपलवार,ौी हैसकर, यांचेह  खुप मोठे 
योगदान रा हलेले .आ हाला आठवते यावेळ  ौी मोपलवार यांनी जेएनएनयुआरएम योजने ूःताव जे हा 
कि शासनास सादर करावयाचा होता यावेळ  यांनी ूःतावासोबत जवळपास तीन वीटलचे 
कागदपऽ,फाई स मुंबई ते द ली वमानाने नेले होते यांनी खुप मेहनत घेतली होती.कि शासना या अट  
व शत नुसार जेएनएनयुआरएम योजनेत समावेश झाले या सव शहराना  आपला ःवत:चा २५ वाटा भरावा 
लागला पंरतु ३०० सालाना  गु  ता ग  या धाम क कायबम िनिम याने वशेष बाब हणून नांदेड वाघाळा 
शहर महानगरपािलकेस २५ ट के ऐवजी १० ट के वाटा  भर यासाठ  सुट दली होती याच धत वर 
ःमाटिसट  योजने अतंगत महानगरपािलकेचा २५ ट के सहभाग कमी क न सुट दे यासाठ  कि शासनास 
वनंती करता येईल. जेएनएनयुआरएम , बएसयुपीची कामे व हत कालावधीत पुण कर यसाठ  
महानगरपािलकेचे सव पदािधकार , अिधकार  ,कमचार , यांनी खुप मेहनत घेतलेली आहे आ ण यानी 
घेतले या मेहनतीमूळेच आज आपण ःमाटिसट या ःपधत भाग घे यासाठ  स म ठरत आहोत. शहराचा 
वकास कर यासाठ  कि शासनाची ःमाटिसट  ह  एक चागली योजना आहे या योजनेमुळे नागर कांना सव 
नागर  सु वधा िमळणार आहे याूःतावास  एकमताने आ ह   मा यता  देत आहोत. पंरंतु आम या 
अिधकारावर गदा येवू नये. महानगरपािलका अिधिनयमा वये आयु ांना खुप अिधकार दे यात आलेले आहे 
यामूळे आयु ांना आमचे  अिधकार दे यास आमचा वरोध आहे. महापौर हे आमचे ूितिनधी अस यामूळे 
आ ह  महापौर यांना अिधकार देत आहोत. ःमाटिसट या ःपधत भाग घे यासाठ  मा यता दे यात येते 
तसेच ःमाटिसट या ःपधत भाग घे यासाठ  ूःतावा सोबत जी काह  कागदपऽे सादर करावी लागतील ती 
सव कागदपऽे शासनास सादर कर याचे सव अिधकार महापौरांना दे यात यावेत असा माझा ूःताव  आहे 
यास सभागहृाने मा यता दे यात यावी.  

सर जतिसंघ िगल  ौी अ.स ार यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे.   

दपकिसंह रावत  ःमाटिसट   योजने या ःपधत भाग घे यासाठ  मा यता दे यात यावी. तसेच महापौरांना ूःतावाचे 
अनषंगाने आवँयक ते कागदपऽ कि शासनास सादर कर याचे  अिधकार महापौरांना दे याचे ूःतावास 
माझे अनुमोदन आहे. 

अशोक पाट ल  ौी अ.स.स ार यांनी मांडले या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे.      

महापौर  ौी अ.स ार यांनी मांडले या ूःतावास मा यता दे यात येते . 
 ठराव ब. १९          ठराव  
    कि शासनामाफत देशभरातील नागर  शहराचा वकास कर यसाठ  ःमाटिसट  योजना २५ जनू २०१५रोजी घो षत कर यात आलेली 
आहे. या योजनेत ःपध दारे देशभरतील १०० शहराची िनवड कर यात येणार आहे. कि शासना या िनकषानूसार महारा  रा यातील 
एकूण १० शहरे िनवडले जाणार आहे. या पुव  नांदेड शहराचा कि शासना या जवाहरलाल नेह  नागर  पुन थान  योजनेम ये समावेश 
होता. या योजने अतंगत मंजरु झालेले सव  ूक प नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने यशःवी र या पुण  पुण केलेले असनू 
जवाहरलाल नेह  नागर  पुन थान  योजने या िनकषानुसार राबवावयाचे सुधारणा कायबमाखाली महानगरपािलकेने यशःवीपणे राब वले 
अस यामूळे या ःपधत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा रा यातील िनवड या जाणा-या १० शहराम ये िन तपणे िनवड होवू 
शकते, यामूळे  कि शासना या  ःमाटिसट  योजने या ःपधत भाग घे यासाठ  मा यता दे यात येते. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल 
वैधािनक कायवाह  करावी. 



 

(१४) 
 

    ठराव ब.२०                                                       Resolution 
 
   The General Body of the Nanded Waghala City Municipal Corporation, Nanded has unanimously resolved in special meeting dt. 

7.7.2015 to participate in “ Smart City Mission” competition   as declared by Government of India on dt. 25th June, 2015.  

महापौर आज या सभेचे कामकाज संप यामूळे आजची सभा संप याचे जा हर कर यात येते.शेवट   रा िगत 
हण यात येइल. 

   शेवट  रा िगत हण यात आले. 
 
 
 
 

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

         नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेङ.                 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेङ 


