
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

द. ०१.१०.२०१६ रोजीची पुढे ढकल यात आलेली सभा 
 शबुवार, द. ७.१०.२०१६ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची सवसाधारण 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 स.सदः य उप ःथत होते. 
      मा. सौ. शलैजा कशोर ःवामी, महापौर 
    सवौी /ौीमती  
  कुरेशी शफ  अहेमद     कदम गंगाबाई नारायण 
  क याणकर बालाजी द राव    सातोिलकर ौीिनवास आश ना     
  कोकाटे नागाबाई भुजगंराव   कंठेवाड स वता मारोतराव     
  बयाणी ू वण बालाूसाद   च हाण आनंद शकंरराव     
  फा ख अली खाँ इलीयास खा ँ  अजंमू बेगम  शेख अफरोज 
  मुंढे शांता मोतीराम    आनेवार गंगासागर सं दप    
  क याणकर बालाजी दे वदासराव   भवरे कशोर दामोधर 
  कदम शीला सुिनल    ूमोद मुरलीधराव खेडकर     
  वाजेदा तबःसुम अथर अली खाँ  स.जानी म.कासीम      
  मोकले सोनाबाई रामचंि   पोकणा नवलकुमार ओमूकाश    
  गुरम वनयकुमार जग दश    च हाण ौ दा सिुशल    
  गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ   जदंम पावतीबाई यंकटेश    
  उमरेकर अशोक रावण    मु दराज कमलबाई रामःवामी    
  च हाण उमेशिसहं अशोकिसंह   र जया बेगम अयुब खान     
  सिलमा बेगम नु लाखान    गाडगे शकंर जयवंतराव      
  गायकवाड अजंली सुरेशराव    देशमूख बालासाहेब गंगाधराव    
  स यदा इतरत फातेमा म. मजहर हसेनु   गफार खान गुलाम महमंद खान    
  अनुजा अिमतिसहं तेहरा    शमा पुंपाताई राजेश     
  राओऽे संिगता पृ वीराज   िगल सरजीतिसघं पंजाबिसंघ    
  अ.हबीब अ.र हम बागवान   अ. स ार अ.गफुर      
  आसीया बेगम अ. हबीब बागवान  स. शेर अली स. महेबुब अली    
  इशरत फातेमा अ. शमीम   कुरेशी चाँद पाशा खाजा    
  तेहिसन बेगम अ.समद   फा ख हसेन कासीम साबु     
  राखेवार सितष शेष  पा   चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस   
  अ. लतीफ अ. मजीद   गु खुद सुंदरलाल कशनलाल    
  बावजीर शेख हबीब शेख अ दलु   रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह   
  कशोर कशनलाल यादव   सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ     
  गायकवाड वैजयंती िभमराव    मोरे संजय गंगाधरराव     
  अिभषेक रमेशराव सौदे    िचखलीकर सं दप सुभाषराव     
  सौ.लिलता मुंकंुदराव बोकारे     वनय वँ वांभरराव पाट ल    
  जमदाडे क णा िभमराव     घोगरे इंदबाई िशवाजीरावू     
  येवनकर वजय हराचंद   अङ बन शाम वामनराव    
  अल केसर  हसन बन उमेद   
          सभे  या अ  य ः थानी मा.सौ.शलैजा कशोर ःवामी अ,महापौर हे होते तसेच ौी समीर उ हाळे आयु  त, ौी र ाकर वाघमारे, 
उपआयु  त ( वकास), ौी कोलगणे, मु य लेखाप र क, ौी संतोष कंदेवार, मु य लेखािधकार , डॉ. ःमीता ठाकरे, मु  य वै कय अिधकार , 
ौी िगर ष कदम, कायकार  अिभयता(साबां व). ौी सुगीव अधंारे कायकार  अिभयंता पापुजिन, व महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु  त, 
व सव वभाग ूमुख उप ःथत होते.  
महापौर   सव ूथम नेहमी ूमाणे वंदेमातरम हे सामु हक िगत हण यात आले 

वरोधी प  नेता दनांक 27.28 व 29 तारखेला शहरातला पाणी पुरवठा  कर यात आला नाह  व शहरातील साफसफाई बंद 
होती ह  सफाई जानीव पुवक बंद ठेव यात आली होती. 

स. सर जतिसंघ गील  मनपाचे माजी आयु  मा. दपक हैसेकर यांचे वड ल माजी खासदार, यशवंत महा वदयालयाचे प हले ूाचाय, 
डॉ. गो.रा. हैसेकर यांचे वृ दापकाळाने िनधन झाले व तसेच मनपा सदःय ौी कशोर भवरे यांची आई 
ौीमती तुळसाबाई भवरे यांचे िनधन झाले यांना ौं दाजली अपण कर याचा मी सभागहृापुढे ूःताव मांडतो 
यास मा यता ूदान कर यात यावी व ौं दाजली अपण कर यात यावी. 



 
(२) 

वरोधी प  नेता   स. सरजीतिसंघ गील यांनी जो ूःताव मांडला या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे. 
अ दल स ारु    नांदेड ज हयात पुर आला होता ःवत:चा जीव धो यात टाकुन 17 लोकांचे जव ौी रईश पाशा अ नीशमन 

अिधकार  यांनी वाचवला याबाबत यांचे अिभनंदन कर यात येते.तसेच मालम ा यवःथापक ौी सधं ू
अ जतपालिसंघ यांनी मालमतेचा टॅ सची वसुली पये  44 ल  केली आहे. यामुळे ौी स. अ जतपालिसंघ 
संधु याचेंह  अिभनंदन  कर यात येते. आ ण मनपाची वसुली खुप करावयाची आहे यासाठ  िसल मा न 
वसुली कर यात यावी. 

स.सर जतिसंग िगल   आता जे स ार सांहेब यांनी जो ूःताव ठेवला आहे याला माझे अनुमोदन आहे. स. सधंू महाराज व ौी 
रईस पाशा व 2006 नंतर प ह यांदाच गु दारा मु य रः यावर झालेले अितबमन उप आयु  ौी  संतोष 
कंदेवार व ौी वाघमारे र ाकर यांनी काढले  यांचे देखील मी अिभनंदन करतो. मा. आयु ांचे आदेशा वये ह  
सव कायवाह  पुण कर यात आली यांचेह  मी अिभनंदन करतो. 

दपकिसंह रावत   कमचा-यांचे मी अिभनंदन करतो  तसेच भारतीय सै याने पाक ःतानम ये घसुुन पा कःतानी सै याचा खा मा 
केला याबददल मी भारतीय सै याचे अिभनंदन करतो. सव सभागहृाने मा यता दे यात यावी. 

अ दल स ारु     आ ह  भारतीय सै याचे अिभनंदन करतो. 
अनुजा तेहरा    ौी शेख रईस पाशा हमीदो ीन, फायरमन ौी एल.ड . घोरपडे, फायरमन ौी िनलेश कांबळे, सहा यक 

फायरमन ौी वबम पंड त, अिधकार  व कमचार  यांनी व यां या ट मचे  मी अिभनंदन करते तसेच 
रा पतीपदक िमळ यासाठ  ूशासना माफत उचीत कायवाह  करावी यांनी पुराम ये 17 लोक अडकले होते 
यांचे ूाण वाच वले. यामुळे यांचे पुन  अिभनदंन. 

सभागहृ नेता  तीन ज हया या आप ी यवःथापनाची जबाबदार  ह  आप यावर आहे. आप या कमचार  यांनी दाखुन दले 
क  आ ह  स म आहोत हणुन यांचे मी अिभनंदन करतो.  ड पीड या मा यमातुन दोन प पंची मागणी 
क न अ नशमन वभाग हा आणखी बळकट केला पाह जे. मा. ना. पालकमंऽी  साहेबांनी सु दा याची 
माह ती आहे. यासाठ  ड पीड सीला ूःताव तयार क न पाठवावा. 

अनुजा तेहरा    ौी गाड वाले यानंी ठेवले या ूःतावाला माझे समथन आहे. अ नीशमन वभाग हा बळकट केला पाह जे. 
तुलजाराम यादव   लंगर साह बचे बाबाजी यांनी नांदेडला मीन िसट  केले आहे यां या लगंर साह ब गुर दारासाठ  25 ल  

पयाची पा याची पाईप लाईन मजंरू करावी. 
महापौर   ौी शेख रईस पाशा हमीदो ीन अ नीशमन अिधकार , फायरमन ौी एल.ड . घोरपडे, फायरमन ौी िनलेश 

कांबळे, सहा यक फायरमन ौी वबम पंड त, अिधकार  व कमचार  यांनी उ कृ  कामगीर  केली आहे 
याबाबत यांचे संपण सभागहृाचे वतीने अिभनंदन संबधंीत अिधकार  कमचा-यांना रा पती पदक 
िमळ यासाठ  ूशासनाने यो यती कायवाह  करावी.  तसेच ौी संतोष कंदेवार, उप आयु  ौी अ जतपाल िसंह 
संधू मालम ा यवःथापक, झोन ब ए चे सहा यक आयु  ौी गुलाम साद क यांनी कॅनाल तरोडा वर ल 
अितबमण काढले यांचेह  अिभनंदन कर यात  येते. 

उमेश च हाण   सभागहृाला वनतंी राह ल क  यांनी चागंले काम केले आहे यांना एक एक वाष क वेतन वाढ मंजरू 
कर यात यावी. ौी रईस पाशा अ नशमन अिधकार , ौी संतोष कंदेवार, उप आयु , ौी अ जतपाल िसंह 
संधू, मालम ा यवःथापक, झोन ब ए चे सहा यक आयु  ौी गुलाम साद क यांचे अिभंनदन कर यासाठ  
समोर बालवावे. 

महापौर   मनपा सदःय ौी कशोर भवरे यांची आई ौीमती तुळसाबाई भवरे यांचे िनधन झाले यांना ौं दाजली अपण 
कर याचा मी सभागहृापुढे ूःताव मांडतो यास मा यता ूदान कर यात यावी व ौं दाजली अपण कर यात 
येते. 

ठराव ब.७४     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे स,सदःय ौी कशोर भवरे यां या मातोौी तुळसाबाई भवरे यांचे वृ दापकाळाने द:ुखद 
िनधन झालेले अस यामूळे यांना ह  नांवामनपा सवसाधारण  सभा सवानमुते भावपुण ौ दांजली अपण करते तसेच यां या कुटं बयावर ु
ओढावले या द:ुखात सहभागी होते.  
महापौर मनपाचे माजी आयु  मा. दपक हैसेकर यांचे वड ल माजी खासदार, यशवंत महा वदयालयाचे प हले ूाचाय, 

डॉ. गो.रा. हैसेकर यांचे वृ दापकाळाने िनधन झाले यांना ौं दाजली अपण कर याचा मी सभागहृापुढे 
ूःताव मांडतो यास मा यता ूदान कर यात यावी व ौं दाजली अपण कर यात येते. 

ठराव ब.७५     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे माजी आयु  डॉ. ौी दपकजी हैसेकर यांचे वड ल व मराठवाडा व ा पठाचे माजी कुलगु  
गो. रा. हैसेकर यांचे वृ दापकाळाने द:ुखद िनधन झालेले अस यामूळे यांना ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते भावपुण 
ौ दांजली अपण करते तसेच यां या कुटं बयावर ओढावले या दु :ुखात सहभागी होते. 
 



(३) 
महापौर भारतातील लषकरा या तळावर दहशतवा ांनी केले या ह यात मतृ पावले या १७ भारतीय जवान श हद 

झालेले असुन यांना भावपुण ौं दाजली अपण कर यात येते. 
ठराव ब.७६      ठराव 
 उर  येथील लषकरा या तळावर दहशतवा ानी केले या ह यात मतृ पावले या १७  भारतीय जवांन श हद झालेले असनु यानंा  
भावपुण ौ दांजली ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानमुते देते. 
अिभषेक सौदे भारताचे पंतूधान ौी नरि मोद  यांनी काळा पैसा बाहेर काढ यासाठ  १००० व ५०० पयाची नोट बंद 

के यामुळे यांचे अिभनंदन कर यात येतो तसा ठराव कर यास मा यता दे यात यावी.  
महापौर ौी अिभषेक सौदे यांनी पंतूधानाचंा अिभुदनाचा ूःताव मांडला यास मा यता दे यात येते . 
ठराव ब.७७  
       देशाचा काळा पैसा बाहेर काढ यासाठ  भारताचे पंतूधान ौी नरि मोद  यांनी १००० व ५०० पयाची नोट  बंद केले या अस याने 
यांने अिभनंदउन ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानमुते करते. 
महापौर ौी रईस पाशा अ नशमन अिधकार , ौी संतोष कंदेवार,उप आयु , ौी अ जतपाल िसंह संधू, मालम ा 

यवःथापक, झोन ब ए चे सहा यक आयु  ौी गुलाम साद क यांनी  स कार ःवकार यासाठ  समोर यावे. 
अिभनंदन कर यात आले. 

ठराव ब.७८      ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील अ नीशमन वभागातील अिधकार  व कमचार  यांनी कंधार तालु यातील ड गरगांव येथे 
िलंबोट  धरणा या पुरा या पा यात अडकले या माणसांना काढ यासाठ  अ नीशमन अिधकार  ौी शेख रईस पाशा हमीदो ीन, फायरमन ौी 
एल.ड . घोरपडे, फायरमन ौी िनलेश कांबळे, सहा यक फायरमन ौी वबम पंड त, अिधकार  व कमचार  यांनी उ कृ  काम केलेले असनु 
उ  धरणा या पुराम ये राऽी या वेळ  झाडावर बसले या पु ष व ीसह ०६, आखडया म ये आडकले या पु ष / ी / लहान मुले असे 
१० नागर क असे एकूण १६ नागर कांना राऽी या वेळ  पुरात अडकले होते यांना आप ी यवःथापन या सहा याने लाईनफजकेॅट, 
लाईफ रंग, रेःकयु रोप, तराफे व इतर सा ह याने आपले ितव धो यात घेवुन वर ल १६ नागर कांना सुख प व स ीतपणे बाहेर काढले या 
ब ल संबंधीत अिधकार  व कमचार  यांचे हाद क अिभनंदन कर यात येते सदरचे काम अितशय जोखमीचे काम के या ब ल महारा  
शासनाचे अ नीशमन स लागार यांचे माफत रा पतीचे अ नशमन सेवा शौय पदक (President`s Fire Service Medal for Gallantry) 
दे यासाठ  ह  नावाशमनपाकेची सवसाधारण सभा सवानुमते िशफारस करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
महापौर नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील अिधकार  ौी संतोष कंदेवार, उप आयु , यांनी तरोडा येथील 

कॅनलजवळ असलेला अितबमण काढले तसेच कर आकारणीची वसुलीह  वबमीय के यामुळे यांचे ह 
नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते अिभनंदन करते. 

ठराव ब.७९      ठराव 
         ौी सतंोष कंदेवार, मु य लेखािधकार  तथा उप आयु , यांनी तरोडा येथील कॅनलजवळ असलेला अितबमण काढले तसेच कर 
वसुलीह  वबमीय के यामुळे यांचे ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानमुते अिभनंदन करते. 
महापौर नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील अिधकार  ौी स. अितजपालिसंघ संधु, मालम ा यवःथापक तथा 

वधी अिधकार  यांनी मनपाके या मालक तील भाडेक  माफत येणार  कर वसुली वबमीय के यामुळे यांचे 
ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते अिभनंदन करते. 

ठराव ब.८०      ठराव 
        ौी स. अ जतपालिसंघ संधू, मालम ा यवसथापक तथा वधी अिधकार , यांनी मनपाके या मालक या भाडेक  माफत येणार  
कर वसुली वबमीय के यामुळे यांचे ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानमुते अिभनंदन करते. 
वरोधी प  नेता  दसरा हा हंदचा मोठा सण अस याने कचरा उललेला नाहु . पाणी सोडले नाह  हा भेदभाव का होत आहे. इतर 

सणाला पळ पळ अिधकार  काम करताु ु   आम या सण असे का होते. मला मा हती िमळाली क  एटझेड ु
वा याने काम बंद केले आहे. तो एटझेड कंपनी ह  सणा या वेळ  काम बंद का करते या कंपनीवर आपण ु
काय कायवाह  केली याचा खुलासा करावा. 

उमेश च हाण   जातीवाद कोण या ठकाणी झाला असे  जातीवाद  कृते झालेले नाह  असे मला वाटते. नेहमी असेच हे 
करतात. सभागहृात ग धळ सु  होता. 

अ दल स ारु     ू ोउ राचा तास चालू कर यात यावा. 
उमेश च हाण    वकासाची बात करावी. जातीवाद  श द वापर यात येवू नये. यामुळे ूथम ू नउ राचा तास चालू करावा. 

पु हा ग धळ चालू होता. 
स.सदःयांचे नांव ू  ूशासनाचे उ र 

सौ. संिगता पृ वीराज राओऽे ूभाग बं. २३ म ये जवळपास १०० िमटर सेनेजलाईन टाकणेसाठ  
मी मा. आयु  साहेबांना व संबंधीत वभाग ूमुखांकडे अनेकवेळा 
पऽ यवहार केला परंतु अ ाप पयत कोणतीह  कायवाह  झालेली 
नाह  सदर ल ूकरणी कधी कायवाह  होणार याची मा हती देणे. 

ूभाग ब. 23 म ये अंदाजपऽक तयार कर यात 
आलेले आहे. सदर ल लाईन टाक याची कायवाह  
िनधीची तरतुद क न सदर ल सेनेज लाईनचे काम 
हाती घे यात येईल 



(४) 
अ.हबीब अ. रह म बागवान जेएनएनयुआरएम, गु - ा-ग  योजने अंतगत रःता बं ९ ते 

मु य जलवाह नी देगलूर नाका पयुत मु य मलवाह नी टाक यात 
आलेली आहे. तसेच बएसयुपी योजने अंतगत या लाईनलगत 
वसाहतीम ये मलवाह नी टाक यात आलेली आहे. परंतू या 
लाईनवर ल म येच राह लेले एक चबर का बांध यात आलेले नाह  
व अंतगत लाईन मु य वा हनीस का जोड यात आलेले नाह . 

सेनेज या चबरची खोली ह  15 ते 20 फुट बांधकाम 
करावयाचे अस याने व तो भाग अ यंत दलदलीचा 
आहे. या मुळे सेनेज चबरचे काम कर यास 
अडचण िनमाण होत आहे. सदर ल काम  डसबर 
16 पयत पूण कर याची कायवाह  कर यात येईल. 

स यद शेर अली महेबुब 
अली 

  जेएनएनयुआरएम, गु - ा-ग  योजने एनट सी िमल पासुन ते 
देगलुर नाका येथील तीन जलकंुभापयत पयायी राय जंग मेन 
टाक यात आलेली आहे. जेणेक न सदर ल राय जंग मेनवर ल 
असलेले याऽी िनवास, श  नगर, खुदबई नगर टंिचग माऊंड, 
ब ढार जलकंुभ सुरळ त भर यासाठ  एक पयायी राय जंग मेन 
टाक यात आलेली होती, लाखो पये खच क न सु दा आतापयत 
या राय जंग मेनची जोडणी का कर यात आलेली नाह . 

याऽी िनवास, श नगर, खुदबईनगर, शंचींग माऊंड 
व ब ढार हे 5 जलकंुभा दारे देगलुररोड वर ल 
अ ःत वातील राय जंगमेन मधुन पाणी पुरवठा 
कर यात येतो.  

JNNURM योजनेअंतगत िमल कॉनर ते देगलुरनाका 
चौक पयत न वन राय जंगमेन लाईन टाक यात 
आली असून याच रः यावर ल असले या जु या 
राय जंगमेनला 4 जागी जोडणी क न मीड करणे 
असे ूःता वत होते. या योजनेअंतगत पाईपलाईनचे 
काम झाले. परंतु जोडणीची कामे झालेली नाह त. 
JNNURM योजनेतील पुढ ल िनधी शासनाकडन ू
अ ाप अूा  आहे.  

पाईप लाईनची मीड झा यास हे जलकंुभ कमी 
वेळात भ  शकतील. या कारणाःतव मनपाचे 
AMRC चे कंऽाटदार इ िजा क ःश. यांचे माफत हे 
ज डणीचे .16.96 ल चे काम मनपा िनधीतून 
करणे कर ता मा.आयु  यांची मा यता झाली आहे.  

यानुसार कंऽाटदाराने जोडणीसाठ  लागणारे 
सा ह य तयार क न घेतले आहे. परंतु जोडणीचे 
कामासाठ  जुनी राय जंगमेन बंद करणे, कट करणे, 
Score करणे इ. साठ  उ र नांदेड भागाचा 48 तास 
पाणी पुरवठा बंद ठेवावा लागेल. तसेच दर यान या 
काळात शहरातील पाणी टंचाई व नंतर झाले या 
अितवृ ीमुळे जोडणीचे काम झालेले नाह . पाणी 
पुरवठा राय जंगमेन लाईनला जोडणीचा कायबम 
आखणी क न हे काम लवकरच हाती घेवून पूण 
कर यात येईल. 

अ. हबीब अ. रह म बागवान १) बएसयुपी योजने अंतगत ॄ हपुर  येथील वकास कामे सात 
दवसाचे आत चालू कर यात येईल असे आ ासन मागील 
सवसाधारण सभेत आ ासन दे यात आले होते तर  परंतु अ ाप 
पयत काम चालू कर यात आलेले नाह  याचे कारण काय 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बीएसयुपी अंतगत यु ॄ हपुर  येथील अधवट 
िश लक कामे सु  करणे बाबत १०.०८.१६ रोजी या  
सवसाधारण सभेम ये सदर ल वषयावर स वःतर 
चचा झाली होती सभेतील चचदर यान ठर यानुसार 
सदर ल भागातील कामे सु  करणेसाठ  कामातील 
अडचणी या अनुषंगाने कंऽाटदारा समवेत ेऽीय 
पाहणी कर यात आली याम ये जु या 
अ ःत वातील JNNURM, नगरो थान अंतगत 
टाक यात आलेलया सेनेज लाई स व चबस पुणत: 
चोकअप झा याने सदर ल सेनेज लाई स याच 
वभागाकडन पुववत करणेसाठ  उ दवणाू -या 
अित र  बाबी इ याद  बाबत उपआयु  ( वकास) 
यांचे समवेत स वःतर चचा क न व कामाची 
Priority ठरवुन द. २९.०८.१६ पासुन सदर ल 
भागातील सेनेज लाईनचे कामास सु वात कर यात 
आली आहे तथा प स ा पावसाळयाचे दवस 
अस याने पावसामुळे कामा या गातीवर प रणाम 
होत आहे आजपयत टाक यात आले या सेनेज 
लाईन या कामाची तपिशल खालील ूमाणे आहे 

१) मोसंबी मळा भागासाठ :- 
अ) ३०० मीमी यासाची २६० मी. लांबी 
ब) आरसीसी चबस बांधकाम ९ नग 

२) िम लतनगर भागासाठ :- 



 
(५) 

२) बएसयुपी योजने अंतगत ॄ हपुर  येथे वकास कामे करणा-या 
एज सीस दंड का लाव यात आला नाह  व सदर कामास वलंब 
होत अस यामुळे सदर एज सीस काळया याद त का टाक यात 
आले नाह . 

 
अ) १६० मीमी यासाची ६४० मी.लांबी 
ब) आरसीसी चबस बांधकाम २६ नग 

३) जुनी सेनेज लाई सवर ल चबसची सफाई करणे 
६० चबस 

४) जुनी सेनेज लाई ची सफाई १.२० क.मी. 
 
 
बीएसयुपी अंतगत यु ॄ हपुर  येथील घरकुलाचे व 
मुलभुत सु वधाचे कामास वलंब होत अस याने 
कंऽाटदार मे. पंधे इ ृाकॉ स ूा.िल. सोलापुर यांना 
आतापयत . ३७,१७,५००/- एवढा दंड 
आकार यात आला आहे कंऽा◌ाटदारास काळया 
याद त टाक याचे अिधकार या वभागाकडे नसु 
ठेकेदार चे ूमाणपऽ वतर त करणा-या वभागाकडे 
आहे. 

फा ख हसेन कासीम साब  ु  ूभाग बं २८ म ये इतवारा भागात म छ  माकट येथे पाणी 
पुरवठा लाईन टाकणे व याबाबत मा. महापौर व मा. आयु  यांना 
लेखी पऽा दारे कळ वले तर ह  अदयापपयत काणतेह  कायवाह  
कर यात आलेली नाह  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

म छ  माकट संघसेन नगर समोर ल ग ली (घर 
ब.7-4-65 ते 7-4-72) सदर ठकाणी खा याचे C 

I पाई स ( यास = 80 मी.मी,लांबी = 40 मी) 
AMRC कंऽाटदाराकडन टाकुन घेवुन श नगर ु
जलकंुभा ारे पाणीपुरवठा कर यात आले. परंतु 
पाणी पुरवठाचे दाब कमी अस याची तबार ूा  
झाली. याचे कारण मु य जलवा हणी रः या या 
पृ भागापासुन चार फुट खोल अस याची श यता 
असावी. संघसेननगर भागाला पाणीपुरवठा करणा-
या जलवा हणीस जोडन घे यासाठ  कायालयीन ु
मा यतेनुसार AMRC कामगारांना लाव यात आले. 
परंतु संघसेननगर भागातील र हवाँयांनी ूःतावीत 
बॉस कने शनला चार वेळेस वरोध दशवुन 
जोडणीचे काम क  दलेले नाह त. सदर बाबतीत 
मा.फा ख हसेन कािशमसाब ु (सं.सदःय ूभाग 
ब.28 मनपा) यांना भागातील र हवाँयांची समजुत 
काढन आवँयक सहकाय दे याु स वंनती कर यांत 
आली. वषयांक त भागात स ःथतीत पाणीपुरवठा 
सुरळ त होत असुन ऊ हाळयातील पा याची 
कमतरता िनमाण होऊनये हणुन भाजीमंड कडन ु
येणा-या जलवा हणीस जाःत दाबाने पाणीपुरवठा 
कर यासाठ चा ूःताव कायालयीन मा यते या 
ूब येत आहे.ूःतावीत काम मा यतानुसार वर त 
हाती घे यात येईल. 
2) फश माकट मधील ग ली या शेवट या टोकास 
पाणीपुरवठा समःया बाबत. सदर ग लीला 
श नगर जलकंुभा ारे पाणीपुरवठा कर यात येते. 
सदर भागास पाणीपुरवठा करणार  मु यजलवा हणी 
मॅफको रोड पासुन संघसेननगर मधुन टाक यात 
आलेली आहे. टेलये डला पा याची कमतरता 
अस यामुळे पा याचे दाब वाढ व  यासाठ  AMRC 

कंऽाटदाराकडन संघसेननगर या ठकाणी न वन ु
बॉस कने शन क न घे यात आलेले आहे. परंतु 
आवँयक ूमाणात दाब वाढलेले नस यामुळे 
म छ माकट भागात अःती वात असलेली 
जलवा हणी काढनु  जाःत खोलावर उतार क न 
टाक यासाठ  AMRCकंऽाटदारांचे कामगार लाव यात 
आले होते. परंतु सदर भागातील र हवाँयांनी 
सी.सी. रःता तोडन काम क  देणार नाह  असी ु
भुमीका घेत यामुळे काम रखडलेले आहे. एकदंर त 
ूशासनाकडन दो ह  ूकरणात वेळोवळ  काम पुण ु
क न घे यासाठ  आवँयक कायवाह  कर यात 



 
(६) 

 

आली असुन ेऽावर कायदा व सु यवःथे या ू  
िनमाण होऊनये याची प रपुण द ता घे यात 
आलेली आहे. ूशासनाकडन काम पुण क न ु
घे याचे मानस असुन स.सदःय मनपा यां याकडन ु
भागातील र हवाँयांना व ासात घे याचे अपे त 
सहकायूमाणे कामे हाती घेवुन यास पुण करणे 
श य होईल. 

आनंद च हाण  1) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हद तील कैलाश नगर, 
शाह नगर वकशॉप येथून येणाू -या सेनेजचे घाण पाणी वाहत 
जाऊन नालीत पांतर होत आहे. यामुळे द २७.०६.२०१६ द 
१९.०७.२०१६ व द १९.०७.२०१६ रोजी पऽ दले होते, याबाबत काय 
कायवाह  कर यात आली ?  

२) आनंद नगर चौक वसंत नगर भागात पाणी साचते, यावर 
कोणती कायवाह  कर यात आली. 
३) मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं २१५ द. २४.०३.२०१५ 
बाबत द. ०२.०७.२०१६ रोजी पऽ  दले आहे, यावर काय 
कायवाह  कर यात आली आहे. 

वकशॉप व तरोडा ना यापासून पोिलस कॉलनी 
पयत मलवाह नी ूवाह सुरळ तपणे वाहत आहे. 
सदर मलवाह नी पोिलस कॉलनी कमाणी पासुन 
कॉलनी माग सा वऽीबाई फुले शाळा माग बाबानगर 
ते वसंतनगर चौक ते देना बँक ते नागाजुना हॉटेल 
अशी JNNURM अंतगत मलवाह नी झालेली असून 
मलूवाह सुरळ त आहे. पाऊसा दर यान सदर 
वा हणी लगत असले या ना या या पा याचा ूवाह 
जाःत अस याने ओ हर लो होतो व ते पाऊसाचे 
पाणी मलवा हणीम ये जाते व यामुळे रः यावर 
मलवा हणी ओ हर लो होत आहे. पाऊस कमी 
झा यानंतर ओ हर लो होणारे पाणी बंद होते. या 
मलवाह नी या काह  भागात मलूवाह सुरळ त होत 
नस यास आवँयकतेनूसार मलवाह नी द ःतीु / 

साफसफाई कर यात येईल. 
डॉ. व ास बालाजीराव कदम १) नांदेड शहरातील जु या व जीण झाले या इमारतींची पाहणी 

क न यावर यो य ती उपाययोजना कर याबाबत दनांक 
२७.०८.२०१५ रोजी या सवसाधारण सभेमधील वषय प ऽकेम ये 
अ.बं.वर याबाबत ूःताव ठेव यात आला होता. सदर ल ठराव 
संमत हाऊन शहरातील जु या व जीण इमारतींचे सव ण िनदश 
दे यात आले होते. याअनुषंगाने संमत झाले या ठरावानुसार 
अ यापपयत ूशासनाकडन ू काय कायवाह  झाली याची स वःतर 
मा हती देणे. 
 
 
 
 
) नांदेड शहरात स ःथतीत मु य व अंतगत र यांवर जागोजागी 
कचरा दसतो, तो कचरा रः यांवर व मोकळया जागेत टाक यात 
येतो यामुळे सवऽ घाण पसरत आहे. ते टाळ याकर ता कचरा 
संकिलत कर यासाठ  कचराकंुड  का ठेव यात येत नाह ? याबाबत 
स वःतर मा हती खुलासा कर यात यावा. तसेच शहरातील कचरा 
संकलन व यवःथापनाचे काम स या कोणामाफत के या जाते 
याची मा हती दे यात यावी. 

ेऽीय कायालय ब िशवाजीनगर/ अशोकनगर 
अंतगत जु या व जीण झाले या इमारतींची पाहणी 
वसुली िलपीक यां या माफत केली असता या 
ेऽीय कायालयाअंतगत केवळ १ इमारत याचा 

मालमता बं १-६-५० असुन याचे मालमताधारक 
ौी भगवान रघूनाथ कांबळे रा जनता नगर कॉलनी 
यांना िनयमानुसार जा.बं. ३३७/१६ द १३.०५.२०१६ 
अ वये सदर इमारत पाडन घे याबाबत नोट स ू
बजाव यात आली होती. यानुसार संबंधीतांनी 
सदरची इमारत ःवताहन पाडन घेतली आहेु ु . 
 
स ःथतीत मु य व अंतगत रः यावर जागोजागी 
कचरा दसतो कांह  कांह  तांऽीक कारणाचे कचरा 
संकलण करणारे वाहन एखा ा ूभागात वेळेवर 
जावू न शक याने नागर क कचरा रः या या 
कडेला अथवा मोकळया जागेत टाकतात या 
भागातील कचरा एखा ावेळ  वलंबाने भ न 
घे यात येतो धनकचरा यवःथापन िनयम-२००० 
ची अमलबजावणी क न शु य कचरा प रसर 
िनम ती करणेसाठ  कचराकंुडया हट व यात येवून 
याऐवजी घंटागाड दारे घरोघर  जावून कचरा 
संकलण कर यात येते व ेऽीय कायालय-ब 
िशवाजीनगर / अशोकनगर अंतगत कचरा संकलन 
व यवःथापनाचे काम स या ए ट झेड कंपनी ु
माफत के या जाते. 

डॉ.लिलता मुकंूद बोकारे स या शहराम ये रोगराईची साथ पसरली असून महापालीके या 
णालयांम ये औषधांचा मोठया ूमाणावर तुटवडा अस यामुळे 

गोरगर ब/गरजू णांचे हाल होत आहेत व ते ण इतर 
दवाखा यामधुन उपचार घेत आहेत. यावर काय उपाय योज यात 
येणार याची माह ती देणे. 
 
 
 
 
 
 
 
 

मनपाके या अंतगत सावजिनक दवाखाने कायरत 
आहेत या दवाखा याम ये येणा-या णांची 
औषधी वना गैरसोय होवू नये हणुन मनपाकेने 
औषधी व इतर सा ह याची मागणी महारा  
शासना या रा ीय आरो य अिभयान अंतगत औषधी 
व इतर सा ह याची मागणी केली आहे यानुसार 
यांनी औषधी पुरवठा कर यात येईल असे 
सांिगतले आहे व तसेच मनपाके या वतीने सोलापुर 
मनपा व ज हा श यिच क सक आरो य वभाग 
नांदेउ महारा  शासन यां याकडन औषधीचा पुरवठा ु



(७) केला आहे सदर ल औषधी मनपाके या सव 
दवाखा यात पुरवठा कर यात आला आहे व तसेच 
मनपा ःतराव न औषधीची खरेद  कर यात आली 
आहे सदर ल औषधी १० ते १५ दवसात ूा  होणार 
आहे. 

सभागहृ नेता  वरोधी प  नेता यांनी जो ू  पा याचा उप ःथत केला आहे ती बाब यो य आहे पाणी आले नसेल 
कोण याह  धमाचा सण असो पाणी पुरवठा वभागाने केला पा हजे. पाणी पुरवठा झाला नस याने यांनी 
संबधीत अिधकार  यांना फोन केला असेलच यात शकंा नाह . सणा सुद या दवशी सवाना पाणी मीळाले 
पाह जे. यात ूशासनाने भेदभाव क  नये. मला वाटते ूशासन भेदभाव कर त नाह . ूशासना या काह  
चुक मुळे पाणी पुरवठा होवू शकला नसेल यात काह  अडचणी असतील. कच-या या बाबतीत एटझेड कपनी ु
ह  नेहमी सण आला क  संप कर याची याला सवय झालेली आहे.  तो सपं करतो आ ण याचे पैसे 
घे यासाठ  संप करतो हे अगद  बरोबर आहे. असे भ वंयात होवू नये याची काळजी ूशासनाने यावी. 

वरोधी प  नेता   आ ह  बाहेर पडले क  नागर क आ हाला वचारतात क  कच-यावाला आला नाह . लोकांचा संताप वाढत 
चालला आहे. लोक आ हाला वचार त आहे. आम या अगंावर कचरा यावा असे कळत नाह . याच पेमेट 
देवून टाका. दसर  कंपनी बोलवा नाु . आ ण शहर ःव छ ठेव यासाठ  पुढे चला असे मला वाटते. याला 
ता काळ काढन टाकाू . 

दपकिसंह रावत   पा याचा ू  िनमाण झाला तो तुरट  नस यामळेु िनमाण झाला होता कारण आप या कडे तुरट  संप याची 
मा हती मला िमळाली आहे. ःथायी सिमतीम ये दोन सदःयांनी तुरट या संदभात ूःताव टाकला होता. 
याची चौकशी सु  झाली आहे. ूशासन हणते क  पाणी नस यामुळे पाणी पुरवठा होवू शकला नाह   मला 
वाटते तुरट  नस यामुळे पाणी पुरवठा होवू शकला नाह . ूशासनाकडे तुरट  उपल ध नस यामुळेच पाणी 
पुरवठा केला नाह  ह  बाब स य आहे असे मला वाटते. तर ूशासनात काम करणा-या अिधका-यावर काय 
कायवाह  करणार याचा खुलासा कर यात यावा. 

उमेश च हाण   आता माझा वरोध हा वरोधी प  नेता यांनी जी जातीवाद  भुमीका ूशासनाने घेतली असे हणाला होते 
याना माझा वरोध आहे. कारण ूशासन हे जातीवाद  नसते. ःथायी सिमती म ये एक ठराव पार त केला 
आहे क  मुलभुत सु वधा साठ  ूशासनाने खरेद  कर याची कायवाह  करावी. ूशासन हणते क  पाणी 
नस यामुळे पाणी पुरवठा होवू शकला नाह   मला वाटते तुरट  नस यामुळे पाणी पुरवठा होवू शकला नाह . 
ूशासनाकडे तुरट  उपल ध नस यामुळेच पाणी पुरवठा केला नाह  माझे असे मत आहे. येणा-या ःथायी 
सिमतीम ये चौकशी अहवाल घेणार आहे. ूशासन यात काय भुिमका घेते. सिमतीचा अहवाल काय येते यावर 
अवलबूंन आहे. ःव छतेवर जाःत ल  दयावे. 

वरोधी प  नेता   शहरात साफसफाई होत नाह  हे सवाचे हणने आहे. का ःव छता होत नाह . 
सौ. ौ दा च हाण   शहरात साफसफाई यो य प दतीने होत नाह  हे खरे आहे. शहरातील सफासफाई कडे ूशासनाने ल  दले 

पाह जे. 
बाळासाहेब देशमखु (तरोडा)  शहराला मुलभुत सु वधा देणे हे ूशासनाचे कत य आहे.  सु वधा पुर वत नसेल तर काय उपयोग आहे. 

आ ह  पा याचा टॅ स भरत नाह  काय हे सांगावे. सवात जाःत टॅ स तरोडयाने भरला आहे.   

बराच वेळ ग धळ सु  होता. 
महापौर   सगळयाचे ज हाळया या ू ासाठ च मनपात येत असतात आता मा. आयु  यांना खुलासा कर यासाठ  बोलू 

दयावे. सवाचे ू  मह वाचे आहेत.  

सौ. ौ दा च हाण   आता खुलासा घेवून काय उपयोग आहे. पा याचा वषय मह वाचा आहे. यावेळ  सम वय ठेवणे आवँयक 
होते. आता काह ह  उपयोग होणार नाह . खुलासा दयावा असे हणता हे यो य नाह . 

बाळासाहेब देशमुख (सं वधान पाट ) : या वषय पऽीकेवर दले या वेळे नुसार चालायचे कंवा नाह  हे सांगावे. तशी आता आमचा वेळ सु  
झालेला आहे. यासाठ  आ ह  आता बोल यास सु वात करणार आहोत. आपण कोणीह  बोलू नये. मा.महापौर 
यांनी ठरवून दलेली वेळ आमची आहे. 

स. शेर अली    सवाचे ू  ज हाळयाचे आहेत. आ हालाह  बोलू दयावे. 
आयु    मा. महापौर यां या परवानगीने, जे वरोधी प  नेता यांनी जो ू  उप ःथत केला आहे. यांचा ू  यो य 

आहे या कालावधीम ये मनपाचा पाणी पुरवठा जरा वःकळ त झाला होता यात शकंा नाह . काह  भागाम ये 
पा याचा ू  िनमाण झाला होता. दसरा ू  आहे तो तुरट या संदभातील असुन तुरट ची कायवाह  अिंतम ु
ट यात आहे. या सिमतीचा अहवाल ःथायी सिमती पुढे ठेवू. िनयमाूमाणे पुढ ल कायवाह  कर यात येईल. 
साईसफाईचे देयक दे याचे बाक  राह ले आहे यामुळे साफसफाई होवू शकले नाह  तर  यांचे पेमट आहे ते 
पेमट आता आपण देणार आहोत. आता साफसफाईचा वषय असणार नाह  याची काळजी ूशासनामाफत 
घे यात येईल. 

 
 



(८) 
फा क हसेनु    मा. आयु  साहेब आ ह  नगरसेवक नागर कां या संपकात राहतो. साफसफाई करणे हे महापािलकेचे कत य 

आहे. आम या वाडात आ ह  मागील चार वषापासुन नालीचे, रः याचे कामे केले आहेत.  परंतू सफाई होत 
नाह  यासाठ  आ ह  अडचणी आहोत. लोक आ हाला सफाई होत नाह  हणुन सांगतात. यामुळे आ ह  
नागर कापुढे िन तर होत असतो या साठ  सफाई िनयिमत कर यात यावी. आ ह  पाणी नस याने सु दा 
का ह तबार  के या नाह त परंतू या सफाई साठ  नागर कांना उ ेर देणे अश य आहे. पा याची 
सु वधाआ हाला िमळाली. पुण महारा  पा याकर ता परेशान होते. मनपाने आ हाला पाणी दले आहे. 
आ हाला पाच वषापासुन ऐकत आहोत.  

स. शेर अली   आ ह  लेखी ूँ न दलेले आहेत याचे उ र दे यात यावे. आ हाला सभागहृाचे िनयम मा हती आहेत. 
आम या साठ  वेगळ  भुिमका घे यात येत आहे असे माझे मत आहे. 

वनय गुरम    तु ह  बोलत असताना आ ह  बोलत नाह  मग आता आ ह  बोलत आहोत यासाठ  आपण बोलने थांबवावे. 
महापौर     सदःयांनी लेखी ू  दले आहेत याचे उ र आले आहे याचे उ र आपण यावे. सवानी शांत राहावे. 

ग धळ सु  होता. 
बाळासाहेब देशमखु(सं वधान पाट ) आ हाला वेळ देणार क  आमचा वेळ संपलेला नाह . आ हाला बोलू दयावे. 
महापौर   गायकवाड मॅडम, आपला ू  दलेला आहे काय हे सांगावे. आपण लेखी ू  दला असेल तर यावर चचावर 

होईल.  

पह ला ू  वाचुन उ र वाचुन दाख वले (आयु  महोदय यांनी) 
वरोधी प  नेता   आ ह  ू  मांडावा आ ण आपण उ र दयावे हे कती दवस चालणार. ूशासनाने काह  काम करावे कंवा 

नाह . आप याकडे एएमआरसी आहे या एएमआरसी कडून काम क न का घेत नाह . एखादया कामासाठ  
सदःयांला दोन दोन वषा का वाट पाहावी लागते. ूशासन का काम करत नाह . अिधकार  यांनी काम केले 
पाह जे यांनी काम केले तर आप या कडे ये याची आवँयकता नाह  हे काम कर त नाह त हणुन हा ू  
आप याकडे आलेला आहे.ह  वेळ येता कामा नये.याचा खुलासा करावा. 

दपकिसंह रावत   जे मह ला नगरसे वका आहेत ते वांरवार आप याकडे काम घेवून येवू शकत नाह  यासाठ  यांचे लेखी ू  
आ यास यांचे काम ता काळ पुण क न दयावे. एएमआरसी या मा यमातून कामे होणे गरजेचे आहे. 

आयु    स.सदःयांनी जो ू  वचारला आहे तो ू  असा आहे क , गु -ता-ग  म ये रःता ब 9 तयार कर यात 
आला परंतू या रः यावर ल एक चबरचे काम पुण कर याचे िश लक राह ले आहे.स या पावसाचे दवस 
अस याने ते चबरचे काम आपणास करता येणार नाह  दनांक 30 ऑ ट बर नंतर पाऊस कमी झाला चबरचे 
काम क न दे यात येईल. 

स. शेर अली   एका चेबंर मुळे पुण लाईन बंद आहे.  हे काम आपण का करत नाह . आ ह  काय लावार श आहोत काय. 
चेबंरचे काम वर त क न दे यात येईल असे सागं यात येते. पणु शहराचे सेनेजची घाण आम या एर याम ये 
आणुन सोडली आहे. यामुळे आमचे आरो य धो यात आले आहे. आम या एर याचे सेनेजचे चबरचे काम 
वर त क न दयावे यािशवाय इतर शहराचे काम पुण क न काह ह  उपयोग होणार नाह . सव घाण आम या 
एर यात येत आहे. एक चेबंर कने ट ह ट  क न दे यात यावे. आ ह  काह  लावर श आहोत काय. 

अ. हबीब बागवान   चबरचे काम क न दयावे कारण आ ह  स या लावर श आहोत हणून आमचे काम होत नाह  काय हे 
सांगावे. एक चबरचे काम करावयाचे आहे तर पुण शहराची कने ट ह ट  होवून योजना यशःवी होणार आहे.  

अ दल ु सतार   या चबरम ये मागील एका वषापवु  हादसा झाला होता. ते हा पासुन काम बंद आहे. कोणह  काम कर त नाह  
हे यो य नाह . एका चबरचे काम पुण क न दयावे. मोठ  लाईन आहे. 70 कोट चा एसट पी आपण तयार 
केला आहे एक लाईन टाक याचा वषय आहे. आपण तर न वन आहात. केसीपी या कंपनी माफत काम 
कर यात येते यांना सव प रःथीती मा हती आहे ह  कंपनी खुप मोठ  आहे. तर  हे काम वर त क न 
दे यात यावे.  

आयु    एका चबरचे काम िश लक राह यामुळे जर पुण शहराची कने ट ह ट  होत असेल तर वेळ न जावू देता एका 
चेबंरचे काम न हेबर पुव  क न दे यात यावे. असे आदेश कायकार  अिभयंता पाणी पुरवठा व मलिनःसारण 
वभागास देत आहे. यांनी काम पुण क न अहवाल सादर करावा. 

वनय गुरम   या ू ाला अनुस नच एक ू  आहे. तो ू  असा क , मी आतापयत तीन ते चार पऽ दले आहे. आता 
आपण जसे ौी अधंारे यांना ता काळ क न यावे असे आदेशीत केले आहे. यापवु  देखील असेच आयु ांनी 
आदेश दलेले होते परंतू आतापयत कामे झालेली नाह .मा या ूभागातह  कामे राह लेली आहेत. आ हाला 
आ ासन देवू नका. आ हाला आतापयत आ ासन दलेले आहे. 

महापौर   मा. आयु  साहेबांनी आ ासन दलेले आहे आपले काम होवून जाईल आपण खाली बसावे. आपला ू  
आम यापयत आला आहे.    

वनय गुरम    आ हाला केवळ आ ासन दे यात येत आहे. हे पुण करावे. 
 



(९) 
आयु    स. सदःय ौी शेर अली यांनी जो ू  उप ःथतीत केलेला आहे तो ू  महेबुब नगर, श  नगरचा जो ू  

उचलला आहे याचे उ र हे कायकार  अिभयंता यांनी वाचुन दाख वला आहे. 
स. शेर अली   मी क ती दवसापासनु हा ू  उपःथीत कर त आहे. केवळ लेखी उ र काह  यो य नाह . 15 ते 16 ल  पये 

खच क न हे काम क न घेणे आवँयक होते परंतू ूशासनातील अिधकार  हे काम कर त नाह त. या टाक ला 
भर यासाठ  श  नगर पा याची टाक  कंवा गु दारा या ठकाणीची टाक ला बंद करावे लागते ते हा ह  
टाक  भर यात येते. यामुळे आपआपासात भांडणे हो याची श यता नाकारता येत नाह . चौफाळाची टाक चे 
काम पुण झा यास या टाक ला भर यासाठ  दोन दवस  लाग ुशकतात. आपआपास आ ह  भांडणे क न 
यावे काय. ूशासन का कायवाह  कर त नाह . असे क ती दवस चालणार आहे मला सांगावे काह  तर  
उपाययोजना करणे आवँयक आहे. 

महापौर   आपण करोडो पये खच क न पा या या लाईन टाक या आहेत या लाईनला जोडणीचे काम क न घेणे 
आवँयक आहे. जोडणीचे काम क न यावे. जर हे काम झाले नाह  तर लाईन टाकुन काय उपयोग आहे. 
न हेबर मह यापुव  सव जोड याचे काम पुण क न घे यात येतील. 

आयु   (55.12) ू ाचे उतर वाचुन दाख वले पा याची लाईन टाक यात येते. संबधीत कंऽाटदाराने पा या या 
यासाची पाईप लाईन टाक यात आलेली होती.  महापौर मॅडम यांनी सांगीत याूमाणे पा याची पाईप 
लाईन या जोड याची  काम क न दे यात येईल.  

अ. हबीब बागवान   या ठकाणी सेनेज लाईनचे काम झाले आहे या ठकाणी रः याचे काम क न घे यात यावे. यासाठ  का 
वलंब लाव यात येत आहे याचा खुलासा करावा. 

महापौर     वशेष बाब हणुन अजंलीताई गायकवाड यांना बोल याची सधंी दे यात येते. 
सौ.अंजली गायकवाड   मा या वाडाम ये बीएसयुपी योजनेअतंगत सेनेज लाईन झालेली आहे. ती लाईन फेल झालेली आहे लोकां या 

घरात पाणी साचनू राहते. मी सव अिधका-यांना फोन केला आहे यांना वारंवार सांगीतले आहे. ते लोक या 
ठकाणी जेवतात याच ठकाण संडासचे पाणी असते. ते पाणी पाहन गेले पा हजे याची उपाय योजना करावीु . 
सोनसळे यांनी फोटो काढन आणलेला आहेू . माझा दसरा ू  आहे कु , माझी पस तपास यात आली ती का 
तपास यात आली ती माझीच का तपास यात आली मी काय गु हेगार आहे. मी स. सदःय आहे. इतर 
लोकांची तपासली क  ना ह  हे मला मा हती नाह  याचा मला खुलासा कर यात यावा. तीसरा ू  आहे दलीत 
वःतीचे 17 कोट  पये आले या पैँयाचे काय झाले आ ण काय होणार आहे याची मा हती दे यात यावी. 
याचा खुलासा दे यात यावा. 

नगरसिचव   महापािलका सव साधारण सभे या िमट ंगम ये अनवाधानाने दोन-तीन घटना घड या आहेत. या घटना 
भ वंयात  घडू नये. अिधकार  / स.सदःय यांचे सुर े या ीने आपण तपासणी कर यात येत आहे. हे 
आदेश मा. महापौर मनपा नांदेड यां या आदेशा वये कर यात आलेले आहे.  

अशोक उमरेकर   मा. महापौर याचंा आदेश आहे काय अस यास तो आदेश आ हाला दाख व यात यावा. पोलीसानां आपण 
आदेश दले आहे. मह ला सदःयानंा तपास याचे आपणास अिधकार आहेत. आपण तपासणी क  शकता काय 
याचा खुलासा करावा. 

स. शेर अली  सुर ेची जबाबदार  आली असे आपण सांगता. सुर ा कोणाची करावी हे सांगावे. ह  कर याची आपणास का 
आवँयकता पडत आहे आपण काम कर त नाह  हे सांगाना. यामुळे आपण असुर ीत आहोत असे वाटायला 
लागत आहे.  
ग धळ चालू होता. 

बाळासाहेब देशमखु (सं वधान पाट )   नगरसिचवानी उतर देवू नये याचा खुलासा महापौरांनी दयावा. म हलांना तपासणी कर याच 
अिधकार आहे. पोलीस कमचार  का तपासणी कर त आहे याचा खुलासा करावा. 

अशोक उमरेकर    आ हाला चेक केले नाह  काह  विश  लोकांनाच का चेक केले आहे याचा खुलासा करावा. 
बाळासाहेब देशमखु (सं वधान पाट )  मला सु दा चेक केले नाह . यांनाच का चेक केले. काय कारण आहे यांना चेक कर यात आले 

आहे. 
सौ. ौ दा च हाण   पु षांनी चेक करावयचे होते म हलांनाच का चेक केले याचा खुलासा करावा.  

वनय िगरडे पाट ल   माग या िमट गंम ये काह  जनानी मटन घेवनू आले होते यामळेु पु षांना देखील चेक करावे. 
उमेश च हाण   सव साधारण सभेत येणा-या सव सदःयांना चेक कर याचे आदेश दे यात यावे. तपासणी क नच सभागहृात 

सोड यात यावे असा िनयम तयार करावा. 
सभागहृ नेता मा. महापौर मॅडम आपण िनणय यावा क  सवाना चेक करावे. यानुसार सवाची तपासणी कर यात येईल. 

आपण िनणय घेतला तर आ ह  आप या पाठ मागे आहोत याची काळजी क  नका. आ ह  आप यासोबत 
आहोत. 

सौ. ौ दा च हाण   सवाच तपास यात यावे एका तपासावे दसु-याला न तपासता आत सोड यात येत आहे एका एक आ ण दसु-
याला दसर  वागणुक हे यो य नाहु . सवाना सारखी वागणुक दयावी. 



(१०) 
महापौर   मी या सभागहृाचा पठासन अिधकार  हणुन आहे. पठासन अिधकार  या ना यांने िम तपासणी कर याचे 

आदेश दलेले होते यामुळे तपासणी कर यात आली आहे या या हाती बॅग/कॅर बॅग आहेत यांना तपासले 
आहे. हे आदेश िम दलेले होते. सभागहृात जो अनुचीत ूकार झाला याचा अहवाल मा. ज हािधकार , मा. 
पोलीस अिध क यांना पाठ वला आहे. तपासणी कर याचा िनयम आप या मनपात नाह  तर वधानसभा व 
लोकसभाम ये देखील तपासणी होत असते. आपण न वन काह ह  केलेले नाह . पढु या वेळेस पासनु तपासणी 

 कर यात येईल. म हलानी छोटया पस घेवून यावे. जर तपासणीला सामोर जावयाचे नसल तर. मा या 
सुर ेपे ा सवा या सुर ेतेसाठ  केलेला िनयम आहे. हे सव सदःयांनी ल ात यावे. 

सौ. अंजली गायकवाड  आम या ूभागातील बीएसयुपी अतंगत झाले या लाईनचे काय करणार आहात याचा खुलासा करावा. 
महापौर   बीएसयुपी या लाईन चोअकप झालेले अस याने ूशासनाने ता काळ सेनेजचे पाणी वाहते क न दयावे तसेच 

लाईन सु दा द ःत क न घे यात यावीु . 
आयु      ड यूचा ू  
डॉ. शीला सुनील कदम स या नांदेड शहराम ये डगू हया रोगांची साथ जोरात 

चालु आहे तर  आतापयत कती डगू या पेशंटची न द 
झालेली आहेव आतापयत कती पेशंट डगू हया 
रोगांनी मू यू पावले आहेत व याबददल काय 
ूितबंध उपाययोजना केले या आहेत हे कळावे ह  
वनंती. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१)  नांदेड या मु य ठकाणी जनतेस ड यु वषयी जनजागतृी 
हो या या ीने व यावर उपायोजना कर या या ीने 
शहराम ये व वध ६ ठकाणी मोठे होड ं जस लाव यात आले 
आहेत याम ये ड यु आजारावर कसे मात करायचे आहे या 
वषयी मागदशन कर यात आले आहे. 
२) नांदेड शहराम ये मनपा अरो य वभागा अंतगत एकुण १६ 
झोन असुन या अंतगत मनपाचे वै कयअिधकार  आरो य 
कमचार  तसेच शहरा म ये वशेष कंटेनर स ह मो हम खाजगी 
निसग ःकुल या ५० व ा या माफत १६ झोन अंतगत पुण 
शहरात घरोधर  जावुन कंटेनर तपासणी व आरो य िश ण 
दे यासाठ  मो हम राब व यात येत आहे तर  जनतेने सहकाय 
करावे 

३) नांदेड शहराम ये ड यु वषयी जनजागतृी हो या या ीने 
शहरामधील १३८ शाळांम ये ूाथने या वेळेस मनपा वै कय 
अिधकार  माफत जनजागतृी व मागदशन कर यात येत आहे. 
४) शहरवासीयांना ड यु वषयी मा हती हो याचया ीने नांदेड 
शहराम ये व वध भागाम ये हःतपऽीका दारे जनतेस 
जनजागतृी कर यात येत आहे. 
५) नांदेड लोकन केबल ट ह वरा लोकांना ड यु वषयी 
जनजागरण हो या या ीने मा हती ूिस द  दे यात आली 
आहे 

६) नांदेड शहराम ये व वधस गणेश मंडळे वनीयंऽामाफत 
ऑडओ कॅसेट ड यु वषयी जनजागतृी कर यात आली आहे. 
७) नांदेड शहरातील रे वे ःटेशन, बससटॅ ड या मु य गद या 
ठकाणी ड यु वषयी जनजागतृी हो यासाठ  ऑडओ कॅसेट दारे 
मा हती ूसार त कर यात आली. 
८) शहरातील नाले डबकेवर ितन पथकामाफत डासअळ नाशक 
औषधी फवारणी कायबम राब व यात येत आहे दररोज ५ 
ूभागाम ये फवारणी कर यात येत आहे. 
९) शहराम ये कायमःव पी डास उ पतीःथापना म ये 
ग पीमासे सोड यात येत आहे. 
१०) शहरातील खाजगी णांलयांना पऽ देवुन ड यु द षत ु
णाबाबत दैनं दन मा हती दे या या सुचना कर यात आ या 

आहेत. 
११) शहराम ये सव आरो य कमचा-या माफत दैनं दन ताप 
णांचे स ह ण क न र नमुने व ड यु स ंय णांचे 

र जल नमुने  घे यात येत आहे ड यु द षत िनघाले या ु
णां या घर  व पर सरात धुरफवारणी कर यात येत आहे. 

१२) नांदेड शहरा म ये माहे स टबर १६ म ये एकूण २९ ड यु 
द षत ण आढळलेले असुन व माहे जानेवार  ु १६ ते स टबर 
१६ पयंत एकूण ५३ ड यु ण आढळलेले आहे सदर ल सव 
ण उपचारानंतर बरे झाले आहेत. 

१३) नांदेड शहराम ये १ जानेवार  १६ ते ३० स टबर १६ पयत 
ड यु आजाराने एकह  मृ यु झालेला नाह . 
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१४) नांदेड शहराम ये आरो य कमचार  व ःवयंसेवक माफत 
कंटेनर स ह कर यात येत असुन कर यात येत असुन १ 
स टबर १६ ते २९ स टबर १६ पयत एकूण १६४५६ घराम ये 
३८०२९ कंटेनर तपास यात आले व ७७१ घराम ये दषीत ु
कंटेनरम ये ड यु डासा या अळया आढळून आले. 
    तसच अ.बं. १ ते १४ ूमाणे शहराम ये ड यु, 
िचकुनगुिनयाचे ूमाण आटो यात ये यासाठ  व वध 
उपायोजना क न ड यु या रोगावर मात कर यात आले आहे 
स या नांदेड शहराम ये शासक य ूयोगशाळा म ये जानेवार  
१६ ते २९ स टबर १६ पयत ५३ ड यु द षत ण आढळले ु
आहेत सव ण उपचारानंतर बरे झाले आहेत. 
     तर  सव जनतेस आवाहन कर यात येते क  सांडापाणी ८ 
दवसातुन एकदा रकामे करावे व कोरडा दवस पाळावे जेणे 
क न ड यु या आजावारावर यशःवीपणे मात करता येईल. 

डॉ. िशला कदम   यातील ब-याच गो ी या कागदोपऽी आहेत. ू य ात कायवाह  झालेली नाह . क टेनरची तपासणी कोण या 
भागात झाली आहे. मी या या ठकाणी चौकशी केली या ठकाणी क टेनरची तपासणी झालेली नाह . 
मा या ूभागाम ये 8 न ड यू या तापाचे आढळले आहे. या एर याम ये कोठे क टेनरचा तपासणी 
कर यात आली नाह .  फवारणी साठ  वांरवार सांगीत यानतंर फवारणी कर यात आली आहे.  कोण या 
भागाम ये हे सगळे झाले याचा खुलासा दयावा. टोईम टेबल देत होतो याूमाणे फवारणी कर यात यावी.  

सभागहृ नेता  मनपाकेकडून जी उपाययोजना केली जाते याची मा हती संबधीत स.सदःयानंा दली जात नाह . यांनी 
सुचना के यानंतर आपण काम केले तर याचा फडबॅक यांना दे यात यावा.  

आयु    स.सदःयांनी जो ू  उप ःथत केला आहे. संबधीत वभागास सचुना दले या आहेत 1 स टबर ते 29 स टबर 
पयतचा अहवाल आहे यात 38456 एवढया घराचा स ह केला आहे.यात 773 घराम ये दषीत आळया ु
आढळन आले या आहेतु .  एक वेळापऽक तयार क न याूमाणे फवारणी कर यात येत आहे. या 
एर याम ये ड युचे न आढळन आलेले आहेत या एर याम ये स ह कर यात येत आहेू . 

महापौर     ू येक वाडात क टेनरची तपासणी क न घे यात यावी वारंवार तबार  येत आहेत. 
सर जतिसंह िगल  फवारणीचे काम होत नाह  केवहा कागदोपऽीच दाखव यात येत आहे. शहराम ये अनेक भागाम ये डे यूहोत 

आहे यासाठ  आरो य अिधकार  यांचेवर कायवाह  करावी. 40-40 लोक आहेत ते काय काम कर त आहे. 
मलेर या अिधकार  काय कर त आहेत. आरो य अिधकार  काम कर त नाह त. 

बाळासाहेब देशमखु(तरोडा)  मा या वाडात 14 पेश ट होते. काह चे िनगेट ह होता. ओकांरे र नगर या ठकाणचे पेश टचे नांव प ा व 
दवाखा याचा प ा दला होता. यावर आरो य अिधकार  यांनी काह  कायवाह  केलेली नाह . ूभागातील 
नागर क टॅ स भरतात यांना मनपा आरो य, दवाब ी व इतर सु वधा पुर वणे बंधन कारक आहे. 
आरो या या ीने आपण यो य ती उपाययोजना करणे आवँयक आहे. एक तर  फॉगीन मशीन चालू आहे 
काय याचा खुलासा करावा. आरो या या ीने आपण काय सु वधा पुर व या आहेत याचा खुलासा करावा.  

अ दल स ारु    आरो य अिधकार  का हह  काम कर त नाह त. स या शहरात ड यूचे ूमाणात खुप वाढले आहे क  काय हे 
मलेर याचे लोकांचे घर  काम कर त आहेत क  काय. आता ते मोटारसायकल वर फरत आहेत. माजी 
नगरसेवका यांना ड यू झाला होता. मग आरो य अिधकार  काय काम कर त आहे. हे कळत नाह . हे मुले 
कोठे काम कर त आहेत हे सांगावे. महापौर/उपमहापौर यांचे कडे रोज आढावा दे यात यावा. डॉ. िशला कदम 
यांनी जो ू  उप ःथती केला आहे यांचे मी ःवागत करतो.पदािधकार  यांची देखील जबाबादार  आहे सवा 
नगरसेवकांनाह  मा हती माळाली पा हजे. साफसफाईचे कर यात येत नाह  ती कर यात यावी. फॉगींन मिशन 
बंद आहे ती द ःत क न घे यात यावीु . 

वरोधी प  नेता   अ दल स ार साहेब हे महापौर होते यांनी चांगली  सवय  लावली असती जर ह  वेल आली नसतीु . 
(ग धळ चालू होता) 

अ दल स ारु     आ ह  कसे काम केले हे यांचा काह  मा हत नाह  हे इंटरवल मधनू आलेले आहेत. 
आयु    सभागहृाने या सुचना के या आहेत याची त काळ न द वैदयक य अिधकार  यांनी घेवून याूमाणे 

कायवाह  करावी. 
अ दल स ारु     मी महापौर होतो. ते हा पासून हा ू  सु  आहे ते हा त काळ हा ू  सोड व यात यावा. 
आयु      फा ख हसैन यांनी पाू चवा ू  वाचुन दाखवला........ 
फा क हसेनु     ह  बीएसयुपी मधली लाईन नसनु एएमआरसी मधून करावी, अिधकार  काम कर त नाह त.  
आयु    स.सदःया या भावना ल ात घेवून कायकार  अिभयं यांने याची न द यावी. अिध क अिभयंता यां या 

अिधनःत हे काम करतील. 
फा क हुसेन    हे काम पुण कर यासाठ  मला तार ख दे यात यावी. 
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आयु      ू ब 8 आनंद च हाण वाचुन दाखवावा. 
आनंद च हाण   मी दोन म ह यापुव  याबाबत पऽ दले होते, झोन एबीसीड म ये काय झाले. यातील अनिधकृत बांधकामे 

करत आहेत. पु याचा ब डर नांदेडम ये काम करत आहे. मोठ-मोठया जाह राती लावत आहे. आ ण सव 
सामा य नागर कांना सदिनका वकत आहे. अनिधकृत अस यामळेु यां या भुदड नागर कांना सोसावा लागत 
आहे. या ब डरवर काय कायवाह  करणार याचा खुलासा करावा. आपले इमारत िनर क काय काम कर त 
आहेत ते िनयंऽण का ठेवत नाह  यांना दोषी ठरवून कायवाह  करावी. 

आयु    झोन एबीसीड  जी बांधकामे सु  आहेत. यां यावर ओनरिशप अ टनुसार संबधीत ब डरवर कायवाह  
कर यात येईल शहरात होणा-या अनिधकृत बांधकामाची चालू आहेत ते बांधकामे वर त पाड यात येतील 
यावर आ ह  कायवाह  करणार आहोत. 

आनंद च हाण    इमारत िनर कावर आपण काय कायवाह  करणार आहात यांनी या बांधकामा बढावा दला आहे.  

आयु      जे इमारत िन र क दोषी आढळतील यावर िन त कायवाह  कर यात येईल. 
दपकिसंह रावत   एखादा ब डर आहे यां यावर आपण का कायवाह  करत नाह . सव सामा य नागर का हा सदिनका होत 

असतांना बॅकाचे कज घेवून घर घेतो याची काय चुक आहे. जेवढ   चुक या ब डरची आहे यावर आपण 
दंड का लावत नाह. अिधका-याला कमीत कमी 25000/- पये दंड लाव यात येते. तो का लावत नाह . 

उमेश च हाण   नांदेड शहराला कती एफएसआय आहेत. आपण एफएसआय म ये वाढ क  यामुळे आपला फायदा होवून 
मनपाचे आिथक उ प न वाढेल. नगरसेवका या तबार  देखील कमी होतील बांधकाम परवान या कती पड ग 
पडले या आहेत याची माह ती दे यात यावी. 

सभागहृ नेता  शहरात अनिधकृत बांधकामे होत असताना ती पाड यात यावी असे आपण नेहमी हणतो मनपा या 
इमारतीह  अनिधकृत आहेत ती कुठे आहे ते सांगणे उचीत नाह . ब डर हे अनिधकृत ब ड ंग बांधकात 
आ ण सवसामा यना वकतात या ब डरवार आपण कायवाह  का करत नाह  ते हाडिशप सु दा क न घेत 
नाह त  यामुळे मनपाचे आिथक उ प न कमी होत आहे.एफएसआय आता कोणी बांधत नाह  हाडिशपमधुन 
काम क न घेतले पाह जे. आपण असे काह  करत नाह .  

स. सर जतिसंह िगल   मागील 5 म ह यापासुन बांधकाम परवान या थांब या आहेत. यामुळे मनपाचे आिथक नुकसान होत आहे. 
तसेच ब डरपासुनह  नुकसान होत आहे. महाराजा रण जतिसंघ माकटह  अनिधकृत आहे ते बीओट  वर 
दे यात आले आहे.  यामुळे थाटात उदघाटने होत आहेत. सव जाती धमाचे लोक महराजा रण जतिसंघ 
यां या मंऽीमंडळात होते परंतू या ब डरनी यांचे नांव  या माकटला िलहलेले न हते. दोन म ह याला 
दकानाचे उदघाटन ु होत आहेत आपण यांना र ज ी का क न देत नाह त आपला ट स का वसुल क न 
घेतला जात नाह  यामुळे मनपाचे नुकसान होत आहे अमवाल माकटचे नांव देखील यांनी स मान टावर 
केले होते असे नांव बदलता येत नाह  दोन समाजाम ये वाद झाला असता. मनपा स म नाह  का ?   िशख 
समहा या लोकानंी नांव टाकुन घेतले तो अरोबो पये कमावत आहे. तो हाडिशपम ये पण येत नाह  
आपणाला 3 ते 4 करोड पये येवू शकतील. बांधकाम परवानगी घेतील नाह . 2-3 मचे घरबांध यावर 
आपले इमारत िनर क कायवाह  करतात.ते मालकाना झाले आहेत यावर कायवाह   कर यात यावी. 
ब डरला दंड लावला पा हजे. मा.महापौर व आयु  साहेब आपणास माझी ह  वनतंी आहे. 

अ दल स ारु    मोठ-मोठे  ब डरला नोट सा  देता येतात क  नाह  हे सांगावे फ सु दा भर याची आवँयकता नाह  काय. 
बीओट  त वावर काम क न घेतले  आहे. बीओट  त वाची बांधकाम परवानगी घेतली  रण जतिसंघ माकटची 
का घेतली नाह . यामुळे िनधी बुडाला आहे अिधका-यांनी बांधकाम परवानगी घेवू नये असे हणत होते. 
आपण एक चांगले अिधकार  आपण महसूल बुडवणार नाह  असे आ हाला वाटते. आपणला पैसे वापस 
कर याची वेळ आली आहे तेथे  काह  तेथे काह  घटना घडली तर आपण काय उ र देणार आहोत. आनंद 
च हाण यांचे अिभनंदन करतो यांनी हा ू  उप ःथत केला आप याकडे 500 बांधकाम परवानगी या फाईल 
थांबले या आहेत यामुळे लोक हे अनिधकृत लोक हे अनिधकृत बांधकामे क  शकतात. मा. ौी जी.ौीकांत 
यांनी एक कलम िलहलेले आहे यानुसार  अमवाल माकट हे आप या ता यात ठेव यात यावे मनपाला एकह  
रेःट हाऊस नाह  आताचया आता ता यात घे यात यावे यांना आवँयकता असेल तर यां याकडून आपण 
पैसे भ न यावे. 

सभागहृ नेता  टडर लॉज ूमाणे इंब मटल एफएसआयचा फायदा मनपाला झाला पा हजे परवानगी दे यात येवू नये असे 
हणाले होते. अिधक या एफएसआयची वसलुी यां याकडून क न घे यात यावी.कंऽाटदाराला ते आ हाला 
दयायचे नाह  जो खच आहे तो मनपा दयावा. 

बाळासाहेब देशमखु(तरोडा)   2012 ला एक ठराव पार त झाला या ठराव ब 98 मंजरू केला आहे. महाराजा रण जतिसंघ माकटचा होता. 
या माकटला हाडशीपचा फायदा दे यात येवू नये ते बांधकाम पाड यात यावे असा झाला होता. आ ह  माह ती 
घेतली असता बांधकाम परवानगर  दे यात आली नाह  असे आ हास ूशासनाने सांगीतले परवानगी नाह  
हाडिशप नाह  मग इमारत उभी कशी राह ली याचा खुलासा करावा. हाय कोट, सुूीम कोटम ये गेले होते.  



(१३) 
मग काय याचा आपण कँपाकोला करावयाचे आहे काय मग कँपाकोला पडली मग हेह  पाडणार काय. 
र ज ीची कंमत सु दा भरली नाह . ूशासन हे गु ेदारा या मनपावर चालते काय.  व हत मुदतीत काम पुण 
झाले का.  कंऽाटदारा या मनावर चालते क  मनपा या मनावर याचा खुलासा करावा. 

स. शेर अली   हे जे हा बांधकाम चालू होते यावेळेस 53 – 54 ची कायवाह  कर यात यावी. इमारत िनर कने 53,54 ची 
कायवाह  का केली नाह . 

वरोधी प  नेता  यावर कायवाह  होईल काय. ह  इमारत पाडणार आहात काय तु ह  ता यात जर घेतली तर महापौरांचे व 
आयु ांचे मी याच ठकाणी अिभनंदन करतो. बांधकाम परवानगी घेतली नाह  या दोषीवर कायवाह  करणार 
क  नाह . काह  हादसा जर झाला  व कोटात ूकरण गेले तर मनपा याचा जबाबदार राह ल. या 
कंऽाटदाराला दंडासह त वसूली करावी यासाठ  सभागहृाची संमती आहे. 

आयु    मनपा हदद त इमारत उभी राहते या इमारतीची रतसर परवानगी घेतली पा हजे. जे कोणी दोषी असतील 
यावर िन ीतपणे कायवाह  कर यात येईल.   

अशोक उमरेकर   शहरातील डॉ टरलाईन म ये मोठया ूमावावर अनिधकृत बांधकामे झालेली आहेत यावर कायवाह  करणार 
क  नाह  हे डॉ टर लोक खेडयातील लोकांकडून मोठया ूमाणात पैसे वसूल करतात यां यावर कायवाह  का 
कर यात येत नाह  या डॉ टरांनी अडंरमाउंड पाक गम ये  लॅब केलेली आहे ते अनिधकृत आहे. या सवावर 
कायवाह  करावी यामुळे आपणास कज घे याची गरज पडणार नाह  एवढे उ पन होईल. 

वनय गुरम   सव पदािधका-याचे मी अिभनंदन करतो. यांना उिशरा का होईना ह  गो  ल ात आली. गे या मीट ंगम ये 
माझा आवाज दाब यात आला होता. मी हा ू  उप ःथत केला होता. सवसाधारण सभेनतंर, ःथायी सिमती 
हे सवात मोठ  सभा आहे. बरेचसे असे वषय असता  क , ःथायी सिमतीला िनणय घे याचे अिधकार 
असतात. मी जे लेखी दलेले आहे यावर आपण कधी कायवाह  करणार हे सांगावे. 

सभागहृ नेता  लेखी तबार येतात याचा मागचा हेतू तपासला पाह जे जर ते सावजिनक कामासाठ  असेल तर यावर 
िन ीत कायवाह  केली पाह जे. 
ग धळ चालू होता. 

आयु      एखादया तबार म ये त य असेल तर यावर िन ीत कायवाह  कर यात येईल. 
उमेश च हाण   ःथायी सिमतीम ये आपण अनिधकृत बांधकामा वषयी चचा  करता येत नाह  असे उपआयु   हे हणाले 

होते. असे यांना हण याचा कोणताह  अिधकार नाह .   

ग धळ सु  होता. 
आयु    मा. महापौरा या परवानगीने नांदेड ज हया या दौ-यावर रा याचे मा. मु यमंऽी महोदय हे येणार 

अस यामुळे मी सभागहृ सोडत आहे. उप आयु  वकास यांनी ूशासना या वतीने सभेत उप ःथत रहावे. 
ूािधकृत अिधकार  तथा उपआयु  ( वकास) डॉ. क णा जमदाडे  यांचा ू  दाखवला. 
डॉ.क णा जमदाडे   दनांक 17.9.2014 ला मनपा य सभेत वाघाळा या ूभागाची अ यंत बकट अवःथा आहे.  

ग धळ सु  होता. 
वाघाळा हे गाव मनपा या हदद त असुन मनपात आपण व वध योजना राब वत आहोत. लोक सवला येताता 
ते हा हेच का वाघाळा  गाव असे वचारतात ते हा मला मान खाली घालावी लागते.  मा या ूभागाची फार 
वाईट अवःथा आहे. मला मा हत आहे क , 100 ट के ू  सोडवता येत नाह त परंतू थोडे तर  ू  सोडवले 
पाह जे अशी माझी इ छा आहे. आज चार वष पुण झाली  एकह  काम पुण पणे माग  लागलेले नाह  ह  
माझी इ छा नसुन तेथील नागर कांची इ छा आहे.  मा या ूभागात रःते, सेनेज  पाणी,लाईट, ना या 
यापैक  एक तर  समःयाचे अनिधकृत बांधकामाचे ू  सोडवले पाह जे होते. परंतू हे काह  ू  सुरटत नाह त.  
बजेट नाह  असे आपण हणतो असे असतानाह  बरेच कामे होत असतात. कमान एक ट कातर   काम 
माझे हावे अशी माझी इ छा आहे.  एखादा या ठकाणी कमान तर  उभी करावी हणजे ते गांव समजले 
पाह जे. मला याव न एक शेर आठवते.  

बादलो को आने क  साजीश हईु  

हर एक को घर मे जाने क  साजीश हईु . 
जन के घर िमटट  के थे  उनी के घर साजीश हईु . 
माझा ूभाग आर ीत ूभाग आहे मला याय मीळत  नाह . मा यावर अ याय होतो असे मला वारंवार 
वाटते. मा या ूभागातील कामे के हा करणार आहेत याचा खुलासा कर यात यावा. 

ूािधकृत अिधकार     स.सदःयांनी जो ू  उप ःथत केला आहे यां या ूभागातील कामे ह  बीएसयुपी, जेएनएनयुआरएम माफत 
हाती घे यात आले आहेत.  जेएनएनयुआरएमचे दसु-या ट यातील काम ूगती पथावर आहे.  या योजनेचे 
काम पुण झा यावर या ठकाणी सु वधा उपल ध होवू शकतील.  

डॉ.क णा जमदाडे   मुलभतु सु वधा अ जबात पुर व यात आले या नाह त. आ ह   िनवडून आ यापासुन वारंवार सागंत आहोत 
क , सेनेजचे काम करावे हणुन पण काम होत नाह . 



(१४) 
ूािधकृत अिधकार    जेएनएनयुआरएम सेनेजचे काम स या चाल ूआहे.  सेनेज लाईनची समःया काह  कालावधीम येच सुटणार 

आहे.  बीएसयुपी या इ ृाःश चरचे  जे काम आहे ते शहरातील 65 ट के भागात करावयाचे  िश लक 
राह ले ते िनधी अभावी. जसा िनधी उपल ध होईल जसे हे कामे पुण कर यात येतील. 

डॉ.क णा जमदाडे   मी केवळ एक ट का कामाची आपणाकडून पुण क न दे याची मागणी करत आहे यासाठ  कती कालावधी 
लागेल याची तार ख दे यात यावी. 

ूािधकृत अिधकार    ौी िगरडे पाट ल यांनी मांडलेला ू . 
साधारणत: दपवालीनंतर फेरिनवीदा मागव याची ू बया सु  कर यात येईल. 

वनय िगरडे पाट ल   ःथायी सिमतीला िन वदा मागव यात आ या हो या याम ये एबीसी असे तीन झोन या मागवी या हो या. 
या यानंतर  तीन वेळेस िन वदा मागवुनह  आप याकडे एकह  गु ेदार आलेला नाह .  जे गु ेदार आले होते 
याची मा हती ःथायी सिमती पुढे आली होती.  मनपा या िनयम व अट  आपण लाव या हो या  मुळे ह  
िन वदा भर यात जाःत लोक आले  या नाह त याम ये एकच िन वदा भर यात आली होती याचा िनणय 
घे यासाठ  ःथायी समोर ठेव यात आली होती. यावेळस ःथायी सिमतीने असा िनणय दला होता क  दसर  ु
िन वदा मागव यात यावी. इतर मनपाकडे मोठया सं येने लोक काम कर यासाठ  िन वदा भरतात. परंतू 
मनपाने या अट  टाक या हो या या अट मुळे कोणीह  िन वदा भर यासाठ  पढेु येत नाह  हे ल ात आले  
िन वदे या कोण या अट  आहेत. यामुळे कोणीह  आप या कडे येत नाह .  अशा यापुव  काय घटना 
घडले या आहेत  क , आप याकडे कुणी  येत  नाह . आता या कंऽाटदाराला आपण पुण पैसे देतो.  तर  
आप याकडे कोणी का येत नाह . जर यां या वारंवार तबार  आ या तर याला आपण एका वषा या आत 
काढ शकतो पण या एज सी या तर अनेक तबार   आहेतू . तर  याला का ठेव यात आले आहे दनांक 
30.6.2015 ला दसर  िनवीदा काढ यात  यावी असे सांगीतले तर  ती काढली ु नाह . आज  जवळपास  पंधरा 
मह ने होवून गेले तर ह   िन वदा का काढली नाह . आता दसरा- दवाळ  आहे आ ण मागे पावसाळा होता 
यामुळे एज सी बदलणे श य नाह , कधी पावसाळा, कधी सण असे सांगीतले जाते. तर  आज पासुन टडर 
ूब या सु  क न तया एज सीला काढन टाकावेु . 2 ऑ टोबर आपण ःव छता अिभयान राबवल होत. मग 
काय आपले कमचार  ःव छता करतील तर यांनी काय करतात. ूशासना या माफत आपण आता तर  
गंभीर आहात काय.  मलेर या डगु या सारखे आजार पसरत आहेत ःव छता होत नाह . लोक नगरसेवकाला 
फोन करतात. नगरसेवकाने फोन लाव यावरच कचरा उचलला जातो. नगरसेवक िन वदा काढत नाह त 
अिधकार ूशासनाचे आहेत. तर ह   या एज सीला  का ठेव यात येत  आहे. याचा खुलासा करावा. मा. 
मु यमंऽी महोदय नांदेडला येत अस याने हा ू  मी पुढ ल सभेत ठेव याची वनंती केली होती.    

ूािधकृत अिधकार    लेखी कळव याूमाणे  िन वदा ू बया एका म ह या या आत सु  कर यात येईल. िनयम व अट या 
अ यास क न या शहरात जाःत ूमाणात सफाईचे कंऽाट घे याकर ता कस जाःत  येतील याची काळजी 
घे यात येईल. 

ूािधकृत अिधकार    जागेचे कागदपऽे दे यात यावी याूमाणे कायवाह  कर यात येईल. 
सौ.र जया बेगम    िनधी उपलबध आहे. जागा उपल ध आहे  यामळेु अगंणवाड ला आता या आता मा यता दे यात यावी. 
महापौर     जागे चे कागदपऽ दे यात यावी. 
सौ.र जया बेगम   आ ह  वारंवार आम या ूभागाचे ू  मांडतो. यावर कायवाह  होणार क ,  नाह  हे आ हाला सांगावे. 

आ हाला लोकांनी िनवडून दलेले आहे. कच-याचे ढगारे अनेक आहेत यात आळया होई पयत या ढगा-
यांना कोणीह  मनपाचे सफाई वभागाचे कचरा उचलत नाह त. ड आरड एचे लाभाथ  आहेत ते सु दा खुप वाट 
पाहत आहेत मी आर ीत वाडातनू िनवडून आलेली आहे. दलीत वःतीचा िनधी मागे वापस गेला आहे. या 
दिलतवःतीचे कामे होणार आहेत क  नाह त.  दलीत वःतीचा आता  िनधी परत आला  आहे. यामुळे 
आतातर  कामे करावे. 
ग धळ चालू होता. 

वरोधी प नेता  दलीत वःतीचा िनधी वापस जा याचे कारण काय  होते. द णचे आमदार यांनी हा ू  उप ःथत केला होता 
तो िनधी परत जा याचे कामरण काय आहे. हे पैसे पु हा दवाकर रावते साहेबांने परत आनले आहेत 
अदयापह  पैसे का खच होत नाह . हे तु हाला या शहराचा वकास करावयाचा नाह  काय. 

बाळासोब देशमुख(सं वधान पाट ) दड वषाम ये काम आपले केले नाह  आपणास पैसे खच करावयाचे नाह  काय याचा खुलासा करावा. 
ग धळ चालू होता. 
आपण या ठकानी पैसे मागणी करता या ठकाणी पैँयाची मागणी करता मग आलेले पैसे का खच करत 
नाह  याचाह  खुलासा कर यात यावा. 
पु हा ग धळ सु  होता. 

अशोक उमरेकर   दलीतवःती या र कम का खच केली नाह  याचा खुलासा करावा. 
डॉ.क णा जमदाडे     दलीतवःती या र कम का खच केली नाह  याचा खुलासा करावा. 
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कोट चा िनधी येवून ह  का खच करत नाह . 
संजय मोरे   मा. ज हािधकार  कायालयात जावून चौकशी करावी. 

ग धळ चालू होता. 
महापौर     ौी बाळासाहेब तु ह  खाली बसा इतरांना बोलू दया. 
बाळासाहेब देशमखु(तरोडा)   आमचे ू  माड यासाठ  आ ह  उभे आहोत. आम या गर ब बांधवाचा पैसा का खच करत नाह  हे सांगावे. 

ग धळ चालू होता. 
महापौर    दिलत वःतीचे जनेू ूःताव ूशासनाकडे पाठवलेले आहेत ूशासन यावर अहवाल देईल. यांनतर ती कामे 

कर यात येतील. 
गफार खान   मा. महापौर, उपमहापौर, सभागहृ नेता, वरोधी प  नेता, सव गट नेते, इंचाज आयु  साहेब आता जे 

दशाभुल कर याचे उ र महापौराचे आलेले आहे. मा. मु यमंऽी महोदयांने 10 कोट  56 ल  मागील वषाचा 
दिलत वःती िनधी वापस केला. ज हािधकार  कायालयाकडून तीन वेळेस पऽ मा. महापौर व आयु  यांना 
आलेले आहे क , आपण याद  दयावी हणून सभागहृा या ठरावा या मा यमातून कले टर ऑफ सला  याद  
महापौरा या मा यमातून मा. ज हािधकार  नांदेड यांना दे यात येते.  मा. महापौर यांना आ ह  अिधकार 
देत आहोत आ ण लाचार हे आ हाला कर त आहेत ह  सभागहृाची िसःट म आहे काय. मा या सगळया पाट  
ूमुखाला वनंती आहे क , लाचार वाले काम आपण महापौराला अिधकार देवून कर यात येवू नये. मग आ ह  
रोज दिलतवःती या कामाबददल महापौराकडे जावून वांरवार चौकशी करतो आम या मनपाकडे एकुण 30 
कोट चा िनधी येवून पडलेला आहे. आ ह  ज मेदार सव सदःय  यात वरोधी प ने यासह त सोळा 
नगरसेवकां या  सह चे पऽ महापौर व आयु  यांना दले क , येणा-या एमएलसी या िनवडणुक  पुव   िनणय 
यावा केवळ टाइमपास कर यात येत आहे. मी बोलत आहे हणुन तु ह   मा या वाडासाठ  िनधी  देणार 
नाह . पण िनधी िमळाला नाह  तर  चालेल पण तो इतर नगरासाठ  खच झाला पाह जे पंचशील नगर हा 81  
ट के दलीतवःतीचा भाग आहे व हे हणतात सवसाठ  पाठवले  याची काय आवँयकता आहे. मा. 
महापौरालाच दे यात आलेले अिधकार हे मी संगळया या संमतीने सुचक हणुन मी मांडतो. याला सवाचे 
अनुमोदन  राह ल. हे सव अिधकार सभागहृाला राहतील (टेबल वाजनू समंती दली)  आमचे माजी महापौर 
यां या काळात 25 कोट  पये यां या अ य तेखाली वाटप क न शहराचा वकास कर यात आला होता 
आ हाला लोकां या समोर जावे लागते यामळेु वकास कामे करणे गरजेचे आहे. सवाचे या वषयावार 
अनुमोदन आहे. 

वरोधी प नेता   आमचे अनुमोदन आहे. 
अशोक उमरेकर   मा. महापौर महोदयाकडून आ हाला गलत उ र िमळत आहेत हे चुक आहे. ौी गफार खान साहेबांनी चांगली 

भुिमका मांडली याबददल यांचे अिभनंदन. 
अ दल स ारु    कोणाला कतीह  िनधी िमळो ते सव अिधकार सभागहृाला राहतील गट ने याला राहणार नाह  व इतर 

कोणालाह  राहणार ह  तो अिधकार फ  सभागहृाला राह ल. आ ह   लोकांचे ूितिनधी आहोत. आमचा ह क 
तु ह  ओढवून घेवू शकत नाह  तु हाला दलेले अिधकार आ ह  काढन घेत आहोतु . 

वरोधी प नेता  आ ह  आपणास अिधकार देतो. तर शासनाकडून आलेला िनधी यो य रतीने खच झाला पाह जे. तसे होताना 
दसुन येत नाह . आपणास दलेले सव अिधकार काढन घेत आहोतु . सव प ीय  गटनेता हे आम या बाजनेू 
आहेत. आ ह  ूःताव तयार क न शासनाकडे पाठवतो.  

गफार खान   शासनाकडून 3 कोट चा िनधी आलेला आहे. याम ये ग लीतील अतंगत  रःते हॉट िम सचे कर यात यावे. 
तु हाला काह  कळत नाह . तु हाला आ ह  सांगतो असे  आ हाला महापौर हणतात.  आ ह  या सभागहृात 
25 वषापासुन काम कर त आहोत. 

दपकिसंह रावत   आपण ूःताव  पाठवला काय याचा खुलासा करावा यांनतर कायवाह  करावी अिधका-याने ूःताव पाठवला 
काय याचा खुलासा करावा नगरसिचव यानंी ूथम सांगावे. 
ग धळ सु  होता.  

बाळासोब देशमुख(सं वधान पाट )  आ ह  मीट ंग चालू देणार नाह .(स.सदःय डायस समोर आले) 
महापौर     सभा पुढे ढकल यात येते रा गीत सु  करावे. 

शेवट  रा गीत हण यात आले. 
 
                         ःवा र त/-                                     ःवा र त/- 
   नगरसिचव     महापौर 
                     नावाशमनपा नांदेड                                नावाशमनपा नांदेड 


