
   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड  

 ( दनांक 31.03.2018 रोजीची सवानुमत तहकुब कर यात आलेली अथसंक  पीय वशेष सभा) 
 मंगळवार, द. 10.04.2018 रोजी दपार  ु 01.00 वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची अदंाजपऽक य वशेष  
सभा महानगरपािलके या कै. शकंररावजी च हाण ूे ागहृात ौी गु गो वंदिसंघजी ःटेड यम प रसर नांदेड येथे 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. भवरे िशलाबाई कशोर, महापौर 
    सवौी /ौीमती  
  पाट ल वनय व ांबर      राऊत दपक नरहर   
  पाट ल सुनंदा सभुाष    क याणकर योती कशन   
  क याणकर बालाजी देवीदास   कदम योती मिनष 
  तु पेकर संगीता सखाराम   मुळे क वता संतोष    
  देशमुख सतीश पुंडलीकराव    पवळे उमेश देवराव    
  पूर  कौश या शंकर    कोकाटे क णा भीमराव 
  गाड वाले सं दपिसंघ शकंरिसंघ   वाघमारे दयानंद नामदेव    
  ःवामी शलैजा कशोर   च हाण आनंद शकंरराव    
  पंपळे महि हरामन   पावडे जयर  िनलेश 

 नेरलकर अपणा ऋषीकेश   खान फा ख अली इलीयाज खान 
 य नम राजेश लआमीनारायण   देशमुख वैशाली िमलींद   
 कनकदंडे महेश मारोतराव   रायबोले योती सुभाष    

 पाट ल संगीता व ठल   खान अ दल अलीम खान अ दल जलील खान ु ु  
 सोनाळे दंयंत गणेशराजु    येवनकर मो हनी वजय 
 खान सलीमा बेगम नु ला खान  ग डम नागनाथ द ाऽय 
 ःवामी कशोर म लीकाजनू   गाड वाले मनिमतकौर नरििसंघ 

 ितडके ूशांत व ठल   गजभारे बापुराव नागोराव   
 शहाणे अ का जगद श   पवार जयौी परमे र 

 गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ   स यद शेर अली अ. महेबुब अली 
 आसीया बेगम अ दल हबीबु    रझीया बेगम बाबु खान   

 खान म.मसुद अहेमद खान उःमान खान अ दल स ारु  अ. गफुर    
 शमीम बेगम शेख जावीद   अरशीया कौसर मोह मद हबीब 
 अ. रिशद अ. गणी    सोनकांबळे गंगाबाई म हार    
 कुरेशी रेहाना बेगम चाँद पाशा   अ दल शमीम अ द ला साबु ु  

 मोह मद साबेर चाउस मोह मद नासेर चाउस अ. लतीफ अ. मजीद 
 शबाना बेगम मो. नासेर   फरहत सुलताना खुश द अ वर 
 कोकुलवार नागेश गो वंद   कापुरे िगतांजली रामदास  

 अ. हफ ज अ. कर म   आयेशा बेगम शे. असलम  
 फा ख हसेन कासीम परानु    रावत दपकिसंग कािशनाथिसंग 
 सोड  गु ूतकौर दलीपिसंघ   खालसा ूकाशकौर सुर जतिसंघ 
 रावत भानुिसगं गया दनिसंग   तेहरा अमीतिसंग गोपालिसगं  
 मुथा कांताबाई ूकाशचंद   यादव ूभा ई रलाल 

 नवाब गुरिमतिसघं ब-यामिसंघ  हसेन शोएब मजहरु    
 गोडबोले यो सना राजु   अ. फयीम अ. मुनीर  
 मोरे दपाली संतोष    गोरे शांता संभाजी   
 काळे राज ुगो वंदराव   गु पले बेबी जनाधन   
 जाधव ौीिनवास नारायणराव   देशमुख मंगला गजानन    

          सभे  या अ  य ः थानी मा. सौ. भवरे िशलाबाई कशोर, महापौर हे होते तसेच ौी गणेश देशमुख आयु  त, ौी र ाकर 
वाघमारे, उपआयु  त, वकास, ौी कोलगणे, मु य लेखाप र क, डॉ. सौ. समुती ठाकरे, ू. मु  य वै कय अिधकार , ौी िगर ष 
कदम, कायकार  साबां व,  ौी समुीव अधंारे कायकार  अिभयंता पापु, व महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु  त, व सव वभाग 
ूमुख उप ःथत होते. 
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महापौर.  दनांक 10.04.18 या िनयमीत मािसक सभेचे कामकाज संप यामुळे लगेचच सवानुमते तहकुब 

केलेली वशेष अथसंक पीय सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येते. 
वषय ब. 1 :- 

 मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 95 या अिधन राहनू  मा. आयु  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका, नांदेड यांनी सादर केलेले व ःथायी सिमतीने मुंबई  ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 96 नुसार 
केले या िशफारशी नुसार  सालसन 2017-2018 चे सुधार त अदंाजपऽक व सालसन 2018-2019 चे मुळ अदंाजपऽक मंजरू करणे 

बाबत. 
आनंद च हाण   बजेट ःथायी सिमतीने सादर केले याबाबत मा.सभापती यांचे अिभनंदन करतो. बजेटम ये  

नगररचना वभागाकडून जाःत महसुल होणार अस याने या वभागासाठ  अिभयंते व इतर 
कमचार  वग देणे गरजेचे आहे. तो वभागा स म कर याची आवँयकता आहे. यामुळे मनपाचे 
आिथक उ पन वाढ होणार आहे. तसेच कै.शकंररावजी च हाण ूे ागहृात दर पाच तारखेला ःपधा 
पर ा मागदशन ठेव यात येते यासाठ  याला स म बन व यात यावे. वसुलीचा अभाव आहे ती 
वाढ व यासाठ  ूय  करावे. एक म अनािधकृत असेल तर सव इमारत अनािधकृत आहे असे 
गहृ त ध न सव इमारतीस शाःती लावतो याकर ता एकाच मला शाःती लाव यात यावी. 

महेश कनकदंडे   बांधकाम परवानगी लोकांना वर त दे यात यावी. जेवढे अनािधकृत बांधकाम आहे तेवढची शाःती 
आकार यात यावी. लोक यामुळे टॅ स लवकर भरतील आ ण आपले उ पन वाढ होईल.  

बापुराव गजभारे   पऽकारासाठ  या बजेटम ये तरतुद करावी.मुंबई व परभणी मनपाकेत यां यासाठ  तरतुद केलेली 
आहे आप याह  मनपाके या बजेट म ये तरतूर करावी अशी सभागहृास वनंती आहे. मी 
आयु ांचेह  अिभनंदन करतो. कारण आपणास सामाजीक जाण ठेवून आपण आप या 10 दवसाचा 
पगाराची र कम ह  मंतीमद मलुा यासाठ  मदत दली आहे.  हणुन मी एक सामा जक कायकता 
या ना यांने व मला समाजाची जाण अस याने मा याह  भावना या मंतीमद मुला या बाबत 
संवेदनिशल अस याने मला जे एका मह याचे मानधन िमळते यापैक  अध मानधन दे याचे मी 
जाह र करतो.डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर यां या जयंती िनमी  आपण हार अपण कर यासाठ  जी 
िशड चा उपयोग करतो ती िशड  अं यत कमकुवत आहे ती िशड  बद यात यावी. या ठकाणी 
अटोचा थांबा हा थांबाच झाला आहे.  हणुन या ठकाणी ते अटो थांबणार नाह  याची द ता 
यावी. यावषात पुतळा वटंबणाचे ूकार फार वाढले आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व छऽपती 
िशवाजी महाराज यां या पुतळया या वॉचमनक  करणा-या वॉचमनला ताक द दयावी यांनी 
पुतळयाचे संर ण यो य प दतीने करावे. 

दपकिसंह रावत   मी मा.आयु  व मा. सभापती यांचे ःवागत करतो यांनी अ यंत चांगले बजेट या ठकाणी दले 
आहे. याबाबत आपले अिभनंदन करतो. 
सभापती यां यावर एक शेर हण यात आला. 

मा. सभापती यानंी ूशासनाने सादर केले या बजेटम ये केवळ 7.50 कोट  पयाची वाढ 
क न सव साधारण सभेसमोर सादर केले आहे. आपण पान बमांक 3 वर जमा बाज ूव खच बाजू 
दश वली आहे यावर आपले ल  वेधु इ छ तो. सभापतीवर यापुव  आपण आरोप करतो, परंत ू
ूशासनाने या ठकाणी काह  चुका के या आहेत असे मला वाटते.जमा बाजमू ये 325 कोट  54 
ल  दाख वले आहे.  खच बाज ूह  325 कोट  51 ल  पये दाख वले आहे.सवात कमी ट केवार  
ह  जमा बाज ूम ये आहे. यात केवळ . 3 ल ाचा फरक दसुन येतो. आपण आःथापनावर जाःत 
खच कर त आहोत. आःथापनेवर ल खच कमी केला पाह जे. उ पन वाढ कर ता आपण ूय  करतो. 
तसा आःथापनेवर ल खचावरह  ल  दयावे. मालमता कराची एकुण वसुली ह   166 कोट ची होती 
आ ण जमा झाली 56 कोट  पये. थकबाक ची शाःती 48 कोट  पये आहे.  यात केवळ 2.7 
ट के वसुली झाली आहे.अनािधकृत बांधकाम शाःती ह  2.87 ल  पयाची वसुली झालेली आहे.  
ह  देखील अ यंत कमी आहे. एक मजला याचा अनािधकृत असेल तर आपण सवच मजले हे 
अनािधकृत आहेत असे आपण समजतो. याूमाणात शाःती आकारतो. पाणी पट ची थकबाक  
.13 कोट ची आहे. ह  देखील वाढ आपणास करता येईल. आप याकडे कमचार  यांचा अभाव आहे 
यामुळे पाणी पटट  कमी वसुली होत आहे.मालमता करा या वसुली सोबतच पाणी पटट  वसुली 
करावी. शासनाने एलबीट  बंद क न याचे अनुदानापोट  6 कोट  10 ल  दर महा िमळत आहे.  
एलबीट या 167 फाईलचा िनपटारा करावा. यातुन महसुल वाढ होणार आहे. सन 2017 चे पर पऽक 
आहे यात 6 मह याची मुदत शासनाने दलेली आहे. अनािधकृत बांधकाम शाःतीची वसलुी 
कर यासाठ  3 मह याचा कालावधी स पलेला आहे.  या तीन मह यात 35 कोट  पये कसे वसुल 
होणार हे सांगावे. नगररचना वभागा या 1600 संिचका आ या हो या पैक  1400 संिचका िनकाली 
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 काढ या आहेत उवर त संिचका सु दा िनकाली काढा यात. यातून महसूल जमा होईल. हाडिशप 
ूीमीयम बंद झालेला आहे व यात 10 कोट  पयाचे उ प न दाख वले आहे. हे चुक चे 
आहे.क पाड ंग फ  यात समावेश केलेला मग डबल तीच ती बाब दाख वली आहे. क पाड ंगचे  
.35 कोट  दाख वले अस याने ती वसुल होणार नस याने 45 कोट  पये हे दाख वले कसे असे 
मला वाटते. गुंठेवार चे 10 कोट  पये दाख वले आहे ते बंद आहे. चालू करावयाची क  नाह  हा 
सभागहृाचा अिधकार आहे. हे देखील ूशासनाने चुक चे दाख वले आहे. गुंठेवार चा वषय 
सभागहृासमोर आणावा. कि शासनाचे आकाशवाणी,पोःट ऑफ स या कायालयास सेवा कर आपण 
वसुल करावा.  इतर कर यांना लागु होत नाह . यात ह  आपले उ पन वाढ हो यास मदत होणार 
आहे. बीएसएनएलला सु दा आपण मालमता कर आकारावा. तसेच महा वरण कंपनीला ह  मालमता 
कर आकारावा. यातुन आपणास महसुल वाढ होईल. वाड वकास िनधी व नगरसेवक ःवे छा िनधी 
हे दोनह  िशषक वेगवेगळे आहेत. नगरसेवक िनधीचे टे डर िनघणार आहेत यासाठ  वेगळे पैँयाचे 
िशषक तयार ठेवावे हणजे आम या वाडातील कामे गु ेदार घेईल. बांधकाम परवानगी या वेळ  
सुर ा र कम ठेव यात येते ती र कम पुणपणे नगरसेवक िनधी हणुन वापरता यावी. नगरसेवक 
िनधी हणुन मागील वष चे 10 ल  व यावष चे 10 ल  पये एकुण 20 ल  पये ठेव यात यावे 
अशी आपणास वनंती आहे. एक शेर घेवून माझे मनोगत पुण करतो.  

बालाजी क याणकर   मनपाचे उ पन वाढ केली पाह जे. गत वष  मालमता कर 165 कोट  पये होता या पैक  केवळ 42 
. वसुल झालेला आहे.  63 कोट  शाःती ह  जाःत ूमाणात आहे. ह  शाःती पुणपणे माफ 
करावी अशी वनंती करतो.  

सभागहृ नेता  पुढचे बजेट तयार करतांना मागे सु दा आपण पाह ले पाह जे. गतवष  कचरा हा वषय बराच 
चालला आहे. आता कचरा संकलन कर यासाठ  शहरात गाडया दाखल झाले या आहेत. उवर त 
गाडया येणार आहेत. यातुन कच-याचा ू  सुटणार आहे. ःटेड यमचे काम पुण कर त आहोत 
कोणतेह  अनुदान न घेता बकेट शब आपण तयार केली आहे.  शासनाने आप याला .42 कोट  
पयाचा िनधी उपल ध क न दला आहे. सदरचे ःटेड यम हे ौी गु गो वंदिसघं महाराज यां या 
नांवाने आहे. यां या नांवाला शोभेल असे आपण काम कर त आहोत. यामुळे आप या शहराचे 
बकेट या मा यमातुन आतंरा ीय दजाचे सामने आयोजीत कर यात यावे. हे ःटेड यम एका 
वषा या आत पुण क न यावे. कर-याचा ड पीआर देखील शासनाने मंजरू केला आहे. कच-याचे 
ूोसगील ला ट आपण तयार क न खत िनम त ूक प सु  केला पाह जे. इतर उ पनाचे साधन 
आप याकडे नाह  यामुळे मालमता कर व नगररचना वभागातनू जमा होणार  र कम हे उ पन 
आपणास िमळणार आहे. अनािधकृत बांधकाम शाःती लावु नये असे त कालीन आयु ांना आ ह  
वनंती केली होती परंतू यांनी ती लाव यामुळे आता कर गोळा होत नाह . बांधकाम शाःती म ये 
काह  ूमाणात रलीप दे यात यावे. 2000 फुटाचे पे ा लाट आहे यांना आपण डबल पाणी कर 
आकारत असतो. ह  मागणी पाच वषाची यावष  दलेली आहे.हाह  टॅ स एकदाच वाढ झालेली आहे. 
इ-ग ह समुळे नागर कांना डबल पाणी कर लागला आहे यांनी पाणी कर दर वष  भरला आहे 
यां याकडे पाव या आहेत. तर ह  यांना कर न याने भरावा लागत आहे. इ-ग ह स म ये सुधारणा 
करावी. अबचलनगरला सु दा आजपयत घर नंबर पडलेला नाह . तसेच 1965 ला लेआऊट क न 
लॉट  टाकले आहेत यासह  घर नंबर दे यात यावा. यावष  आपण नगररचना वभागाचे उ पन 
वाढ साठ  ूय  कर त आहात याबददल आपले आभार य  करतो. आरआरनुसार आपण बांधकाम 
परवानगीचे पसेै जमा क न घेतो याचे दर वेळो वेळ  ूशासनाने पहावे. लोकांना जाःत र कम 
भर यासाठ  पऽ यवहार क  नये याची काळजी ूशासनाने यावी. नागर कांना ऽास होणार याकडे 
ल  दयावे. पाणी पुरवठयाची वाढ आपण दरवष  कर त आहोत. .1500/- व न हा कर 2600/- 
पयावर आलेला आहे. यावष  10 वाढ आहे यावष  थांबवावी. मुळ जोडणी ह  .500/- म ये 
ठेवावी. नळ जोडणीत वाढ झा यास आपले उ पनात ह  वाढ होईल. शासनाकडे .200 कोट चे जे 
ूःताव पाठवले आहेत यापैक  42.00 कोट  पये आपणास व वदयापीठास . 25.00 कोट  
शासनाने दले आहेत इतरह  ूक पाचा िनधी िमळ घे यासाठ  पाठपुरावा करावाू . छऽपती शाह ु
महाराज यांचा पुतळा तयार झालेला आहे ये या यां या जनु मह यात जयंती आहे या जयंती या 
दवशी पुतळा बसवावा. महा मा योतीबा फुले व सा वऽीबाई फुले याचंा पुतळयास सु दा मा यता 
घेवून तोह  बस व यात यावा. महा मा बसवे र पुतळा बस व यासाठ  सु दा ूय  करावे. दलीत 
वःतीचे सु दा पैसे आपणास िमळाले पाह जे.शासनाकडून आलेला िनधी आपणास जर वेळेवर 
िमळाला नाह तर याकर ता आ ह  यायालय गाठ असे मी सांगतोू . शाःती ह  उतर या बमाणे 
माफ करावी गतवष  ूमाणे यावष  ठेवावी. अनािधकृत बांधकामवर शाःती लावली या शाःती 
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  वर ल याज लावली आहे ती माफ करावी. नगरसवेकाचे कामे एका मह याचे आत मंजरू करावे. 

सभापती महोदयांनी यावष  देखभाल द ःतीचे वष घोषीत केले आहे यामुळे मु य रः याला ु
िमळणारे लहान लहान रः याचे कामे हाती  घे यात यावी अशी आपणास वनंती आहे. सभागहृात 
या सुचना ूा  होतील या सुचना व सभा संप यानंतर या सदःयां या सव सुचनाचा वचार 
क न पुण अिधकार मा. महापौर यांना दे यात यावे. यानंतर आपण बजेट अिंतम क . 

कशोर ःवामी   मनपाचे उ पन हे बांधकाम परवानगी या मा यमातुन िमळत आहे.कचराचा ू  आता पाच 
वषासाठ  बंद झालेला आहे. बांधकाम परवानगीचा ठोस िनणय यावा. नगररचना वभागाने एवढे 
ूकरण ूा  झाली तर ऐवढे ूकरणे आ ह  िनकाली काढ असे सांगीतले पाह जेू . गोधवन घाट 
ःमशान भुमी, मरघाट, िलगांयत समाजाची ःमशानभुमी असो याची वाईट अशी अवःथा झालेली 
आहे.  ःमशानभुमीसाठ  . 2 कोट चा िनधी ठेवला आहे तो वाढ क न 5 कोट  कर यात यावा. 
थोर पु षाचे पुतळया संदभात कायवाह  सु  आहे याकर ता ठेवलेली िनधी अपुर  पडेल याकर ता 
जाःत िनधी ठेव यात यावी. महा मा बसवे र पुतळा बांध यास मंजरू  या वषयी मा.सभापती 
साहेबांनी ठेवले आहेत यांचे व इतर ःथायी सिमती सदःयाचे मी आभार य  करतो. पुतळया 
संदभात मा. अशोकरावजी च हाण साहेबांचा पाठ पुरावा आहे. महा मा बसवे र यां या पुतळयाचा 
मोठा ले स लावावा हणजे नागर कांना याची माह ती होईल. सवाचे आभार पु हा मानतो आ ण 
थांबतो. 

सितश देशमुख   नद  ूदषन होणार नाह  याची आपण काळजी घेत आहातु . जशी साबरमती येथे नद म ये बोट  
आहेत तशा बोट  आप याकडे ठेव यात या यात याच धत वर आपले नद  ूदषन दर करावेु ु . िशख 
समाज द ीण काशी हणुन नांदेडला येत असतात. यामुळे पयटन हणून आपले उ पन वाढेल. 
ःमशान भुमी वकास कर यासाठ  जाःतीत जाःत िनधी ठेव यात यावा. वमानतळा लगतचा 
वॉक ंग शक तयार करावा. परवाना नगर व बीअ डसी कॉलनी या ठकाण या टा या खाली जीम व 
वाचनालय सु  करावे. 

महि पंपळे   पान बमांक 29 वर डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर या यानमालेसाठ  .3.00 ल ाची तरतुद ठेवली आहे. 
यावष  बौ द धमाचे मोठे धमगु  दलाई लामा यांना बोलव याचे िन ीत झालेले आहे यां या 
कायबमा या आयोजनासाठ   15.00 ल ाची तरतूद कर यात यावी अशी आपणास वनंती आहे. 

फा ख अली खाँ   बजेट सादर कर त असतांना खुप चांगले वाटते परंतू ू य ात काम होतांना दसत नाह  कारण 
गे या अकरा वषापासुन मी हे पाहात आलो आहे. मागील तीन वषा या बजेटम ये या ःमशान 
भुमी या आवार िभंतीचा उ लेख केला आहे परंतू काम होत नाह . मा.आयु ांनी जे बजेट सादर केले 
आहे ते चांगले आहे आ हाला आशा आहे क  आपण नांदेड या जनतेला आशेचा करण दसत 
आहात. आपण काह  तर  क न दाखवणार आहात. आसरा नगर या ःमशानभुमीला आवार िभंतीचे 
बांधकाम करावे. मोठया दवाखा यात एका ह आयपी हॉटेलपे ाह  जाःत पैसा आकारला जातो 
यावर आळा आणावा. एक सव क न या दवाखा याला मालमता कर डबल करावा. 

गुरूीतकौर सोड    भगवान ौीराम यां या जयंती िनमी  र कम ठेवली नाह  ती ठेव यात यावी. भगवान ौीराम याचंी 
शोभायाऽेचा ःवागत मनपाने करावे अशी मी वनंती करते. बजेट बुक चे पान 16  व 29 वर ौी 
गु गो वंदिसघं महाराज यां या जयंतीसाठ  .1000/- ची तरतुद केली आहे. ौी गु गो वंदिसंघ 
महाराज यां या नांवाने शहरात .1000 कोट चा िनधी आलेला असतांना यां या जयंती साठ  
केवळ 1000/- पये ठेवले  अस याने पुण िशख समाजाचे मन दख वले आहेु . सभापती यांनी ौी 
गु गो वंदिसघं महाराज यां या जयंतीचा खचासाठ  पये 1000/- तरतुद ठेव याबाबत मी यांचा 
िनषेध करते. 

अ दल सतारु    नांदेड शहराचा वकास कर यासाठ  आम या युपीए सरकार मधील असलेले माजी पंतूधान 
मनमोहनसींघ यांनी व मा.सोिनया गाधंी यानंी ौी गु गो वंदिसंघ महाराज नगर  हणुन 
मोठयाूमाणात िनधी उपल ध क न दला आहे. बीओट  वर ल कॉ पले स आहेत, इतरह  मह वाचे 
वषय आहेत  ते आपण पुण करावे आमचे अिधकार  स म आहेत यात शकंा नाह .  मनपाचे 
कॉ पले स हे अधवट आहेत ते पुण क न यावे. वजीराबाद येथील 400 घरे तयार होवून पुण 
झालेले आहे.  मा. मु यमंऽी महोदयांची वेळ घेवून लोकापण करावे. आम या मह ला महापौर 
आहेत यां या कालावधीम ये जाःतीत जाःत िनधी िमळाला पाह जे. शहरातील रःते हॉटिम स 
झाले पाह जे अशी माझी धारणा आहे. जु या िसट  म ये काम होत नाह  न वन िसट  म ये कामे 
होत आहेत शासनाकडून यासाठ  िनधी आणुन वकास करावा अशी आपणास वनंती आहे. शासन 
या मनपास िनधी देत नाह  केवळ 42 कोट  पये शासनाने दले आहेत. शासनाकडे 225 कोट  
पयाचे ूपोजल पाठ वले होते उवर त र कम िमळणेसाठ  ूय  करावे. नगरसेवक िनधीचा िशषक 



(5) 
वेगळा ठेवले आहे. ू येक ूभागासाठ  एक कोट  पये ठेव यात यावे. आ ह  उ पनावर सु दा 
आमचे ल  आहे. आ ह  खचच कर त नाह . वषाला 10 ट के वाढ क  नये. अनािधकृत नळ  
आहेत याना दंड आकार यात यावा. हॉटेलला अनािधकृत नळ आहेत ते शोधनु काढावे. जो ट न 
शेड बांधत आहे तो परवानगी न घेता काम कर त आहे परंतू आपण आरसीसीचा काम कर त आहे 
याचा िनधी आपणास िमळत आहे. अशा टन शेडला पैसे आकारावे. ब डसवर जाःत ल  दयावे.हे 
जाःतीचे बांधकाम कर त आहेत यावर िनयंऽण ठेवले पाह जे. बीजी महाराजा या वाडात रः यावर 
मोठे कॉ पले स बांध यात येत आहे  यावर आपले का िनयंऽण राहत नाह  याचा खुलासा करावा. 
आपली बांधकाम करणा-यावर वचक राह ली पाह जे. दंड जाःत लावावा.  सोड  मॅडमने जो िनधी 
ूःता वत करतील या या 4 पट िनधी वाढ क न ठेवावा. दलीतवःतीचे फंड आलेला आहे शहरात 
या िनधीतुन कामे होत आहेत परंतू मुःलीम एर यात वकासाची कामे होत नाह त यासाठ  वेगळा 
िनधी दे यात यावा. आपण नगरसेवकास मान दला आहे अशीच परंपरा चालू राह ल अशी मला 
आशा आहे. एक िश मंडळ मा. मु यमंऽी महोदयांना भेटणेसाठ  गेले पाह जे आ ण नांदेडचा वकास 
कर यासाठ  िनधी आणला पाह जे अशी वनंती मी दपकिसंह रावत यांना करतो. बजेटम ये पुण 
फेरबदल कर याचे अिधकार मा. महापौर यांना दे यात यावे अशी मी सभागहृास वनंती करतो.  

अरशीया कौसर   मह ला बाल क याण समीती या िशषकात  1.00 कोट चा िनधी व ःमशानभुमीचा वकासासाठ  . 
2.00 कोट चा िनधी ठेवला आहे. बेवा लेड ज आहेत ते घरोघर जावून पैसे मागीत असतात 
यां याकर ता जाःत िनधी ठेवला पाह जे. शहरात सा रतेचे ूमाण 86 ट के आहे यामुळे 
मंथालयाची सं या जाःत असली पाह जे.  कमान 10 मोठे वाचनालये असली पाह जे. सव 
लायॄर म ये वायफायची सु वधा उपल ध क न दली पाह जे. हैदरबाग दवाखा या या शेजार  जाःत 
अपघात होत असतात. या ठकाणी एक सजन असणे आवँयक आहे. याठ काणी ओट  पण 
असणे गरजेचे आहे. मी जे आता सांगीतले आहे याची आपण महोदया मॅडम कृपया क न न द 
याल अशी अपे ा करते. 

आयु    मा. महापौर मॅडम, मी सव स.सदःयांचे कौतुक करतो क  यांनी अ यंत अ यास पुण यांचे मत 
मांडले आहे ते लोकशाह या ीने अ यंत मह वाचे आहे. पेपरला बातमी होती क  पटटे 
मार यासाठ  खच होत आहे. शहरात पटटे मारले पाह जे यािशवाय रोड चांगले दसणार नाह त. 
नगररचने या उ पनावर ू िच ह उप ःथत केले गेले, असेसमेट बददल सुचना आ या, नगरसेवक 
ःवे छा िनधी या तीन सुचना आले या आहेत तशा इतरह  आहेत यापैक  वर ल तीन एक 
नगरचना वभागात जनू मह या पयत अज दाखल क न घेणार आहोत. एकदा अज आले क , 
क पाड ंग चाजसे वसूल क न घेवून बांधकाम िनयिमत करणार आहोत. या वा ण य वापरा या 
आःथापना आहेत यावर आपण ल  कि त करणार आहोत. यावष  रअसेसमट करणार आहोत. 
या नेटम ये नाह त या नेटम ये घेणार आहोत. नगरसेवक िनधीची जी सुचना यवहाय आहे 
याचा िन ीतच वचार कर यात येईल.  

महापौर   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सालसन 2017-18 चे सुधार त व 2018-19 चे मुळ 
अदांजपऽक सादर कर त असतांना नांदेड नगर स ऐतीहासीक मह व ूा  झाले असुन  प.पु. ौी 
गु गो वंदिसघंजी महाराज यां या पावन ःमतृीने पावन झालेले नांदेड शहर हे जगभर ूिस द स 
आलेले आहे. बोधीस व डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर यांनी दले या सं वधाना या मा यमातून  शहराची 
पह ली बौ द महापौर हो याचा मान मला आपले आदरणीय महारा ाचे माजी मु यमंऽी तथा 
खासदार अशोकरावजी च हाण साहेब यांनी या महापौर पदाचा मान मला द याबाबत मी याचें 
आभार य  करते. मा. आ. अिमता भाभी, मा. आ. ड . पी. सांवत साहेब व मा. आ. अमरनाथ 
राजकूर साहेब यांचे आभार मानते तसेच सव जे  ने यांचे या ूसंगी मी सवाचे आभार मानते. 
नांदेडचे ूथम लोक िनयु  नगरा य  डॉ. कै. शकंररावजी च हाण साहेब यानंा मी नॆ अिभवादन 
करते. सालसन 2017-18 चे सुधार त व 2018-19 चे मुळ अदांजपऽक आपणास समोर सादर 
करतांना मला मनापासुन आनंद होत आहे. मनपा आयु  यांनी ःथायी सिमतीस सादर केलेले 
सालसन 2017-18 चे सधुार त व 2018-19 चे मळु अदांजपऽक व ःथायी सिमतीने सव साधारण 
सभे समोर मा यतेसाठ  सादर केले आहे.  नांदेड शहराचे सुजान नागर कांनी कॉमेस प ाला बहमत ु
दले आहे याबददल सव शहरातील नागर कांचेह  मी या ठकाणी आभार य  करते. कोण याह  
ूकारची कर वाढ न करता हा अथसंक प सादर कर त आहे. सव योजना या पुण कर यासाठ  
क ठब द आहे असे मी या ूसंगी आ ासन देते. नांदेडचे आ. मा. हेमंत पाट ल, नांदेडचे  मा. 
ज हािधकार  यांनी दले या सहकाय बददल यांचेह  आभार य  करते.उपमहापौर ौी वनय 
िगरडे पाट ल, ःथायी सिमती  सभापती ौी शमीम अ दलाु , सभागहृ नेते वरििसघं गाड वाले, 
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  िश ण व म हला बाल क याण सिमती सभापती संिगता तुपेकर व िश ण व म हला बाल क याण 

सिमती  उप सभापती अ का शहाने सव सदःय/सदःया, पऽकार बंधू व सुजान नागर क बंध ू
भगीनी यांनी दले या सहकाय बददल आभार य  करते. महानगरपािलकेचे सव योजना राब वणे, 
सव सोयी सु वधा उपल ध क न देणे व इतर शास कय योजना राब व यासाठ  अहोराऽ प रौम 
घेणारे  महानगरपािलकेचे आयु  गणेशजी देशमुख, उप आयु  ौी र ाकर वाघमारे, ौी सभंाजी 
वाघमारे, ौी सतंोष कंदेवार मु य लेखािधकार  व सवच अिधकार  व कमचार  यांनी अथ संक प 
तयार कर यास प रौम घेतले याबददल यांचे कौतुक करते. भ वंयात ह  मी यां याकडून 
अशीच कामाची व सहकायाची अपे ा करते जयिभम....  

  मनपा ःथायी सिमतीने व आयु ांनी िशफारस केले या सालसन 2017-18 चे सुधार त 
अथंसंक प जसे या तसे ह मा यता दे यात येते. 

  तसेच मनपा ःथायी सिमतीने िशफारस केले या सालसन 2018-19 चे मुळ अथसकं पात 
पुढ ल ूमाणे दश व यात आ या ूमाणे व वध िशषकात द ःती व फेरफार क न ःथायी सिमतीनी ु
िशफारस केले या उवर त अथसंक पास तसेच आयु ां या ूःतावास जसे या तसे ह  मनपाकेची 
वशेष सवसाधारण सभा सवानमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
अ.ब. लेखािशष महानगरपािलका 

वशेष सभेने केलेली 
तरतूद 

1  मागील वषातील व वध वभागाची थक त देयकाची अदाई 
करणेसाठ  (ःपील वक) 

20,00,00,000 

2  पाणी पुरवठा व मलिनःसारण पाईप लाईन टाक यासाठ  रःते 
खराब झालेले अस यामुळे सदर ल रः यांची द सती कर याक रता ु
(Restoration) 

2,50,00,000 

3  पाणी पुरवठा ूारंभीक कामे 2,00,00,000 
4  न वन भुिमगत गटार 2,50,00,000 
5  न वन रःते / न वन ना या 10,00,00,000 
6  पाणी शु द करणासाठ  रसायन खरेद  2,00,00,000 
7  पाणी टंचाई भागात टॅकर दारे तातड ची पाणी पुरवठा करणे / 

पाणी पुरवठयाची िश लक व तातड चे कामे करणे 
60,00,000 

8  मागील वषातील ूलंबीत देयके अदाई करणेसाठ  (पाणी पुरवठा 
ःपील वक) 

3,50,00,000 

9  महारा  रा य म हला आयोग यांचे पऽ ममआ-2018/मक/का-
07/532 द. 26.03.2018 अ वये मनपाकेत ी संसाधन कि 
(जडर रसोसस सटर) (स मा) क  

25,00,000 

10  मनपाकेत िनवाचीत सदःयांना अतंीम अदंाजपऽक पुःतकासह त 
सुटकेस पुरवठा करणे 

5,00,000 

11  न वन शा फक िसंगनल बस वणे 50,00,000 
12  ौी गु गो वंदिसघंजी ःटेड यमचे नुतनीकरण व आधुिन ककरण 

करणे 
2,00,00,000 

13  ौी गु गो वंदिसघंजी यां या जयंती िनिम  बडा व सांःकृितक 
कायबमासाठ  

5,00,000 

14  घनकचरा यवःथापन ू बया ूक पासाठ  मनपाकेचा सहभाग 12,00,00,000 
15 मनपा वाहनांची देखभाल व द ःतीु  30,00,000 
16 शकंरराव च हाण ूे गहृाचे देखभाल व द ःतीु  3,00,00,000 
17 डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर या यानमाला 15,00,000 
18 STP/SPS  देखभाल द ःतीु  2,20,00,000 

ठराव बं.35     ठराव 
 ःथायी सिमती, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने दनांक 28.03.218 ठराव बं. 145 अ वये िशफारस केलेले 
सालसन 2017-2018 चे सुधार त अथसंक प जसे या तसे ह नांवामनपा वशेष सभा सवानमुते मंजरु करते, 
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  तसेच ःथायी सिमतीने िशफारस केलेले सन 2018-2019 चे मुळ अथसंक पात खालील दश व यात आ या ूमाणे 
व वध िशषकात द ःती व ु फेरफार सुचवून ःथायी सिमतीने िशफारस केले या उवर त अथसंक पास तसेच आयु ां या ूःतावास 
जसे या तसे ह  नावाशमनपाकेची वशेष सवसाधारण सभा सवानमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

सालसन 2018-2019 चे मुळ अथसंक प जमा बाज ु
अ.ब. लेखािशष आयु ांनी 

सुचवलेली 
तरतुद 

ःथायी सिमतीने 
सुचवलेली तरतुद 

महानगरपािलका 
वशेष सभेने केलेली 

तरतुद 
1 शासनाचे वशेष अनुदान 1,50,00,000 1,50,00,000 36,56,70,000 

 

सालसन 2018-2019 चे मुळ अथसंक प खच बाज ू
अ.ब. लेखािशष मा. आयु ांनी 

सूच वलेली 
तरतुद 

ःथायी सिमतीने 
सूच वलेली तरतदु 

महानगरपािलका 
वशेष सभेने केलेली 

तरतूद 

1  मागील वषातील व वध वभागाची थक त देयकाची अदाई 
करणेसाठ  (ःपील वक) 

16,00,00,000 16,00,00,000 20,00,00,000 

2  पाणी पुरवठा व मलिनःसारण पाईप लाईन टाक यासाठ  रःते 
खराब झालेले अस यामुळे सदर ल रः यांची द सती कर याक रता ु
(Restoration) 

50,00,000 50,00,000 2,50,00,000 

3  पाणी पुरवठा ूारंभीक कामे 1,00,00,000 1,00,00,000 2,00,00,000 
4  न वन भुिमगत गटार 1,00,00,000 1,00,00,000 2,50,00,000 
5  न वन रःते / न वन ना या 4,00,00,000 4,00,00,000 10,00,00,000 
6  पाणी शु द करणासाठ  रसायन खरेद  1,50,00,000 1,50,00,000 2,00,00,000 
7  पाणी टंचाई भागात टॅकर दारे तातड ची पाणी पुरवठा करणे / 

पाणी पुरवठयाची िश लक व तातड चे कामे करणे 
10,00,000 10,00,000 60,00,000 

8  मागील वषातील ूलंबीत देयके अदाई करणेसाठ  (पाणी पुरवठा 
ःपील वक) 

3,00,00,000 3,00,00,000 3,50,00,000 

9  महारा  रा य म हला आयोग यांचे पऽ ममआ-2018/मक/का-
07/532 द. 26.03.2018 अ वये मनपाकेत ी संसाधन कि 
(जडर रसोसस सटर) (स मा) क  

00 00 25,00,000 

10  मनपाकेत िनवाचीत सदःयांना अतंीम अदंाजपऽक पुःतकासह त 
सुटकेस पुरवठा करणे 

00 00 5,00,000 

11  न वन शा फक िसंगनल बस वणे 15,00,000 15,00,000 50,00,000 
12  ौी गु गो वंदिसघंजी ःटेड यमचे नुतनीकरण व आधुिन ककरण 

करणे 
00 00 2,00,00,000 

13  ौी गु गो वंदिसघंजी यां या जयंती िनिम  बडा व सांःकृितक 
कायबमासाठ  

00 00 5,00,000 

14  घनकचरा यवःथापन ू बया ूक पासाठ  मनपाकेचा सहभाग 00 00 12,00,00,000 
15 मनपा वाहनांची देखभाल व द ःतीु  3,00,000 3,00,000 30,00,000 
16 शकंरराव च हाण ूे गहृाचे देखभाल व दु ःती 5,00,000 5,00,000 3,00,00,000 
17 डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर या यानमाला 3,00,000 3,00,000 15,00,000 
18 STP/SPS  देखभाल द ःतीु  1,20,00,000 1,20,00,000 2,20,00,000 
महापौर आज या अदंाजपऽ कय वशेष सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जा हर कर यात येते. 
 शेवट  रा गीत महण यात येईल. 
 शेवट  रा िगत हण यात आले. 
 
                                            ःवा र त/-                                                              ःवा र त/- 
            नगरसिचव           महापौर 
      नावाशमनपा नांदेड                               नावाशमनपा नांदेड 

 
 


