
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड  

( दनांक १९.०३.२०१६ ची सवानुमते तहकुब कर यात आलेली अथसंक पीय वशेष सभा) 
 शिनवार, द. ०२.७.२०१६ रोजी दपारी ु ३.०० वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची अदंाजपऽक य वशेष  सभा 
महानगरपािलके या शकंररावजी च हाण सभागहृात भर व यात आली होती. 
   उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा री क न सदर सभेस खालील स.सदः य उप ःथत होते. 
      मा. सौ. शलैजा कशोर ःवामी, महापौर 
  सव ौी / ौीमती 
  कुरेशी शफ  अहेमद     सातेलीकर ौीिनवास आश ना      

क याणकर बालाजी द राव   सातोलीकर ौीिनवास आश ना 
पवळे उमेश देवराव    कंठेवाड स वता मारोतराव     
पांढरे ःनेहा सुधाकर    च हाण आनंद शकंरराव     

 फा ख अली खाँ इलीयास खा ँ  आनेवार गंगासागर संदीप   
क याणकर बालाजी दे वदासराव   भवरे कशोर दामोधर     
कदम िशला सुिनल    ूमोद मुरलीधराव खेडकर     
कनकदंडे मो हनी महेशराव   वाजेदा तबःसुम अथर अली खाँ  
स.जानी म.कासीम     मोकले सोनाबाई रामचंि    
पोकणा नवलकुमार ओमूकाश   जाधव जयौी आनंद    
गुरम वनयकुमार जग दश    च हाण ौ दा सिुशल 
गाडीवाले वरििसंघ जगतिसंघ   जदंम पावती यंकटेश    
उमरेकर अशोक रावण    मु दराज कमलबाई रामःवामी 
च हाण उमेशिसहं अशोकिसंह   र जया बेगम अयुब खान     
गाडगे शकंर जयवंतराव     देशमूख वैशाली िमिलंद    
गायकवाड अजंली सुरेशराव    देशमूख बालासाहेब गंगाधराव   

 गफारखान गुलाम महमंद खान   धबाळे गणपतराव िभवाजी 
        अनुजा अिमतिसंह तेहरा    यादव तुलजाराम गणेशलाल 

खेडकर योती महि    राओऽे संिगता पृ वीराज     
िगल सरजीतिसघं पंजाबिसंघ   अ.हबीब अ.र हम बागवान    
अ. फसीया फरदोस    अ. स ार अ.गफुर      
आसीया बेगम अ. हबीब बागवान  स. शेर अली स. महेबुब अली    
कुरेशी चाँद पाशा खाजा   फा ख हसेन कासीम साबु     
राखेवार सितष शेष  पा   चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस   
ज कया बेगम स.मुखतार    गु खुद सुंदरलाल कशनलाल    
बावजीर शेख हबीब शेख अ दलु   लतीफा बेगम ब-ुहाण खान    
कशोर कशनलाल यादव    गायकवाड वैजयंती िभमराव     
मोरे संजय गंगाधरराव    अिभषेक रमेशराव सौदे    
काकडे िसंधू पांडूरंग    िचखलीकर सं दप सुभाषराव   

 सौ.लिलता मुंकंुदरा बोकारे     वनय वँ वांभरराव पाटील    
जमदाडे क णा िभमराव     घोगरे इंदबाई िशवाजीरावू     
कदम व ास बालाजी   अङ बन शाम वामनराव    
अल केसरी हसन बन उमेद    काबरा रामनारायण रामदेव  

          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, डॉ. ःमीता ठाकरे, मु  य वै कय अिधकारी, ौी वजय मुंढे, 
ू.उपायु  (महसुल), ौी िगरीष कदम, कायकारी अिभयता(साबां व). ौी सुगीव अधंारे कायकारी अिभयंता पापुजिन, व 
महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु  त, व सव वभाग ूमुख उप ःथत होते. 
महापौर     वंदेमातरमने सभेला सु वात कर यात येते. 
   सुरवातील नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामू हक िगत  हण  यात आले.  
महापौर.  ः थायी सिमतीची सभापती सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा, आयु  त, सव स.सदः य, अिधकारी   

कमचा-याचे ः वागत क न  आज  या अदंाजपऽक य वशेष सभे  या कामकाजास सुरवात कर  यात 
येते. 

वरोधी प नेता  त कालीन नगरपािलकेचे माजी मालम ा यवःथापक व माजी वरोधी प  नेता तथा नगरसेवक ौी 
दपकिसंह रावत यांचे वडील कै .कािशनाथिसंह रावत यांचे द:ुखद िनधन झाले आहे .मी सभागहृास 
वनंती करतो क  ,कै.कािशनाथिसंह रावत यांना ौ दांजली अपण कर याचा ूःताव ठेवत आहे 
यास आपण सवानी मा यता दयावी अशी मी सभागहृास वनतंी करतो. 

हबीब बागवान/शेर अली     मागे काही दवसापुव  चबरम ये दम घुटन दोन लोकांचा मृ यू झाला आहे यांना सु दा ौ दांजली ू
अपण कर यात यावी तसेच यांना मनपाचे साईट ब  .34 मधील घर आ ण दोन लाख पये 
आिथक मदत मनपाकेकडून दे यात यावी अशी मी सभागहृास वनतंी करतो. 

अ दल स ारु     व रल दो ही ूःतावास माझे अनमुोदन आहे. 
महापौर   त कालीन नगरपािलकेचे माजी मालम ा यवःथापक व माजी वरोधी प  नेता तथा नगरसेवक ौी 

दपकिसंह रावत यांचे वडील कै .कािशनाथिसंह रावत यांचे द:ुखद िनधन झाले आहे .मी सभागहृास 
वनंती करतो क  ,कै.कािशनाथिसंह रावत यांना ौ दांजली अपण कर याचा ूःतावास व मनपा या 
चबरम ये दम घटुन दोन लोकांचा मृ यू झाला आहे यांनाू  सु दा ौ दांजली अपण कर यात यावी 
व   मनपाके या साईट ब  .34 मधील घर आ ण आिथक मदत मनपाकेकडून दे यात यावी. 

 
 
 



(२) 
ठराव बं. ०२    ठराव 
 घोणसे पाटील, मनपाकेतील माजी वरोधी प नेते ौी दपकिसंह रावत यांचे वडील तथा मनपाकेतील माजी मालम ा 
यवःथापक ौी कािशपाथिसंह रावत यांचे िनधन झालेले असुन तसेच महेबुबनगर येथील सेनेज लाईनची साफसफाई करतांना दोन 
नागरीकांचा िनधन झालेला असनु या सवाना भावपुण ौ दांजी ह नावाशमनपा सव साधारण सभा सवानुमते अपण करते. 
 तसेच मनपाचे साईट ब  .34 मधील सेनेजचे काम करतांना दोन मजरु मृ युपावले अस याने यांचे वारसांना घर आ ण 
ू येक  दोन लाख पये आिथक मदत मनपाकेकडून दे यास मा यता दे यात येते. 
हबीब बागवान    मागील दोन वषापासून ॄ हपुरी  एरीयामधील बीएसयुपीचे इ ृाचे कामे झालेली नाहीत ती कामे 

जािनव पुवक पुण केली जात नाही .कारण या ठकाणी अ पसं याकांची वःती आहे हणून कामे 
केली जात नाही काय याबाबतचा खुलासा करावा. 

तुलजेस यादव     या सभेम ये क लखा या या बाबत जो वषय आहे. तो वषय पास कर यात येवू नये. 
अ दल स ारु    महानगरपािलकेत न वन आयु  ज ूझालेले आहेत . यांचे ूथम अिभनंदानाचा ूःताव ठेव यात 

येतो .ौी समीर उ हाळे साहेब यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या आयु  या पदाचा 
पदभार दनांक 30.6.2016 रोजी घेतला आहे यांचे अिभनंदन करतो व सभागहृास वनंती करतो 
क  , यां या अिभनंदना या ूःतावास मा यता दयावी. 

आनंद च हाण   या अिभनंदना या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे. 
महापौर    ौी समीर उ हाळे साहेब यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या आयु  या पदाचा पदभार 

दनांक 30.6.2016 रोजी ःवकारला आहे . यांचे अिभनंदनाचा ठराव पा रत कर यात येतो. 
ठराव बं. ०२/१    ठराव 

मा .ौी समीर उ हाळे हे  दनांक 30.6.2016 रोजी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या आयु  या पदाचा पदभार 
ःवकारला आहे , यांचे अिभनंदन ही नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मंजरूी देते. 
अ दल स ारु    ॄ हपुरी एरीयातील बीएसयुपीचे मागील दोन वषापासून कामे बंद आहेत . यासाठ  शासनाने पये 

95 कोटीचा िनधी दला आहे .एवढा िनधी देवूनही ॄ हपुरी एरीयातील इ ृाची कामे झाले नाहीत .
सवाची भावना आहे क  , या ठकाणचे इ ृाचे कामे झाले पाहीजे .मला अशी मा हती िमळाली क  ,

600 घरे बीएसयपुीचे ही गरीब लोकांना िमळणार होती ती परत गेली आहेत .ती 600 घरे गोर गरीब 
लोकांना िमळाली असती तर याचा फायदा जनतेस झाला असता ,ती घरे परत का गेली ?  कोणी 
घरे परत केली .याबाबतचा सव िनधी शासनाचा होता .सव साधारण सभेसमोर का आणले नाही .
सव साधारण सभेने डीपीआरला मा यता देते मग परःपर घरे का परत कर यात आली. शासनाचा 
िनधी होता याचे युटीलाईज कर यात आला नाही .याचा ूथम खुलासा कर यात यावा .मा .आयु  
साहेब यांनी या एरीया मा हती नाही . यानंी या भागाची पहाणी क न यावी . याचे एरीयाचे पु हा 
स ह करावा पैसे का परत पाठ वले ,कोणी पैसे परत केले याची चौकशी कर यात यावी .या भागात 
पावसा या पा यामुळे मोठया ूमाणात िचखल झालेला आहे . या िचखलामुळे या ठकाणी जाता 
येत नाही .एखादयाचा मृ यु झाला तर याला पलगांवर घेवून जावे लागते ,इतक  वाईट प र ःथती 
आहे .या एरीचा एक दौरा सव अिधकारी व कमचारी यांचेसह करावा व या ठकाणचे इ फाचे कामे 
वरीत चालू करावे ,अशी आमची आयु  साहेबांना वनंती आहे. 

स. शेर अली    1678 घराची मजंरू कर यात आली होती 1100 घरांना मंजरूी देवून कामे चालू कर यात आली 
आहेत .उवरीत घरे सव साधारण सभेची मा यता न घेता परत केले आहेत हे 1100 घराचा जो 
इ ृा होता  .15 कोटीचा  इ ृा होतो .तो इ ृा मागील दड वषापासुन का पुण कर यात येत 
नाही  .काय आम या सोबत प पात कर यात येत आहे काय ? याबाबत आम या मनाम ये शकंा 
आहे व लोकाम ये रोष आहे . हणून मा .आयु  साहेबांना माझी आपणास वनंती आहे क  ,
ॄ हपुरी एरीयाची इ ृाची कामे वरीत सु  कर यात यावी ,अिश माझी वनंती आहे. 

हबीब बागवान     कंऽाटदारास कती दंड लावला आहे याचा देखील खुलासा कर यात यावा. 
महापौर   ॄ हपुरी एरीयाला मी ःवत :भेट दलेली आहे या एरीयाची कामे करणे अ यंत गरजेचे आहे .जसे  

ौी अ दल स ारु  ,ौी स. शेर अली व ौी हबीब बागवान यांनी सांगीत या ूमाणे या एरीयातील 
इ ृाची कामे तातडीने हाती घेणे गरजेचे आहे .या भागातील कामे सु  कर यासाठ  आयु ांना 
िनदश देते क  , यांनी या एरीयातील इं ृाची कामे  वरीत सु  करावी. 

उमेश च हाण     इतर भागाम ये इ ृाची कामे थांबलेली आहेत ती कामे सु दा कर यात यावी. 
हबीब बागवान / स. शेर अली : ॄ हपुरी एरीयातील इ ृाची कामे वरीत सु  कर यात यावे .अशी वनंती आहे. 
अिभषेक सौदे    जनुा कौठा ,असजन, असदवन हे भाग मनपाकेत साल सन 1997 ला महानगरपािलकेत समा व  

झालेला आहे .या भागाम ये वकासाची कामे कर यात आलेली नाही आ ण शासनाकडून 97 कोटीचा 
िनधी ूा  झाला आ ण या एरीयाचे कामे करणेत यावेअसा पाठपुरावा कर यात येत आहे .मा या 
एरीयातील जनुा कौठा ,असजन ,असदवन या भागची कामे के हा करणार आहात याचा खुलासा 
कर यात यावा. 

स. शेर अली    आम या एरीयाबाबत आपणास बोल याचा अिधकार नाही. 
उमेश च हाण    तु ही तुमचे कामे  असतील तर  ते काम सुचवा  .इतर  वाडाचे कामाबाबत बोल ूनये. 
महापौर      आपण सव स. सदःय आप आपसात चचा क  नये काय ू  आहेत ते वचारावे. 
वरोधी प नेता   स .सदःयांचा ू  काय हे ूथम  समजनू यावे . यानंतर उ र दले पा हजे याचा पुणहोवू देत 

नाही .म येच कोणीतरी बोलते हे यो य नाही .स .सदःयांना सव साधारण सभेम ये बोल याचा 
अिधकार आहे . यांना बोलू दले पा हजे अशी महापौर महोदयांना वनंती आहे. ौी उमेश च हाण 
यांनी का बोलावे .ौी उमेश च हान यांना ू  वचारला नाही हा ू  मा. महापौर यांना वचारला 
आहे .ौी चहाण यांनी उ र का दयावे . 

वनय गुरम    आ हास तु ही थांब व यासाठ  सांगता आ ण आप या नगरसेवकांना बोलणे थांबवावे. 
महापौर     ौी अिभषेक सौदे आपण जो ू  वचारला आहे तो ू  मला समजला आहे आपण खाली बसावे. 
 
 



(३) 
वरोधी प नेता   ौी उमेश चहाण यांना उ र दे यासाठ  सांगावे आपणास का उ र येत नाही असे समजावे काय .

मा .महापौर महोदया ,आपण ठरवा क  ,उमेश च हाण यांनीच उ र दयावे. 
महापौर   तु ही कोण आहात आ ण हा आपणास कोणी अिधकार दला आहे .हे आपले बोलने यो य नाही. हा 

यांचा अधकार नाही आपण ूथम खाली बसावे.  अशी सुचना वरोधी प  नेता यांना केली. 
अशोक उमरेकर    आपण वरोधी प  नेता यानंा आपण कोण आहात असे हणू शकत नाही . यांना बोल याचा 

अिधकार आहे .असे आपण बोलू शकत नाही. 
वनय गुरम    सभागहृ ने याने बोलावे .इतर नगरसेवकाने बोलू नये ,सभागहृ नेता असते वेळी आपण बोलू नये. 

सभागहृ ने याने यां या नगरसेवकांना खाली बस यासाठ  सांगावे. 
बाळासाहेब देशमखु    उमेश च हाण यांनी मा .महापौरांची बोल याची परवानगी घेतली होती काय .परवानगी नसतांना 

आपण कसे बोलत आहात .परवानगी नसतांना कसे बोलतात. 
महापौर   ौी अिभषेक सौदे आप या ूभागाची पूण पाहणी क न यावर िनणय घेता येईल ूथम आपण 

आप या जागेवर बसावे. 
अिभषेक सौदे   आ ही काय करावे ,मा या वाडाचे कामे होत नाही आपण उ र दले या उ राने माझे समाधान 

झाले नाही. यामुळे मी बसणार नाही. मला समाधान कारक उ र पाहीजे. 
महापौर   आपण आप या जागेवर बस यानंतर आपणास समाधान कारक उ र दे यात येईल .सव सदःयानंी 

एकमेका या  ू ाला आपण कोणीही उ र देवू येवू नये अशी सभागहृातील सव सदःयाना सुचना 
आहे .या सुचनेचे सवानी पालन केले पा हजे .मा .आयु  महोदय हे न वन आहेत कोणीही 
वातावरण गठळ क  नयेू  ,याची सवानी दखल यावी. 

वरोधी प नेता     स. सदःय हे आपणास ू  करीत असतात इतर सदःयांनी उ र देवू नये. 
महापौर    आता मी सव सदःयांना सुचना केली आहे .ते उ र देणार नाहीत. ू ाचे उ र मी देणार आहे. 
उमेश च हाण    मी मा या वाडाचे वकासाबाबत मला मत मांडावयाचे आहे मला परवानगरी दे यात यावी. जर 

मा या ूभाग सोडून ॄ हपूरी नांव घेवून सभागहृाची दशाभुल करीत आहेत हे यो य नाही .इ ृाचे 
कामे थांबलेले आहेत ती सु दा इ ृाचे कामे झाले पा हज े .गोर ण ,लालवाडी ,ौावःतीनगर 
या ठकाणचे इ ृाचे कामे करावयाचे िश लक राहीले आहे. 

र जया बेगम   महीलांना पहीला अ यातास सभागहृाने ठरवून दला आहे ,महीलांना बोलू देणार क  नाही .आपणास 
वनंती आहे क  ,म हलांना बोलू दयावे. 

क णा जमदाडे   माझा ूभाग बंमाक 40 असून या ूभागात घरकुल झालेले आहेत.  परंतू बीएसयुपीचे इ ृाचे कामे 
झालेली नाहीत.  ती कामे सु दा वरीत पुण कर यात यावी.  या ठकाण या लहान मलुाना ,
म हलांना घराबाहेर पडता येत नाही.  कती दवस झाले आहे ,इ ृाची कामे काही पुण झालेली 
नाहीत .मे टनसची कामे झालेली नाहीत .सव सभागहृाची ही मागणी आहे . या ठकाणी कामे 
करणे गरजेचे आहे याचा ूाधा य बम ठरवून ती पूण कर यात यावी . 

फा ख अली खाँ  बीएसयुपीचे कामे 2007 पासून चालू आहेत .ती कामे काही पुण झालेली नाहीत  .फ  आपण 
खुलासा घे यातच आहोत .हे आ ही ऐकत आहेत क  ,खुलासा घे यात येईल .खुलाःयावर खुलासा 
घे यात येईल असेच सागं यात येत आहे.  हा खुलासा  घेणे बंद करावे.  कामे पुण कधी होतील हे 
सांगावे . रझ टचे काय आहे ते सांगा.  6 ते 7 वषाचे घराचा वषय आहे . क येक वषापासून कामे 
झाले नाहीत .घराचे छत गळत आहेत.  पावसाचे पाणी या ठकाणी पडत आहे .तरीही कामे पूण 
झालेली नाहीत .इ ृाचे कामे वरीत सु  करावे. 

महापौर     मा. आयु  हे खुलासा करतील. 
आयु    स. महापौर महोदया, सव पदािधकारी, सव सदःय आज या पही या बैठक म ये आपण माझे 

ःवागत केले याबाबत मी आपला आभारी आहे .पहीला ू  ॄ हपुरी एरीयामधील बीएसयुपी या 
वकास कामा या संदभातील आहे .बीएसयुपी योजना ही एक अिभयान आहे ते कि सरकारचे 
अिभयान आहे. या योजनेत घरकुल व इ ृाःश चरची कामे करावयाचे होते . या अिभयांना या 
िनकषाूमाणे शहरातील या या भागामधील इ ृाःश चरचे कामे करावयाचे िश लक राहील 
आहेत ते या अिभयाना या िनकषास  अनुस न शहरातील सव वकासाची कामे या भागाची 
हजीट क न घेवून या भागातील कामे पुण कर यात येतील. 

अ दल स ारु     बजेटची िमटींग आहे .बजेट या िमटींगवर चचा कर यात यावी. 
वरोधी प नेता    अ दल स ार साहेब एक मह वाचा वषय आहेु  ,आप या काळातला वषय आहे तो सभागहृाने 

एकुण यावा .वजीराबादमधील मटन माकटची जागा आहे . या जागेचा मनपा मनपा सव साधारण 
सभेने ठराव क न दला होता  .आ ण या ठरावात शासनाची परवानगी घे यात यावी .ठरावात 
नमुद असतांना सु दा शासनाची मा यता घे यात आलेली नाही  .शासनाची मा यता न घेता 
जागेची र जःशी देखील झालेली आहे .ही र जःशी मा याकडे आहे  .अशा जमीन घोटाळयाम ये 
खुप-खुप अिधकारी व मंऽी सु दा गेलेले आहेत आ ण घरी बसलेली आहेत आ ण हा फार मोठा 
घोटाळा आहे .जे क  माकटम ये जागेची कंमत 60 ते 65 लाख पयाची कमंत आहे  .ती जागा 
कवडीमोल कंमतीने वब  केलेली आहे  .सात लाख पयास वब  केली आहे .मा .सुिशल खोडवेकर 
साहेबांनी एक पऽ काढले होते क  ,ज म-मृ यूचे ूमाणपऽसाठ  टॅ स भरणा करावा हणुन 
करायादाराने देखील टॅ स भरावा लागत होता .यात टॅ स सु दा भ न घेतलेला नाही .काल या 20 
तारखेम ये मी पऽ दले होत ,तर २० तारखेम ये टॅ स भ न घेतला आहे .अशा अिधका-यावार 
कायवाही करावी हणून एक मही यापुव  पऽ यवहार करीत आहे .आतापयत कोणतीही कायवाही 
कर यात आलेली नाही .आपण कायवाही करणार आहात याचा खुलासा दयावा  .पऽ देणारे एकच 
य  पऽ रसी हड करणारे एकच य  माझेकडे संिचका आहे .ती संिचका आप याकडे दलेली 
आहे .काल मा. ज हािधकारी साहेबाकडे या ूकरणात माझी हेरींग सु दा झालेली आहे .याम ये मी 
प रिश  “अ” व “ब” सु दा दलेले आहे.  माझे प रिश  “ब” म ये पुण आ ेप दलेले आहेत . या  

 
 



(४) 
आ ेपावर अदयापपयत काहीही कायवाही झालेली नाही .यावर आपण काय कायवाही करणात येणार 
मा .आयु  साहेब हे सांगावे  .मा या पही या ू ाचा खुलासा कर यात यावा . 

महापौर     मा. आयु ांनी खुलासा करावा. 
आयु     मा. महापौर महोदया, सव पदािधकारी, सव सदःय जो काही ू  वचार यात आलेला आहे 

मनपाकेत जे काही काम झाले आहे ,काम होणार आहे ,कर यात येणार आहे ते िनयमाूमाणेच 
होईल. या कांही िनयम बाहय गो ी झा या असतील तर याची पहाणी ,छाणनी क न या 
द ः या ु के  या जातील . यात कोणी हेतू पुरसर जबाबदार असतील तर यांचेवर आवँयकती 
िशःत भंग वषयक कायवाही कर यात येईल. 

वरोधी प  नेता   एखादा नगरसेवक जर बांधकाम करत असले तर याचे नगरसेवक पद र  का कर यात येवू नये  
याबाबतचे याला वरीत नोटीस पाठ व यात येते क  ,आपले नगरसेवक पद र  का कर यात येवू 
नये .एवढी मनपाची जागा वक याचा अिधका-यांना कोणी दला.  यांना दोन ओळीचे पऽ देखील 
दे यात आलेले नाही. याबाबतचा खुलासा  मा .आयु  साहेब यांनी करावा .का कशासाठ  ,का 
यांना तु ही पाठ शी घालता हाच अथ आ ही समजावयाचा का ? 

महापौर     आयु ांनी खुलासा करावा. 
आयु     मा. महापौर महोदया, सव पदािधकारी, सव सदःय दोन  वषय  वेगळे आहेत .जी बेकायदेशीर 

कायवाही झाली असेल तर यां यावर कायवाही कर यात येणार आहे हे मी यापुव च सांगीतले आहे .
हा वषय आपण माझे पुढे आणलेला आहे.  या वषयाची पाहणी ,छाणनी ,तपासणी कर यात 
येईल यात काही बेकायदेशीर बाब झाली तर कायवाही िन ीत केली जाईल. 

वरोधी प  नेता    मा. आयु  साहेब आपण या अिधका-यावर काय कायवाही करणार हे सांगावे .आता मुंबईम ये 
जमीन घोटाळयाम ये मागचे मऽंी गेलेले आताचे मंऽी गेलेले आहेत .हा ूकार तसाच नाही का ? 
तुमचे मंऽी देखील होते. 

वनय िगरडे   वैय क कोणी वषय बोलू नये. 
वनय गुरम  वरोधी प  ने यांने जो ू  मांडला आहे या अिधका-यावर आपण काय कायवाही करणार याचा 

खुलासा कर यात यावा. 
अ दल स ारु    वरोधी पे॒ नेता यांनी जो ू  मांडला आहे या ू ावर आपण मनापाके या हता या ीने 

आपण कायवाही करावी ,वजीराबाद म ये चार एकर जमीन मनपाची आहे या जागेवर लोकांनी 
अितबमन  केलेले आहे . यावर  आपण चौकशी क न येणा-या सवसाधारण सभेम ये तो चौकशी 
अहवाल सादर करावा .सवच जागेवर बुलडोजर लाव यात यावे. 

वनय गुरम   मा. आयु  साहेब हा चार एकरचा वषय वेगळा वषय आहे .तो वषय हा अितबमनाचा आहे .
याूकरणात अिधकारी दोषी आहेत या अिधका-यावर आपण काय कायवाही करणार हे सांगावे.  
आपण चुक ची द ःती करु णार आहात हे स य आहे .पण याने चुक केली यावर काय कायवाही 
करणार याचा खुलासा करावा .एखादया इंजीिनअरने काम केले नाही तर याला वरीत िनलबीतं 
कर यात येते .एखादया पाणी पुरवठया या वसुली िलपीकांने पैसे खाले तर कंवा पैशाचा अपहार 
केला  तर याला वरीत िनल बंत कर यात येते .मग तर हा जमीन घोटाळा आहे . यां यावर  
काय कायवाही करणार याचा खुलासा कर यात यावा. 

बाळासाहेब देशमखु   एखादा नगरसेवक याचा वाडाचा ू  घेवून गेला तर यां यावर 353 नुसार कायवाही  कर यात 
येते .एवढया मोठा ॅ ाचाराला आपण पाठ शी घालता. 

वरोधी प  नेता   मा. आयु  महोदय ,हे मंऽालयात  राहीलेले आहेत यांनी सखेल चौकशी क न दोषी अिधका-यावर 
कायवाही ूःता वत कर यात यावी.  या ूकरणात सा ीदार हणुन आप  याच वभागाचे कमचारी 
आहेत यां यावरही कायवाही करावी. 

वनय गुरम    सा ीदार हे मनपाचे कमचारी आहेत . यांना सु दा िनल बंत कर यात यावे  .चौकशी पु हा करा .
ूथम संबधीत कमचारी यांना ूथम िनल बंत करावे. 

बाळासाहेब देशमखु   जे दोषी आहेत यांना आता िनल बंत करावे जर ते दोषी नसतील तर यांना आ ही स  मानाने 
कामावर ज ूक न घेवू. 

वरोधी प नेता    मा.  आयु  महोदय साहेब आ ही खोटे बोलत असलो तर कागद तर खोटे बोलणार नाहीत ना ? 
मी आप याकडे सगळे कागदपऽ दलेले आहे . यानुसार िनणय घे यात  यावा ,एक महीना झाला 
आहे का कायवाही होत नाही. 

सभागहृ नेता    सवसाधारण सभेम ये ठराव झालेला आहे . या ठरावानुसार ती जागा लीजवर  कंवा वब  क न 
दे यात यावी असा ठराव पारीत झाला होता या ूकरणात काही अिनयमीतता झाली असेल तर 
आ ण यात कोणी कमचारी दोषी असेल तर यां यावर िन ीत कायवाही  झाली पाहीजे .या 
ूकरणात काही ऽुटी असलयास यावर आपण कायवाही करणार आहात ,पण यांची अशी मागणी 
आहे क  यांना आजच िनल बंत कर यात यावे .मा.आयु  साहेबांनी खुलासा कर यात यावा क  ,
याबाबत काय कायवाही करणार आहेत. 

वरोधी प  नेता    संबधीत अिधकारी हे र ज ीम ये आहेत यात कोण – कोण गुंतलेले याचा उ लेख र ज ीम ये 
आहे यांना िनल बंत करावे. 

बाळासाहेब देशमखु    शासनाचा अिभूाय घेतला आहे काय ? यांना र जःशी क न दे याचे अिधकार आहेत काय ? जर 
मग शासनाचा अिधकार असेल तर या यासाठ  शासनाचा अिभूाय घेतला काय याचा खुलासा 
कर यात यावा. 

वरोधी प  नेता    आता सभागहृात संिचका माग व यात यावी आ ण आताच संबधीताना िनल बतं कर यात यावे .
संबधीतास िनल बंत के यािशवाय सभा चालणार नाही .ूथम िनल बंत करावे. 

वनय गुरम    दोषी आढळन आले नाही तर यांना याच सभागहृात स मानाने परत घेवूू . 
 
 
 
 



(५) 
वरोधी प  नेता    ही जमीन कशासाठ  आर ीत होती .संबधीतानी या जागेची डीपी लॉनम ये काय ःथती आहे याची 

वचारपुस नगररचना वभागास केली काय ? संबंधीत अिधकारी यात दोषी आहेत  यां यावर 
कायवाही करावी. 

गणपत धबाले   एखादया मनपा सदःयाने मनपा कामात हेराफेरी केली तर यां यावर कायवाही कर यात येते .
पेपरला बात या येतात.  एवढे मोठे ूकरणे होवून  याबाबत काहीच कायवाही का कर यात येत 
नाही .अिधकारी काय झोपले आहेत काय ? संबंधीतास नोटीस का दली नाही. 

वरोधी प नेता    मा .सुिशल खोडवेकर साहेबांनी एक प रपऽक काढले होते .सव ूमाणपऽावर मनपाचा कर आहे तो 
भ न यावा .या अिधका-याने कर भरला नाही .गरीबाला एक याय ौीमंताला एक याय ही 
प रःथीती आहे .कायदयाम ये तरतूद आहे .या तरतूदीनुसार कायवाही कर यात यावी. 

महापौर     आयु  साहेब खुलासा करतील.  सवाचे हणने ऐकु दयावे. 
वनय गुरम    सव प ीय मागणी हीच आहे. 
बाळासाहेब देशमखु   आ ही एका वषयाला ध न बोलत आहोत तर आ हाला आपण खाली बसवतात हे बरोबर नाही. 
स.सर जतिसंघ िगल   आता मा. आयु  साहेबांनी घोषना केली आहे क  ,आता संिचका माझेकडे चौकशीसाठ  आलेली 

आहे. यापूव चे आयु  खोडवेकर साहेबांवर जसा वरोधी प  ने याचा व ास होता  .या आयु ावर 
ही आपण व ास ठेवावा . यां या चौकशीवर भरोसा ठेवावा अशी आ ही अपे ा य  करतो .तसेच 

2014 म ये िलजचा ठराव झाला आ ण 2015 म ये कायम झाला . यावेळी माझे िमऽ वरोधी प  
नेता यांनी यावेळी काहीच आ ेप घेतला नाही. 

वरोधी प नेता    माजी महापौर तथा जे  नगरसेवक ौी स ार भाई कोण याही प ाचे अस ु दया .आ ही यांना 
महापौर हणून ःवकृत केले होते हा ूःतावा या अनुषंगाने पारीत झालेला ठरवात शासनाची 
मा यता घे यात यावी असा नमदु होता परंतु ूशासना माफत शासनाकडे ूःताव पाठ वला नाही. 

स.सर जतिसंघ िगल    शासनाकडे ूःताव पाठ वला पाहीजे .या ूकरणाची चौकशी झाली पाहीजे .दोषी आढळ यावर 
यां यावर कायवाही ूःता वत करावी.  आज आपण आयु ावर भरोसा ठेवावा ,अशी आमची 
वनंती आहे. 

अ दलु स ार     बजेटचा वषय आहे ,बजेटबाबत चचा कर यात यावी. 
वरोधी प नेता   मा. आयु  साहेबांनी या ूकरणाचा ूशम खुलासा करावा क  ,या ूकरणात दोषी अिधका-यावर 

कायवाही ूःता वत करावी .माझेकडे संिचका आहे .मी जर खोटे बोलत असेल तर कागद तर खोटे 
बोलणार नाहीत .सतार भाई मा .महापौर यांनी ठराव क न दलेला आहे .हा ूःताव शासनाकडे 
पाठवा हणुन पण हे ूकरण शासनाकडे पाठ वलेले नाही. 

अशोक उमरेकर   संबंधीत ू ाचे उ र सभागहृाला मा. आयु  साहेबांनी दयावे अशी वनंती आहे .कोण याही प ाचा 
नगरसेवक या ू ावर बोलता कामा नये . 

महापौर     आयु  हे खुलासा करतील. 
आयु     मा. महापौर महोदया ,या ूकरणात काही ऽुटी आढळ या असतील या द ःत कर यात येतीलु  .

नबंर दोन याम ये जे कोणी दोषी असतील  यां यावर आवँयकती िशःतभंग  वषयक कायवाही 
कर यात येईल. 

वनय गुरम    या ूकरणाचा आपणास अ यास चांगला झालेला आहे  .कागदपऽा या आधारे संबंधीत अिधका-यास 
ताबडतोब िनल बतं क न याची चौकशी कर यात यावी .चौकशीत अपराध अस यास  यांना याच 
सभागहृात स  मानाने परत घेवू. 

वरोधी प नेता    मा. आयु  साहेब आपण संबधीतास पाठ सी घाल याचे दसत आहे .कागद तर खोटे बोलणार 
नाहीत मी रजी ी कायालयातून रजी ी काढली आहे. 

बालासाहेब देशमुख   ॅ ाचाराला आपण पाठ शी घालता काय ?  

अशोक उमरेकर    15 दवसात आपण चौकशी करा आ ण ता काळ िनलबंनाची कायवाही करा. 
उमेश च हाण   मा. आयु  साहेबांनी खुलासा केलेला आहे .एवढी घाई कँयाकरीता 15 दवसात चौकशी क न 

िनल बंत करावे ,एवढी घाई का ? 

बालासाहेब देशमुख   ता काळ िनलबींत करावे. 
उमेश च हाण    आपण 15 दवसात िनणय घेवू शकतात काय हे आयु  साहेबांनी सांगावे. 
बालासाहेब देशमुख   या सव ूकरणाव न असे दसून येते क  ,कॉमेस ॅ ाचाराला पाठ शी घालते .असा आमचा आरोप 

आहे .जिमनीची काय खोटी गो  आहे काय ? हे सांगावे. 
अशोक उमरेकर    या ूकरणात सदःयांचा क ती वाटा आहे हे सांगावे अशी मला शकंा येत आहे.  
अ दल स ारु    वषयप ऽका चालू करावी अशी माझी वनंती आहे .एका वषयावर चचा झा यानंतर पु हा चचा का 

कर यात येत आहे .आयु ांनी खुलासा केलेला आहे.आता वषय प ऽका पास कर यात यावा .
बजेटवर चचा करावी .मा .महापौर मॅडम आ ही उपासाम ये आहो . यासाठ  बजेटवर चचा कर यात 
यावी .केवळ आ ही ग पा कर यासाठ  आलेलो नाही. 
ग धळ सु  झाला. 

महापौर     या ूकरणात मा .आयु  यांनी खुलासा केलेला आहे . यावर वांरवार ू  कर यात येवू नये. 
उमेश च हान   एकाच ूकरणात कती वेळा खलुासा कर यात यावा .एकदा खलुसा दलेला आहे पु हा दे याची 

गरज नाही. 
बालासाहेब देशमुख   बेिशःत नगरसेवकांना िनलबींत कर याची मी महापौरांना वनंती करतो. 
नवल पोकणा   मा याही ूभागाचा गेळया 3 वषापासुनचा वषय आहे .झोनला पऽ दले आहे या पऽावर काहीही 

कायवाही झालेली नाही . या अिधका-यांवर  काय कायवाही करणार याचा खुलासा आयु  साहेबांनी 
करावा. 

वनय गुरम   मा. महापौर मडॅम, तुम या प ाचे माजी महापौर हे  डायसवर येवून बसतात यां यावर काय 
कायवाही करणार ? 

 
 



(६) 
वरोधी प  नेता    सभागहृाची िशःत काम असते यांना माहीत नाही काय ? माझी वनंती आहे क  ,सदर या 

ूकरणात आयु  साहेबांचा खुलासा कर यात यावा, यानंतर मी खाली बसतो. 
महापौर     ौी बालासाहेब आपणास वारंवार सुचना दले या आहेत .आपण शांत रहावे आ ण खाली बसावे. 
ौी बालासाहेब देशमुख   आ हाला वांरवार सुचना देता खाली बस यास सागंता यांना का सांगत नाही. 
महापौर   ूभारी आयु ांकडे या ूकरणात एक हेरींग झालेली  आहे .आयु  साहेब दोन दवस मनपाकेत जू 

झालेले आहेत यात जी काही अिनयमतता झालेली असेल यात एक मही याचे आतं चौकशी क न 
जे कोणी दोषी आढळले तर  यां यावर कायवाही ता काळ कायवाही करतील. 

वरोधी प  नेता    एका मही यात कायवाही करतील असे िमनीटम ये आयु ांचे हणने  येवू दयावे  .ूशासनाची बाज ू
आयु  साहेबांनी सांगावे . यांना बोलू दयावे. 

बालासाहेब देशमुख   मा.आयु  हे पीठासन अिधकारी आहेत . यांना बोलू दयावे. 
वनय गुरम   सदरचा वषय हा ूशासनाचा आहे . यामुळे यांचे मत यात येणे आवँयक आहे .यात आयु ाचंा 

खुलासा झाला पाहीजे. 
बालासाहेब देशमुख    यात आयु ांचा खुलासा झाला पाहीजे. 
वरोधी प  नेता     यात आयु ांचा खुलासा झाला पाहीजे. 
महापौर     मा .आयु  साहेबांनी या ूकरणात दोन वेळा खुलासा केला आहे. 
अंजली गायकवाड    सभागहृात बालवाडीचे मुले आहेत काय यांना एवढे सांगावे लागत आहे . यांना कळत नाही काय  

वारंवार यांना सांगावे लागत आहे. 
अ दल स ारु     बजेटची िमटींग चालू कर यात यावी. 
वरोधी प  नेता    जे आ हाला बालवाडीचे समजत आहेत, ते ॅ चारा सोबत आहेत असा आमचा आरोप आहे .मी 

काल  एक पऽ आपणाकडे दले आहेत .ते पऽ आपलयाकडे आले आहे काय ? 

बालासाहेब देशमुख   सौ. गायकवाड मॅडम यांनी  जे बोलले आहे यांनी ते श द  मागे घे यास सागंावे .मा .महापौर 
मॅडम ,मनपाचे सभागहृ आहे .आ हाला तु ही बालवाडीचे का हणता असे हणता कामा नये .या 
ठकाणी आ ही 6 लाख जनतेचे  ू  मांडत आहोत. 

वरोधी प  नेता    आ हाला तु ही बालवाडीचे का हणता असे हणता कामा नये .या ठकाणी आ ही 6 लाख जनतेचे  
ू  मांडत असतो. 

क णा जमदाडे    मनपाचे 2 मही यापूव  एक दैनं दनी ूकाशीत केली आहे .या दैनं दनीम ये रा ीय पु षाचे जयंती 
पु यतीथी साजरी कर यात यावे  .ही दैनं दनी ूकाशीत कर यात आली . यावेळी मा या मनाम ये 
एक ू  िनमाण झाला ,जगभर तथागत भगवान गौतम बु द यांची जयंती साजरी  कर यात 
येते.पण या दैनं दनीत याचा उ लेख कर यात आलेला नाही .या दैनं दनीची ूत आप या हाताने 
ूकाशीत कर यात आलेली आहे .पु य ोक अही याबाई होळकर, कै.सा वऽीमाई ,कै.इं दरा गांधी 
यां या नांवाचा उ लेख झालेला आहे पंरतू याम ये या रमाई मातेने भारतीय रा य घटनेचे 
िश पकार डॉ .बाबासाहेब आबेंडकर यांना साथ दली .एवढा मोठा रा ीय नेता केवळ आपणास 
रमाईने यांना साथ द यामुळे िमळाला आहे  . या रमाई या जयतंीचा देखील यात उ लेख 
अस याचे दसुन येत नाही .जािनवपुवक र या दो ही जयंती या घे यात आले या नाहीत .या 
दैन दनचे पाने बदलूनया दो ही नांवाचा समावेश कर यात यावा व डायरी पु हा ूकाशीत कर यात 
यावी. 

महापौर   या दैन दनीत द ःती क न तथागत भगवान गौतम बु द व रमाई यां या नांवाचा समावेश क न ु
दैन दनी पु हा ूकािशत कर यात यावी. 

स. शेर अली    दलीत वःतीचे 10 कोटी पये परत गेले आहेत याचे काय याबाबत खुलासा करावा. 
सभागहृ नेता    यांनी आताच सांगीतले क  ,हे वमोचन मा .महापौर यांचे हःते झालेले आहे . याच वेळी 

महापौरांनी सांगीतले होते क  ,यात काही द ःती असतील तर करावेु . 
आनंद च हाण   या अिधका-यानें ही डायरी छपाई केली आहे यां यावर कायवाही कर यात यावी .पाच िमनीटात 

चौकशी क न संबधीतावर कायवाही करावी. 
बालासाहेब देशमुख   तथागत भगवान ग तम बु दाचा वषय हा गंभीर वषय आहे . या अिधका-यावर ता काळ कायवाही 

कर यात यावी. 
वनय िगरडे    5 िमनीटात कायवाही करावी. 
क ना जमदाडे    याची जबाबदारी कोणावर होती यां यावर कायवाही कर यात यावी. 
बालासाहेब देशमुख   भारतर  डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर यांचा शतको र 125 वष महो सव साजरा कर यात आला आहे .

एवढी मोठ  चुक जर मनपा या अिधका-यांने केली असेल तर या अिधका-यावर िन ीत कायवाही 
झाली पाहीजे. 

महापौर   भारतर  डॉ .बाबासाहेब आबेंडकर यां या जयंतीचा वषय नाही .तथागत भगवान गौतम बु द याचें 
जयंतीचा वषय आहे यामुळे बाळासाहेबांनी  वषयला ध न बोलावे. 

बालासाहेब देशमुख   सदरची डायरी ही भारतर  डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर यां या शतको र जयंतीमुळे  ूकािशत  
कर यात आलेली  आहे .इतर महा मानवाचे जयंतीचा उ लेख आहे तर तथागतां या जयंतीचा 
उ लेख का नाही ? 

स.सर जतिसंह िगल   सदर डायरी ूकाशीत झा यानंतर संबधीत नगरसेवकांना लेखी म ये आ ेप घेतला काय ?  घेतला 
असेल तर खुप चांगली गो  आहे .ता काळ कायवाही कर याचे आपण आ ासन दलेले आहे .
यामुळे दसुरे वषय घे यात यावे. 

अंजली गायकवाड   आता या वषयावर चचा कर यात आलेली आहे या वषयानसुार ता काळ  द ःती कर यात ु
यावी .दोन दवसापुव  मा .आयु  साहेब ज ूझालेले आहेत यानंी पेपरला बातमी दली क  ,मला 
नांदेडची ओळख ही कागदोपऽी झालेली आहे  .ही आम यासाठ  कौतुकाची बाब  आहे . यांना नांदेड 
वषयीची ब-यापकै  माहीती आहे . यामुळे या नादेंड शहरास ःव छ नांदेड सुंदर नांदेड ही संक पना  
आपणास ज वता आले तर आपले फार मोठे योगदान या शहराला िमळाले तर आपण चांगली  

 



(७) 
जीमेदारी पार पाडली असे होईल .मा .महापौर मॅडमला वचारावयाचे आहे क  ,दलीत वःतीचा 10 
कोटीचा िनधी परत गेलेला आहे .तु ही लेटर न द यामुळे तो िनधी परत गेला आहे .या वषयाची 
माहीती सव सभागहृास ऐकर याची इ छा आहे . या ठकाणी दलीत वःती आहे या ठकाणी 
आपण  दौरा करावा .तो िनधी  का परत गेला ,जे बजेट  ःथायी सिमती सभापती मा .सौ अनुजा 
तेहरा मॅडम यांनी सादर केले ते बजेट के हा कसे लागु  होईल याची पुतता आपण कधी करणार 
याचा खुलासा करावा. 

महापौर     ते यांचे सभागहृ आहे . याबाबत ते ःवत :खुलसा करतील ते सभागहृ वेगळे आहे. 
अंजली गायकवाड   दिलतवःतीचा िनधी वापस गेलेला आहे याचा खुलासा कर यात यावा. 
महापौर   दलीत वःतीचा िनधी का परत गेला हा आपला प हला ू  आहे .मनपाने वेळेवर लीःट तयार 

केलेली आहे .ती िलःट वेळेवर मा . ज हािधकारी कायालयाकडे पाठ वलेली आहे यात मनपाची काही 
चुक नाही .जी काही दरंगाई आहे ती संबंधीत ज हािधकारी  कायालयाची आहे मनपाची चुक 
नाही .दसरा ू  आहे कु  ,नांदेड हे ःव छ राहीले पाहीजे .यासाठ  मा .आयु  साहेब हे  ःव छ 
महारा  िमशनचे  डायरे टर राहीलेले आहेत . यामुळे ते नांदेड ःव छ व सुंदर नांदेड कर यासाठ  
ूय  करतील यात शकंा नाही. 

अंजली गायकवाड    .10 कोटीचा िनधी परत गेला आहे याचा खुलासा करावा. 
महापौर   .10 कोटीचा िनधी परत गेला आहे तो वषय आपलयाशी संबंधीत नाही तो ज हािधकारी कायालय 

व मा.पालकमंऽी यां याशी संबधीत आहे. 
बाळासाहेब देशमखु   दलीत वःतीचा ठराव दे यासाठ मा.महापौर मॅडम यांनी वलंब लावला आहे असे ऐक यात आले 

आहे. 
अशोक उमरेकर   हा िनधी वापस गेला याचे मु य कारणे काय आहेत .आपण 2-2 कोटी ,5-5 कोटीचा िनधी 

माग यासाठ  पाठपुरावा करतो आ ण 10 कोटीचा िनधी वापस गेला. 
बाळासाहेब देशमखु   आपण दलीत वरोधी आहात काय ?  

वनय गुरम    मा .पालकमं याचे आपण नांव घेवू नका. 
अशोक उमरेकर   या ठकाणी दलीत बांधव नाहीत या ठकाणी तु ही िनधी खच केला आहे .केवळ हे हेवेदा यामुळे 

िनधी खच झालेला नाही .मा.पालकमं याचा  यात संबध नाही आपण मा .पालक मं याचे नांव घेवू 
नये .आप यामळेु हा िनधी परत गेलेला आहे . 

बाळासाहेब देशमखु   दलीत वःतीचा िनधी वापस कसा जातो याचा खुलासा करावा. 
अशोक उमरेकर   5- 5 कोटीसाठ  आपण मागणी करीत असतो ,आ ण 10 कोटीचा िनधी परत पाठता हे यो य आहे 

काय ?  तु ही दसु-यावर आपण आरोप ठेवू नका.ती चुक तुमची आहे ,तु ही िस द क न दाखवा. 
बाळासाहेब देशमखु   ही तुमची ज मेदारी होती , यांची न हती. 
अंजली गायकवाड  आपण हणता ही चुक मा.पालकमंऽी व ज हािधकारी कायालयाची आहे तर आपला यात काहीच 

संबध नाही काय ?  याचा खुलासा करावा. 
महापौर     आपण िलःट फ  ज हािधकारी कायालयाला पाठवतो याची क पना आपणास असावी. 
बाळासाहेब देशमखु   यादी पाठ व यास वलंब झाला क  नाही एवढे उ रे दयावे .दिलत वःतीचा िनधी हणजे आपणास 

खेळ वाटायला काय ? सगळा झोपड पटी एरीया आहे नांदेडम ये या ठकाणचा इ ृाचा िनधी 
गेला आहे. 

अशोक उमरेकर   इतरांची तु ही चौकशी करता .तु ही तुमची चौकशी करत नाही .इथे दलीत समाज राहतो हणुन 
या ठकाणी आपण 5 कोटीचा िनधी लावता मा या ूभागाम ये 80 ट के दलीत वःती असतानंा 
तु ही िनधी देत नाहीत. 

शेख बावजीर    अ पसं याकाचा िनधीदेखील दलेला नाही. 
अशोक उमरेकर   10-10 कोटीचा िनधी परत जात आहे .आपण दोन-दोन कोटी या िनधी करीता परेशान असतो .

यांना याचे काही देणे घेने नाही. 
बाळासाहेब देशमखु   आपण दिलत वरोधी आहात काय हे सांगावे .जर दिलत वरोधी नाही तर मग िनधी वापस कसा 

गेला. 
अशोक उमरेकर   आपण ज हािधका-याकडे व मा.पालकमं याकडे  आपण बोट दाखवता आ ण आपली बाज ूझटकुन 

टाकता .तु ही आपले  गुनधम सांिगतले पाहीजे .तुम याम ये काय गुनधम आहेत ते दाखवत 
नाही. 

बालासाहेब देशमुख   या ठकाणी दलीतवःती नाही या ठकाणी कामे आपण करता .िनधी परत न जावू  दे यासाठ  
आपले कत य होते. 

वनय गुरम    िनधी परत न जावू  दे यासाठ  आपले कत य होते. 
अशोक उमरेकर   दलीत वःतीचा जो िनधी   .3 ते 3.50 खच झाला तो िनधी देखील मोज याच 2 ते 3 वाडा या 

नगरसेवका या वाडात खच केला आहे . या ठकाणी डॉ टर लोक राहतात या जागी िनधी खच 
केला गेला  .केवळ आपण फायदा पाहता .गरीब लोकांचे नांवाचा उपयोग घेता  वकासाची कामे 
इतर ठकाणी करता .तयां या नावंाने िनधी  आनता कामे माऽ इतर ठकाणी करता. 

शेख बावजीर    अ पसं याकासाठ  आलेला िनधी वरीत खच कर यात यावा. 
बाळासाहेब देशमखु   आपण दलीत वरोधी व अ पसं याक वरोधी आहात काय हे सांगावे. 
अ दल स ारु    सव साधारण सभेने  इराव क न दलेला आहे .पण कले टर ऑफ स या ूशासनामाफत लेट 

झालेले आहे .माझी वनंती आहे क  , यांची स ा आहे यांनी सहकाय करावे. 
बालासाहेब देशमुख   मनपात तमुची स ा आहे याचा वचार करा. 
वरोधी प नेता    शासनाने तु हाला पैसे दले आ ण तो िनधी खच न करता वापस पाठ वला. 
अशोक उमरेकर    तुम या हेवेदा यामुळे पैसे परत गेले आहेत. 
अ दल स ारु     स ाधारी तु ही आहात आ ही नाही. 
अशोक उमरेकर    मनपा तर तुमची सता आहे ना .शासनात आमची स ा आहे. 
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वनय गुरम   आम या शासनाने  .10.50  कोटीचा िनधी दला होता पण तो िनधी आपणास वापरता आला 

नाही. 
अ दल स ारु     मा.महापौर यांना वचा  नका मा . ज हािधकारी  यांना ू  वचारा. 
बाळासाहेब देशमखु   हे केवळ दशाभुल करीत आहेत. 
अशोक उमरेकर   पये एक-एक कोटी पये लावता.समाज कर याण अिधका-याकडून आपण चौकशी केली काय .

मा.पालकमंऽी साहेबांनी ,मा. ज हािधकारी व मा.आयु   ,समास क याण अिधकारी यांना सुचना 
द या क  , या ठकाणी दलीतवःती नाही या ठकाणचे कामे वगळ यात यावे .अशा सुचना 
द या आहेत. 

वनय िगरडे   मा.महापौर मॅडम ,या दोन-ितन नगरसेवकांना घेवून आपण सवसाधारण चालवावी. आ ही तो पयत 
बाहेर थांबतो . याचे पुण बोलणे झा यानंतर आ हाला बोलवावे . यानंतर आ ही आमचे ू  
मांडतो. 

उमेश च हाण    यांचे हणने ऐकुन यावे . याचेनंतर आ ही बोलतो. 
अशोक उमरेकर    दसु-या या अिधकारावर गदा आणणार आहात काय ? 

वनय िगरडे    सेना-बीजेपीला घेवून सवसाधारण सभा चालवा .चला आपण बाहेर जावू. 
महापौर     आपण आप-आपसात बोलू नये .जे काही ू  आहेत ते मला वचारावे. 
वनय िगरडे   मा.महापौर मॅडम ,आ ही आपणास एक तासाचा वेळ देतो .यांचे जे काय ू  आहेत तया सव ू  

एकदा वचा न या . यांना याचे उ र दयावे .यां याकडून सवसाधारण सभा ठरवा आ ण यानंतर 
आ ही सभागहृात येतो. 

अशोक उमरेकर   तु ही तर मजेम ये आहात ना .आम या निशबाला आले आहे.ते तु ही हीरवून घेत आहात.असे 
कती खानार आता .पुरे झाले क ? 

वनय िगरडे   वैय क बोलू नये .वैय क बोल याचा कोणासही अिधकार नाही यांचा असाच तमाशा चालू राहीला 
तर आ ही सभागहृात येणे बंद क . 

अशोक उमरेकर    मी आपणास बोललो नाही .मी कोणाचेही नांव घेतले नाही. 
वनय िगरडे   हे ू येक सभेम ये वारंवार वैय क बोलतात .काहीही ू  मांडतात ते वकासाचा मुददा नाही. 

सभागहृात िनट बोलायचे .मा .महापौर मॅडम यांनी मागील दोन मही यापासूनची  मनपाची 
सवसाधारण व बजेटची सभा आयोजीत केली आहे . यांचे मत न मांडता केवळ सभागहृात तमाशा 
क न पेपरम ये फोटो आला पाहीजे एवढेच काम आहे . यांना शहरा या वकासासाठ  काही देणे 
घेणे नाही . यामळेु जे िधगांना करतात .  यांना ूथम िनल बंत करावे आ ण सभागहृ चालू ठेवावे. 

बालासाहेब देशमुख   सव नांदेड शहर हा िधगांना पाहत आहे .सगळे नांदेड शहराला दाख व यात येत आहे.आ ही खाली 
आहोत तु ही वर आहात  तु ही तरी आ हाला याय दयावा. 

अंजली गायकवाड    सव मा या ू ाचा खुलासा कर यात यावा. 
वरोधी प  नेता    नांदेड वाघाळा मनपा सहा यक आयु  यांचा ूःताव आप याकडे आला आहे का ?  या मनपाचे 

सहा यक आयु  यांचा ूःताव शासनाकडे 45) 4 ( नुसार पाठ वला आहे . यास शासनाचा 
आपणाकडे आला काय ?  हे पऽ मी तुम याकडे दले आहे ते तुम या  कडे आले आहे हे नगरसिचव 
यांनी सांगावे. 

बाळासाहेब देशमखु   दलीतवःतीचा िनधी वापस चालला याची चौकशी लावली काय ? रमाई आवास योजनेचे 18 कोटी 
पयाचा िनधी येवू पडला  याचे मागील एक मही यापासुन एक पयादेखील खच झालेला नाही. 

शेख बावजीर   दलीत वःतीचा व मायनॉरीटीचा िनधी वापस जात आहे याचा आपणास खुलासा  करावा लागले .
मायनॉरीटीचा 20 ल ाचा िनधी वापस गेला आहे . यास कोण जबाबदार आहे ? याचा खुलासा 
करावा. 

अंजली गायकवाड    आ ही तु हाला ू  वचारावा क  नाही,हे सांगा. 
फा ख अली खाँ   मा.महापौर मॅडम ,या सभागहृाम ये केवळ 4 ते 5 लोक बोलून ते ग धळ घालत आहेत .आ ण पुण 

सभागहृाचा अपमान करीत आहेत .कोण  काय बोलत आहे हे काही कळायला काहीच माग नाही. 
वनय गुरम    सभागहृाचा अपमान कोण केले ? 

वनय िगरडे    पुण वषय पऽीका पास ...अशी आपणास वनंती आहे. 
वरोधी प  नेता   मी सभागहृाचे ल  वेधु इ छ तो क  ,मनपा आवक-जावक बमांक 6713 चे पऽ सहा यक आयु  

यां या  पदो नतीचा ूःताव आपणाकडे कधी आला आहे.याची माहीती नगरसिचव यांनी दयावी .
सभागहृास वनंती आहे क  ,हा ू  समजनू यावा  .मी काल पऽ तु हाला दले आहे .शासनाकडे  
काल 21 जनूला अनुसूिचत जाती - जमाती क यान सिमतीची एक बैठक मुंबईला झाली .या 
सिमतीला हा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात नमुद आहे क  ,सहा यक आयु ांचा 
पदो नतीचा ूःताव सवसाधारण सभेपुढे ठेव यात आले आहे . वधी मंडळाची ूत मा याकडे 
आहे.हा क ती गंभीर आरोप आहे .सभागहृावर हा आरोप नगरसेवकावर आहे .मा .महापौर साहेबानंा 
आप यावर सु दा आरोप आहे .हा ूःताव आप याकडे आलेला आहे हणून .हा ूःताव आला कंवा 
नाही याचा खुलासा कर यात यावा .जी  वधी मंडळाची  उ च सिमती आहे या सिमतीस  हा 
अहवाल सादर केला आहे .हे कोणी अहवाल सादर केला आहे .आम याकडे ूःतावच आलेला नाही .
शासनाला चुक ची मा हती दे यात आली आहे याचा खुलासा कर यात यावा . 

महापौर     सहा यक आयु ां या पदो नती बाबतचा ूःताव आप याकडे आलेला नाही. 
वरोधी प  नेता    ूशासनाने हा ूःताव वधी मंडळाला का दला आहे .मी जर खोटे बोलत असेल तर पेपर तर खोटे 

बोलणार नाहीत .कागद  तर खोटे बोलणार नाहीत ना ? याच संदभात दनांक 21 जनु या तारखेला 
सु दा खोटे बोलले गेले आहे.तु ही शासनाला अधंारात ठेवले आहे आ ण आपणास  तर अधंारात 
ठेवलेच आहे आ ण शासनालाही  अधंारात  ठेवले आहे .याचा जमेदार कोण आहे याचा खलुासा 
कर यात यावा . 

 
 



(९) 
रामनारायण काबरा   हा गंभीर वषय आहे .या गंभीर वषयावर चचा क न िनणय घेतला पा हजे .अस जर हे होत 

असेल तर हे चकु चे आहे आ ण अस होण आपणास शोभा देत नाही. 
महापौर     आम याकडे ूःताव आलेला नाही. 
वरोधी प  नेता    मग हे वधी मडंळाकडे गेले कसे याचा आधी खुलासा करावा .तुम याकडे वषय आला नसेल तर 

सभागहृात पे डीगं वषय आहे. 
आनंद च हाण    हातखडी लाव यात यावी. 
सभागहृ नेता     वरोधी प  नेता हे आ हास मा य आहे पुढे बोला. 
वरोधी प नेता    ूशासनाने आपणास अधंारात ठेवलेच पण या सभागहृास देखील अधंारात ठेवले आहे .याला 

जमेदार कोण आहे . 
अ दल स ारु     याबाबत काय करावयाचे आहे हे ूथम सागंावे. 
नगरसिचव    मा.महापौर महोदया ,मा. वरोधी प  नेता यांनी जी काही तबार केली आहे .तो दनांक 25.8.2015 

रोजीचा ूःताव  आहे तो नगर सिचव वभागास अूा  आहे ूशासनाने ूःताव पाठ वलेला असेल 
पण या वभागास ूा  नाही . 

वरोधी प नेता     पऽकारांना माझी वनंती आहे क  ,याची न द यावी .ूःताव मनपाकडे आलेलाच नाही. 
आनंद च हाण    पऽकाराचा काय संबंध हे सांगा. 
वरोधी प  नेता     मनपाकेत काय चालू हे तर यांना कळ दयाू  . 
उमेश च हान    ूःताव  पाठ वणारे कोण आहेत ,याची माहीती दे यात यावी . 
महापौर   आम याकडे ूःताव आलेला नाही .संबधीत या वभागात जे कोणी असतील ते या गो ीचा खुलासा 

करतील. 
वरोधी प नेता    महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५(४) म ये पुढील ूमाणे तरतुद आहे.  

नगरपािलका सिचवा या नेमणुक  यकित र  या कलमा वय केले या ू येक नेमणुक (रा य) 
शासनाकडून कायम कर या या अिधन असेल आ ण या कोण याही अिधका-यांची नेमणुक कायम 
कर याचे रा य शासन नाकारील यास ताबडतोब पदाव न काढन टाक यात येईलू .  परंतु अशी 
कोणतीही नेमणुक या तारखेस ती जागा रकामी झाली असेल या तारखेपासुन सहा म ह याहन ु
अिधक मदुतीसाठ  करता येणार नाही कंवा तो अशा तारखेपासुन सहा म हने झा यानंतर करता 
येणार नाही.  सदरील िनयमातील तरतुदीनुसार सहा यक आयु ांसाठ  अिधिनयमातील कलम 
४५(४) नसुार शासन मा यता आवँक आहे परंतु यापैक  तीन सहा यक आयु ांचा शै णक अहता 
िशथील कर या बाबत मनपा सवसाधारण सभेने ठराव सु दा पारीत केलेला नाही. अशी तरतुद 
असतांना तु ही यांना पगार देतात यामुळे मनपाकेचा आथ क नुकसान होत आहे संबंधीतास 
ता काळ पदावनत कर यात यावे  या बाबत आयु  साहेबांनी खुलासा करावा. 

वरोधी प नेता    मागे 2012 म ये 2 लोकांचे पदो नतीसाठ  नांवे दे यात आली इतर लोकांचे का नांव दे यात आले 
नाही. 

महापौर   यावेळी जे कोणी आःथापनेला असतील यांची छाननी क न चौकशी आयु ांनी करावी . याचा 
अहवाल 15 दवसात आयु ांनी सादर करावा जर यात काही अिनयमीतता आढळली असेल तर 
यात कोणी दोषी आढळतील यां यावर आयु ांने ता काळ कायवाही करावी. 

वरोधी प  नेता   आयु ांना एकदा खुलासा क  दयावा.आयु  साहेब काय कायवाही करणार आहेत याचा खुलासा क  
दया. 

उमेश च हाण    मा.महापौराची लींग झालेली आहे क  सभेसमोर ूःताव आलेला नाही. 
महापौर   महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५(४) मधील तरतुदीनुसार जर सहा यक आयु  

या पदाची शासना माफत  15 दवसांचे आत मा यता मीळाली नाही तर या सव सहा यक 
आयु ांना पूव पदावर (पदवनत) कर यात यावी. 

वरोधी प नेता    संबंधीतानी 6 मही याचे आतं पदो नतीचा ूःताव शासनाकडून घेवून आला पा हजे होते .परंतू आज 
पाच ते सहा वष झाले आहेत . याच पदावर बसुन पद उपभोगत आहेत.  सगळया काही मनपा या 
सु वधा ते घेत आहेत .ही प दत आहे  .शासनाला अधंारात ठेवले आहे  .सभागहृाकडे  ूःताव 
पे डींग आहे हे सभागहृाला बदनाम कर याचे काम आहे .यात तु ही गुंतून आहात काय ?  

पदो नतीचा ूःताव यांनी घेवनू आले पाहीजे होते .पण पाच ते सहा वष झाले .ते हा पासून या 
वेतनौणेीत पगार उचलतात यामुळे मनपाकेचा आथ क नुकसान होत आहे. मनपाचा भ ा, गाडी 
घेत आहेत ,कॅबीन घेत आहेत.  सगळया सु वधा घेत आहेत .ही कोणती प दत झाली .मा .आयु  
साहेब या यावर खुलासा कर यात यावा.  मा .महापौराची लींग आलेली आहे ,तु ही आता सांगा. 

आयु    मा .महापौर महोदया ,ूशासनावर बरेसे ू  आता आज चचले जात आहेत बहतेक ूशासनाला ु
यापुव  वेळ िमळाला नसेल काही हरकत नाही .ूशासनातले जे काही पदो नतीचे वषय आहेत .जी 
काही अिनयमीतता झा या बददल  एक वषय आप याकडे दलेला आहे क  ,कृती आराखडा  
आरआर ,आकृतीबंधाचा वषय हा सं याचा वषय आहे .रीबुटमे ट सचा वषय आहे मी 
मंऽालयात 5 ते 6 वष कामकरीत असतांना सालसन 2008 ची सिमती नेमली होती या सिमतीचा 
मी सदःय होतो . यावेळी व वध मनपा या सदंभाने या सिमती या माफत मनपाचे रबुटम ट 
स बन वले होते . यातला मु य उदेश आहे क  ,संःथा या असतात या व ासावरती आ ण 

स मानावरती चालत असतात .यात असणारे पदािधकारी ,सदःय ,अिधकारी व कमचारी असतील ते 
सावजिनक जवनाम ये वेगवेगळे काम करणारे  सभासद असतील .संःथा  या या व ासावरती  
चालणे अपे ीत आहे आ ण हा व ास ढळमळीत न होता जे आवँयक गो ी आहेत करणे गरजे या 
असतात . या करणे गरजेचे असतात.सावजिनक जवनाम येमानुस काम करीत असतांना चकु चे 
काम करतो अशा ूकारचा समज ू ये  असता कामा नये. अश ूकारचे वषय चच ले जात 
असतात.सव साधारणपणे रबुटमे ट स बनव याचीजी ूब या चाललेली आहे या शासनाकडून 

 
 



(१०) 
 तो वषय आप याकडे आलेला आहे  . या अनुषंगाने एकदा का वषय माग  लागला तर एक-दोन  

वषय आहेत .ते बहंताशी िनकाली िनघू शकतीलु  .असा मला व ास वाटतो  .नंबर दोन  
मा यासमोर चचतून मा यासमोर वषय आले आहेत काही अिधकारी कमचारी यानंी काही चुक या 
पदो न या घेत या आहेत असा एक समज दसत आहे .मी श यतो मानसावरती व ास ठेवतो .
य  वाईट नाहीत .कधी कधी प र ःथतीमुळे जर काही चुका झा या असतील तर या द ःत ु
करता येतात .चुक झाली हणजे फासावरच लटका ?  अशा ूकारची भुमीका राहील .चुका झा या 
असतील तर िन ीतपणे द ःत करा यातु  .हेतूपरसर झाले असेल तर गय गेली जाणार नाही .मग 
ती मढे उखरावयाचे असतील कंवा मानसे उखरावयाचे असतील  .6 लाख नांदेडकर जनते या हीताचे 
कोणतेही वाईट काम होवू देणार नाही याची वाही देतो .माझी आयु  पदाची ही ितसरी टम आहे .
ूय  असा असणार आहे क  ,खच त बसुल पसेै खायला अ कल लागत नाही  .नांदेड शहराचे फार 
जनेु संबध आहेत  .सभागहृात बोलायचे नसते पण सांगीतले पाहीजे .मी येणार आहे तयावेळी चचा 
हो या .माझे वडील 1956 साली नांदेड ज हयाम ये मु या यापका या नौकरीत होते.ज हा आम या 
घरी कळले क  ,माझी  या ठकाणी बदली झाली .आता माझे वडीलाचे वय 85 वष आहे. यामुळे 
नांदेड ज हयाचा फार जनुा संबंध आहे .नादेंड शहरात आलेलो आहे .आ ण मी ज हा क हा हे 
नांदेड शहर सोडेल त हा कोठे तरी चांगल काम क न देवू शकलो अशी माझी भावना राहील .सन 

2008 म ये जेएनएनयुआरएमचे कामा िनमी ाने  काही सहभाग देता आला .काही खारीचा वाटा 
नांदेडकरांसाठ  होता.मी  तु हाला आ वःत क  इ छ तो क ,कामे होतील ती कामे िनयमाने 
असणार आहेत .कायदयाने होणार आहेत . याम ये नांदेडकरांची जी वकास कामे आहेत . या 
कामासाठ  आपण जमलेलो आहोत यातुनच आपण वकास करणार आहोत  .जर चुका झा या 
असतील तर संधी देवू जर वारंवार  हेतुपुरःसर झाले असेल तर कठोर कायवाही कर यात येईल 
असे मी तु हाला आ ःत क  इ छ तो आ ण नांदेडसाठ  आपण सव िमळन िनटपणे चालगले काम ू
क .आपण जे ःपेसी फक मुददयावर चचा झाली ,मा .महापौर मडॅम ,यांनी पदो नती या बाबतीत 
या ऽुटी झा या आहेत याची देखील पहानी करतो  . यात जे कोणी दोषी आढळले यां यावर 
िन ीत कायवाही करतो. 

वरोधीप नेता    मा .आयु  साहेब ,मनपाकेत फार मोठा अनाग दी कारभार झाला आहे .मी आप या कॅबीनम ये 
येवून स वःतर मा हती दले .यावर ल  देवून कायवाही करावी अशी माझी वनंती आहे  . 

शेख बावजीर    ईद या संदभात माझा ू  आहे तो ऐकुन यावा. 
स. शेर अली    रमजान ईद या संदभातील पाणी सोड याचा ू  आहे तो ऐकुन यावा. 
शेख बावजीर   रमजान ईद िनिम  सतत तीन दवस पाणी सोड यात यावे. 
सभागहृ नेता    दपावळी सण असो ,ईद असो ,आपण दरवष   सतत ितन दवस पाणी नागरीकांना पाणी देतो. 
महापौर   ूतीवष  आपण दपावळीला व इतर सणाला  जसे पाणी सोडतो याच प दतीने यावष ही रमजान 

इदला तीन दवस सतत पाणी सोड यात यावे. 
स यद जानी   आपण आता तीन दवस पाणी ईद िनमी  दे याचा वषय सांगीतले आहे  .पण इंजीिनअर 

हणतात क  , या या ठकाणी पा याची सु वधा नाही . या ठकाण या बोरम ये गाळ जावून 
बसला आहे .आजपयत कोण याही टा या पा याने भरले या नाहीत .आता तु ही 8 ते 10 दवस 
पाणी सोडत आहात ते पाणी येत नाहीत.सकाळची वेळ 10 वाजता असेल तर सांयकाळी 4.00 
वाजता पाणी येत आहे.दपारची वेळ असेल तर राऽी ु 12.00 वाजता पाणी येते .हीच सु वधा बरोबर 
नाही तर आपण ती दवस कसे पाणी सोडणार .सतत पाणी देता असे आपण  आ ासन देतो .
आपण आप या अिभयं यास आता बोलवा  क  ,तो या काळास अतंमीम ःव प देवू शकतो . याचे 
हणने ऐकुन यावे  .आ ही एक-एक ,दोन-दोन मही यायचे आ ासन ऐकणार नाही .संबधीत 
अिभयं  याने समोर उभे राहन त डी आ ासन दयावेु . यावी पुरेपुर अमंलबजावणी कराव .तीन तीन 
मही यापासून याचा काय वषय चालू आहे .केवळ  पा या या वषयावरच चालू आहे .मा .
ज हािधकारी यांचा िनषेध केला गेला आहे  .कले टर साहेबांनी वरोधी पे  ने यास आ ासन दले 
होते क  ,जु या शहरात पाणी पुरवठा करतो  .नांदेड शहराचे न वन शहरात  दोन ितन टँकर आहेत .
 आपण एक शक पाठ वला होता आ ण दसु-या दवसी तो मे यािनक या लाईनला गेला आहे .
महापौर साहेबांने टँकर पाठ व यानंतर तो टँकर मे यािनक या लाईनला गेला .तर एवढया मोठया 
नांदेङ शहराला रमजान या मही यात तीन दवस पाणी कसे देणार हे सांगावे याचा आ हाला 
खुलासा करावा .तसेच एक प रपऽक काढन ज म ूमाणपऽ व मृ यु ूमाणपऽ देवू नये यामुळे ू
ल काचे फार मोठे नुकसान होत आहे . यासाठ  जो ठराव केला आहे तो ठराव आज या आज रदद 
कर यात यावा .ठराव जर नसेल तर  आदेश आजच रदद बातल कर यात यावा . या लोकांना 
ूमाणपऽ दे यात यावे . यांना ूमाणपऽाची गरज आहे. 

बाळासाहेब देशमखु   मा या वाडाचा पुरेपुर फायदा कर यासाठ  मला अिधकार आहे . या अिधकारानुसार मला बोलू 
दयावे. 

महापौर     अिधकाराचा आपण पुरेपुर फायदा घेतला आहे ,आपण खाली बसा. 
स .जानी    मा या ू ाचे आतापयत आले नाही याचे उतर दे यात यावे. 
ौ दा च हान    ब-याच वेळापासुन आपण बोलत आहात आ हाला बोलू दयावे. 
बाळासाहेब देशमखु   आ हाला का बोलता .ते आपण महापौर यांना सागंा .आ हाला सांगू नका. 
ौ दा च हान   मा या ूभागाम ये बास कने शनचा वषय मागील एका वषापासून आहे .ते बास कने शनचा 

वषय काही सोड व यात आलेला नाही .एका वषापासुन अिधका-या या मागे लागून आहे .हा ू  
तुम यासमोर येवून सागं यात आला होता.तरही तो ू  सुटला नाही .याबाबतचा खुलासा कर यात 
यावा. 

 
 
 
 



(११) 
मा हनी कनकदंडे  मा.महापौर मॅडम ,मनपाला एवढे अनुभवी आयु  साहेब िमळाले आहेत . याचे ूथम मी अिभनंदन 

करतो .मा.महापौर यांनी आता तीन दवस आड पाणी दे यात येणार आहे . याबाबत यांचे 
अिभनंदन करतो हे पाणी सोड याम ये ससुुऽता पाहीजे ,िनयोजन पाहीजे .पाणी ज हा सोडले जाते 
त हा काही तरी ूा ले स असतात .अिभयंते आ हाला काही ूा ले स सांगतात  .हा ू  सगळया 
सदःयांना भेडसावतो .कोठे तरी  पाणी सोडसयाचे वेळापऽक यो य नाही .पाच ते सहा  ,सहा ते 
सात  यावेळात पाणी सोडली जाते . यासाठ  कोठे तरी पाणी सोड याचे वेळापऽक असले पाहीजे .
यासाठ  नगरसेवकास  दररोज 500 ते 600 कॉल अ टेड करावे लागतात .कारण मा .आयु ांचा  
नंबर कोणाकडे नसतो .तसेच अिधकारी वगाचे देखील बमांक लोकाकडे नसतात .केवळ सदःयाचे 
बमांक यांचेकडे असतात  .यासाठ  आपण आयु  साहेब यात काहीतरी सुसुऽता कर यात यावी .जे 
मनपाचे टाक वर लोक आहेत . यांना काही वेळेचे मह व नाही कंवा गािभय नाही . यामुळे 
आपणास फेस करावे लागते  .पा या या टाक  जवळचा थांबावे .जी पा याची वेळ आहे . याच 
वेळत पाणी सोड यात यावे. 

महापौर   या पाणी सोड याचा वषयावर चचा झालेली आहे यासाठ  मा.आयु ांना सुचना देवून 
अमंलबजावणी कर यात आलेली आहे  .आपण जे मुददे वचारले आहे . या मुदयावर यापूव च 
अमलंबजावणी झालेली आहे  .मध या काळाम ये वंणूपुव चे पाणी कमी झालेले होते . यावेळेस 
तशी प र ःथती िनमाण झालेली होती . 

बाळासाहेब देशमखु   मला एक िमनीट बोलू दयावे .मी पा याबाबत  बोलत आहे .मला बोलू दयावे. 
उमेश च हान    यांना बोलू दयावे आ ही एका तासानंतर बाहेर जावून येतो. 
शेख बावजीर    आमचे रोजे आहेत  .आ हाला लवकर जाणे आवँयक  आहे यासाठ  वषय पऽीका सु  करावी. 
उमेश च हान   अजे टा चालू करावा . यांना िमटींग  स प यांनतर एक तास वेळ दे यात यावा वषय प ऽका चालू 

करावी. 
बाळासाहेब देशमखु)िशवसेना( मा या वाडाचा पा याचा ू  अं यत गंिभर ू  आहे तो ू  मला मांडू दयावा .एवढा पा याचा 

ू  मह वाचा  आहे क  ,अंजे डा मह वाचा हे सांगा. 
सभागहृ नेता  सभापती ,ःथायी सिमती व ःथायी सिमती सदःयांना मी ध यवाद देतो क  ,अितशय चागंले बजेट 

सादर केलेले आहे .जे काही वकास कामासाठ  िनधी ठेव यात येतो नगराचा वकास कर यासाठ  
नगरसेवक िनधी ठेव या येतो नगरसेवक िनधी कंवा वाड वकास िनधीसाठ  फंड उपल ध होत 
नाही . यासाठ  शासनाचा जीआर आहे . यासाठ  वेगळे अकंाऊट खोल यात यावे .या बजेट या 
संदभात या  नगरसेवका या या काही लेखी सुचना येतील या लेखी सुचना घे यात या यात 
याम ये फेरफार कर याचे अिधकार महापौर यांना दे यात  येतात .मागील  दड वषापुव  मनापचे 
उ प नात वाढ  कर यासाठ  आयु ांनी ूय  केले . याच ूमाणे आपण देखील मनपाचा महसुलात 
वाढ करणार अशी अपे ा य  करतो .जे नगरसेवक कामे सचुवतील ते ते कामे सुच वतील ती 
कामे अड कर यात यावे व बजेट पास कर यात यावे. 

शेख बावजीर    पा याचा गंभीर ू  आहे व आमची ईद  आहे यासाठ  या ू ाचा ूथम खुलासा कर यात यावा. 
स.सर जतिसंघ गील   बजेटम ये  नगरसेव आले या काही सुचना आहेत . या सुचना यात सुमावेश क न जो काही 

फेरफार करावयाचा  आहे याचा पुण अिधकार महापौरांना दे यात येतात. 
बाळासाहेब देशमुख)िशवसेना( मा.महापौर मॅडम ,मी जो पा याचा ू  मांडत आहे. या ूँ नावर आपण उ र देत नाही .मा या 

वाडात पा याचा ू  अ यंत गंभीर झाला आहे .एक स.सदःय पा या या ू  वचारत आहे . या 
ू ावर आपण उ र देत नाही  .हे काही बरोबर नाही.आपण पा या या ू ावर उ र दले पाहीजे. 

स .जानी   आ ही जो  पा याचा ू  वचारा आहे या ू ावर आपण उ र देत नाही .जे आपणास जे वाटत 
आहे या वषयावर चचा करीत आहात .इतर पा याचा ू  मह वाचा नाही काय ? आम या घराचा 
ू  नाही या ू ाचे उ र महापौरांनी दले पा हजे .आमचा पा याचा ू  आहे तो ू  सोड वला 
पाहीजे. 

बाळासाहेब देशमुख )िशवसेना(मी पा याचा ू  मांडत आहे . यासाठ  कायवाही करावे मग तुमचे देखील नगरसेवकसमोर आले 
होते यां यावर ही िनलबंनाची कायवाही करा .मी एकटाच या ठकाणी आलो नाही इतर नगरसेवक 
पुढे आले होते यां यावर देखील कायवाही करावी .मी पा याचा ू  मांडत आहे हणुन मा यावर 
िशःतभंगाची कायवाही करता काय ? 

सभागहृ नेता   दोन वषय सोडवून यापैक  एक आकृतीबंदाचा वषय सोडून अजे डा पास कर यात यावा. 
बाळासाहेब देशमखु)िशवसेना ( वारंवार पा या या ू ासाठ  मला सःपड क  दया अशी मागणी करत होते. 

ग धळ चालु होता. 
स.जानी    कती वेळा आ ही आ ासनावर रहावे .पा या या ू ावर ठोस खुलासा कर यात यावा. 
वनय िगरडे    अज टा पास कर यात यावा. 
स.जानी   अज टा पास करावा परंतू मा या पा या या ू ावर ूथम खुलासा करावे यानंतर अजे टा पास 

करावा. 
महापौर     थोड यात आपण बोलावे. 
बाळासाहेब देशमुख)िशवसेना(मागील चार मही यापासुन मा या ूभागाम ये पा याचा उचलला आहे .आपण सु दा वतृपऽा या 

मा यमातुन वाचले असेल .आपण  तीन दवस आहे .पाणी पुरवठा कर यात येत आहे .पा याचा 
ू  सुटेल हणुन आपण शा ती दला होता .आता 15 दवस झाले पा याचा ू  सुटला नाही .मी 
पाणी पुरवठा वभागा या अिधका-याचे ःवागत करतो .भर उ हाळयाम ये पा याची तीो टंचाई 
असतांना या काळात ौी वाघमारे साहेब व ौी अधंारे साहेब यांनी पऽ दवस काम केले यांचे 
अिभनंदन करतो .एकादया अिधका-यांने चागंले काम केले तर शा बासक  दली पाहीजे. 

वरोधी प  नेता    एखादा नगरसेवक  बोलत असेल तर बोलू दया .एकादया अिधका-याने चांगले काम केले तर याच 
कौतूक करीत असतील तर क  दयावे. 

 
 



(१२) 
उमेश च हान   जे अिधकारी चांगले काम करतात .ते उमेश च हान यांना परत नाही यांच कौतूक होत असेल तर 

कौतूक क  दयावे. 
बाळासाहेब देशमुख)िशवसेना(ौी अधंारे साहेबानी भर  उ हायात चांगले काम केले यांच मी अिभनंदन करतो . या पावसाळयात 

मा या ूभागात 15 दवस झाले पाणी येत नाही  . यांना सुचना दयावे क  ,पाणी यो य प दतीने 
मा या ूभागात दे यात यावे अशा सुचना दया यात .मा या ूभागात क चे रःते अस यामळेु 
आता माझा ूभाग हा जलयु  िशवार झालेला आहे . यामुळे एएमआरसी या मा यमातून 
मु म,गीटटी टाक याचे आदेश दयावे. 

वनय िगरडे   पा याचा ू  माडूंन ते कोण या ू ावर गेले हे सांगावे.पा या या ू  मांडला पाहीजे होता यांनी 
तर दसराच ू  मांडला आहेु . 

बाळासाहेब देशमुख)िशवसेना(अहो, माझा ू  आहे .तु हाला काय करावयाचे आहे .आता मा या मसुलमान बांधवाना रोजा 
सोडायला जावयाचे आहे यासाठ  आता अजे डा चालू करावा. 

स .जानी   ज म-मृ यू या ूमाणपऽाबाबत मी उ लेख केलेला आहे . या या संदभाने खुलासा करावा यामुळे 
नागरीकांना  मोठया ूमाणात ऽास होत आहे. 

स वता कंठेवाड   या सभागहृात ू येकांना बोल याचा ह क आहे सवच जन िनवडूण आलेले आहेत . विश   लोकांना 
बोल याचा अिधकार नाही .सवानाच सभागहृात बोल याचा अिधकाऱ आहे अजे डा चालू कर याची 
लींग याचेंकडे नाहीत कंवा ते वरोधी प  नेते नाहीत तरीही ते बोलतात . यासाठ  महीलानाही 
बोलू दयावे .मागे िमटींग घेवनू सांग यात  आले होते क  ,मा या ूभागातील ौीरामनगर,रायगड 
नगर या भागातील सेनेजेची कामे आतापयत झालेली नाहीत  .6 मही याचा कालावधी होवून गेला 
आहे .रामनगरमधील सेनेजची कामे कधी पुण होणार याचा खुलासा कर यात यावा.पही याच 
पावसात मा या ूभागातील नागरीकां या घरात  पावसाचे पाणी िशरले होते .संबंधीत वभाग 
ूमुखास तँया सुचना द या हो या काही भागातील सेनेजचे यांचे ूभागातील कामे पूण केले 
आहेत परंतू मा या ूभागातील कामे का  कर यात आली नाहीत .केवळ सेनेज लाईनची जोडणी 
कर याचा वषय आहे. 

महापौर     या ू ावर मा .आयु ांनी खुलासा करावा. 
आयु    मा.महापौर महोदया,स.सदःयांनी जो ू  उप ःथत केला आहे . या ूभागातील समःयाची पहानी 

क न ःवत :भेट घेईल .सेनेज कने शनचा ू  आहे या ठकाणचे सेनेज कने शन आप याला 
वरीत क न दले जाईल. 

हबीब बागवान   एसटीपी लॉ ट मा या वाडात झाला आहे .मा या वाडाचे पाणी जात  नाही ते क हा जा यासाठ  
िनयोजन करणार आहात याचा खुलासा करावा. 

बाळासाहेब देशमुख )िशवसेना(दलीत वःती या िनधी या संदभात मी ू  वचारा होता या ू ाचा खुलासा कर यात आला नाही .
याचा आधी खुलसा कर यात यावा. 

हबीब बागवान   मा या वाडात चबर बनव याचे काम िश लक राहीले आहे .ते कामे िश लक राही यामुळे लोकांचा 
मृ यू झालेला आहे . या चबरचे काम क हा पुण करणार  याचा खुलासा करावा .एसटीपी लॉ ट 
आम या एरीयात होवून आ हाला याचा फायदा नाही .हा लॉ ट बनवून काय आम यासाठ  
उपयोग आहे याचा खुलासा आता झाला पाहीजे. 

आयु   मा .महापौरा या परवानगीने बोलतो .स .सदःयांनी जे कने टी हीचा ू  वचारला आहे .शहराम ये 
या- या भागाम ये कने टी हीटी करावयाची राहीला आहे . या- या भागामधील कने टी हीटीची 
कामे तातडीने कर यात येतील.अधवट जी ःक म राहीलेली आहे .ती पूण कर याचे िन ीतपणे 
कर यात येतील .नांदेडकर जनतेस दलासा दला जाईल .दलीत वःतीचा  िनधी का वापस गेला 
आहे याची मा हती घेतो आ ण न वन िनधी लवकरात लवकर कसा आणता येईल यासाठ  मा या 
प दतीने िन ीतपणे ूय  करतो .हा िनधी सवा या सहकायाने िनधी वापर कर यात येईल. 

स .जानी   मी पा या या सदंभात ू  केला होता क  ,तीन दवसा आड पा याचा व ज म-मृ यू ूमाणपऽा या 
संदभात ू  वचारला होता. या ू ाचे उ र दले नाही. 

आयु    पा या या संदभात आपण जो ू  उप ःथत केला आहे .आपलया ूभागाची हीजीट क न याची 
वरीत सोडवून कर यात येतील. 

स. जानी    वाडाचा ू  नाही पुण न वन एरीयाचा ू  आहे . या एरीयाम ये पाणी पुरवठा होत नाही. 
आयु    उ हाळयात पाणी आले नाही आता उ हाळे आलेले आहेत .आता पाणी घेवून येतील उ हाळे याची 

आपण काळजी क  नका  . 
स. जानी    ज म-मृ यू ूमाणपऽा या संदभात सु दा खुलासा करा ना साहेब. 
वरोधी प नेता  ज म मृ यू  ूमाणपऽ दे यासाठ  टॅ स भर याची काही गरज नाही .ज म-मृ यूचे ूमाणपऽासाठ  

टॅ स ची अट िशथील कर यात यावी .जे करायदार आहेत.घर मालकाला टॅ स भर यासाठ  फोस 
करावा काय .ते घर मालक यां यासाठ  घर टॅ स भरणार नाहीत ,ही अट िशथील करावी. 

आयु    मा .महापौरां या  परवानगीने ,ज म – मृ यू या संदभात जो टॅ स घे यात येतो याचे सोलूशन 
काढ यात येईल. 

वरोधी प नेता एखादया करायदारा या घरी मुल ज माला आले आ ण मग यांने घर मालकाला सांगावे काय ? 

टॅ स भरा हणुन .हे यो य नाही. 
महापौर     करायदारासाठ  अडवणूक केली जात नाही यांना ूमाणपऽ दे यात येतात. 
वरोधी प नेता  आ ही या  कायालयात दररोज बसतो ते नागरी आम याकडे येतात . याचा ऽास आ हाला होतो. 
महापौर     करायदारासाठ  हा िनयम आजपासून िशथील कर यात येतो. 
ःनेहा पांढरे   मा .महापौर,मा .आयु  साहेब मा या  ूभागासाठ  शासनाकडून जो िनधी आला आहे याचे  7 

म हने झाले साधे पेपर वक आता पयत पुण झाले नाही याचा मला खुलासा दयावा .तु ही 
कायकारी अिभयंता ौी कदम साहेबाकडून वचा न घेवून मला खलुासा दयावा. 

 
 



(१३) 
वरोधी प नेता   महापौरांना वकास करावयाचा नाही. 
ःनेहा पांढरे   दिलत िनधी गेली हणून यावर चचा करणे उपयोगाचे नाही पण हा िनधी आता आहे यावर चचा 

करणे आवँयक आहे .या िनधीला पण परत पाठवावयाचे आहे का ?  हे सांगा. 
सभागहृ नेता  आम या ताईने जो ू  मांडला आहे .तो िनधी  02.20 कोटीचा िनधी शासनाने यांचे ूभागाचा 

वकास कर यासाठ  दलेला आहे .मनपाने रतसर ूःताव ज हािधकारी कायालय यांचे कडे सादर 
केला होता  .तो ूःताव यांनी वभागीय आयु ांकडे पाठ वला .मा. वभागीय आयु  औरंगाबाद 
यांनी यात पहानी क न मा. ज हािधकारी यांना अहवाल दे यासाठ  सांिगतले आहे .या ःटेजला ते 
ूकरण थांबले आहे .ते काम कसे पूण करता येईल यासाठ   पाठपुरावा क न हे ूकरण अंितम 
करावे. 

ःनेहा पांढरे   पेपरवक पुण क न वाडात कधी काम सु  होणार याची मला शा ती दयावे , हणजे मी लोकांना 
त ड  दाखवेन .मला ू  वचारले जातात .मला वाडात जावे लागते .सवच मला ू  वचारीत 
असतात यामुळे मला वाडातील नागरीकांना उ र देणे कठ ण होत आहे .यासाठ  तो िनधीतील कामे 
के हा करणार याचा खुलासा दे यात यावा. 

आयु    आता जे ू  वचारला आहे . या अनुषंगाने शहराम ये जे कि रा य सरकारकडून िनधी िमळाला 
आहे . या सव िनधीचा उपयोग केला जाणार आहे  .आपला जो ःपेसी फक िनधी  कोणता आहे 
याची मला क पना नाही .आपलाच नाहीत जे नगरसेवक यांचे वाडासाठ  कि रा य सरकारचा 
िनधी आला आहे कंवा येणार आहे .तया िनधीचे कामे पुण कर यासाठ  आ ही एक टाःक फोस 
उभा करणार आहोत .कोणताही शासनाचा िनधी परत जाणार नाही याची मी आपणास शा ती देतो .
ःपेिसफ क जो िनधी आप या वाडासाठ  आला आहे याची मा हती घेतो ती माहीती आपणास 
दे यात येईल .तो िनधी खच कर यात येईल याची मी शा ती देतो. 

महापौर     बजेटची िमटींग सु  कर यात यावी. 
वषय ब. १ :- 

 मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९५ या अिधन राहनू  मा. आयु  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका, नांदेड यांनी सादर केलेले व ःथायी सिमतीने मुंबई  ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९६ नुसार 
केले या िशफारशी नुसार  सालसन २०१५-२०१६ चे सुधारीत अदंाजपऽक व सालसन २०१६-२०१७ चे मुळ अदंाजपऽक मजंरू करणे बाबत.  

वनय िगरडे    माझी अशी वनतंी आहे क  ,ू येक नगरसेवका या वाड वकास िनधी ठेवला होतो ते िनधीचे कामे  
आता सु दा िनघालेले नाही  .जो पयत तो वाड वकास िनधी  काढत नाही तोपयत ही बजेटची 
बैठक 4 ते 5 दवसापयत पोःट पॉऊंड करावी .आपण बजेट मंजरू करतो आ ण आपला वाड वकास 
िनधीची कामे होत नाहीत .मग बजेट पास क न काय उपयोग हे मला सांगावे. 

महापौर   बजेट पास कर यासाठ  बराच कालावधी झाला यामुळे बैठक पुढे ढकल यात येणार नाही .बजेटची 
मीटींग सु  ठेवावी. 

वनय िगरडे   आ ही बजेट पास करतो .एकमताने तर आम या ूभागातील कामे वष वष होत नसतील बजेट 
पास कर यास काय उपयोग आहे .काय आ ही बजेट पास कर यासाठ च आहोत काय ?  हे कामे 
ता काळ काढावे नंतर िमटींग यावी . 

डॉ.क णा जमदाडे   बजेटचा अ यास कर याकरीता वेळ दला आहे .आताच आयु ांनी खुलासा केलेला आहे क  ,
शहरां या वकासा या वरोधात  नाही. 

वनय िगरडे   आ ही सु दा शहरा या वकासचे वरोधात नाही .आमचे कामे होत नसतील बजेट कशा करीता 
मंजरू करावे. 

सभागहृ नेता  वाडात वकास िनधी ठेवलेला आहे .तो िनधी पुणपणे खच होत नाही ही बाब स य आहे .यात काही  
शकंा नाही .यात आढावा घेतला तर ल ात येईल याची कारणे अनेक आहेत.काही कामे िनघाले 
नाही जे कामे िनघाली आहेत . याचे टे डन कोणीही घे यास तयार नाहीत .अशा ूकारची 
प र ःथती आहे.  नगरसेवकांना आता कामाचे सजेशन दयावे कंवा नाही या या  वचारात आहेत .
सर ,न वन असलयाने यांना थोडी क पना देवू इ छ तो  क  ,नगरसेवका या िशफारशीने वषातून 
केवळ 10 ल ाचे कामे कर यात येतात .ही कामे मागील दोन वषापासनू होत आहेत .पण आ ही 
बघतो कंवा आपण आढावा घेतला तर ल ात येईल क  ,सन 2012 ला आ ही िनवडून आलो . या 
वषाचे वाडातील झालेलया कामाचे देयक आतापयत दे यात आलेले नाही .आ ही दसु-यावष  तीस-या 
वष  कामे काढत गेलो .काही ठकाणी कामे िनघाले काही ठकाणी िनघाले नाहीत .आता चौ यावष  
आ ही सांगत आहोत क  आम या वाड वकास िनधीचे कामे काढ यात यावी .कामे करीत असतांना 
ल ात येते जे पैसे िमळत नाहीत यामुळे कोणताही कंऽाटदार कामे कर यास तयार होत नाही .
नगरसेवक ःवे छा िनधी आहे .ती .10 कोटी पे ा जाःत िनधी नाही .आ ही या ठकाणी  .100 
कोटीचे बजेट पास करीत असतानंा नगरसेवकांचे फ  .10 कोटीचे पया या िनधीला  जर बजेट 
उपल ध होत नसेल तर ते बजेट पास का करावे असा ू  नगरसेवकां या उप ःथत करतात यात 
यांची काही चुक नाही .शासनाचे मागदशन सचुना आहेत .शासन िनणय आहेत .जे वकास शु क 
वसुल होतो , याचे सव खच वाडातील कामे कर यासाठ  कर यात यावा .शासन िनणयाम ये 
उ लेख आहे क  वकास शु काची जी र कम आहे ती र कम नगरसेवकाचे वाड िनधी हणुन एका 
बँकेत ःवंतऽ अकंाउट ओपन  करावे .तो िनधी या अकंाऊटम ये जमा कर यात यावा .अशी 
मागणी सवच नगरसेवकांची आहे .ती आतापयत सव नगरसेवकांची मागणी पुण झालेली नाही वाड 
वकास िनधीसाठ  शासनाचे मागदशनाूमाणेवेगळे खाते ओपन करावे  .तो वकास शु काची जमा 
होणारी र कम या खा यात जमा करावी .जेणे क न नगरसेवकांने सुच वले .वाडातील कामाचे 

 
 
 
 
 
 
 



(१४) 
  पेमट देणे सोईचे होईल आ ण मा.ःथायी सिमती सभापती ,सौ अनुजा तेहरा मॅडम यांनी व  ःथायी 

सिमती सदःयानंी  सादर केले आहे , यांनी खुप चांगले बजेट दलेले आहे . यांचे सवाचे अिभनदंन 
करतो . यांनी मा .आयु  साहेबांना वनंती करतो क  ,मागील दड वषा या काळात वसुली 
कर यासाठ  मनपा ूशासन व आ ही सु दा वसुली कर यासाठ  कमी  पडलो .मनपाची जे हढी 
कॅपीिसटी आहे .ते  हढे उ प न आ ही िमळ शकलो नाहीु  .मागे ौी िनिशकांत देशपांडे साहेबांनी जे 
टारगेट समोर ठेवले होते क  ,मनपाचे जे दायी व आहे. ते संपवनु 10 कोटीचा िनधी िश लक ठेवतो 
यांनी जी वसुलीची ःपीड पकडली होती ती अिभनंदिनय आहे .ौीकांत साहेब असो , क देशपांडे 
साहेब असो या एक पायं डा मनपा दला होता  .20 ते 25  कोटी पयाचे हाडिशप या मा यमातनू 
नगररचना वभागाकडून िमळालेले आहे .असता एलबीटी बंद झा यामुळे दोनच पयाय िश लक 
आहेत  .एक मालम ा कराची वसुली  व नगररचना वभागाचे  बांधकाम परवानगीचे ूकरण आहेत 
हे दोनच उ प नाचे ोत आहे.मालम ा कराची वसुली करीत असतांना आपण कमी पडलो आहे .
परंतू नांदेड मनपा ही एकमेव मनपा आहे क  ,रेडीरेकनर या प दतीने टॅ स लाव याचे धोरण 
अवलं बले आहे .महारा ात जी चांगली शलैी आहे ती फ  पहीले नांदेडम ये राब वत असतो .
रेडीरेकनरचे टॅ स हा नांदेडकरांने देखील ःवीकारले आहे .ते सु दा टॅ स भरत आहेत . या 
टॅ सम ये अनािधकृत बांधकाम शाःती या या सोबत लाव यात आलेली आहे .जो टॅ स आहे 
याम ये लोकांना ितपट टॅ स जात आहे .लोक आज टॅ  स भर यास तयार आहेत .ई ग ह स 
कर यात आले  ते होत असतांना  लोकांनी टॅ स हा एूीलम ये भरला आ ण आप या वसुली 
िलपीकाने तो टॅ स ऑगःटम ये ए शी घेतली .पु हा यांना ती शाःती लागली आहे  .जे हा डीमांड 
नोटीसा देताना यांत सुधारणा के या नाहीत . यामुळे संगळया गो ीची द ःती झाु ली पा हजे .
आपणास मालम ा कराची   100 कोटीची वसुली करावयाची आहे. या मालम ा धारंकाने बांधकाम 
परवानगी घेतली आहे या मालम ा धारकांना बांधकाम शाःती  लाव यात आली आहे .ती बांधकाम  
शाःती रदद कर यात यावी . याने बांधकाम परवानगी घेतली नाही यांना बांधकाम शाःती 
लाव यात यावी .जर बांधकाम परवानगी घेतली असेल आ ण थोडे फार कमी अिधक झाले असेल 
तर यांना थोडी सवलत दे यासाठ  शासनाचे मागदशन मागवून यात काही कमी करता येते का ते 
करावे . यामुळे मालम ा कर टाईपअप होईल . यासोबतच जे ौी ौीकांत सर व ौी देशपांडे सरांनी 
राब वलेली मोहीम याचा इनपॅ ट आठ म हने होता .लोक ःवत:हन हाडिशप क न घेव ूलागलेु  ,पसेै 
भ  लागले .या बजेट या मा यमातनू असे सांग ूइ छ तो क  ,मनपाचे जे मु य ोत आहेत .जसे 
क  ,मालम ा करा या बांधकाम  शाःतीम ये कसा बदल करता येईल याबाबत थोडा वचार करावा .
नगररचना वभागातील हाडिशप असो क  गुंठेवारी  असो नागरीकांना यातून कसा दलासा मीळेल 
याबाबतचा आपण वचार करावा .आता मनपाला अ छे दन आ यािशवाय राहणार नाहीत .मनपाचे 
नगरसेवकाचा जो रोष आहे तो रोष कमी करता येईल हे पहावे  . वकासाचा िनधी आला तरच 
वकास क  पण  100 कोटी या बजेटम ये 10 कोटीचेच कामे नगरसेवक सुच वत असतात यांचे 
सुचनेूमाणे वाडातील कामे करावे . यांचे वाडातील कामासाठ   िनधीचे ःवतंऽ खाते  कसे काढता 
येईल याबाबतचा वचार आपण करावे .सव नगरसेवकांना मी वनंती करतो क  बजेट या संदभात 
काही सुचनाआहेत या सचुना मांडा यात .मा .महापौर मॅडम ,आपणास वंनती आहे क  ,
नगरसेकवकाचे वाडातील जे काही करावयाचे आहेत . यांचेकडून लेखी ःव पात  घेवून या 
बजेटम ये या कामाचा समावेश कर यात यावा . या प दतीने बजेटम ये द ःती कर यात याु वी 
बजेटम ये फेरबदल सव अिधकार मा .महापौर यांना ूदान कर यात यावे ,असे बोलून मी थांबतो. 

वरोधी प नेता  मा .महापौर ,मॅडम जसे आता सभागहृ नेता ौी वरििसंघ गाडीवाले यांनी सांगीत याूमाणे ,आ ही 
या ठकाणी 100 कोटी 200 कोटीचे बजेट पास करतो आ ण आम यासाठ  कोणताही िनधी राखीव 
ठेवला जात नाही .एखादया नगरसेवकाचे टे डर िनघाले तर ते टे डर चार-चार वेळा िनघून सु दा 
कोणी घेवून काम करीत नाही .कंऽाटदारास आ हाला सांगावे लागते क  ,आम या वाडातील कामे 
यावे हणून मागे लागावे लागते .ते कंऽाटदार हणतात आ हाला पैसे भेटत नाहीत यामुळे 
आ ही काम घेणार नाही असे हणतात .जसे सभागहृ ने याने हट याूमाणे  वकास शु काची जी 
र कम जमा होते ती र कम केवळ नगरसेवकासाठ  पये 10 कोटी राखीव ठेव यात यावे .
जेणेक न एज सी आम या वाडातील कामे कर यात तयार होईल .आता दोन वषात िनवडनुका 
आहेत .एखादया एज सीला काम दले आ ण यांने ती कामे केली तर याला दोन पैसे वेळवर 
िमळतील .उ प नाचे ोत सांगतो  ,नांदेड शहराचे दोन भाग आहेत या शहरात कमान 6 ते 7 
ल  लोकसं या आहे .मालमता या आप या रेकॉडला केवळ एक ल  5 हजार आहे .अमरावती ,
चंिपुर या महानरगपािलका या टॅ स या वसुलीवर चालत असतात .मी याचा अ यास क न आलो 
आहे.एका मालम ाधारकाचे चार घरे आहेत परंतू रेकॉडवर एकच घर आहे . या ठकाणी आपला 
े ऽय अिधकारी जातो आ ण काहीही तरी क न ते घर रेकॉडवर लावले जात नाही .केवळ एकाच 

मालम ेवर टॅ स घेतला जातो इतर मालमतेवर टॅ स लावला जात नाही .मनपा या सव सु वधा या 
पुर व यात येतात पण टॅ स लावला जात नाही .उ र नांदेड व द ण नांदेडची लोकसं या तीन 
तीन ल  आहे तर घरे सु दा जाःत ूमाणात िनघू शकतात .मला असे वाटते क  ,कोठेतरी पाणी 
मुरत आहे . यामुळे शहरातील सव मालमता या मनपा या रेकॉड वर आ या पाहीजे यािशवाय 
मनपाचे उ पना वाढ होणार नाही .काबरानगरचा भाग आहे  ते लोक मनपा या रः याचा उपयोग 
करीत आहेत तर या लोकांकडून रोड टॅ स वसुल कर यात यावा .  यािशवाय मनपाचे उ पनात 
वाढ होणार नाही   . 

फा ख अली खाँ  जे शासनाचा िनधी मनपाकेस ूा  होतो तो िनधी नगरसेवकांना यो य रतीने वाटप कर यात येत 
नाही जसे दलीतवःतीचा िनधी हा यो य रतीने वाटप झाला पा हजे .तो िनधी वाटप कर यात येत 

 
 
 
 



(१५) 
नाही .या ठकाणी अशी प दत आहे क  ,जीस क  लाठ  उस क  भस अशी अवःथा आहे . याच 
लोकांचे टे डर िनघत आहेत इतर ल काचे नाही . यामुळे आ हाला आम या वाडातील लोकांना काय 
सांगावे हे कळत नाही .सवसाधारण सभा ही वाटपाचे काम यो य रतीने केले पा हजे सवच 
नगरसेवक हे िनवडूण आलेले आहेत .यादी सव साधारण सभेने केली तर ती यो य प दतीने केली 
पाहीजे.एका ूभागाला जाःत िनधी एका ूभागाला कमी िनधी दला जातो दसु-या ूभागाला 
जाः  ◌ा िनधी दला जातो हे यो य नाही .शासना या िनधीचे वाटप यो य प दतीने झाले तर 
आमचे कामे इतर िनधीतून कर याची आवँयकता सु दा भासणार नाही .पण वाटपच यो य होत 
नाही .आम या नगरसेवकावर अ यात होत आहे .ही बाब अ यंत गंभीर आहे .जो िनधी 
शासनाकडून िमळतो तो िनधी बराबर सवच वाडात वाटप केला जावा अशी आमची वनंती आहे .जो 
नगरसेवक िनधी आहे या िनधीचे टे डर काढ यात यावे हीच आमची मागणी आहे. 

वरोधी प नेता  वषय प ऽकेत एक वषय आहे क  ,मनपाचे उ प न वाढ कर यासाठ  एका व ीय स लागाराची 
िनयु  कर यात यावी .मग आपण नगरसेवक आहोत आपणाला कळत नाही काय क  मनपाचे 
उ प न कसे वाढवावे .स लागाराची िनयु  कर याची काय आवँयकता आहे .आ ही उ प न वाढी 
साठ  चांगले या चांगले पयाय सांगत असतो याची अमंलबजावणी कर  यात येत नाही ,आ ण या 
व ीय स लागाराचे काय करणार हे कळत नाही .याबाबत खुलासा कर यात यावा. 

महापौर   मनपाचे  आयु  हे मनपाचे उ प न वाढीसाठ  ूय  करीत अस याने सदर वषय ूशासनाने 
पाठ वलेला आहे  . हणुन व ीय स लागाराची िनवड कर याचा वषय आला आहे. 

वरोधी प नेता  मनपाचे उ प न वाढीसाठ  वेगवेगळे उपाय सुच वत असतो . यावर अमंलबजावणी कर यात येत 
नाही .या ठ काणी तीन-तीन वेळेस चार-चार वेळेस िनवडून आलेले नगरसेवक आहेत यांना 
मनपाचे उ प न कसे वाढ वता येईल याची चांगली क पना आहे  . व ीय स लागार यांची िनयु  
क न मनपावर आिथक बोजा पडणार आहे कारण िनयमीत कमचा-या या पगारी होत नाहीत तर 
याला मानधन कसे देणार आहोत .ू येक बजेटला नगरसेवक हे सुचना करीत असतात . याकडे 
दल  केलेु  जाते .काय व ीय स लागाराचे आपण ऐकणार आहात . 

महापौर   बजेट या संदभात या  सुचना नगरसेवका या असतील या वचारात घेवूनच बजेट तयार कर यात 
येईल .नगरसेवका या सुचना आ यानंतर या सुचनाचा समावेश बजेट म ये कर यात येईल या 
नंतरच बजेट हे अिंतम कर यात येणार आहे. 

वरोधी प नेता  शासनाचे अनुदान शभंर कोटी जमा बाज ूम ये दश व यात आले आहे .ही र कम कशी येणार याचा 
खुलासा करावा .मीन ःपेस साठ  आप याला शासनाकडून िनधी येणार आहे .आ ण गु दा-यांकडून 
आपले शहरात झाडे लाव यात आली आहेत यांना यापुव  75 ल  पये दे याबाबतचा ठराव झाला 
होता  .तर तो िनधी यांना दे यात यावा .कारण या िनधी तुन यांना शी गाड घेता येतील अथवा 
मनपाकडून शी गाड घेवून दयावे .माझे तर असे मत आहे क  ,गु दाराला एक कोटी पये दले 
पा हजे कारण यांनी नांदेडम ये मोठया ूमाणात झाडे लावली आहे .गील महाराज या वषयावर 
नेहमी बोलत असतात बाबाजीचा स कार मनपाने का केला नाही यांनी एवढे झाले लावले आहे ती 
झाडे बाबाजीने जगवली सु दा आहेत यांचा का स कार केला नाही , यांनी झाडा पाणी टाकले 
यांनी नांदेडला हरीत बांती केली यांना मोठपणा दे यासाठ  काय अडचण आहे यांचा स कार का 
कर यात आला नाही .दरवष  आपण मनपा या बजेटम ये केवळ तरतुदच करतो याची 
अमंलबजावणी का करत नाही .गु दारा या लोकांनी कती चांगले काम केले आहे .आपण जसे 
लकराचा आपण सांभाळ करतो याच प दतीने यांनी झाडे लहानाची मोठ  केली आहेत . याचा 
स मान केला पा हजे .का यांना केवळ खुश कर यासाठ  कागदावर 50 लाख ठेवले 75 लाख पये 
ठेवले आहेत याचा खुलासा कर यात यावा .रा ीय पुतळया या िशषकाखाली बजेटम ये कालवश 
शकंररावजी च हाण यां या पुतळयासाठ  िनधी ठेवला आहे पण आताचे खासदार ौी अशोकराव 
च हाण यांनी शकंररावजी च हाण यां या पुतळयासाठ  िनधीची आवँयकता नाही असे हणाले होते 
मग याम ये तरतूद का ठेव यात आली . यांना खुष कर यासाठ  िनधी ठेवला आहे काय . 

अ दल स ारु    आ हाला पैँयाची गरज नाही .आ ही पैसे मागणार नाही .बजेटम ये तीन वषा पुव चे ठेवलेले 
िशषक आहे .आ ही पैसे घेणार नाही. 

वरोधी प नेता  किीय प दतीवर मनपाची शाळा उभी कर याची एक तरतूद आहे .आता या मनपा या शाळा 
आहेत याच शाळेची अवःथा बेकार आहे आ ण इंमजी मा यमाची शाळा घेवून काय करणार 
आहोत .सव वदया य  हे खाजगी शाळेत जात असतात .एका तरी मनपा या शाळेत िशकणा-या 
गुणवंत वदया याचा स कार झाला काय  . या शाळेचे िलकेजेस आहेत ते भरले जात नाहीत .जे 
शाळा आहेत या शाळांना जा यासाठ  रःता नाही .ते ूथम कर यात यावे .मराठ  मा यम व 
इंमजी मा यमा या शाळा आहेत यां याकडे ूथम ल  दयावे ......... .सव बजेट फुगीर बजेट 
आहे .केवळ 86 कोटी पयाची उ प न आहे. 

उमेश च हाण  आता वरोधी प नेता यानंी बोलले आहे .मला वाटते ही बजेटची बैठक आहे .बजेट या बैठक म ये 
बजेटवर बोललेतर चांगले होईल .ःथायी सिमतीने का घेतले आ ण कसे घेतले ,कसा िनधी येणार 
आहे .माझे िमऽ ौी खेडकर यांनी पुण बजेट वाचलेले दसुन येत नाही .आ ही जसे खचाची बाजतू 
वाढ केली आहे तर दसरी बाज ूआ ही उ प न वाढ कर यासाठ  सु दा उपाय सांिगतले आहेु  .
एलबीटीचे असेसमट केले नाही ते असेसमट केले तर उ प नात वाढ िन ीत वाढ होईल .मालमता 
टॅ स आहे मागील  दोन वषापासुन मालमता धारकांनी ऑनलाईन टॅ स भरणा केला पाहीजे .ते 
ऑनलाईन टॅ स भरतील परंतू तसे झालेले नाही .आपणास जवळपास 25 ट के वसुली आलेली 
नाही  .तर माग या काळात ौी  र ाकर वाघमारे साहेबां या काळात वसुलीची एकदम चांगली 
वसुली झालेली आहे .ौी र ाकर वाघमारे हे वसलुीला असो क  ,मग एलबीटीला क जकातम ये 

 
 
 
  



(१६) 
असो यांनी मनपा या उ प नात वाढच केलेली आहे .स या नांदेड शहरातील यापा-यांना कोणताही 
टॅ स लावला जात नाही . यासाठ  शहरातील यापा-यांना यवसाय परवाना हणुन पैसे घेतले 
जातात  . यवसाय परवाना धारक आहेत यांना आपण कमीत कमी 3000 ते 5000 पये फ  
लावली तर आप या उ प नाम ये वाढ हो यास मदत होणार आहे .स या यापारी वगाची सं या 
मोठया ूमाणात आहे माझे मत असे क   ,शहरात लहान मोठे ध न प नास हजार ते साठ हजार 
यापारी असतील  . यां याकडून यवसाय परवाना टॅ स घे यात यावा .स या मालम ा कराची 
वसुली तर करता येईल ,स या एलबीटी ,जकात कोणताही टॅ स नाही . यामुळे हा टॅ  स लाव यात 
यावा . या प दतीने आ ही खच दाख वला आहे या प दतीने आ ही उ प न वाढीचे साधन पण 
सांगीतले आहे .आज वरोधी प नेता जे हणतात यां या प ाचे दोन तीन नगरसेवक ःथायी 
सिमतीम ये आहेत या नगरसेवकांनी बजेटचे ःवागत केले आहे .ःथायी सिमतीने बजेट हे सव 
साधारण सभेम ये सादर केले आहे .सव साधारण सभेम ये यात काय सुधारणा करता येतात ते 
सुचव या पाहीज े.तो सभेचा अिधकार आहे .हे कसे केले असे काही मत मांडू नये.मनपाचे उ प न 
वाढ याचे तुम या मनाम ये काही सुचना असतील या सचुना सभेम ये मांड यात यावे .आ ही 
उ प न वाढी साठ  एज सी लाव यात यावी असे सुच वले आहे , याऐवजी तु हाला काय 
सचुवावयाचे आहेत ते सुचवावे . कंवा आपणास सुच वता येत नसेल तर एज सी लावून उ प नाचे 
साधने या एज सीकडून यावे .या ठकाणी केवळ खोडया काढ नयेू  .तु ही आ ही या ठकाणी 
वकासासाठ  येथे आलेलो आहोत  . यासाठ  मनपाचे उ प नाबाबत चचा क  ते उ प न कसे वाढ 
करता येईल हे पाहू .आताच  स . वरििसंघ गाडीवाले यांनी सांगीत या ूमाणे ःथायी सिमतीने 
सादर केलेले बजेट हे खुप चांगले बजेट आहे . यासाठ  आपण सवसाधारण सभेम ये मांडून पास 
कर यात यावे .काही नगरसेवका या सुचना असतील यात ते समावेश कर यात यावा आ ण बजेट 
पास कर यात यावे. 

स. शेर अली   आता ूथम वरोधी प  नेता , यानंतर सभागहृ नेता व नंतर गटनेता यांना बोल याची परवानगी 
दे यात यावी .आपण नगरसेवकांना का बोलू देता. 

शेख बावजीर   आता जे बजेट ःथायी सिमतीने सादर केलेले आहे . या बजेटला एआयएमआयएमची पाट  अजीबाद 
सहमत नाही . याचे कारण असे क  ,जु या नांदेड शहराला यामधून पुणपणे ढावल यात आलेले 
आहे .तसेच मॉनारीटीजसाठ  कोणताही फंड राखीव ठेव यात आलेला नाही .मुःलीम बहल ेऽ असनु ू
देखील यात समावेश नाही .बजेट हे विश  प दतीचे नसते यात सव गो ीचा समावेश असने 
आवँयक असते . विश  वाड विश  भाग हणुन बजेट तयार होत नसेत यात सव समावेशबाबीचे 
असणे गरजेचे आहे .या बजेटम ये जाणीवपुवक र या नाकारले आहे .मॉनारीटीज एरीयाला वंचीत 
ठेवले आहे . हणुन मी असे सचु वतो क  ,जु या नांदेड शहरातील सव मॉनारीटीज सदःयाकडून  
यां या सुचनाचा समावेश क न न याने बजेट तयार करावे तशा सुधारणा कर यात यावे. 

स. शेर अली   माग या गणपती वसजणा या  वेळी फार मोठा अपघात होता - होता राहीला आहे .आ ही फार 
नसीबान आहोत .परंतू भ वंयात अशा घटना घड यातर फार मोठ  अडचण िनमाण होवू शकते  .
 याकरीता फायरःटेशनचे एक सब स टर चाल ूकरावे .मा .जी ौीकांत सरांनी या सब से टरला 
मा यता दली होती  .परंतू आता पयत याची अमंलबजावणी कर यात आलेली नाही .भ वंयात 
काही अनुचीत घटना घडू नये अशी माझी वनंती आहे. 

अशोक उमरेकर   ौी शेर अली यांनी जो फायर ॄगेडचा वषय काढला आहे तो वषयी यांनी माग या वष  देखील 
सभागहृात मांडला होता .जु या नांदेड म ये फायर ॄगेडची अ यंत आवँयकता आहे . या 
एरीयाम ये फायर ःटेशन दे यात यावे .फायर   अिधकारी हे खुप चांगले काम करीत आहेत ,
यांनी आपला जव धो यात घालून .लोकांचे जव वाच व याचे काम करीत आहेत  .जीवदान देत 
आहे .अशा कत य द  अिधका-याचा पुंप गु छ देवून स कार केला पाहीजे  .मी मा .महापौर ,मा .
आयु  साहेब यांना वनंती करतो क  ,अ नशमन अिधकारी यांचा पुंपगु छ देवून स मान करावा ,
अिभनंदन करावे अशी माझी ूामा णकपणे इ छा आहे. 

महापौर     कोणाचा स कार आता करावयाचा नाही .आपण आता खाली बसावे. 
डॉ.क णा जमदाडे    आपण ूतीवष  बजेट तयार करतो . या बजेटम ये कोण या वाडाकरीता क ती िनधी ठेवला आहे .

याची माहीती आ हाला सभागहृात दे यात यावा . यानंतर बजेट पास करावे .मा .सभापती यांनी 
चांगल बजेट सादर केलेले आहे यांच अिभनंदन .पण मा .सभापती मॅडम यांनी यां या 
मनोगताम ये ,महापौर व इतर मा यवराचे उ लेख केला आहे .याव न असे दसुन येते क  , यांची 
मनुःमतृी या मा यमातुन चार िभंतीम ये ीला बंधीःत केलेले आहे अशी यांची  मानसीकता 
दसते .डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर यांनी ीयांची श  ओळखली होती , यांचे कौश य ओळखले  
आ ण घटने या मा यमातुन यानंी ीयांना राजक य ,सामा जक असेल या याटफॉम वर आणुन 
सोडले आहे . ला घटने या मा यमातुन सामा जक याय िमळन दलेला आहेु  . यांना स मान 
िमळन दला आहेु  .एवढे मोठे काय डॉ.बाबासाहेब आबेंडकरांनी केले आहे .मा .सभापती मॅडम यानंी 
यां या मनोगत वाचतांना अस ल ात येते क  , या डॉ .बाबासाहेब आबेंडकरांनी आ हाला आ म 
स मान ,अिधकार ,ह क  िमळन दलेु  .ह क ,अिधकार िमळन दलेु  .या मनोगताम ये यानंी 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकराचा उ लेख केला नाही .मा .सभापती मडॅम यांना सभापती हो याचा मान 
केवळ डॉ.बाबासाहेबांनी िलहले या घटनेमुळे िमळाला आहे . यामुळे डॉ.बाबासाहेब यां या नांवाचा 
उ लेख करणे गरजेचे होते यांनी तो उ लेख केला नस यामुळे या ठकाणी मी खंत य  करते .
मी सभागहृाला वनंती करते क  ,जे बजेट आपण सादर केले आहे या बजेटचा कतवा हीःसा 
ूभागासाठ  ठेव यात आला आहे याची ूशासनाने सभागहृाला मा हती दयावी  .खच झालेले बजेट 
सभागहृा या समोर आणावे आ ण यानंतर बजेट पास कर यात यावे. 

 
 
 



(१७) 
आनंद च हाण   मी सभागहृाला वनंती करतो क  ,ौी बंडू खेडकर यांनी सांगीत याूमाणे मनपा या हददीम ये एक 

लाख चार हजार मालम ा आप या मनपा रेकॉडवर आहेत .िन ीतच मनपा हददीम ये या पे ा 
जाःत मालम ा आहेत यासाठ  सव मालम ा मनपा या नांवावर घे यासाठ  एका खाजगी 
एज सीकडुन कंवा आप या कमचा-या माफत कर पुनरमु यांकन क न यावे .ःथायी सिमतीने जे 
बजेट दले आहे ते बजेट चांगले बजेट दले आहे . याबददल यांच अिभनंदन करतो  .आपण 
मनपाकेकडून जे अनुदान देतो ते अनुदान कमी करावे असे आपण हणता क  ,पंदे कंःश शनला 
एक-एक कोटी दड- दड कोटी पये माफ करता  .असे पैसे माफ करतो यासाठ  काही आळा 
घालता येईल काय हे पहावे .मा .आयु  साहेब आपण अ यंत हशारु  ,अनुभवी व मुरबी आहात अशा 
खचावर आपण आळा घालता येईल काय हे पहावे. 

गफार खान   मा .महापौर साहीबा ,मा .आयु  साहेब ,पैज नंबर 8 वर  जे उ लेख आहे .शॉपींग कॉ पले स 
बांधने ,बंजारा हॉःटेलचे शॉपींग कॉ पले स बांधने .याबाबत माझी अशी सुचना आहे क  ,बीओटी 
त वावर दे याचा वषय असो . कंवा मंगल कायालय बीओटी त वावर दे याचा वषय असो .या 
वषयासाठ  सवसाधारण सभेची ःवतंऽ िमटींग घे यात यावी . या िमटींगम ये  केवळ एकच 
वषयाची वषय पऽीका काढ यात यावी .या पवु  वराधी प  नेता ,सभागहृ नेता,उमेश च हाण  
यांनी या सुचना के या यावर वचार करणे आवँयक आहे .आपण ऑनलाईन टॅ स वसलु 
कर यात आला यामुळे केवळ 30 ते 35 ट के टॅ स गोळा झाला .जर वसुली िलपीकामाफत वसुली 
केली असली तर आ ही 60 ते 70 ट यापयत वसुली गेली असती .आपण ऑनलाईन टॅ स वसलुी 
के यामुळे आपली वसलुी कमी झालेली आहे .अनािधकृत बाधंकाम शाःती लाव यात आलेली 
अस यामुळे लोक टॅ स भर या या मन ःथतीत नाहीत  .ःथायी सिमती सभापती मडॅम यांनी बजेट 
अिंतम कर यापुव  यांनी वरी  नगरसेवकाशी वचार विनमय क न बजेट तयार केले आहे .आपण 
चार वषातुन एकदा मालम ा कराचे असेसमट करतो .परंतू मालमते म ये वाढ होत असते .जसे ौी 
बंडू खेडकर यांनी सांगीत याूमाणे मनपा या रेकॉडवर केवळ एक लाख चार हजार मालमता आहेत .
चार वषात जी वःती वाढ होत कंवा मनपा या बॉड वरील जो भाग आहेत या एरीयाम ये 
सहाम ह यात 50 ते 100 घराचे बांधकाम होत आहे .ही घरे प के असतील कंवा क चे बांधकामाचे 
असतील हे बांधने सु  आहे .हे अनािधकृत बांधकामे आम या रेकॉडवर येत नाहीत .आ ण याला 
मनपाचा टॅ स लाव यात येत नाही  .झोनल अिधकारी  यांनी सतक राहीले पाहीजे क  कोण या 
ठकाणी न वन बांधकाम होत आहे या घराची न द मनपा या रेकॉडवर घेतली पाहीजे .मागील चार 
वषापासुन फार मोठे अनािधकृत बांधकामे झालेली आहेत ही बाब सवाना मा हती आहे.कारण तेरी 
भी चुप मेरी भी चुप अशी अवःथा आहे नगरसेवक लोक मतदान क न घे यासाठ  परेशान 
असतात  .नगरसेवक या बाधंकाम धारकाचे बाबत तबार करीत नाहीत .इमारत िन र क , े ऽय 
अिधकारी यांची एकऽ साठ गाठ असते . े ऽय अिधकारी यांना मा हती आहे क  ,सवच बांधकामे हे 
अनािधकृत आहेत .बांधकाम परवानगी घेतली तर ते बांधकाम मंजरू नकाशा ूमाणे होत नाही .
मंजरू नकाशापे ा जाःतीची बांधकाम होणार हणजे होणार यात शकंा नाही .या गो ीवर आपण 
ल  घातले तर आप या मनपाचे उ प नात िन ीतपणे वाढ होणार हे बाब िततक च स य आहे .
ौी वरििसंघ गाडीवाले यांनी सागंीत याूमाणे नगरसेवक ःवे छा िनधी साठ  केवळ 10 कोटी पये 
खच लागतो परंतू ती र कम संबधीत कंऽाटदारास दे यात येत नाही .यामुळे फार मोठया ूमाणावर  
नगरसेवकाला यां या ूभागाम ये नागरीकां या समःया सोड व यासाठ  त ड दयावे लागते .
यासाठ  ही 10  कोटीचा िनधी यां याकरीता ठेव यात यावा .ौी बाळासाहेब देशमुख यांनी यां या 
वाडात पा याचा ू  गंभीर आहे .एमसीएन चॅनलवर ू येक वाडाची समःयावर िचऽीकरण कर यात 
येते .ते लोकांना दाख व यात येते .परंतू वाडात चांगले काम झाले यासाठ  यांचा कॅमेरा यावर 
जात नाही . या ठकाणी केवळ 100 िमटरचे काम िश लक राहीले आहे या ठकाणचे िचऽीकरण 
कर यात येते ,तेच दाख व यात येते .मा या वाडात एमसीएनची टीम आली होती यांनी या 
वाडातील नगरसेवकाची ूितब या घेणे मुनासीफ समजले नाही .आ ही याच एरीयाम ये 
दलीतवःती या िनधीतुन 50 ल ाचे कामे सवसाधारण सभे या मा यतेने केले आहे .दिलतवःतीचे 
पैसे वापस जा याचे कारण काय होत याबाबत या ठकाणी बरीच चचा झाली आहे .आम या लेखा 
वभागाचे अिधकारी व ज हािधकरी कायालयाचे अिधकारी यांनी एकऽ बसुन तो दिलतवःतीचा 
िनधी आप या मनपा या खा यावर जमा कर यासाठ  ूय  केला असता तर तो िनधी परत गेला 
नसता .ूशासनातील लोकांना सवच बाबी मा हती हो या यांनी यावर उपाय करणे आवँयक होते .
पण यांनी ते केलेले नाही. मा या िमऽानी पुं पगु छ घेवून आले आहेत , यांचा स कार झाला 
पाहीजे अशी यांनी इ छा होती .रमजाना म हना आहे .अःसल ची नमाज आज होती .ती नमाज 
िमटींगमुळे होवू शकली नाही .मला वाटते क  ,या ठकाणी मजाक चालू आहे यांचा स कार करा 
यांचा स कार करावा .अशा प दतीने चाल ूआहे ही बाब खेद जनक आहे .बजेटची िमटींग चालू 
आहे याकरीता गंभीरतेने वचार विनयमय करणे आवँयक आहे .तसे होताना दसून येत नाही ,
आपण बीओटी त वावर जे जे कॉ पले सचे काम केले आहे . यामधुन इनकमचा डाटा आप  याकडे 
काही तयार केलेला नाही .इनकम या डाटयाबाबतचा उ लेख सु दा केलेला नाही .या बीओटी या 
इमारती बांध यात येत आहेत या इमारती 25 वष 30 वषा या लीजवर दे यात येत आहेत .
या या बद यात आ हाल मोबदला दसला पाहीजे .परंतू तसे होताना दसत नाही .एक रः याचा 
नकाशा तयार होतो आ ण राजक य ने या या दबावाखाली दसरा पयायी रःता सांिगतला जातोु  .
आ ही चांग या गो ी सांगतो यावेळी दबाव आणला जातो .ही बाब यो य नाही .माझी सभागहृास 
वनंती आहे क  ,आपले बजेट हे गंभीरपणे वचारपुवक रयािलःटीक बजेट तयार करावे . यामळेु 
क  आ ही आम या ूभागातील  लोकांना काही सु वधा देवनू  याचें समाधान क  शकू .जे काही 

 
 
 
  



(१८) 
शासनाचे बजेट आहे .मा .आयु  त सरांना मऽंालयातला मोठा अनुभव आहे . या अनुभवाचा 
मनपाला फायदा क न दयावा . या योजना आहेत या योजनाचा पाठपुरावा करावा शासनाचा िनधी 
आण यासाठ  ूय  करावे. आता शासनाची एक योजना आहे क  सवासाठ  घरे हा वषय मागील 4 
ते 5 मही यापासनु पेडींग ठेव यात येत आहे . याचे कारण  असे क  ,कधी आयु  व महापौर याचें 
जमले नाही .कधी कोणाला या ठकाणी बस व यात आले .आ ही गरीब वःतीचे ूितनीधी व करीत 
आहोत .मागील एका वषापासून कायकारी अिभयंता यांना वचारना करीत होतो क  ,रमाई आवास 
योजनेचा िनधी आहे मा या ूभागाम ये दिलतासाठ  घरे देता आली असती .यासाठ  मी पाठपुरावा 
करीत होतो ,कायकारी अिभयंता हणत होतो .परंतू कायकारी अिभयंता हणायचे क  ,गफार भाई 
जाने दो ना .असे ते हणत होते आता काय करायचे आहे .सवासाठ  घरे या योजनेत आ ही 
आप या ूभागातील एकही घर सोडणार नाही  .कशाला वचार करता .असे सांग यात येत होते .
 आ ही लोक ूितिनधी आहोत  .आ हाला लोकाम ये जावून बस याची ताकद राहीलेली नाही .खोटे 
बोलून-बोलून जवळपास स वा वष िनघून गेले आहेत .आ ही सवासाठ  घराची अमंलबजावणी क  
शकलो नाही .दिलत वःतीचे .10.60 कोटीचा िनधी मागील 6 ते 7 महीणे आम या महापौर व 
पदािधकारी यां या वचाराधीन ू  राहीला आहे .कोणाचे कती ,कोणाला कती याचा केवळ वचार 
केला गेला आहे .आ ही नांदेडचे ू स यां या सोबत चचा क न अिंतम कर यात येईल .
सवसाधारण सभेस यादी अिंतम कर याचा अिधकार आहे .ौी वरेििसंघ गाडीवाल यांनी सुचना केली 
गेली हे कर यात यावे .ते कर यात यावे आ ण बजेट अिंतम कर याचे  अिधकार महापौर यांना 
दे यात यावे .आमचे िमऽ ौी बडूं खेडकर यांनी एक वषयावर मनापा या अनुदानाची आवँयकता 
नाही असे हणाले होते यावर या ठकाणी यांना टोक यात आले  . 
गोधंळ चालू होता. 

सभागहृनेता मा.महापौर साहेब वषय दसरेकडे जात आहे वषयप ऽकेवरच चचा कर याु चे स. सदःयांना आदेशीत 
कर यात यावा. 

वनय िगरडे    वषय दसरीकडे जात आहेु  . वषयाला ध न बोलावे. 
गफार खान    मी बजेट या संदभात बोलत आहे बजेटम ये उ लेख आहे हणून बोलत आहे. 
वरोधी प नेता   आकृतीबंधाचा वषयी आ हाला पणुपणे मा हती झालेला नाही तो वषय सोडून वषय पऽीका पास 

कर यात यावी.  तसेच क लखानाचा वषय नामंजरु कर यात यावा तसेच यावर िशवसेना प ाचा 
वरोध न द व यात यावा 

फा ख अली खाँ वरोधीप नेता यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहेत. 
स. शेर अली    आकृतीबंधाचा वषय सोडून वषय पऽीका पास कर यात यावी. 
अशोक उमरेकर   वषय पऽीकेत जो क लखा याचा वषय  आहे तो  वषय आताचे आता रदद कर यात यावा .

क लखा याचा वषय पास कर यात येवू नये. यास िशवसेना प ाचा वरोध न द व यात यावा 
तुलजेश यादव ौी अशोक उमरेकर यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे 

सभागहृनेता अदंाजपऽक अतंीम कर याचे अिधकार, दनांक ११.०५.२०१६ सभेची वषय प ऽका व पुरवणी वषय 
प ऽका तसेच दनांक २९.०२.२०१६ ची पुरवणी वषय प ऽका पास हणुन यात कांही द ःती ु
कर याचे अिधकार मा. महापौर यांना देवुन सभा संप यात यावे अशी वनंती आहे. 

अ. स ार सभागहृनेता यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
( ौी अशोक उमरेकर, ौी गु खुद सुंदरलाल कशनलाल व ौी बाळासाहेब देशमुख या स. सदःयानंी 
मासांचे तुकडे आणुन टाकले. ) 
ग धळ सु  होता. 

महापौर  स. सदःयांनी केले या चच ूमाणे ःथायी सिमतीने केले या िशफारशी या ठराव म ये आवँयकते 
फेरफार व द ःती क न सालसन ु २०१५-१६ व सालसन २०१६-१७ या मुळ अदंाजपऽकास मा यता 
दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  तसेच दनांक ११.०५.१६ व २९.०२.१६ 
ची वषय प ऽके या अनुषंगाने ठरावात अशंता द ः या कर यास मा यता दे यात येतेु . 

ठराव ब .०३    ठराव  

  स ्थायी सिमती , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने दनांक ०५.०३.२०१६ ठराव ब .२३६ अ वये िशफारस केलेले    सन 

२०१५-२०१६  चे सधुारीत अथसंक प जसे या तसे ह नांवामनपा वशेष सभा सवानुमते मजंरु करते, 
  तसेच  ःथायी सिमतीने िशफारस केलेले सन २०१६-२०१७ चे मूळ अथसंक पात खालील दश व यात आ या ूमाणे व वध 

िशषकात द ःतीु  व फेरफार सुचवून ःथायी सिमतीने िशफारस केले या उवरीत अथंसंक पास तसेच आयु ां या ूःतावास जसे या तसे ही 
नांवामनपा वशेष सभा सवानुमते मजंरु करते  व हा ठराव याच सभेत कायम करण ्यात येतो .  

सालसन २०१६-२०१७ चे मुळ अथसकंल ्प जमा बाज ू
अ.ब लेखािशष आयुक् तांनी 

सूच वलेली 
तरतूद 

स ्थायी सिमतीने 
सूच वलेली 
तरतूद 

महानगरपािलका 
वशेष सभेने केलेली 

तरतूद 

१ ःथानीक संःथाकर अनुदान -- ६०,००,००,००० ८६,५१,५०,००० 

 

सालसन २०१६-२०१७ चे मुळ अथसकंल ्प खच बाज ू
अ.ब. लेखािशष मा.आयुक् त यांनी 

सूच वलेली तरतुद 
स ्थायी सिमतीने 
सूच वलेली तरतुद 

महानगरपािलका 
वशेष सभेने केलेली 

तरतूद 

१  शहरातील भुजल पातळी वाढ व याक रता जलपुनरभरण कायबम राब वणे -- २०,००,०००      २,००,००,००० 
 
 
 



(१९) 
 

२  जेनेरीक औषधी खरेदी करणे -- --- १,००,००,००० 
३  मनपा शाळे म ये सेमी इंमजी मा यम शाळा सु  करणे ५०,००,००० १,००,००,००० १,२५,००,००० 
४  ेऽीय कायालय-क साठ  फन चर खरेदी करणे -- -- ४०,००,००० 
५  नैसग क आप ी यवःथापनसाठ  Sound Meter खरेदी करणे -- --- ७५,००,००० 
६  ौी गु गो वंदिसघंजी ःटेडीयम वकसीत करणे १,००,००,००० १,००,००,००० ५,००,००,००० 
७  स. सदःयां या िशफारसीसह भांडवली जमा मधुन ू येक ूभागात 

वकास कामे करणे 

 २५,८०,००,००० ३४,४०,००,००० 

८  मनपा तफ वृ रोपन लागवड व संगोपनासाठ  शी गाड खरेदी 
करणे 

५०,००,००० ७५,००,००० १,००,००,००० 

९  अपंग क यानकारी योजना ३% खच करणे १०,००,००० १०,००,००० १,४९,००,००० 
१०  कै. शकंररावजी च हाण कमानीचे बांधकाम करणे -- -- ५०,००,००० 
११  ौी गु गो वंदिसघं जयंती सोहळा कायबम आयोजन करणे -- -- १,००,००,००० 
१२  बडा ूबोधनी ःपधाचे आयोजन करणे ५,००,००० ५,००,००० १०,००,००० 
१३  कौठा येथे अ जठंा बु द वहारचे बांधकाम करणे २,००,००,००० २,००,००,००० १०,००,००० 
१४  जनेु शेिचंग माऊंडचे सपाटीकरण करणे व या जागेत उ ान 

वकसीत करणे 

-- -- १,००,००,००० 

१५  खुदवाईनगर इदगाह माऊंडचे सशुोिभकरण करणे -- -- २५,००,००० 
१६  िलंगायत ःमशानभूमी वकसीत करणे -- -- २५,००,००० 
१७  मनपा सहभाग -- २,००,००,००० ३,००,००,००० 
१८  इं दरागांधी मैदान व वध खेळाकरीता वकसीत करणे -- -- २५,००,००० 
१९  अबचलनगर भागात न वन मलिनःसारण लाईन टाक यासाठ  -- २५,००,००० १,००,००,००० 
२०  शहरातील मोकळया जागेत लहान मूला करीता कडस ले माऊंड 

वकसीत करणे 

-- -- २५,००,००० 

२१  मनपा तफ ःपोट अ ड रबेशन सटर वकसीत करणे -- -- १०,००,००० 
२२  रामघाट ःमशानभुिम वकसीत करणे -- -- ५,००,००० 
२३  ू.ब.२९ पोिलस ःटेशन मागे महानगरपािलके या मोकळया 

जागेत  शॉ पंग कॉ ले स व जमचे बांधकाम करणे 

-- -- २५,००,००० 

2४  डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर या यानमालेचे आयोजन करणेसाठ   ५,००,००० ५,००,००० १०,००,००० 
२५  रमजान सणािनिम य इफतार पाट चे कायबमाकरीता  -- -- १,००,००० 
२६  महानगरपािलका अथसंक पीय वशेष सभेकरीता उप ःथत 

सदःयांना  जेवण व अ पोपहार कर यासाठ   
--- --- १,५०,००० 

२७  पयावरण वषयक २५ ट के ूमाणे भांडवली खच  ४,५०,००,००० ४,५०,००,००० ८,५०,००,००० 
२८  मनपा स.सदःयानंा सुटकेस दे यासाठ   -- -- ५,००,००० 
२९  वै कय उपकरणे व इतर साधनसामुमी खरेदी करणे १०,००,००० १०,००,०००       २५,००,००० 
  एकूण  ३७,८०,००,००० ६४,३१,५०,००० 

  
       तसेच आयु ांनी अदंाजपऽकात दले या खालील ूःतावास मा यता दे यात येते .   

१(      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हददीतील मालमता कर आकारणी भांडवली मु याधारीत प दतीने कर यात आली असुन 

सदरील कर आकारणी करताना मागील भाडेप दतीने लागु होणारे करा या िनवासी इमारतीस द पटीपे ाु  जाःत कर व अिनवासी इमारतीस 
ितनपटीपे ा जाःत कर लागणार नाहीत, असे वापर भारांक गुणो र क न ू येक इमारतीचे कर मु यांकन िन ीत कर यात आले व 

यानुसार कर आकारणी केली होती, तथापी शहरातील काही अ यासु नागरीकांनी कमिशयल वा यावसायीक वगवारी या इमारतीस 

रेडीरे नर म ये दर दलेले असताना वापर भारांक दोन लाव यास आ ेप न द वला होता तो मा य क न कमिशयल इमारतीस अिनवासी 
वापरा या भागास भारांक दोन ऐवजी एक कर याचे मागील अथ संक पात ूःतावीत केले होते, यानुसार अमंलबजावणी कर यात आली 
आहे, यामुळे अशा इमारतीस मालमता कर व अनषुंगीक कर कमी झाले आहेत, यामुळे महानगरपािलके या उ प नात घट होत होती व 

िनजी वापर ूकार या इमारती या अिनवासी वापरातील इमारती या  करापे ा कर कमी लाग ुझाले आहेत यामुळे, यावसायीक वा 
कमिशयल इमारतीचा कर महानगरपािलके या हददीतील िनजी यावसायीक वापर ूकार असणा-या मालमता या करापे ा कमिशयल 

इमारती या कराची मागणी कमी होत अस याने या वगवारी याचंा वापर भारांक एक कर यात आला आहे या इमारतीस महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील ूकरण ् ११ िनयम ९९ नुसार खालील दराने साल सन २०१६.१७ पासनु आकारणी कर याची मा यता 
दे यात येत आहे.      

    १ सामा य कर            ०.३% 
            २ वृ कर  ०.०१% 
            ३ मनपा िश ण कर  ०.०१९% 
            ४ पथकर                    ०.०१९% 
            ५ जललाभकर                 ०.०३८% 
            ६ जलिनःसारणकर             ०.०३८% 
            ७ अ नीशमनकर               ०.०३८% 
            ८ साफसफाईकर                ०.०१९% 
        यानुसार कमिशयल वगवारी या इमारतीस कराचे दर लागु राहतील जे साल सन २०१६.१७ पासनु लागु होतील . 
 तसेच कर वसुली करीता सुट व शाःती योजना खालील ूमाणे मा य कर यात येते 
 
 
 



(२०) 
 

अनु बं. माहे महानगरपािलके या 
करावरील सुट 

मागणी कर यात आले या सव करावरील शाःती  

१ ए ूल २०१६  १० ट के थकबाक वर २ ट के शाःती 
२ मे २०१६ ९ ट के थकबाक वर २ ट के शाःती 
३ जनु २०१६  ८ ट के थकबाक वर २ ट के शाःती 
४ जलुै २०१६  ७ ट के  पुण थकबाक वर २ ट के शाःती 
५ ऑग  २०१६  ६ ट के  पुण थकबाक वर २ ट के शाःती 
६ स टेबर१६  ५ ट के  पुण थकबाक वर २ ट के शाःती 
७ ऑ टोबर २०१६  िनरंक  थकबाक वर व ूथम सहामाही करावर २ ट के दरमहा शाःती 
८ नो हबर २०१६  िनरंक  थकबाक वर व ूथम सहामाही करावर २ ट के दरमहा शाःती   
९ डीसेबर २०१६  िनरंक  थकबाक वर व ूथम सहामाही करावर २ ट के दरमहा शाःती 
१० जानेवारी २०१७  िनरंक  थकबाक वर व चालु वषा या पुण करावर २ ट के दरमहा शाःती 
११ फेॄुवारी २०१७  िनरंक  थकबाक वर व चालु वषा या पुण करावर २ ट के दरमहा शाःती 
१२ माच २०१७  िनरंक  थकबाक वर व चालु वषा या पुण करावर २ ट के दरमहा शाःती 
 
 

 तसेच साल सन २०१५-१६ म ये मालमताधारकांना थकबाक वरील २०१४-१५ अखेर या थक त शाःतीम ये ५० ट के सुट दे यात 

आली होती ती सटु व सन २०१५-१६ चा कर माचपवु  न भर यामुळे लागु होणारी शाःती माहे ए ूल व मे २०१६ पयत यांनी थकबाक सह    

( २०१६-१७ ) चालु वषाचा पुण कर भरणा करतील यांना २०१५-१६ या करावर लागणारी शाःतीम ये १०० ट के व थक त शाःतीम ये ५० 

ट के सुट दे यात येते याची यापक ूिसध ्दीही कर यास मा यता दे यात येते. 

1( ) तसेच स .सदःयां या िशफारशीनुसार यां या ूभागात वकासाची कामे कर यासाठ  यवसाय परवाना शलु ्काची र कम व मालम ा 
करातुन िमळणा-या उ प नापैक  ूितमहा  .1.00 कोटी र कम वाड वकास िनधी या नावाने बँकेत जमा क न वाड वकास िनधीची 
कामे कर यास मा यता दे यात येते. 

2) नागरीकांना मालम ा कराची मागणी बल घरोघरी जावून दे यात येते हणुन आकार यात येत असलेले  .२० /- सेवा शु क र  

कर यास मा यता  दे यात येते. 

3 )  संःथांना सांःकृितक कायबम आयो जत करणेसाठ  महानगरपािलकेतफ अनुदान द या जाते यापुढे या कायबम संःथेने आयो जत 

केला याचे एकूण खचापैक  १० ट के कंवा . ५०,००० /-  याम ये जी कमी असलेली र म दे यात यावी अशी मा यता दे यात येते. 

4( शहरातील व वध जाती धमा या धाम क उ सवास व सामु हक ववाह मेळा यास संबिंधत आयोजका या वनतंीनूसार वनामु य 

अ नीशमन सेवा पुर व यास मा यता दे यात येते. 
5 ( नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील स माननीय सदःयांना चांग या ूती या सुटकेस दे यासाठ  लागणारा अदंाजीत खच .५.०० 

ल ाची ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते ,सदरील सुटकेस या चाल ूवषा या अदंाजपऽका या पुःतकासोबत दे यात या यात 

असे ही नांवामनपा वशेष सभा सवानुमते संमत करते .  
 
महापौर   वरील सभागहृाने सुच व यानसुार सदर या सभेचे कामकाज संप यामुळे दनांक ११.०५.२०१६ सभा 

वषयपऽीका घे यात येईल.  
  
 
                ःवा रीत/-                                  ःवा रीत/- 
  नगरसिचव       महापौर 
                 नावाशमनपा नांदेड                            नावाशमनपा नांदेड



 


