
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 शिनवार, द. 17.02.2018 रोजी सकाळ  11.00 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. भवरे िशलाबाई कशोर, महापौर 
    सवौी /ौीमती  
  पाट ल वनय व ांबर      राऊत दपक नरहर  
  क याणकर योती कशन   तु पेकर संगीता सखाराम   
  देशमुख सतीश पुंडलीकराव    पवळे उमेश देवराव    
  गाड वाले सं दपिसंघ शकंरिसंघ   वाघमारे दयानंद नामदेव    
  बरकले स रता बालाजीराव    ःवामी शलैजा कशोर 
  च हाण आनंद शकंरराव    पंपळे महि हरामन 

 नेरलकर अपणा ऋषीकेश   देशमुख वैशाली िमलींद   
 रायबोले योती सुभाष     च हाण उमेशिसघं अशोकिसंघ  
 सोनाळे दंयंत गणेशराजु    ग डम नागनाथ द ाऽय 
 पवळे पुजा बालाजी    ःवामी कशोर म लीकाजनू 
 गाड वाले मनिमतकौर नरििसंघ  गजभारे बापुराव नागोराव   

 शहाणे अ का जगद श   गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ 
 स यद शेर अली अ. महेबुब अली  रझीया बेगम बाबु खान   
 अ दल स ार अु . गफुर     शमीम बेगम शेख जावीद 
 अरशीया कौसर मोह मद हबीब  अ. रिशद अ. गणी 
 सोनकांबळे गंगाबाई म हार     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 
 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   यादव ूभा ई रलाल 

 नवाब गुरिमतिसघं ब-यामिसंघ  हसेन शोु एब मजहर   
 गोडबोले यो सना राजु   अ. फयीम अ. मुनीर  
 गायकवाड िचऽा िस दाथ   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 मा. ौी गणेश देशमुख आयु  त, उप ःथत 
होते. 
महापौर   सुरवातीस नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामु हक िगत हण यात येते.  

वंदे मातरम हे सामु हक िगत हण यात आले. 
महापौर  उप ःथत सव स. सदःय, आयु , यांचे ःवागत क न आज या सभे या कामाकाजास सु वात 

कर यात येते. 
सभागहृनेता   महारा ात दोन घटना घड या आहेत. अहमदनगर महानगरपािलकेचे उपमहापौर ौी ौीपाद छ दंम 

यांनी महारा ाचे दैवत, महारा ाचे कुलभुषण छऽपती  िशवाजी महाराज यां या बाबत अपश द 
उदगारले आहे. या घटनेचा मी संपुण सभामहाचे वतीने जाह र िनषेध करतो. तसेच नांदेड येथे दसर  ु
एक काल घटना घडली ती हणजे महापािलकेचे इं ज. संद प पाट ल यांना ौीमती गुर ूतकौर सोड  
यांचे पती ौी दलीपिसंग सोड  यांनी मारहान केली  आ ण याची चीऽफ त ःवत: तयार क न  
हायरल केली.  दहशत िनमाण करावया या उदेशाने ती िचऽफ त हायरल केली.   यामुळे   
आज सकाळ  कमचा-यांनी काम बंद आदंोलन गेटवर चालू केले आहे. पाणी पुरवठयाचे कमचार  हे 
राऽ दवस काम कर त आहेत.  नद  काठ  एनआरएपीचे कामासाठ  संद प पाट ल यानंा ौी 
दलीपिसंग सोड  यांनी बोलावून घेवून यां यावर दसु-या आणखी य  सोबत ठेवून ह ला केला  
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आहे. या बाबीचा आ ह  सवजन जाह र िनषेध करतो. आ ण महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम 13 (ब)  मधील तरतुद नुसार  ौीमती गुर ूतकौर सोड  यांचे पती ौी 
दलीपिसंग सोड  यां यावर कायवाह  कर यात यावी अशी आ ह  मागणी करतो. यांना अपाऽ 
कर याची तरतुद आहे. ौी दलीपिसंग सोड  हे नगरसे वका ौीमती गु द पकौर सोड  यांचे पती 
अस याने यांचे नगरसेवक पद र  कर याचा व यांना अपाऽ कर याचा ूःताव या ठ काणी ठेवतो 
या ूःतावास मा यता दे यात यावी अशी वनंती करतो. 

कशोर ःवामी   ौी वरििसंघ गाड वाले सभागहृनेता यांनी जो ूःताव मांडला आहे यास माझे अनुमोदन आहे   

आनंद च हान     माझे ह  अनुमोदन आहे.   

गुर ूतकौर सोड     संद प पाट ल हे यां या अिधका-यांचे काम ऐकत नाह . तो अिधका-याची बदनामी करतो. यांना 
आ ह  सांगीतले क , राऽी या वेळ  पाणी सोडणे बंद करा परंतू ते ऐकत नाह . आ हाला राऽभर 
पाणी भरावे लागत आहे. आमचा झोप याची वेळ असते याकर ता पाणी सोड याची वेळ बदल यात 
यावी परंतू ते ऐकत नाह त. िचखलवाड  व जनुा म ढा भागातील रः या या से टरवर ल सेनेजचे 
तीन क हर टाक यासाठ  सांगीतले तर  ते चेबरं क हर टाकत नाह त, यामुळे अपघात हो याची 
श यता आहे परंतू ते काम कर त नाह त.  गोवधन घाटावर सकाळ  पाच वाजेपयत काम सु  राहते 
यांना सांगीतले क , राऽ काम करत राह नयेु . मा या ूभागातील लोकांनी यांना मारहान केली 
आहे मा या पतीने यांना मारहाण केलेली नाह .  लोकांची जी तबार आहे ती आ हाला येवून 
सांगत आहेत. यांची कामे आ हाला नगरसेवक या ना यांने करणे आवँयक आहे.  

अ दल स ारु    अिधकार  काम करत नाह त हणुन यांना मारहान कर याचा अिधकार कोणी  दला हे सांगावे. 
आपली स ा आहे आप या प ाचे सीएम आहेत अिधकार  आपले ऐकत नाह त हणजे काय हे 
सांगावे. अिधका-याची आपण तबार करावयास पाह जे.  आयु , उप आयु , कायकार  अिभयंता 
यांचेकडे आपण तबार का केली नाह .  यांना घाटावर घेवून जावून मारहान केली घाटावर काय 
होते हे सांगावे.  ौी सोड  यांनी मारहान कर याची   िचऽफ त तयार क न हायरल केली याचाच 
अथ आपण दहशत पसरवीत आहात हे िस द होते.   महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील  
तरतुद नुसार यां यावर कडक कायवाह  कर यात यावी.  ौी सोड  व यांचे सोबतचे साथीदार यानंा 
ता काळ अटक कर यात यावी.  अपाऽ कर यासाठ  यायालयाकडे हा ठराव पाठ व यात यावा.  व 
शासनासह  ूःताव सादर करावा.  जोपयत आरोपीना अटक होत नाह  तोपयत आमचा कमचा-
या या काम बंद आदंोलनास पाठ ंबा जाह र करतो.  अटक होत नाह  तोपयत सभागहृ तहकुब करावे 
अशी महापौर यांना मी वनंती करतो. 

बालाजी क याणकर   अहमदनगर महानगरपािलकेचे उपमहापौर ौी छ दंम यांनी महारा ाचे दैवत, महारा ाचे कुलभुषण 
छऽपती  िशवाजी महाराज यां या बाबत अपश द उदगारले आहे. या घटनेचा मी  िशवसेना प ाचा 
नगरसेवक या ना यांने ौी छ दंम उपमहापौर याचंा मी जाह र िनषेध करतो. 

उमेश च हाण   एका अिधकार  काम करत नाह  तर याची गचांड  ध न काम क न घेणे ह  काह  प दत नाह , 
आ ह ह  नगरसेवक आहोत.  ूशासनात इतरह  अिधकार  असतात यांना सांगीतले पाह जे. 
बीजेपीचे पदािधकार  ौी सोड  व यांचे सोबतचे साथीदार यानंा ता काळ अटक कर यात यावी. 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील िनयम 13-ब नुसार ौीमती गुर ूततकौर यांना अपाऽ  
कर यात यावे व यायालयाकडे हा ठराव पाठ व यात यावा व शासनासह  ूःताव सादर करावा.  
जोपयत आरोपीना अटक होत नाह  तोपयत आमचा कमचा-या या काम बंद आदंोलनास पाठ ंबा 
राह ल. ौी दलीपिसंग सोड  यानंी मारहान केली या घटनेचा मी जाह र िनषेध करतो. 

आनंद च हाण   अहमदनगर महानगरपािलकेचे उपमहापौर ौी छ दंम यांनी महारा ाचे दैवत, महारा ाचे कुलभुषण 
छऽपती  िशवाजी महाराज यां या बाबत अपश द उदगारले आहे. या घटनेचा मी  कामेँस प ाचा 
नगरसेवक या ना यांने ौी छ दंम उपमहापौर यांचा मी जाह र िनषेध करतो.   दसर  घटना हणजे ु
संद प पाट ल यानंा ौीमती सोड  मॅडमचे पती व बीजेपीचे पदाधीकार  ौी दलीपसींघ सोड  यांनी 
मारहान केली याह  घटनेचा मी जाह र िनषेध करतो यांना कायदा हातात घे याचा अिधकार 
कोणी दला आहे. िनयमाूमाणे कायवाह  करावी. 

बापुराव गजभारे   अ या महारा  भर छऽपती िशवाजी महाराजाचे नांव घेवून या बीजेपी प ाने मते मागुण िनवडून 
आले या बीजेपी प ाचे अहमदनगर महानगरपािलकेचे उपमहापौर ौी छ दंम यांनी महारा ाचे 
कुलभुषण छऽपती िशवाजी महाराज यां या बाबत अपश द उदगारले आहे. या घटनेचा मी पीप स 
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  रप लीकन पाट  प ाचा नगरसेवक या ना यांने  माझा िमऽ प  काँमेस यांचे वतीने ौी छ दंम 

उपमहापौर यांचा मी जाह र िनषेध करतो.   संद प पाट ल यां यावरह  ह ला केला आहे याचा मी 
जाह र िनषेध करतो.  

स. शेर अली   बीजेपी प ाचे अहमदनगर महानगरपािलकेचे उपमहापौर ौी छ दंम यांनी महारा ाचे कुलभुषण 
छऽपती िशवाजी महाराज यां या बाबत अपश द उदगारले आहे.  या घटनेचा मी   िनषेध  करतो व  
दसर  घटना हणजे संद प पाट ल यांना ौीमती सोड  मॅडमचे पती व बीजेपीचे पदािधकार  ौी ु
दलीपसींघ सोड  यांनी मारहान केली याह  घटनेचा मी जाह र िनषेध करतो यांना कायदा हातात 
घेतला आहे. कोणताह  सदःय हा कमचा-यांना मारहाण कर त असेल तर या यावर कडक 
कायवाह  कर यात यावी.  

अ. शमीम अ दु ला साब  बीजेपी प ाचे अहमदनगर महानगरपािलकेचे उपमहापौर ौी छ दंम यांनी महारा ाचे कुलभुषण 
छऽपती िशवाजी महाराज यां या बाबत अपश द उदगारले आहे.   या घटनेचा मी   िनषेध  करतो 
व  दसर  घटना हणजे संद प पाट ल यांना ौीमती सोड  मॅडमचे पती व बीजेपीचे पदािधकार  ौी ु
दलीपसींघ सोड  यांनी मारहान केली याह  घटनेचा मी जाह र िनषेध करतो यांना कायदा हातात 
घेतला आहे.  पोलीस ःटेशनम ये मी ःवत:गेलो.  या ठकाणी एका तासापासुन आमचा  
अिभयंता या पोलीस ःटेशन म ये बसुन होते यां या डोळयाला एवढ  मोठ  जखम झाली होती 
क , पोलीस ःटेशन म ये याची दखल घेत न हते. यांना मी सांगीतले हे आम या 
महानगरपािलकेचे अिभयंता आहेत,  यांची तबार न द क न यावी.  परंतु पोलीस तबार न द 
क न घेत न हते.  मी ड वायएसपी यांना फोन केला यानंतर 12.00 वाजता यांना दवाखा यात 
ने यात आले.  या इंजीनीयर या डोळयातुन र  ूवाह चालू होता.  तीन चबर क हरचे काम होते 
तर कायकार  अिभयंता, मा. आयु  अथवा मा. महापौर यांना लेखी पऽ देणे आवँयक होते. पण 
तीन-चार लोक मीळन मारहाण कर त असतील तर हे यो य नाहु .  या ठ काणी मारहाण झाली 
या ठ काण या काह  सरदारजी यांनी संबधीतास पोलीस ःटेशन पयत आणले व आम या    
कमचा-यांची मदत केली याबाबत यांचे मी ध यवाद मानतो.   यापुव ह  यांनी अशा घटना   
ब-याच घड या आहेत. ते दबाव टाकुन काम क न घेत आहेत. या मीट ंगची ूोिसड ंग तयार क न 
कोटात पाठ व यात यावी. इतरह  लोकांना अटक कर यात यावी. 

सभागहृनेता   कमचा-यार  काम कर त नाह  हणुन यांनी काय लेखी तबार द ली होती काय ?   हे  काम कर त 
नसतील तर यानंतर उप अिभयतंा, कायकार  अिभयंता उप आयु  याचें कडे गेले होत काय असे 
काह  न करता मारहाण करणे चुक चे आहे. शासन याचें आहे कमचार  ऐकत नाह  हणजे काय 
परंतू यांना केवळ दहशत पसरावयाची आहे. कमचार  यांनी खाली अदंोलन सु  केले आहे. या 
आदंोलनास आमचा पाठ ंबा आहे. मी महापौरांना वनंती करतो क , कमचार  खाली आदंोलन कर त 
आहेत यांना पाठ ंबा दशवावा तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुद नुसार 
संबधीतावर कायवाह  कर यात यावी, अशी वनंती मी मा. आयु  महोदयांना करतो,  संबधीतास 
अपाऽ कर याची कायवाह  करावी, तोपयत सभा ह  तहकुब कर यात यावी.  

उप महापौर बीजेपी प ाचे अहमदनगर महानगरपािलकेचे उपमहापौर ौी ौीपाद छ दंम यांनी महारा ाचे 
कुलभुषण छऽपती िशवाजी महाराज यां या बाबत अपश द उदगारले आहे. या घटनेचा मी  िनषेध  
करतो व  दसर  घटना हणजे संद प पाट ल यांची आहेु . ौीमती सोड  मॅडमचे पती व बीजेपीचे 
पदािधकार  ौी दलीपसींघ सोड  यांनी संद प पाट ल इं जिनयर यांना मारहान केली याह  घटनेचा 
मी जाह र िनषेध करतो. कोण या वाडात कामे करावयाचे  िश लक नाह  हे सांगावे, ू येक 
ूभागात कामे करावयाचे आहेत, किन  अिभयंता काम कर त नाह  तर यां या वर ाकडे तबार  
करावी आपणास सभागहृ आहे यात तो वषय यावा, या कामाची पुतता क न यावी. परंतु 
मारहाण करणे चुक चे आहे. बीजेपीचे पदािधकार  ौी दलीपिसहं सोड  यां यावर ता काळ कारवाई 
करावी. शासनाकडे यांचा ूःताव पाठवावा, अशी मा. आयु ांनी मी वनंती करतो. 

महापौर   बीजेपी प ाचे अहमदनगर महानगरपािलकेचे उपमहापौर ौी ौीपाद छ दंम यांनी महारा ाचे 
कुलभुषण छऽपती िशवाजी महाराज यां या बाबत अपश द उदगारले आहे. या घटनेचा मी  िनषेध  
कर याचा ठरावास मा यता दे यात येते. 

ठराव बं.89     ठराव 

 अहमदनगर महनगरपािलकेचे ौी ौीपाद िछंदम, उपमहापौर यांनी छाऽपती िशवाजी महाराजांचे अपमान के या ब ल 
यांचे िनषेध ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते करते. 
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महापौर  ौी संद प पाट ल इं जिनयर यांना ौीमती सोड  मडॅमचे पती व बीजेपीचे पदािधकार  ौी दलीपसीघं 
सोड  यांनी मारहान केली या घटनेचा मी जाह र िनषेध कर यात येते.  

सव सदःयांचा भावना ल ात घेता  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील ौी सं दप 
पाट ल, पाणी पुरवठा अिभयंता, हे दनांक 16.02.2018 रोजी उदासीमठ शिनमं दर भागात NRAP 

अतंगत अ ःत वात मलवा हनी द ःती या कत यावर उप ःथत असतांना ौीमती सोड  गु ूतकौर ु
दलीपिसंघ नगरसे वका यांचे पती ौी सोड  दलीपिसंघ व सोबती 03 य ंनी शास कय कामात 
अडथळा िनमाण क न िशवीगाळ व जबर मारहाण क न जवे मार याची धमक  दली.  सदर 
ूकरणी इतवारा पोलीस ःटेशन येथे ौी दलीपिसंघ सोड  व सोबती 03 य  व द रतसर 
भा.द. व 353, 341, 332, 504, 506, व 34 कलमा वये गु हा दाखल केला आहे.  तसेच सदर ल 
ूकरणाची ह ड ओ लीप ौी दलीपिसंघ सोड  यांनी सोशल िमड यावर अिधकार  व कमचार  
यां यात दहशत िनमाण हावी या उ ेशाने हायरल केली आहे जो क , झाले या ूकरणाचा सबळ 
पुरावा आहे.  क रता उ  नगरसे वका कंवा यां या कुटंबीया कडून अशा ूकारे कृ य अ यंत ू
चुक चे असुन यापुढे या महानगरपािलकेतील अिधकार  व कमचा-यांवर अशी घटना होवु नये हणुन  
दनांक 16.02.2018 रोजी झाले या ूकरणाची चौकशी क न आयु ांनी महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 मधील तरतुद नुसार संबंधीताचंी नगरसे वका पद र  कर याबाबत पुढ ल वैधािनक 
कायवाह  करावी कर यास मा यता दे यात येते. 

ठराव बं.90     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील ौी सं दप पाट ल, पाणी पुरवठा अिभयंता, हे दनाकं 16.02.2018 रोजी 
उदासीमठ शिनमं दर भागात NRAP अतंगत अ ःत वात मलवा हनी द ःती या कत यावर उप ःथत असतानंा ौीमती सोड  ु
गु ूतकौर दलीपिसंघ नगरसे वका यांचे पती ौी सोड  दलीपिसघं व सोबती 03 य ंनी शास कय कामात अडथळा िनमाण 
क न िशवीगाळ व जबर मारहाण क न जवे मार याची धमक  दली.  सदर ूकरणी इतवारा पोलीस ःटेशन येथे ौी दलीपिसघं 
सोड  व सोबती 03 य  व द रतसर भा.द. व 353, 341, 332, 504, 506, व 34 कलमा वये गु हा दाखल केला आहे.  
तसेच सदर ल ूकरणाची ह ड ओ लीप ौी दलीपिसंघ सोड  यांनी सोशल िमड यावर अिधकार  व कमचार  यां यात दहशत 
िनमाण हावी या उ ेशाने हायरल केली आहे जो क , झाले या ूकरणाचा सबळ पुरावा आहे. 

क रता उ  नगरसे वका कंवा यां या कुटंबीया कडूू न अशा ूकारे कृ य अ यंत चुक चे असुन यापढेु या 
महानगरपािलकेतील अिधकार  व कमचा-यांवर अशी घटना होवु नये हणुन  दनांक 16.02.2018 रोजी झाले या ूकरणाची 
चौकशी क न आयु ांनी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील तरतुद नुसार संबंधीतांची नगरसे वका पद र  
कर याबाबत पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी असे ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
महापौर   स. सदःयां या वनंतीनुसार आजची सभा सवानुमते तहकुब कर यात येते. 
   शेवट  रा िगत हण यात येईल. 
   शेवट  रा िगत हण यात आले. 
 
 
               ःवा र त/-                                              ःवा र त/- 
        नगरसिचव             महापौर 
            नावाशमनपा नांदेड                                         नावाशमनपा नांदेड 
 
 
 
 
 
 


