
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
सव साधारण सभा 

 सोमवार द. २९.२.२०१६ रोजी दपार  ु ०३.०० वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची सवसाधारण सभा 
महानगरपािलके या शकंररावजी च हाण सभागहृात भर व यात आली होती.  
   उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  क न सदर सभेस खालील म.न.पा. सदःय उप ःथत होते.  
      मा. सौ. शलैजा कशोर ःवामी,  महापौर 
     सवौी /ौीमती  

कुरेशी श फ अहेमद        कदम गंगाबाई नारायणराव   
क याणकर बालाजी द राव    पवळे उमेश देवराव     
कोकाटे नागाबाई भूजगंराव   कंठेवाड स वता मारोतराव     
बयाणी ू वण बालाूसाद    पांढरे ःनेहा सुधाकर  

च हाण आनंद शकंरराव     फा ख अली खॉ इिलयास खॉ  
अजंमू बेगम शेख अफरोज     मुंढे शांता मोतीराम      
आनेवार गंगासागर सं दप           भवरे कशोर दामोधर     
कदम शीला सुिनल    कनकदंड मो हनी महेशराव      
वाजेदा तबसुम अथअली खॉ   स.जानी म.कासीम      
मोकले सोनाबाई रामचंि   पोकणा नवलकुमार ओमूकश  
जाधव जयौी आनंद    गुरम वनयकुमार जग दश     
च हाण ौ दा सिुशल    गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ    
जदंम पावती यंकटेश    उमरेकर अशोक रावण     
मु दराज कमलाबाई रामःवामी   च हाण उमेशिसहं अशोकिसंह  
र जया बेगम अयुब खान    सिलमा बेगम नु लाखान     
गाडगे शकंर जयवंतराव     देशमूख वैशाली िमिलंद      
गायकवाड अजंली सुरेशराव    स यदा इतरत फातेमा मजहर हसेनु ु      
गफारखान गुलाम महमंद खान   धबाळे गणपत गणुाजी  
अनुजा अिमतिसहं तेहरा    शमा पुंपाताई राजेश  

खेडकर योती महि    नवाब गु िमतिसघं ब-यामिसंघ  

राओऽे संिगता पृ वीराज    गील सर जतिसघ पंजाबिसंघ    
अ.हबीब अ.र हम बागवान    बपाशा बेगम स यद विलओ द न    

अ.फसीया फरदोस      अ.स ार अ.गफुर      

आिसया बेगम अ. हबीब बागवान   स. शेर अली स.महेबुब अली     
कुरेशी चॉद पाशा खाजा    फा ख हसेन कािसम साबु      
कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम  राखेवार सितष शेष पा    
चाऊस हिसना बेगम साबेर   अ.लितफ अ.म जद      
रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह  ठाकूर अ नपुणाबाई ज मूिसंह    
कशोर कशनलाल यादव    सोड  गु ूतकौर दिलपिसघं  
गायकवाड वैजयंती िभमराव    मोरे संजय गंगाधरराव     
अिभषेक रमेशराव  सौदे   काकडे िसंधू पांडूरंग     
देशमूख मंगला देशमूमख     िचखलीकर ॐं दप सुभाषराव      
ूा.लिलता मुकंूदराव बोकारे   वनय वँ वांभरराव पाट ल    
जमदाडे क णा िभमराव     घोगरे इंदबाई िशवाजी ू     
येवनकर वजय हरांचद    कदम व ास बालाजी    
अड.बन शाम वामनराव    काबरा रामनारायण रामदेव     
अल केसर  हसन बन उबेद  

सभे या अ य ःथानी मा. महापौर सौ.शलैजा कशोर ःवामी, या हो या. तसेच ौी सुशील खोडवेकर, आयु , ौी रमेश 
नानकराम होतवानी, अिध क अिभयंता, भारत ःव छता अिभयांन, ौी र ाकर वाघमारे, उपआयु  ौी ूकाश येवले, ू उपआयु , ौी 
आर.एस.कोलगणे, मु य लेखाप र क, डॉ.अिसफ, ूभार  मु य वै ा कय आरो यािधकार , ौी महमंद सा दक, मु य लेखािधकार , ौी 
वजय मुंढे, स.आयु  आरो य,ौी िगर ष कदम, का.अिभयंता सा.बा. व.ौी सुमंीव अधंारे,का.अिभयंता डॉ.ौी रईसो द न, पश ुवै कय 
अिधकार , ौी अ जतपाल संधू,नगरसिचव, ौी खशुाल कदम, नगररचनाकार, व महानगरपािलकेचे सव सहायक आयु / े ऽय अिधकार   
व  इतर सव वभाग ूमुख उप ःथत होते.   

(२) 
सुरवातीस नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामु हक िगत हण यात आले. 

महापौर   उप ःथत सव स. सदःय, आयु , अिधकार  कमचार  यांचे ःवागत क न आज या सभे या कामाकाजास   

सु वात कर यात येते. 
सर जतिसंघ िगल   महारा  रा यातील जलता दलाचे जे  समाजवाद  नेते व माजी आमदार िनहाल अहेमद यांचे कालच द:ुखद 

िनधन झालेले अस यामूळे तसेच िसयािचन म ये हमस यलन झा याने यात  भारताचे १० जवान शह द 
झाले असून  यांना भावपुण ौ दांजली अपण कर यात यावी.  

अ.स ार    या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे.  

बालाजी क याणकर या  ूःतावास माझे अनुमोदन आहे.  

महापौर जनता दलाचे जे  नेते व माजी आमदार िनहाल अहेमद तसेच शह द झाले या जवानाना भावपूण 
ौ दांजली अपण कर यात येते.  

ठराव बं.१२७     ठराव    



      जनता दलाचे जे  समाजवाद  नेते, माजीमंऽी, व मालेगाव महानगरपािलकेचे  ूथम महापौर िनहाल अहेमद यांचे वृ दपकाळाने 
द:ुखद िनधन झाले अस यामळेू यांना ह  नांवामनपा सवसाधारण  सभा भावपूण ौ दांजली अपण करते  व यां या कुटं बयावर ु
ओढावले या द:ुखात सहभागी होते.   
ठराव बं.१२८     ठराव    
      देशाचे सर ण कर त असतांना िसयािचन भागात हमस यलन होवून यात महारार  रा यातील  कनाटकातील कै.हनमंत अ पा 
यां यासह १० भारतीय जवान शह द झाले यांना ह  नांवामनपा सवसाधारण  सभा भावपूण ौ दाजंली व यां या कुटं बयावर ु
ओढावले या द:ुखात सहभागी होते. 
बालाजी क याणकर  पुरवणी वषय प ऽका व मागील एक वषात झाले या सभेचे इितवृ  आ हाला कालच िमळाले अस यामूळे  

इितवृ  आ ह  पुण वाचलेले नाह  तसेच पुरवणी वषय प ऽकेवर जवळ पास २३ वषय आहे यावर 
आ हाला अ यास कर यास वेळ िमळालेला नाह  यामूळे पुरवणी वषय प ऽका ःथिगत क न या पुरवणी 
वषयी पऽीकेवर िनणय घे यासाठ  ःवतंऽ महासभा बोला व यात यावी. पुरवणी वषय प ऽका आज या 
सभेत धे यात येत असेल तर आ ह  सभागहृाचे काम चालू देणार नाह  . 

अ.स ार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने बएसयुपी योजने अतंगत नांदेड शहरातील गोरगर ब नागर कांना   
अ यंत कमी कालावधीत २० हजार घराचे बांधकाम पुण केले हणून महारा  शासनाने व संबंिधत खा याचे  
कि य मंऽी महोदयानी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे आयु  ौी सुिशल खोडवेकर व 
महानगरािलकेतील अिभयं याचंा  स कार क न यांचा गौरव केला ह  महानगरपािलके या ीने  
आनंदाची गो  आहे.  यामूळे ौी सुिशल खोडवेकर व महानगरािलकेतील अिभयं यांचे अिभनंदन कर यात 
यावे यांचा स कार कर यात यावा.  

वरेििसंघ गाड वाले  आयु  ौी सुिशल खोडवेकरजी यांनी व याचें टमने  चांगले काम  केले याबदल महारा  शासनाने 
यांचा गौरव केलेला  आहे, याचे अिभनंदनाचे कर यात यावे. व यांचा स कार कर यात यावा.  

सर जतिसंघ िगल   ौी अ.स ार यांनी मांडले या अिभनंदना या ूःतावास माझे अनमुोदन आहे.  
स.शेर अली  ौी अ.स ार यांनी जो ूःताव मांडला यास सव एमआयएम प ा या सदःयाचे अनुमोदन आहे. आयु  

साहेबांचा अिभनदंन क न यांचा स कार कर यात यावा.  
बालाजी क याणकर  िशवसेना प ा या नगरसेवकाचेह   या ूःतावास अनुमोदन आहे.आयु  ौी सुशील खोडवेकर साहेबांचे 

आ ह  ःवागत करतो.  
दपकिसंह रावत आयु  ौी सुिशल खोडवेकर साहेबांनी चांगली कामे के यामूळे महारा  शासनाने यांचा गौरव केला हणून 

स ाधार  प ा या नगरसेवकांनी यांचे अिभनंदनाचा ूःताव मांडला आ ह  ह  आयु  ौी सुिशल खोडवेकर 
साहेबांचे  श द सुमनाने ःवागत करतो.   

वरििसंघ गाड वाले  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील मु य ःव छता िन र क ौी जी.पी. देशमूख पतगें हे ू दघ 
सेवेनंतर आज सेवािनवृ  होत अस यामूळे यांचाह  स कार कर यात यावा.  

महापौर ौी अ.स ार यांचा  अिभनंदनाचा ूःताव मंजरु कर यात येतो तसेच आयु ांचे व मु य ःव छता िन र क 
ौी जी.पी.देशमूख पंतगे यांचे पुं पगु छ देवून स कार कर यात येतो.  

 (महापौरांनी आयु  ौी सुिशल खोडवेकर मु य ःव छत िन र क ौी जी.पी.देशमूख यांचा पुंपगु छ देवून स कार केला)      
 ठराव बं.१२९     ठराव    
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने  बएसयुपी योजने अतंगत िनयोजन क न शहरातील गोर गर ब नागर कांना राह यासाठ    
जवळपास २० हजार घराचे चांग या गुणव ेत अ यंत कमी कालावधीत बांधकाम क न दले याच बरोबर मुलभूत नागर  सु वधा 
उपल द क न द या ब दल   महारा  शासनाने आयु  ौी सुिशल खोडवेकर यांचे  व नांवामनपाकेतील  बएसयुपी वभागातील 
अिभयं यांचा स कार क न यथोिचत गौरव केला याब दल यांचे ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते हाद क अिभनंदन करते.  
 

(३) 
आनंद च हाण  पुरवणी वषय प ऽकेवर वषय ब. १८ वर महानगरपािलके या मु य  इमारती या  बाजसू असले या 

ज हा प रषदे या जागेवर शासना या वतीने  बांध यात आले या इमारतीत चालू असलेला बाहय ण 
दवाखाना वंणूपरू  भागात ःथलांतर त कर यात आलेला अस यामूळे बाहय ण  इमारत बंद अस याने व  
ह  जागा गु दारा बोडाचे मालक ची  नस यामूळे भ वंयाकाळात महानगरपािलके या वाचनालयाकर ता व 
इतर वभागा या वःतारासाठ  बाहय णालयाची इमारत महानगरपािलकेने शासनाकडून हःतांतर त करावी 
अशी माझी इ छा होती हणून मी बाहय णालयाची इमारत महानगरपािलकेने हःतांतर त  करावी असा  
ूःताव दला  परंतू या ूःतावामळू गु दारा बोडाचे  स. सदःयांचा  व िशख बांधवाचा गैर समज झालेला 
आहे ते मला ू य  भेटन यानंी ू तशी नाराजी य  केली यामूळे मी माझा पुरवणी वषय प ऽकेवर 
वषय ब.१८ हा परत घेत आहे यावर चचा कर यात येवू नये.  

बालाजी क याणकर  आज या सभेची जी पुरवणी वषय प ऽका काढ यात आली ती खुप उिशरा काढ यात आली असून काल 
स याकाळ   िमळा यामूळे यावर स.सदःयंना अ यास कर यास वेळच िमळालेला नाह  हणून ह  पुंरवणी 
र द कर यात  यावी व या वषयाकर ता वेगळ  ःवतंऽ सवसाधारण सभा बोला व यात यावी.अशी वरोधी 
प ाची मागणी आहे. महापौर साहेब जर आज या सभेत पुरवणी वषय प ऽकेवर ल वषय सभागहृासमोर  
मांडत असतील तर यास आमचा वरोध रा हल. 

सर जतिसंघ िगल   वरोधी प  ने यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
महापौर बाहय णालयाची जागा हःतातर त कर या या ूःतावात ू ट िमःटेक झाली आहे.संबंिधतांनी आपला 

ूःताव परत घेतलेला आहे यामूळे याूःतावावर चचा कर यात येवू नये. वरोधी प ने यांनी पुरवणी 
वषय पऽीका उिशरा िमळाली यावर आ हाला अ यास कर यास वेळ िमळाला नाह  हणून पुरवणी वषय 
प ऽका ःथिगत कर याची मागणी केली आहे यानुसार पुरवणी वषयप ऽका  ःथिगत कर यात येते. 

अ.स ार अ.गफूर ूभाग ब.५ म ये मुलभतू सोई सु वधांचा वकास कर यासाठ  शासनाकडून . २.१० कोट चा िनधी 
िमळालेला असून महानगरपािलकेने आपला तेवढाच वाटा टाक याचा ूःताव आहे.  यामूळे पुरवणी वषय 
प ऽकेवर ल वषय ब. ७ ला  मा यता दे यात यावी.  उवर त पुरवणी वषय प ऽका ःथिगत कर यात 
यावी.  



आनंद च हाण ौी अ. स ार यांनी पुरवणी वषय प ऽकेवर ल वषय ब.७ ला मा यता दे याचा जो ूःताव मांडला आहे 
यास मा यता दे यात यावी. द. ३०.११.२०१६ रोजी झाले या सभेत महारा  शासनाने ूभाग ब. ५ म ये 
मुलभतू सोई सु वधांचा वकास कर यासाठ  . २.१० कोट चा िनधी द याब दल मी शासनाचे अिभनंदन 
क न या ूःतावास स वर मा यता दे याची मागणी केली होती परंतु ते इितवृ ात आलेले नाह .  ूभाग 
ब.५ म ये वकास कामा या ूःतावास सव स.सदःयांनी  मा यता द याब दल मी सवाचे आभार मानतो.  

वरििसंघ गाड वाले  ूभाग ब. ५ म ये मलुभतू सोई सु वधांचा वकास कर यासाठ  . ४.२० कोट या र कमेस  ूशासक य 
व आिथक मा यता दे यात यावी . 

सर जतिसंघ िगल  ौी अ.स ार यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनूमोदन आहे. शासनाने ूभाग ब. ५ म ये वकास 
कामासाठ  . २.१० कोट चे अनुदान दलेले अस यामूळे शासन िनधी परत जावू नये हणून  पुरवणी 
वषय प ऽकेवर ल वषयास मा यता दे यात यावी.उवर त पुरवणी वषय प ऽका ःथिगत ठेव यात यावी.  

महापौर  मूळ वषय प ऽकेवर ल वषय संप यानंतर पुरवणी वषय प ऽकेवर ल वषय ब.७ सभागहृासमोर ठेव यात 
येईल.  

बालाजी क याणकर  जगत योती महा मा बसवे रांचा पुतळा बस व यासाठ  जी जागा िन त कर यात आलेली याच जागेत 
सदरचा पुतळा बस व यात यावा. जागेत बदल कर यात येवू नये अशी आमची  मागणी आहे. 

वनय पाट ल   या ूःतावास आमचे अनुमोदन आहे.  
आनंद च हाण  शासनाने महानगरपािलकेडे हःतातर त केले या गायरान या जागेत महा मा बसवे रांचा पुतळा बस व याचे 

िनयोजन आहे. िशवसेना व भाजप या नगरसेवकांनी या जागेवर पुतळया बस व यासाठ  शासनाकडून 
मा यता िमळ व याचा ूय  करावा.  

अ.स ार  यापुव  महानगरपािलकेनेच आप या िनधीतून महाराणा ूतापिसंहाचा पुतळा बस वलेला आहे. याच ूमाणे  
महा मा बसवे रांचा पुतळाह  महानगरपािलके या वतीने बस व या येईल.      

दपकिसंह रावत महाराणा ूतापिसंहाचा पुतळा बस व यासाठ  आ ह  खुप अमेिस ह होतो.आ ह  वारंवार शासनाकडे  
पाठपुरावा क न  महाराणा ूतापिसंहांचा पतुळा बस व यासाठ  परवानगी आणलेली आहे. आमचे िशवसेना 
बीजेपीचे शासन आहे िनयो जत महा मा बसवे रांचा पुतळा बस व यासाठ  शासनाकडून मा यता आनू, 
ूःताव शासनास सादर कर यात यावा.  

अ.स ार   आज या वषय प ऽकेवर पुतळयाचा वषय नाह  यामूळे वषय प ऽकेस सुरवात कर यात यावी. 
 
 

(४) 
वनय गुरम  वरोधी प ा या नगरसेवकांना बोल याची परवानगी दे यात येत नाह  िनयम सवाना सारखे ठेवावे 

आ हालाह  बोलू दे यात यावे. ौी दपकिसंह रावत हे बोलत असतांना इतर सदःय का अडथळा आणीत 
आहेत.    

महापौर ूथम म हला आधी बोल याची सधंी दे यात यावी असे ठरलेले आहे यामूळे ूथम म हलांना बोल याची 
परवानगी दे यात येते.     

दपकिसंह रावत  सं. सदःयांना आचारसं हता लागू केली होती याचे काय झालेले आहे. आचारसं हतेचा ठरावाची 
अमलबजावणी कर यात येते कंवा नाह . तो ठराव वंखंड त झालेला आहे काय याचा खुलासा 
नगरसिचवानंी करावा.   

वरििसंघ गाड वाले  सभेच कामकाज  महापौरां या अ य तेखाली चालते म हलानंा ूथम सधंी दे याचे पठासीन अिधका-यानी 
तथा महापौरांनी  सांिगतलेले आहे यामूळे ूथम म हलानां बोल याची संधी दे यात यावी.  

अंजली गायकवाड सभागहृात ५० ट के म हला सदःयां असुन पु षांना जेवढा बोल याचा अिधकार आहे तेवढाच अिधकार  
म हला सदःयाना सु दा आहे. म हला सदःया बोलत असतील तर पु ष सदःयांनी बोलू नये, मागील सभेत 
दोन सदःयाम ये झटापट होवून यांनी आपआप या समोर असलेले माईक तोडून एकमेका या अगंावर 
फेकुन मारले परंतु यांचा नेम चुक यामुळे तो माईक मला लागला असता  परंतु मा या ूसगंावधानामुळे 
मला इजा झाली नाह  सभागहृात ५० ट के म हला असून यांना संर ण दे या या संदभात मी मा. 
ज हािधकार , पोिलस अिध क, मा.महापौर मा. आयु  साहेबांना िनवेदन दलेले आहे.माझी महापौरांना 
वनंती आहे क , जर सभागहृात वकास कामावर चचा न करता पु ष सदःय आपसात एकमेकाशी भाडंत 
असतील म हला सदःयांची वेगळ  ःवतंऽ बैठक घे यात यावी. मी आयु  साहेबांना व मा. महापौरांना जे 
िनवेदन दले होते या अनुषंगाने यांनी काय कायवाह  केली याचा खुलासा कर यात यावा. मला आज 
िशवाजीनगर  व व जराबाद पोिलस ःटेशनम ये बयान दे यासाठ  बोला वले होते,  परंतु मी मु दामून गेले 
नाह  आज सवसाधारण सभेत काय पकार घडतो होता हे पाहन मी पोिलस ःटेशनला जाणार आहेू .   

आयु   सवसाधारण सभेचे कामकाज हे मा.महापौरां या अ य तेखाली व यां या िनयंऽणात चालते यामूळे 
सभागहृात या काह  बाबी घडतात यावर महापौरानी/ सभागहृाने िनणय यावयाचा असतो. आयु  
यावर कोणतीह  कायवाह  क  शकत नाह . मी शासनाचा ूितिनधी या ना याने मागील सभेत जो काह  
ूकार धडला याचा  वःतुिन  अहवाल शासनास सादर केलेला आहे.  

वरेििसंघ गाड वाले  सौ.अजंलीताई गायकवाड मॅडमने चांगला ू  उप ःथत केलेला आहे यास आ ह ह  सहमत आहोत.   
स.सदःयांनी जे काह  कृ य केले ते जाणून बजुनू केलेले नाह ,आवेशात येवून हा ूकार घडलेला आहे. 
सभागहृात ५० म हला सदःया आहेत यां या समोर स.सदःयानंी असासंद य श द वाप  नये, यांचा 
अवमान होणार नाह  असे श द वाप  नये.  व भ वंयात असे ूकार सभागहृात होवू नये हणून स. 
सदःयांनी द ता यावी. 

अंजली गायकवाड आपण आप या ूभागातील समःया सोड व या या  ीकोतून सभागहृात येतो ू येकांना आप या 
ूभागातील समःया मांड याचा अिधकार आहे यामळेू ू यक म हला  सदःयांना बोल याची सधंी दे यात 
यावी. म हला सदःया  बोलत असतांना इतर सदःयांनी आरडा ओरड क न अडथळा आणू नये. वशेष: 
प ह या दोन लाइन म ये बसलेले सदःय म हला सदःयांना बोलचू देत नाह  वारंवार म ये बोलून अडथळा 
आणतात, यानी म हला सदःयानंा समजनू यावे. 



महापौर मागील सभेत या स.सदःयांनी गैरवतन केले  या दो ह  सदःयांना  समज दे यात आलेली आहे यामूळे 
मागील सभेूमाणे  ते पु हा सभागहृात असे गरैवतन करणार नाह , मागील सभेत जो काह  ूकार घडला 
यामूळे म हला सदःया खुपच यवःथीत झा या हो या यापुढे कोणताह  नगरसेवक सभेत गैरवतन करणार  
नाह  याची मला खाऽी आहे.  

रामनारायणजी काबरा मागील एका वषात झाले या सवसाधारण सभेचे इितवृ  कालच दे यात आलेले आहे.मागील सभेत  
कोणकोणते ठराव पास कर यात आले कोणते ठराव ना मंजरु कर यात आले याची मा हती हो यासाठ  
मागील सभेचे इितवृ  पुढ ल सभेत  देणे आवँयक आहे. परतू ते दे यात येत नाह  ह  चुक ची प दत 
आहे.  काय ात काय तरतूद आहे याबाबत नगरसिचवानी मागदशन करावे.  

उमेश च हाण  ौी रामनारायणजी काबरा यांनी जी सुचना मांडली यास माझे अनुमोदन आहे. कालच स.सदःयांना इितवृ  
िमळालेले आहे .िनयमानुसार सदःयांना इितवृ  कती दवस अगोदर िमळावयास पा हजे याचा खुलासा 
नगरसिचवानंी करावा.  

फा ख अली खॉ  एका वषात झाले या सभेचे इितवृ  एकदमच दे यात येत आहे.मागील एका वषात कोणते ठराव पास 
कर यात आले कोणते ठराव  नापास कर यात आले कोण या ठरावास कोणी वरोध केला हे आ हाला  
कसे समजणार इितवृ  िनयिमत ावयास पा हजे. 

 
(५) 

नगरसिचव  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने जे सभेचे कामकाज िनयम केलेले आहे यातील िनयम ब २ अ. 
कामकाज बाबीचा बम या बमाने या आयु ांकडून पाठ व यात आले या असतील या बमाने  
नगरपािलका सिचवाकडून  लाव यात येईल आ ण यांना अनुबमांक दे यात येतील  बाबीचा बम  खाली 
नमूद के या ूमाणे  असेल  

अ) ू   

ब) मागील सव साधारण सभेचे कंवा सभांचे कंवा मागील सवसाधारण सभेनतंर या वशेष सभेच कंवा  सभाचे कायवतृ अशी कामकाज 
िनयमता तरतूद आहे.आज या पुरवणी वषय प ऽकेवर वषय ब.१ हा मागील सभेचे इितवृ  कायम कर याचा ूःताव आहे.यापुढे 
िनयिमत इितवृ  दे याची द ता घे यात येइल.  

रामनारायणजी काबरा मागील सभेत कोणकोणते ठराव पास कर यात आले कोणते ना मंजरु कर यात आले याची आठवण  
स.सदःयांना राहत नाह  िनयमानसुार मागील सभेचे इितवृ  हे पुढ ल सभेत दलेच पा हजे परंतु ते दे यात 
येत नाह  ह   चकु ची प दत आहे.माझे हणणे इितवृ ात न द कर यात यावी.   

अंजली गायकवाड  सव च महासभेसमोर आयु  साहेबांना व महापौरांना माझे िनमंऽण आहे यांनी मा या ूभागात भेट 
ावी. ूभागात मलिनःसारण लाईन टाक यात आली परंतु बॉस कने शन दे यात आलेले नस यामूळे 
नागर कां या शौचालय ओ हरफलो होवून मलिनःसारणाचे पाणी  बाथ म म ये घरात जात आहे,एकच म 
अस यामूळे नागर क याच ठकाणी जेवण करतात दगधीमळेू ु नागर क आजार  पडत असून यां या  
आरो यास धोका िनमाण झालेला आहे.मलिनःसारण लाइनला बॉस कने शन का दे यात येत नाह  याचा 
जाब संबंिधत अिभयं यास वचार यात यावा.  

ौ दा च हाण सभागहृात ५० ट यापे ा अिधक म हला सदःया असतांना व  महापौरह  म हला असतांना म हला 
सदःयांना  आपले हणणे माडं यासाठ   पंधरा िमिनटाचा अ या तासाचा वेळ दे याची मागणी का 
कर यात येत आहे, यापुढे पु ष सदःयांनी म हला सदःयांना आ हाला बोल याची संधी ावी अशी मागणी 
कर यास आ ह   भाग पाडू.  स.सदःयांनी आ हाला पुरवणी वषय प ऽका, इितवृ  खुप उिशरा िमळाले 
आमचा अ यास झाला नाह  हणून वषय ःथिगत ठेवावा अशी मागणी कर त आहे मागील वष  
महानगरपािलकेने  आपणास लॅपटॉप उपलब द क न दले ते शोभेची वःत ु हणून दलेला आहे काय या  
लॅपटॉपचा उपयोग आपण करावयास पा हजे.रा यातह ल काह   िसंधूदग ज हािधकार  कायालयात ु  
पेपरलेस कामकाजाची प दत सु  केलेली आहे.महानगरपािलकेने लपॅटॉप देवून  आपणास खुप चांगल संधी 
उपल द क न दलेली आहे. स.सदःयांनी आपले ई मेल आय ड  नंबर दला तर यावर आपणास वषय 
प ऽका इितवृ  पुरवणी इितवृ   िमळ शकते यामूळे महानगरपािलकेचा कागदाचा व झेरॉ स काढ याचा ू
खच वाच ुशकतो सव सदः यांना वनंती आहे क , आपणास दे यात आले या लॅपटॉपचा पुरेपूर उपयोग 
यावा. आपला  ई मेल आयड  नबंर नगरसिचव वभागास दे यात यावा.  

महापौर   सव सदःयांनी आपले ई मेल  आयड  नंबर नगरसिचव वभागास ावा.  यानी ई मेल आयड  
नंबर दला यांना यावर  सवसाधारण सभेची वषय प ऽका पुरवणी वषय प ऽका इितवृ  पाठ व यात 
येईल.  

आयु  पेपरलेस कर या या ीने सौ.ौ दा च हाण मॅडमनी जी सचुना केली आहे ती अ यंत चांगली 
आहे.स.सदःयांनी  ई.मेल आयड  नंबर देवून या दारे वषय पऽीका ,पुरवणी वषय प ऽका ,इितवृ  व 
महानगरपािलकेचे पऽ दे याची वनंती/सं मती दली तर यांना ईमेल दारे पाठ व यात येईल.यामूळे 
महानगरपािलके  या खचात बचत होईल,  

ूा.लिलता बोकारे (िशदें) शहरात काह  ठकाणी दोन  दवसाआड तर काह  ठकाणी तीन दवसा आड पाणी पुरवठा होतो,काह   
भागात पाणी पुरवठयाची यवःथा नस यामूळे तेथे पाणी टंचाई जाणवते हणून आमची अशी मागणी आहे 
क  ू येक ूभागात दोन दोन वंधन व हर  घेवून या भागातील नागर कांना पा याची सु वधा उपल द 
क न दे यात यावी.ब-याचँया ूभागातील हातपपं ना द ःत आहे तेह  द ःत क न दे यात यावे जेणे ु ु
क न नागर कांना पाणी िमळ शकेल असे मला वाटतेू . सदःयांना यां या ःवे छा िनधीतून वंधन व हर  
घे यासाठ  मा यता दे यात यावी.    

आयु   जलाशयातील पा याचा साठा वचारात घेवून जाःत जाःत दवस पाणी िमळावे हणून महापौर व 
स.सदःयांशी चचा क नच ितन दवसा आड पाणी सोड याचे िनयोजन  कर यात आलेले आहे  याम ये 
कोणताह  बदल कर यात आलेला नाह .तां ऽक कारणामूळे कंवा चुक ने  एकादे वेळेस दसु-या दवशी पाणी 
पुरवठा झाला असेल, स या वंणुपुर  जलाशयात १५ ट के पाणी िश लक असून  उपल द असले या 
पा या या साठयातून काटकसर ने पाणी घेत आहोत.उ हाळयात पाणी टंचाई िनमाण होवू नये हणून 



शहरातील पाणी असले या सव हात पंपाची व पावर पंपाची िनयिमत द ःती कर यासाठ  झोन िनहाय ु
एज सी नेमलेली असून याचे माफत हातपंपाची व पावर पंपाची द ःती कर यात येत आहेु . आपण 

  
(६) 

मागील वषापासनू महागरपािलका िनधीतून  न वन वंधन वह र  घे याचे बंद केलेले आहे. आमदार व 
खासदारानी काह  ूभागात वधंन व हर साठ  िनधी दलेला आहे या िनधीतून वंधन व हर  घे यात 
आले या आहेत.सतत ४ वषापासनू पाऊन न पड यामूळे पा याची पातळ  खाली गेलेली आहे. या ठकाणी 
न वन  वधंन व हर   यावयाची यासाठ   जीएसड एची परवानगी लागते. व ते २०० फुटापयत वधन 
व हर घे यास मा यता देते यामूळे वंधन वह वर खच क  नये अशी आमची धारणा आहे.    
उदभवले या प र ःथतीत पा याचे िनयोजन क न नागर कांना पाणी पुरवठा कर याचे आपण ूय  कर त 
आहोत.   

फा ख अली खॉ  मागील ४ वषपासून पावूस न पड यामूळे  रा यातील सवच शहराम ये पा याची टंचाई िनमाण झालेली 
आहे पंरतू नांदेड शहरात अ प पाणी टंचाई िनमाण झालेली नाह  याचे सव ौये आयु   अिभयं यांना आहे 
यांनी राऽ दवस मेहनत क न  यो य ूकारे पा याचे िनयोजन के यामूळेच नागर कांना पाणी िमळत आहे 
याब दल मी आयु  साहेबांचे व पाणी पुरवठा वभागातील अिभयं याचे अिभनदंन करतो.माजी मु यमंऽी 
आदरणीय कै.शंकरराव च हाण साहेबांनी ५० वषापुव  दर ी ठेवून भ वंयात नादेंु ड शहराला पा याची टंचाई 
िनमाण होवू नये हणून गोदावर  नद वर  धरण बांधले आ ण यातूनच आज नांदेड शहराला पाणी पुरवठा 
होत आहे. आयु  साहेबांनी सांगवी पयायी पाणी पुरवठा योजना कमी कालावधीत पुण केली. वंणुपुर  
धरणातील सांगवी बंधा-यातील गाळ काढन पा याची  साठवण ू मता वाढ वली, यामूळे बराचसा पा याचा 
ू  सोड वलेला आहे. मागील ४ वषापासुन पाऊस न पड यामूळे ५००-६०० फुट वंधन व हर  घेवूनह  
पाणी लागत नाह  ह  वःतुःथीती आहे.  आयु  साहेबानंा वंनती आहे क . शहरातील या वंधन व हर ला 
मुबलक ूमाणात पाणी आहे या वधन व हर वर व ुत पंप बसवून या दारे या या भागातील 
नागर कांना पाणी पुरठा कर यात यावा.      

सोनाबाई मोकले मा या ूभागात काह  भागात अ जबात पाणी पुरवठा होत नाह . बोअर कोरडे पडलेले काह  हातपंप 
नाद ःत आहेतु .आयु  साहेबाना वनंती आहे क  या भागात पाणी पुरवठा होत नाह  तेथे पाणी पुरवठा 
हो यासाठ  आवँयक या उपाय योजना कर याकर ता सबंिधत अिभयं याना आदेिशत करावे.हातपंप द ःत ु
कर यात यावे. 

र जया बेगम  मोकळे मावशीने जो मु दा उप ःथत केलेला आहे तो बरोबर आहे काह  भागात अ जबात पाणी पुरवठा होत 
नाह  यामूळे संबंिधत अिभय यांना या भागात  पाणी पुरवठा होत नाह  तेथे पाईप लाईनवर  हा ह 
बस व यासाठ  पयायी पाईप लाईन टाक यासाठ  आदेिशत करावे. सेनेजचा ू  आहे दररोज  सेनेज लाईन 
चोकअप होत आहे कंती दवस सेनेज चोकअप काढणार जी पाईप लाइन वारंवार चोकअप होत असेल अशा 
पाईप लाईन बदल यासाठ  संबंिधत अिभयं यांना आदेिशत करावे अशी आयु   साहेबांना वनंती   

डॉ.क णा जमदाडे  भ वंयात शहरात पाणी टंचाई िनमाण होवू नये हणून आयु  साहेबांनी खरोखर व वध उपाय योजना 
क न  पा याचे चांग या ूकारचे िनयोजन केले व  पा याचा ू  सोड वलेला आहे याब दल मी 
सभागहृाचे वतीने आयु  साहेबाचे अिभनंदन करते. परंतु मा या ूभागातील दिलत वःतीत जसे राहलनगर ु
शाहनगर भागात पा याची मोठ  समःया आहेू . या भागातील नागर काना दरव न पाणी आणावे लागत ु
आहे. पाईप लाईन टाक यासाठ  वारंवार संबंिधत वभागाकडे पाठपुरावा कर त आहे पंरतु संबंिधत 
वभागाकडून पाईप उपल द नाह  असे उ र दे यात येते ,आयु  साहेबांना वनंती आह क  या या 
भागात पाईप नस यामूळे पा याची समःया आहेत अशा भागात पाईप लाईन टाकून  पा याची सु वधा 
दे यात यावी.    

मो हनी कनकदंडे  माझाह  पा याचाच ू  पाणी पुरवठा लाईनला गळ याचे ूमाणे जाःत अस यामूळे पाणी मोठया ूमाणात  
वाया जात आहे. काह  भागात कमी इंचीची पाईप लाईन टाक यामूळे सुरवाती या भागात जाःत वेळ पाणी 
पुरवठा होतो  शेवट या भागास पाणी पुरवठा होत नाह . आयु  साहेबाना वंनती आहे क  जू या झाले या 
पाईप लाईन बदलून न वन जाःत इंची या पाईप लाईन टाक यात या यात.  

ौ दा च हाण  मा या ूभागातील काह  भागात पा याची पाईप लाईन टाक यात आलेली नाह  कृपया याकडे  ल  देवून  
पाईप लाईन टाकून पाणी पुरवठा करावा अशी वनंती आहे. 

दपकिसंह रावत सवच ूभागात पा याची समःया आहे. परभणी महानगरपािलकेने या नागर कांनी आप या नळास तोटया  
लावले या नाह त यानंा दंड आका न वसुल करणे व तोटया लाव यासाठ  भाग पाड याकर ता  एक 
ःवतऽ पथक ःथापन केलेले आहे. तँयाच ूकारचे पथक ःथापन कर यात यावे. सतत ४ वषापासून 
पावसाचे ूमाण कमी झा यामूळे जिमनीतील पा याची पातळ  कमी झालेली आहे.लातूर महानगरपािलकेने 
पाणी टंचाईवर मात कर यासाठ  या वंधन व हर ला पाणी आहे अशा वंधन व हर तील आयन पाईपला 
प हसी पाईप जोडून लांबी वाढ वलेली आहे, यामूळे नागर कांना पाणी िमळत आहे. तँयाच ूकारची 
कायवाह  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने करावी ,महानगरपािलका ह द त जीएस डए या मा यतेने 
२०० फुटाचे बोअर घे यात आलेले आहे परंतु १२० फुटापयत पाईप टाक यात आलेले आहे. जर आयन  

(७) 
पाईपला जोडून  खाली आणखी ५०-६० फुटाचे प ह सी पाईप टाकले तर हात पंप चालू शकतो  व 
नागर कांचा पा याचा ू  सटु शकतोू . शहरातील हात पंप द ःती कर याकर ता एज सीची िनयु  ु
कर यात आलेली आहे परतु याचंकडे हात पंप द ः तीु कर ता लागणारे मजरुाची सं या कमी अस यामूळे 
हात पंप द ःती कर याकर ताु  वेळ लागत आहे तसेच यांचे पेमट लवकर िमळत नाह  ते काम कर त 
नाह  , पाणी पुरवठा वभागात जे मजरु आहेत यांनाह  ना द ःत हातु पंप द ःती कर याकर ता आदेश ु
दे यात यावे.   

आयु   ौी दपकिसंह रावत  यांनी जी सुचना केली आहे ती ःवागताह आहे. िनयमाूमाणे जीएसड ए या  
मा यतेने २०० फुटाचे वंधन वह र  घेतले या असून ११० ते १२० फुटापयत ल खड  पाईप टाकलेले आहेत, 
लातूर महानगरपािलकेने १२० फुटानंतर प हसी पाईप टाकणेसाठ  जीएस डएची परवानगी घेतली आहे 



कंवा कसे याबाबतची स वःतर  मा हती लातरू महानगरपािलके या आयु ांकडून घेवून पुढ ल कायवाह  
कर यात येईल.  

वरििसंघ गाड वाले आपणास नागर कांना ४ म हणे रलीफ ावयाचा आहे. ौी दपकिसंह रावत यांनी जी सुचना केलेली आहे  
ती अितषय चागली सुचना आहे. वंधन व हर त जाःतीचे ५०-६० फुट प ह सी पाईप टाकून पाईप ची लांबी 
वाढ व यात यावी. संपूण शहरात हा पॅटन लागू कर यात यावा.  

आयु   परभणी महानगरपािलके या सवसाधारण सभेने शहरातील  जे नागर क पा याची चोर  करतात कंवा नळास 
तोटया न लावता पाणी वाया घालवतात अशांना दंड आकार याचा ठराव पार त केलेला आहे तशाच ूकारचा 
ठराव महासभेने यावा,जेणे क न पा याची चोर  होणार नाह  कंवा पाणी वाया जाणार नाह . पाणी वाया 
घालणा-या नागर का व द कायवाह  कर यासाठ  पंचनामा करतांना या या ूभागातील नगरसेवक तेथे 
उप ःथत असावा.   

स.शेर अली  जे नागर क नळाला तोटया लावीत नाह त व पाणी वाया घाल वतात यांना दंड आकार याचा ूःताव 
चांगला  आहे परंतु याम ये नगरसेवक हःत ेप क  शकत नाह  ह  ूशासक य बाब आहे ूशासनाने 
आप या ःतरावर कायवाह  करावी.  

डॉ.क णा जमदाडे नळाला तोटया बस व याची जी मागणी केली आहे ती अ यंत चांगली आहे. ू येक नळ कने शनला  
तोटया लाव यात या यात जेणे क न पा याची बचत होवून पाणी वाया जाणार नाह . 

आयु   महानगरपािलके या पाईप लाईनव न पा याचे कने शन दे याची जबाबदार  महानगरपािलकेची आहे परंतु 
नागर कांनी घेतले या नळ कने शनला तोट  लाव याची जबाबदार  ह  संबंिधत नागर कांची आहे. आिथक 
या व ूशासना या ीने हा ूःताव यो य नाह .  

उमेशिसंह च हाण  ३० ते ४० पयाला तोट  िमळते हा खच नागर कांकडून वसुल कर यात यावा.  

अशोक उमरेकर  महागनरपािलकेने तोटया खरेद  क न या बस व यात या यात व याचा खच पाणी पटट  बरोबर वसुल  
कर यात यावा. 

आयु   वारंवार जा हर आवाहन क नह  नागर क मालम ा कराचे पाणी पटट चे देयके भर त नाह . 
महानगरपािलकेने नागर कां या खाजगी नळांना तोटया लावा यात अशी महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमात तरतूद नाह .नागर कांना आपण पाणी देत आहोत पाणी वाच वणे हे यांची जबाबदार  आहे.   

शेख बावजीर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ८ कलम २१(२) नुसार दर चार वषातून एकदा न वन  
कर आकारणी पुःतक तयार कर यात आले पा हजे अशी तरतूद आहे.यापुव  न वन कर आकारणी पुःतक 
क हा कर यात आले होते याची मा हती दे यात यावी.      

आयु   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा जवाहरलाल नेह  नागर  पुन थान योजनेत समावेश होतांना  
महाननगरपािलकेत वेगवेगळया सधुारणा कर याचा ( रफॉम)  करार कर यात आला होता या अतंगत सन 
२०१३ ला मु याधार त प दतीत लागू  होणारे मालम ा कराचे दर िन त क न मालम  कराची पुनर कर 
आकारणी कर यात आलेली आहे. 

रामनारायणजी काबरा  ूजावाणीत शहरातील नागर काकर ता आसना बंधा-यातून  पाणी घे यात येत अस याची  बातमी ूिस द  
झा यांनतर आ हाला समजले आहे हे खरे आहे काय. 

आयु   आसना बंधा-यातून पाणी घे याची पयायी योजना पुण झालेली असून महानगरपािलकेने ५ डसबर ते २१ 
डसबर या दर यान आसना नद तून पाणी घेतलेले आहे.  

अशोक उमरेकर महानगरपािलकेचा मालम ा कर व पाणी पटट  भर यािशवाय नागर कांना  ज म व मृ यू ूमाण दे यात 
येत नाह  जे गोरगर ब भाडेक  आहेत यांचे घरमालक मालम ा कराचा भरणा कर त नस यामूळे 
भाडेक ची खुपच गैरसोय होत आहे हणून नागर कांना  ज म मृ यूचे ूमाणे वना अट दे यात यावे अशी 
वनंती आहे.   

ःनेहा पांढरे  नळ कने शनला वॉटर िमटर लाव याचा ूःताव होता याचे काय झाले.काह  भागात दोन दोन दवस  
पाणी पुरवठा होतो यामूळे पाणी मोठया ूमाणात वाया जात आहे. 

(८) 
आयु  काह  शासक य कायालय, संःथा, कमश यलला िमटर दारे पाणी पुरवठा कर यात येतो. ३५०० नळ 

कने शनला वॉटर िमटर लाव याचा ूःताव होता पंरतु शहरात जवळपास ५० ते ५२ हजार नळ  कने शन 
असून यापैक  फ  ३५०० नागर कांना वॉटर िमटर दारे  पाणी पुरवठा करणे बट कल होईल व िमटर दारे 
पाणी घे या-यावर अ याय होईल.शहरात सन १९४०-१९५० ला पाणी पुरवठा लाईन टाकलेली असून 
यानंतर जेएनएनयुआरएम अतंगत न वन पाइप लाईन टाक यात आलेली आहे जू या व न वन 
पाईपलाईनचे एकच हा ह अस यामूळे न वन व जू या पाईप लाईन दारे  पाणी पुरवठा होवून पाणी 
वाया जात अस याचे िनदशनास आ यामूळे अशा जू या पाईप लाईनचे कने शन वर त कट कर यासाठ  
अिभयं यांना आदेिशत कर यात आलेले आहे.     

वषय ब.१  

 द.२४.३.२०१५, द.२०.५.२०१५, द.५.८.२०१५, द.३०.१०.२०५ रोजी झाले या झाले या पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण 
,म हला व बाल क याण सिमती या सभे या इितवृ ाची न द घेणे बाबत.  

महापौर     न द घे यात येते. 
ठराव ब. १३०      ठराव 

 द.२४.३.२०१५, द.२०.५.२०१५, द.५.८.२०१५, द.३०.१०.२०५ रोजी झाले या झाले या पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण 
,म हला व बाल क याण सिमती या सभे या इितवृ ाची न द ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.   
वषय ब.२ 

   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१५ ूमाणाची न द घेणे बाबत.  
          एकूण ज म  

अ.ब. 
 

   म हणा      पु ष      ी 
        

     एकूण 

 

िलंग गुणौ र ूित 
हजार मुलीचे ूमाणे 

१ जानेवार   १३११ ११८८ २४११ ९०६.१७ 



२ फेॄूवार   १००४ ९४१ १९४५ ९३७.२५ 

३ माच  १०३३ ९७७ २०१० ९४५.७८ 
४ ए ूल १४७२ १३२२ २७९४ ८९८.०९ 
५ मे ९८३ ९१५ १८९८ ९३०.८२ 
६ जनू १२२० ११४९ २३६९ ९४१.८० 
७ जलूै  ११२३ ९४७ २०७० ८४३.२७ 

८ ऑगःट  ११६१ १११० २२७१ ९५६.०७ 

९ स टबर  १७०३ १५४३ ३२४६ ९०६.०४ 

१० ऑ टोबर  १५६८ १४१८ २९८६ ९०४.३३ 
११ न हेबर १४७४ १२७२ २७४६ ८६२.९५ 
१२ डसबर  १५८० १४६२ ३०४२ ९२५.३१ 
 एकूण  १५६३२ १४२४४ २९८७६ ९११.२० 

महापौर     न द घे यात येते.  

ठराव ब. १३१     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील खालील  मुला मुंलीचे गुणो र-२०१५ ूमाणाची न द ह  नांवामनपा सवसाधारण 
सभा सवावानमूते घेते.   

          एकूण ज म  

अ.ब. 
 

   म हणा      पु ष      ी 
        

     एकूण 

 

िलंग गुणौ र ूित 
हजार मुलीचे ूमाणे 

१ जानेवार   १३११ ११८८ २४११ ९०६.१७ 

२ फेॄूवार   १००४ ९४१ १९४५ ९३७.२५ 

३ माच  १०३३ ९७७ २०१० ९४५.७८ 
४ ए ूल १४७२ १३२२ २७९४ ८९८.०९ 
५ मे ९८३ ९१५ १८९८ ९३०.८२ 
६ जनू १२२० ११४९ २३६९ ९४१.८० 
७ जलूै  ११२३ ९४७ २०७० ८४३.२७ 

८ ऑगःट  ११६१ १११० २२७१ ९५६.०७ 

९ स टबर  १७०३ १५४३ ३२४६ ९०६.०४ 

 
 

(९) 
 

१० ऑ टोबर  १५६८ १४१८ २९८६ ९०४.३३ 
११ न हेबर १४७४ १२७२ २७४६ ८६२.९५ 
१२ डसबर  १५८० १४६२ ३०४२ ९२५.३१ 
 एकूण  १५६३२ १४२४४ २९८७६ ९११.२० 

 वषय ब.३ 
 शासन िनणयानुसार नागर  ःथािनक ःवरा य संःथामधील ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) या अमंलबजावणीचा आढावा घेणे 

ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) या अमंलबजावणीचा आढावा आज पयत झालेली कायवाह  

 एकूण वैय क शौचालय बांधकामासाठ  ूा  अज   -  ५०७३ 

 वैय क शौचालय बांधकामाचे तपासणी व मा यता   -   २५८४ 

 (अिभयं या दारे) 
 नाकारले या  अजाची सं या     -  २४८९ 

 एकूण कायारंभ आदेश दले याची सं या    -   ५४६ 

 कि शासना या संकेतःथळावर अपलोड केले या फामची सं या   -  ३५७० 

 वैय क शौचालयाचे बांधकाम ूगतीपथावर    -  ४६५ 

 एकूण ूा  अनुदान      -  २.०९ (कोट ) 
 वैय क शौचालयासचे बांधकामावर झालेला एकू   खच   -  १७.२८ ( पये ल ) 
 (कंऽाटदारामाफत) 
  वैय क शौचालयासचे बांधकामाचे ९० ट के झाले याची सं या  -  २७० 

  वैय क शौचालयाचे बांधकाम कर यासाठ  कायारंभ आदेश दे याची ू बया चाल ूअसून या ूमाणे कामे होतील याूमाणे 
कंऽाटदारांना देयक अदाई कर यात येत आहे.माच २०१६ अखेर २५०० वैय क शौचालयाचे बांधकाम कर याचे उ द  ठर वलेले आहे.
  
महापौर     आयु ांनी सादर केलेला ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) या अमंलबजावणीचा आढावाची न द घे यात 

     येते.   

ठराव ब. १३२     ठराव  

 शासन िनणयानसुार नागर  ःथािनक ःवरा य सःंथामधील ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) अतंगत खालील ूमाणे केले या 
अमंलबजावणीची न द ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते घेते. 
      आज पयत झालेली कायवाह  

 एकूण वैय क शौचालय बांधकामासाठ  ूा  अज   -  ५०७३ 

 वैय क शौचालय बांधकामाचे तपासणी व मा यता   -   २५८४ 

 (अिभयं या दारे) 
 नाकारले या  अजाची सं या     -  २४८९ 



 एकूण कायारंभ आदेश दले याची सं या    -   ५४६ 

 कि शासना या संकेतःथळावर अपलोड केले या फामची सं या   -  ३५७० 

 वैय क शौचालयाचे बांधकाम ूगतीपथावर    -  ४६५ 

 एकूण ूा  अनुदान      -  २.०९ (कोट ) 
 वैय क शौचालयासचे बांधकामावर झालेला एकू   खच   -  १७.२८ ( पये ल ) 
 (कंऽाटदारामाफत) 
  वैय क शौचालयासचे बांधकामाचे ९० ट के झाले याची सं या  -  २७० 

  वैय क शौचालयाचे बांधकाम कर यासाठ  कायारंभ आदेश दे याची ू बया चालू असून या ूमाणे कामे होतील याूमाणे 
कंऽाटदारांना देयक अदाई कर यात येत आहे.माच २०१६ अखेर २५०० वैय क शौचालयाचे बाधंकाम कर याचे उ द  ठर वलेले आहे. 
वषय ब.४ 
       शासन िनणय ब. मभवा-१११५/ू.ब.४२/सेवा-९ द.१५ जानेवार  २०१६ नुसार नांवामनपाकेतील पाऽ कमचा-यांना द.१ 
जानेवार २०१५ ते स टबर२०१५  या कालावधीतील महागाई भ याची  थकबाक ची र कम महानगरपािलके या आिथक प र ःथतीनूसार  
अदाई कर यासाठ  नांवामनपा आदेश प.ब.नांवाशमनपा/ले व/१३७१५/२०१६ द.२० जानेवार  २०१६ अ वये ूशासक य व आिथक  
मा यता ूदान कर यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत. 
महापौर     काय र मा यता दे यात येते 
 
 
 

(१०) 
ठराव ब.१३३      ठराव  
  शासन िनणय ब. मभवा-१११५/ू.ब.४२/सेवा-९ द.१५ जानेवार  २०१६ नुसार नांवामनपाकेतील पाऽ कमचा-यांना 
द.१ जानेवार २०१५ ते स टबर२०१५  या कालावधीतील महागाई भ याची  थकबाक ची र कम महानगरपािलके या आिथक 
प र ःथतीनूसार  अदाई कर यासाठ  नांवामनपा आदेश प.ब.नांवाशमनपा/ले व/१३७१५/२०१६ द.२० जानेवार  २०१६ अ वये ूशासक य 
व आिथक  मा यता ूदान कर यात आली यास काय र मा यता ह  नांवामना सवसाधारण सभा सवानुमते देते. 
वषय बं.५  
    नांदेड शहराची सूधार त वकास योजना शासनाने टपीएस-३२०६/४८८/ू.ब.१०४/न व-३० द.३ ऑगःट २००६ नूसार मंजरु 
केली आहे.सदर सुधार त वकास योजनेमधील मौ नांदेड मधील से टर ड  मधील स ह नंबर ११९ म ये ईपी -११ (६) नूसार म यवत  
इमारत (महसलू) सावजिनक िनमसावजिनक वापरासाठ  दश वलेले आहेत. यापैक  १.६ हे टर जागा नकाशात दशवी यानूसार मूःलीम 
कॄःथानसाठ  आर त कर याबाबत मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं ५५ द ३०.०४.१०१३ असा ूथम ठराव पार त झाला आहे.व 
ठराव बं ४७ द.१९.०७.२०१४ असा अिंतम ठराव द.१९/०७/२०१४ असा अतंीम ठराव पार त क न महारा  ूादेशीक व नगर रचना 
अिधिनयम,१९६६ चे कलम ३७ ची वैधािनक कायवाह  क न शासनास पऽ ब.१५९९ द.३.८.२०१५ अ वये  वह त मागाने सादर कर यात 
आला होता. महारा  ूादेिशक  व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे सुधारणा म ये कलम ३७ या अनुषंगाने शासन राजपऽात नोट स 
ूिस द  दनांकापासून एक वषा या आतं शासनास सादर होणे आवँयक अस याने ूःतूत ूकरण न याने मा यतेःतव सादर कर यात 
येत आहे. 
 तर  उ  जागेत मुःलीम कॄःथानसाठ  महारा  ूादेिशक  व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे सुधारणा म ये कलम ३७ 
अ वये आर ण ूसता वत कर याबाबतचा करकोळ फेरबदलाची कायवाह  करणेचा ूःताव सादर. 
महापौर     आयु ांचे ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.१३४      ठराव  
    नांदेड शहराची सूधार त वकास योजना शासनाने टपीएस-३२०६/४८८/ू.ब.१०४/न व-३० द.३ ऑगःट २००६ नूसार मंजरु 
केली आहे.सदर सुधार त वकास योजनेमधील मौ नांदेड मधील से टर ड  मधील स ह नंबर ११९ म ये ईपी -११ (६) नूसार म यवत  
इमारत (महसलू) सावजिनक िनमसावजिनक वापरासाठ  दश वलेले आहेत. यापैक  १.६ हे टर जागा नकाशात दशवी यानूसार मूःलीम 
कॄःथानसाठ  आर त कर याबाबत मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं ५५ द ३०.०४.१०१३ असा ूथम ठराव पार त झाला आहे.व 
ठराव बं ४७ द.१९.०७.२०१४ असा अिंतम ठराव द.१९/०७/२०१४ असा अतंीम ठराव पार त क न महारा  ूादेशीक व नगर रचना 
अिधिनयम,१९६६ चे कलम ३७ ची वैधािनक कायवाह  क न शासनास पऽ ब.१५९९ द.३.८.२०१५ अ वये  वह त मागाने सादर कर यात 
आला असून  महारा  ूादेिशक  व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे सुधारणा म ये कलम ३७ या अनुषंगाने शासन राजपऽात नोट स 
ूिस द  दनांकापासून एक वषा या आतं शासनास सादर होणे आवँयक अस याने महारा  ूादेिशक  व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
सुधारणा म ये कलम ३७ अ वये उ  जागेत मःुलीम कॄःथानसाठ  आर ण ूःता वत कर या बाबतचा करकोळ फेरबदलाची कायवाह  
कर याची मा यता  ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते देते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

वषय ब.६ 
 नांवामनपाके या ूाथिमक व मा यिमक शाळेसाठ  कंऽाट  िश क हणून मे २०११ पासून ५ ूाथिमक व ८ मा यिमक असे 
एकूण १३ कंऽाट  सह िश क कायरत आहेत व ूाथिमक कंऽाट  िश कांना . ६०००/- व मा यिमक िश कांना . ८०००/- एवढे 
ूिममहा एक ऽत वेतन दे यात येत असून संबंिधतांनी द.  २२.१२.२०१५ रोजी सामू हक अज क न वाढती महागाई वचारात घेता 
एक ऽत वेतनात . ३००००/- याूमाणे वाढ कर याची वनंती केली आहे. 
 कर ता संबंिधतां या वनंती अजावर वचार करता स या कायरत असले या कंऽाट  त वावर ल ूाथिमक कंऽाट  िश कांना 
ूितमहा एक ऽत वेतन . ६०००/-ऐवजी . १२०००/- व मा यिमक कंऽाट  िश कांना . ८०००/- ऐवजी ूितमहा . १५०००/-याूमाणे 
ूिममहा एक ऽत वेतन दे यास मा यता देवून मनपा िनधीतनू खच कर यासाठ  ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 
महापौर    आयु ाचे ूःतावास मा यता दे यात येते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. १३५     ठराव  
  नांवामनपाके या ूाथिमक व मा यिमक शाळेसाठ  कंऽाट  िश क हणून मे २०११ पासून ५ ूाथिमक व ८ मा यिमक असे 
एकूण १३ कंऽाट  सह िश क कायरत आहेत व ूाथिमक कंऽाट  िश कांना . ६०००/- व मा यिमक िश कांना . ८०००/- एवढे 
ूिममहा एक ऽत वेतन दे यात येत असून संबंिधतांनी द.२२.१२.२०१५ रोजी सामू हक अज क न वाढती महागाई वचारात घेता एक ऽत 
वेतनात . ३००००/-याूमाणे वाढ कर याची वनंती केली आहे. 
 कर ता संबंिधतां या वनंती अजावर वचार करता स या कायरत असले या कंऽाट  त वावर ल ूाथिमक कंऽाट  िश कांना 
ूितमहा एक ऽत वेतन . ६०००/-ऐवजी . १२०००/- व मा यिमक कंऽाट  िश कांना . ८०००/- ऐवजी ूितमहा . १५०००/-याूमाणे 



ूिममहा एक ऽत वेतन दे यास व हा खच  मनपा िनधीतून खच कर यासाठ  ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा सवसाधारण 
सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.७ 
वषय :- कि शासन पुरःकृत अमतृ अिभयानां या अमंलबजावणी बाबत. 
संदभ :-  नगर वकास वभाग, महारा  रा य मुंबई यांचे शासन िनणय 

(११) 

          बं.अमतृ-2015/ू.ब-197/नवी-33 द.13.10.2015  

        नगर वकास वभागा या संदभ य शासन िनणय अ वये अमतृ योजने या अमंलबजाणी  कर ता मागदशक सूचना िनगमीत 
केलेले आहे. या शासन िनणयानुसार अमतृ योजने अतंगत नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने ूःता वत केलेली पाणी पुरवठा व 
मलिनःसारण  योजनेची कामे महारा  जीवन ूािधकरण वभाग नांदेड माफत ूक पाचे  िनयोजन, काया वयन, ूयवे ण व 
अमंलबजावणी यंऽणा हणून नेम यात आले आहे. यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने महारा  जीवन ूािधकरण माफत 
खालील ूमाणे ूःताव सादर केलेले आहे.   

                                 अ) पाणी पुरवठा ूःताव  
S.No. Project Name 

Priority 
number 

Year in which to be 
implemented 

Year in which to be 
completed Estimated Cost 

1 Additional Distribution Network for 
Nanded Water Supply Scheme for 
Universal coverage. 

I 2015-2016 2017-2018 17.60 Cr. 

2 Consumer Metering, Rehabilitation 
H.S.C. and formation D.M.A.s for 
Nanded Water Supply Scheme 

II 2017-2018 2019-2020 73.00 Cr. 

3 Development of New Source on 
Upper Penganga Project and lifting 
Raw Water for Nanded Water Supply 
Scheme 

II 2017-2018 2020-2021 260.00 Cr. 

4 Augmentation of Distribution Network 
for Nanded Water Supply Scheme 

III 2017-2018 2019-2020 13.00 Cr. 

5 Rehabilitation of Pumping Station 
and WTP for Nanded Water Supply 
Scheme 

IV 2018-2019 2020-2021 8.50 Cr. 

    Total 372.1 
ब) मलिनःसारण ूःताव 

S.No. Project Name Priority 
number 

Year in which to be 
implemented 

Year in which to be 
completed 

Estimated 
Cost 

1 Laying Sewerage Collection System with 
Pumping Station for universal Coverage of 
Nanded Sewerage SchemeA 

I 2016-17 2018-19 21.0 

2 Rehabilitation of SPS and collecting duct in 
Godavari River to stop Pollution into River 
under Nanded Sewerage Scheme 

I 2016-17 2017-18 5.0 

3 Rehabilitation of House Service Connections, 
Connecting Septic Tanks to Collection 
Sewerage Scheme 

II 2017-18 2018-19 15.00 

    Total 41.00 

                                                                                          एकूण (अ+ब): 413.10 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने पाणी पुरवठा व मलिनःसारण अतंगत शहरा या वतरण यवःथे मधील जो गॅप 
िश लक आहेत. याचा समावेश क न ूःताव तयार केला आहे. सदर ूःताव द. 14.09.2015 रोजी अिध क अिभयंता म.जी.ूा. 
औरंगाबाद यां या िशफारशीसह मु य अिभयंता म.जी.ूा. ूादेिशक कायालय ठाणे (C.P.D.M.) येथे सादर कर यात आला. ठाणे मु य 
अिभयंता यां या  तांऽीक मा यते नंतर  द. 16.09.2015 रोजी, ःथािनक ःवरा य नागर  संःथा अधेंर , मुंबई येथे कि शासनाचे सिचव, 
महारा  शासनाचे सिचव, मु य अिभयंता म.जी.ूा. या सिमती समोर मा.आयु  यांनी ूःतावाची स वःतर मा हती सादर केली. व सदर 
ूःताव रा य शासना या मा यतेने द. 18.09.2015 रोजी कि शासनास सादर कर यात आला. कि शासना या मा यते नंतर रा य 
शासना कडून अमंलबजावणी क रता  शासन िनणय िनगमीत झाले आहेत.  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकडे पा.पू.व जिन वभागा अतंगत योजना राब व या या ीने अिध क अिभयतंा, कायकार  
अिभयंता, उपअिभयंते, किन  अिभयंते इ. स म कमचार  वग उपल ध आहे. या अिधकारा-या माफत कि शासना या मंजरू JNNURM, 

BSUP, योजनेची कामे मनपा माफत कर यात आली आहेत. ह  कामे वह त कालावधीत कर यात येवून शहरातील नागर कांना योजनेचा  
 

(१२) 

लाभ िमळाला आहे. पा.पू.व जिन कामा अतंगत JNNURM, BSUP, योजनेतून 2WTP, 18 जलकंुभ, व 300 क.मी. वतरण यवःथा 
कर यात आली आहे. तसेच मलिनःसारण योजनेत 2 STP, 4 SPS व  430 क.मी. मलवा हनीची कामे पूण केलेली आहेत. या संपूण कामामूळे 
नाग रकांना सुरळ त पाणी पुरवठा होत असून मलिनःसारण सुरळ तपणे काय वीत आहेत.  

 शासन िनणयात नमदू के यानुसार सदर योजने या अमंलबजावणी क रता महारा  जीवन ूािधकरण वभागास नागर  ःवरा य 
संःथेने 3 ट के इतके ूक प यवःथापन शु क देणे आहे.  



 तर  सदर अमतृ योजनेतील ूःताव अमंलबजावणी साठ  महारा  जीवन ूािधकरण वभागास दे या या संमतीसाठ  ूःताव 
सव साधारण सभे समोर मा यते साठ  सादर आहे. 
वरििसंघ गाड वाले पाणी पुरवठा व मलिनःसारणाची  . ४१३.१० कोट ची कामे महारा  जीवन ूािधकरणामाफत कर यासाठ   ूःताव 
सादर कर यात आला याब दल मी आयु  साहेबांचे अिभनंदन करतो. यापुव   महानगरपािलकेने जेएनएनयआुरएम योजने अतंगत 
रः याची, पाणी पुरवठा व मलिनःसारणाची, बएसयुपीची  कामे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने केलेली अस यामूळे अटल िमशन 
अमतृ योजनेतील सव कामे ह  नांदेड वाघाळा शहर महागनरपािलकेमाफत कर यात यावी अशा ूकारचा ठराव महानगरपािलकेने संमत 
केलेला असून तो शासनास सादर कर यात आलेला आहे यामूळे ूःता वत  ४१३.१० कोट ची कामे ह  एमजीपी माफत न करता  
नांवामनपाकेनेच करावी, 
आयु   कि शासनाने २५ जनू २०१५ ला ःमाटिसट , अटल िमशन अमतृ योजना,सवासाठ  घरे या तीन योजना 

घो षत के या हो या यानुसार कि शासनाचे डायरे टर ऑफ  िमशन व महारा  रा याचे डायरे टर ऑफ 
िमशन यांनी महानगरपािलकेचे अटल िमशन अमतृ योजने सव क चे ूःताव हे हाया महानगरपािलके या  
सवसाधारण सभेमाफत शासनास सादर कर या या सुचना ूधान सिचव-२ नगर वकास वभाग यांना के या 
याूमाणे यांनी आपणास कळ वले यानुसार  हा ूःताव सवसाधारण सभेसमोर ठेव यात आलेला आहे.  

वरििसंघ गाड वाले  या योजनेची अमलबजावणी कोण करणार ूःतावात अमलबजावणी एमजीपी माफत कर याचा उ लेख 
आहे. 

आयु   अटल िमशन अमतृ योजने या संदभात शासनाने जे जी.आर. काढलेले आहे यानुसार आपणास कायवाह  
करावी लागेल. महारा  शासनाने अटल िमशन अमतृ योजनेतील पाणी परुवठा व मलिनःसारण कामे 
महारा  जीवन ूािधकरणाकरणाकडून कर  याचा िनणय घेतलेला असून याकामास इन ू सीपल ऍूू हल 
एमजीपीच देणार आहे. 

वरििसंघ गाड वाले  महानगरपािलकेने अटल िमशन अमतृ योजनेतील सव ूक पाची कामे ह  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेमाफत हावी अशी मागणी शासनास  केलेली आहे. यामूळे ूःतावातील कामाची 
अमलबजावणी  ह  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेमाफत कर यासाठ  शासनास िशफारस कर यात 
यावी या अट वर या ूःतावास मा यता दे यात येत आहे.  

शेर अली    या ूःतावात कती न वन  जलकंुभ बांध याचा ूःताव आहे. 
आयु    ूःतावात  न वन तीन जलकंुभ बांध याचा  ूःताव आहे. 
संजय मोरे आयु  साहेबांनी अटल िमशन अमतृ योजनेतील पाणी पुरवठा व मलिनःसारणाचया कामाचा क चा ूःताव 

सादर कर यात येत अस याचे सांिगतलेले आहे सन २००७ म ये जेएनएनयूआरएम योजने अतंगत वसरणी 
िसडको हडको कौठा या भागाकर ता  न वन पाणी पुरवठा योजना कर यात आली याम ये मा या 
ूभागातील बराचसा भाग सोड यात आलेला आहे. जी काह  पाणी पुरवठा पाईप लाईन टाक यात आली 
यास कने शन दे यास कोणीह  तयार नाह .  याूःतावात  यायनगर,र हमपुरनगर, श नगर, 
यशोदानगर  हा भाग घे यात आलेला नाह .या ूःतावात मा या ूभागातील सव भागाचा समावेश 
झा यािशवाय या ूःतावास मा यता दे यात येव ूनये.  

फा ख अली खा  ौी संजय मोरे यांनी जे सांिगतलेले आहे ते एकदम बरोबर आहे. जेएनएनयूआरएम व बएसयुपी योजनेचे 
ूक प अहवाल तयार करतांना या ूक पाल  शहरातील बराचसा  भाग सोड यात आला होता आता पु हा 
अशी चुक होवू नये हणून अिभयं यांनी संबंिधत नगरसेवकासह  यांचे ूभागाचा स ह क न ूभागातील 
जो  भाग या ूःतावात समावेश कर याचा रा हलेला आहे या भागाचाह  ूःतावात  समावेश क नच 
ूःताव जीबी पुढे ठेवावा. अशी आमची मागणी आहे.  

दपकिसंह रावत  ौी फा ख अली खॉ यांनी जी सुचना केली यास माझे अनुमोदन आहे.सव स.सदःयां या भावना ल ात 
घेवून अिभयं यानंी सव नगरसेवकाशी चचा क न यां या सुचने ूमाणे यां या ूभागातील कामांचा 
ूःतावात  समावेश कर यात यावा यानंतर हा ूःताव जीबी पुढे ठेवावा.   

नवलकुमार पोकणा  ू येक नगरसेवकांशी चचा क न यां या ूभागातील भाग सटुलेला असेल तर या भागाचा समावेश  
ूःतावात कर यात यावा. 

 
 
 
 

(१३) 

सर जतिसंघ िगल   कि शासनाने अटज िमशन अमतृ योजनेत नांदेड शहराचा समावेश केला याब दल मी केि शासनाचे 

ःवागत करतो.गु  ता गदद  या वेळेस अबचलनगर भागात मलिनःसारण लाईन टाक याचा ूःताव होता 
पंरतु ते काम यावेळ  झालेली नाह  हणून ौी अ.स ार हे महापौर असतांना  सवसाधारण सभेने  १३ या 
व  आयोगा या िनधीतून  अबचलनगर भागातील मलिनःसारण  िचनी मातीची पाईप लाईन बदलनू 
न वन पाईप लाईन टाक यासाठ   . १.५० कोट स मा यता दलेली आहे परंतु हे काम अ ाप झालेले नाह  
आयु  साहेबांनी याकडे ल  देवनू अबचलनगर भागातन न वन मलिनःसारण लाईन टाक या या संदभात 
भांय करावे 

स.शेर अली  ौी सर जतिसंघ िगल यांची अबचलनगर भागातील जनूी िचनीमातीची मलिनःसारण लाईन काढन  याू  
ठकाणी न वन मलिनःसारण लाईन टाक याची खुप दवसापासून मागणी आहे. 

अ.स ार  सव नगरसेवकां या भावना ल ात घेवून सव नगरसेवकाना पऽ देवून ूःतावात आप या ूभागातील भाग  
रा हला असेल या भागाचे नांव दे यासाठ  कळ व यात यावे. व यांचे भागाचा ूःतावात समावेश 
कर यात यावा.   

आयु  जेएनएनयूआरएम ट पा-२ मधील  तरोडा व कोठा, वसरणी, िसडको हडको, असदवन या भागातील  पाणी 
पुरवठा व मलिनःसारणाची ५३  ट के कामे पुण झालेले असून  ४७ ट के कामे बाक  आहे ह  सव कामे 
पुण झा यानंतर वसरणी, कोठा, असदवन, िसडको, हडको भागात रा हलेली कामे अटल िमशन अमतृ 
योजनेत समा व  करता येतील. ह  योजना  सन २०२२ पयत चालू राहणार आहे. सव स.सदःयां या 
भावना ल ात घेवून व सवाना  व ासात घेवनूच  अटल िमशन अमतृ योजनेची कामे कर यात येतील. 

अ.स ार    गोदावर  नद त सेनेजचे पाणी जात आहे याकडे ल  दे यात येत नाह .  



आयु   गोदावर  नद त ब ढार येथील  एस टपी सेनेजचे पाणी जात नाह . रा ीय नद  कृती आराखडा योजने अतंगत  
एमजीपी माफत गोदावर  नद   शदु करण ूक पाचे काम कर यात आलेले आहे.   

अ.स ार  क लखा याचे घाण पाणी गोदावर  नद त जात आहे. परभणी महानगरपािलकेने शहरात चालू असलेला  
क लखाना बंद केलेला आहे.तशी वेळ या महागनरपािलकेवर येव ूनये. आज या सभे या  पुरवणी वषय 
प ऽकेवर क लखा यास परवानगी दे याचा वषय होता परंतु वरोधी प ने या या मागणी नसूार पुरवणी 
वषय प ऽका आज या सभेत घे यात येत नाह . लवकर लवकर  या ूःतावावर िनणय घे यात यावा.  

महापौर स.सदःयांनी पुरवणी वषय प ऽकेवर ल वषयावर अ यास कर यासाठ  वेळ मागीत यामूळे पुरवणी वषय  
प ऽका ःथिगत ठेव यात आलेली आहे.स.सदःयांनी या ूःतावावर अ यास क न पुढ या सभेत  िनणय 
यावा  

अशोक उमरेकर  क लखा या या ूःतावावर लवकरात लवकर िनणय घे यात यावा.  

सर जततिसंघ िगल  ौी संजय मोरे यां या मा यते िशवाय पाणी पुरवठा व मलिनःसारणा या ूःतावास मा यता दे यात येवू 
दपकिसंह रावत   ौी संजय मोरे  यां या ूभागात कामे कर यासाठ  महापौर व आयु ांना अिधकार दे यात यावे.  

आयु   अटल िमशन अमतृ योजना ह  २०२२ पयत राहणार आहे यामूळे ूःतावातून एकादा भाग जर  रा हला  
तर  याचा दसु-या ट यात समावेश करता येईल.   

महापौर   या शासन िनणयानुसार अमतृ योजने अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने ूःता वत केले या  
पाणी पुरवठा व मलिनःसारण  योजनेस मा यता दे यात येते. तसेच योजनेची कामे महारा  जीवन 
ूािधकरण वभाग नांदेड माफत ूक पाचे िनयोजन, काया वयन, ूयवे ण यऽंणा हणून नेम यास 
मा यता दे यात येते.व याकामाची अमलबजावणी ह  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेमाफत कर यात 
यावी  तसेच  शहरातील बराचसा भाग रा हलेला अस यामूळे ूशासनाचे वतीने सव नगरसेवकांना ूःता वत 
केले या  योजनेत आप या ूभागातील काह  भाग चुक ने रा हलेला असेल तर  या भागाचा समावेश 
कर यासाठ  भागाचे नाव दे यासाठ  लेखी पऽ दे यात यावे.स. सदःयांनी कळ व याूमाणे याचे भागाचा 
ूःतावाचा समावेश क न यासह अदंाजपऽक सवसाधारण सभेत ठेव यात यावे.    

ठराव ब.१३६    ठराव                                                                   

वषय :- कि शासन पुरःकृत अमतृ अिभयानां या अमंलबजावणी बाबत. 
संदभ :-  नगर वकास वभाग, महारा  रा य मुंबई यांचे शासन िनणय बं.अमतृ-2015/ू.ब-197/नवी-33 द.13.10.2015  

        नगर वकास वभागा या संदभ य शासन िनणय अ वये अमतृ योजने या अमंलबजाणी  कर ता मागदशक सूचना िनगमीत 
केलेले आहे. या शासन िनणयानुसार अमतृ योजने अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने ूःता वत केलेली खालील  पाणी 
पुरवठा व मलिनःसारण  योजनेची कामे महारा  जीवन ूािधकरण वभाग नांदेड माफत ूक पाचे िनयोजन, काया वयन, ूयवे ण 
यंऽणा हणून नेम यात आले असून  यास ह  नांवाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते, तसेच नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकडे पा.पू.व जिन वभागा अतंगत योजना राब व या या ीने अिध क अिभयंता, कायकार  अिभयंता, उपअिभयंते, किन  
अिभयंते इ. स म कमचार  वग उपल ध अस यामूळे खालील ूःता वत कामाची अमलबजावणी ह  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके 
माफत कर यासह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते. 

(१४) 

                                    अ) पाणी परुवठा ूःताव  
S.No. Project Name Priority 

number 
Year in which to be 
implemented 

Year in which to be 
completed 

Estimated Cost 

1 Additional Distribution Network for 
Nanded Water Supply Scheme for 
Universal coverage. 

I 2015-2016 2017-2018 17.60 Cr. 

2 Consumer Metering, Rehabilitation 
H.S.C. and formation D.M.A.s for 
Nanded Water Supply Scheme 

II 2017-2018 2019-2020 73.00 Cr. 

3 Augmentation of Distribution Network 
for Nanded Water Supply Scheme 

III 2017-2018 2019-2020 13.00 Cr. 

4 Development of New Source on 
Upper Penganga Project and lifting 
Raw Water for Nanded Water Supply 
Scheme 

IV 2017-2018 2020-2021 260.00 Cr. 

5 Rehabilitation of Pumping Station 
and WTP for Nanded Water Supply 
Scheme 

IV 2018-2019 2020-2021 8.50 Cr. 

    Total 372.1 
ब) मलिनःसारण ूःताव 

S.No. Project Name Priority 
number 

Year in which to be 
implemented 

Year in which to be 
completed 

Estimated 
Cost 

1 Laying Sewerage Collection System with 
Pumping Station for universal Coverage of 
Nanded Sewerage SchemeA 

I 2016-17 2018-19 21.0 

2 Rehabilitation of SPS and collecting duct in 
Godavari River to stop Pollution into River 
under Nanded Sewerage Scheme 

I 2016-17 2017-18 5.0 

3 Rehabilitation of House Service Connections, 
Connecting Septic Tanks to Collection 
Sewerage Scheme 

II 2017-18 2018-19 15.00 



S.No. Project Name Priority 
number 

Year in which to be 
implemented 

Year in which to be 
completed 

Estimated 
Cost 

    Total 41.00 

                                                                                          एकूण (अ+ब): 413.10 

   शासन िनणयात नमूद के यानसुार सदर योजनेची अमंलबजावणी व ूक प अहवाल तयार कर याकर ता ह  
नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व या कामार ता  महारा  जीवन ूािधकरण वभागास 3 ट के इतके ूक प 
यवःथापन शु क दे यासाठ  लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते देते.  

 तसेच ूशासनाचे वतीने ूःता वत केले या  पाणी पुरवठा व मलिनःसारण  योजनेसाठ  काह  भागात (गॅप) चकु ने रा हलेला 
आहे तो पुण कर यासाठ  सव स. सदःयां या िशफारस केले या यां या ूभागातील कामे समावेश क न घे यात यावा व वर ल DPR ची 
शासना माफत मा यता ूा  झा यानंतर महासभे समोर पुन  ठेव यात यावा असे ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते संमत 
करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

वषय ब. ८ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द त गोसावी समाजासाठ  ःमशान भूमी िन त करणे  बाबत. 
सुचक :- वरििसंध गाड वाले                 अनुमोदक :- संजय मोरे 
वरििसघ गाड वाले  न वन प पींग ःटेशन जवळ ल जागा िलंगायत समाजा या ःमशानभूमी कर ता दे यात आलेली आहे याच 

जागे जवळ ल एक एकर जागा ह  हंद समाजातील या जातीम ये ूेताचे दहन न करता दफन कर यात ू
येते अशा हंद धमाू कर ता दे यात यावी जसे गोसावी समाजाम ये ूेताचे दहन न करता दफन कर यात 
येते.तर  एक एकर जागा ह  हंद दफन भूमी या नावाने जागा दे यात यावी असा माझा ूःताव आहेू .       

 
 

(१५) 
महापौर   िलंगायत समाजाकर ता दे यात आले या जागे या बाजलूाच इतर समाजा या ःमशानभूमीकर ता जागा  

दे यात आली तर दोन समाजाम ये जातीय तेढ िनमाण होवून वाद हो याची श यता नाकारता येत नाह  
यामूळे दसु-या जागेचा वचार कर यात यावा.  

शाम बन  नांदेड शहरात गोसावी समाजाचा कर ता ःमशान भूमी नाह  यामूळे डं कन येथे िलंगायमत समाजा कर ता 
दे यात आले या ःमशान भमूी या बाजचूी एक एकर जागा गोसावी समाजा या ःमशान भूमीकर ता दे यात 
यावी.    

अ.स ार     सभागहृ मा यता देत असेल तर यास काय अडचण आहे. ूःतावास मा यता दे यात यावी. 
शेख बावजीर   िलंगायात समाजाकर ता असले या ःमशान भूमी या बाजचुी जागा गोसावी समाजाकर ता  दे यात यावी. 
वरििसंध गाड वाले  सव समाजाला ःमशान भूमी देणे ह  महानगरपािलकेची जबाबदार  आहे. यामूळे गोसावी समाजालाह   

ःमशान भूमीकर ता जागा उपल द क न दे यात यावी.  अशी आमची मागणी आहे.  
स.शेर अली   गोसावी समाजाला ःमशानभूमीकर ता जागा दे यात यावी. 
महापौर  िलंगायत समजा या ःमशान भमूी जवळ जागा िन त न करता गोसावी समाजाकर ता वेगळ  जागा 

िन त कर यात यावी.  
वरििसंघ गाड वाले िलंगायत समजा या ःमशान भूमी या बाजलुा महानगरपािलके या मालक ची जागा आहे कंवा नाह  

याबाबत मी मालम ा यवःथापकाशी चचा केलेली आहे या ठकाणी महानगरपािलके या मालक ची जागा 
आहे. यामूळे िलंगायत समाजास दे यात आलेली जागा सोडून तेथे िश लक असले या महानगरपािलके या 
जागेपैक  एक एकर जागा या हंद धमातीू ल समाजाकर ता दफनभूमीसाठ  जागा दे यात यावी असा माझा 
ूःताव आहे यास  सभागहृाने यास मा यता ावी.    

आयु    महानगरपािलकेचा ठराव, एमआर टपी ऍ ट मधील तरतूद , महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
तरतूद   तपासून गोसावी  समाजाकर ता ःमशान भूमी दे याची कायवाह  कर यात येईल.  

फा ख अली खा शहरातील सव मुःलीम कॄःथानला संर ण िभतंीचे बांधकाम कर यात आलेले परंतु मा. महापौर यां या 
ूभागातील चैत यनगरातील  आसरनगर भागातील कॄःथानला संर ण िभतंीचे बांधकाम कर यात आलेले 
नाह , मी सरं ण िभंतीचे बांधकाम कर यासाठ  अनेक दवसापासून मागणी कर त आहे,  

महापौर   शासनाने अ पसं याकर ता दले या िनधीतून आसरानगर भागातील मुःलीम कॄःथानला संर ण िभंतीचे  
बांधकाम कर यासाठ  मा यता दे यात आलेली असून लवकरच संर ण िभंतीचे  बांधकामासाठ  िन वदा 
मागवून काम पणु कर यात येईल.  

ू वण िचखलीकर  िसडको भागातील मुःलीम कॄःथानलाह  संर ण िभंत नाह  यामूळे िसडको भागातील मुःलीम  
कॄःथानलाह  सरं ण िभतीचे बाधंकाम कर यात यावे. 

महापौर  ौी वरििसंघ गाड वाले यांनी माडंले या ूःतावास मा यता दे यात येते . आयु ांनी िनयमानसूार पुढ ल 
वैधािनक कायवाह  करावी.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   

ठराव ब. १३७     ठराव  
 एमआर टपी ऍ ट १९६६ व महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील तरतूद नूसार न वन डं कन येथे िश लक 
असले या महानगरपािलके या मालक या जागेपैक   एक एकर जागा ह   हंद धमातीू ल या समाजात ूेताचे दहन न करता दफन 
कर यात येते अशा हंद धमातील समाजाकर ता दफनभूमीसाठु  जागा िन त क न दे याची पुढ ल वैधािनक कायवाह  आयु ांनी करावी 
असे ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमुते संमत करते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.    
वषय ब. ९ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अतगत नगरो थान  योजने अतंगत ूलंिलब कामे बाबत चचा क न  िनणय घेणे बाबत. 
सुचक :- वरििसंध गाड वाले                 अनुमोदक :- सजंय मोरे 
वरििसंघ गाड वाले नगरो थान योजनेतील रः याची कामे िनधी अभावी अधवट रा हलेली आहे.िमऽनगर मधील रःता अनेक  

वषापासून होत नाह  या ठकाणी मलिनःसारणाचे कामह  होत नाह  यामूळे नगरो थान योजनेतील अधवट 



रः याची कामे पुण कर यासाठ  शासनास महानगरपािलका ेऽात मुलभुत सोई सु वधांचा वकास योजने 

अतंगत कंवा ूाथिमक सु वधा, रःता वशेष अनुदान अतंगत अनुदान दे यासाठ  िशफारस कर यात 
यावी.िमऽनगर रःता हा नगरो थान योजनेतून वगळ यात यावा.व शासनाकडून िमळणा-या व वध 
योजनतील अनुदानातून या रः याचे काम पूण  कर यात  यावे.  

स.शेर अली आम या ूभागात शासना या दिलत वःती सधूार योजने अतंगत कामे होत नाह  इतरह  शासना या  
योजनेतून वकास कामे हाती घे यात येत नाह . केवळ नगरो थान योजनेतनू रः याची कामे कर यास 
मा यता दे यात आली  परंतु ती कामेह  कर यात आलेली नाह . िम लतनगरचा रः याची हालत खुप 
खराब आहे. नागर कांना रः याव न चालणे अवघड झालेले आहे या रः याचे काम वर त कर यात  यावे. 

व ास कदम नगरो थान योजने अतंगत अधवट रा हलेली रः याची कामे कोण या िनधीमधून घे यात येणार आहे याचा  
खुलासा कर यात यावा. 

(१६) 
आनंद च हाण अ यावँयक वकास कामासाठ  ःवतंऽ िशषक तयार क न यासाठ  ःवतऽ खाते उघड याची खुप 

दवसापासूनची मागणी आहे.  
आयु    नगरो थान योजनेतील िनधी अभावी अधवट रः याची कामे पुण  कर यासाठ  लागणा-या खचाचा िनधी   

शासनाकडून माग व यात यावा. जसा जसा िनधी उपल द होईल याूमाणे नगरो थान योजनेतील 
रः याची कामे करता येतील. 

सर जतिसंघ िगल  शह द ए भगतिसंह या रः याचे कामाचा समावेश जेएनएनयुआरएम योजनेत कर यात आला होता 
जेएनएनयूआरएम योजनेचा पसैा िश लक असतांना शह द ए भगतिसंह या रः याचे काम कर यासाठ  
िन वदा का माग व यात आला नाह . शहरात इतर भागात  करोडो पये खच कर यात येतात परंत ु शह द 
ए भगतिसंह या रः याची द ःती ु का कर यात येत नाह . या रः याकडे ूशासनाचे ल  नाह  काय हा 
शहरातील मु य रःता असुनह   या रः याचे काम का कर यात येत नाह  याचा खुलासा कर यात यावा.   

रामनारायणजी काबरा  शह द भगतिसंघ रः यावर मोठाले खडे पड यामूळे तो अ यंत खराब झालेला आहे. वाहने चाल वणे अवघड  
झाले आहे या रः याची द ःती करणे आवँयक आहेु .   

फा ख हसेनु  नगरो थान योजने अतंगत देगलरू नाका भागातील िम लतनगर रः याचे काम हाती घे यात आले परंतु या 
रः याचे अधवटच  काम झालेले असून अधवट रः यामूळे वाहतुक स अडथळा येत आहे या रः याचे काम 
क हा  पुण होणार आहे. 

कशोर यादव व जराबाद भागात जाःत वदळ अस यामूळे या रः यास पयायी रःता हणून तरोडेकर माकट या मागील  
रः याचे काम नगरो थान योजने अतंगत घे यात आले होते परंतु या रः याचे काम कर यात आलेले 
नाह . हा अ यंत मह वाचा रःता अस यामूळे या रः याचे काम हाती घे यात यावे.      

अ.स ार   ब-याच कालावधी पासून  शहरातील मु य रः याची  हॉटिम स प दतीने डांबर करण कर यात आलेले  
नस यामूळे रः याची वाताहत झालेली आहे.देगलूर नाका रःता, िम लतनगर रः याची हालत खुप खराब  
आहे. आयु  साहेबाना वनंती आहे क  शहरातील जे मु य रःते आहेत याचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करणासाठ   लागणा-या खचाचे १० ते १५ कोट चे अदंाजपऽक तयार क न रःते अनुदान / वशेष 
रःता अनुदान अतंगत िनधी मंजरु कर यासाठ  शासनास ूःताव सादर कर यात यावा. तसेच ज हा 
िनयोजन वकास सिमती नांदेड यांचेकडेह  रःते द ःतीसाठ  अनुदान मंजरु कर याचा ूःताव पाठ व यात ु
यावा. डपी डसीम ये महानगरपािलकेचे सदःय असुन शासनाने या सदःयाना १ कोट चा िनधी दलेला आहे, 
आ ह  आमचा डपीड सीचा एक कोट चा िनधी रःते द ःतीसाठ  देवू ु िनधीसाठ   डपी डसीकडे ूःताव 
सादर कर यात यावा.  

वरििसघ गाड वाले ौी अ.स ार यानंी जो ूःताव मांडला यास माझ अनुमोदन आहे. मु य  रः याची द ःती कर यासाठ  ु
१०-१५ कोट चे अदंाजपऽक तयार क न शासनास रःता अनुदान / वशेष अनुदान अतंगत अनुदान 
दे यासाठ  वनती कर यात यावी.  

स.शेर अली  ौी अ.स ार यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. नगरो थान योजने अतंगत अधवट  
रः याची कामे कर यासाठ  शासनास िनधी दे याची वनंती कर यात यावी.  

गफार खान  महानगरािलकेचे सदःय डपी डसीचे मबर आहे यांनी डपी डसीमधून रःते द ःतीकर ता िनधी ु
िमळ व याचा ूय  करावा.    

आयु    शहरातील मु य रः याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करणासाठ  लागणा-या खचाचे अदांजपऽक तयार 
कर यात येईल.   

अ,स ार   नागपुरचे रा यसभेचे खासदार नांदेड शहरा या वकासासाठ   .१.५० कोट चा िनधी दलेला आहे याब दल 
याचे अिभनंदन कर यात येते.    

ूा.लिलता बोकारे (िशदें)  जनूा म ढा पुलावर ल रःता व लातूर रोडवर ल डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर चौक ढवळे कॉनर हा रःता खुप  
खराब झालेला असून या रः याची द ःती होणे आवँयक आहे ती कर यात यावीु . 

महापौर  यापुढे सभा चाल ूअसतांना कोण याह  वभाग ूमुखांनी महापौरां या परवानगी िशवाय यास पठावर येव ू
नये. 

आयु      ौी कदम का.अिभयंता हे मा हती दे यासाठ  यास पठावर आले होते याब दल मी दलिगर  य  करतो.  
सर जतिसंघ िगल शासन गु दारा या नावावर शहरा या वकासासाठ  कोटयावधी पये देते परंतु गु दारा प रसरातील   

श हद ए भगतिसंघ रोडची द ःती कर यात येत नाहु .भगतिसघं रोड या संदभात खुलासा कर यासाठ  
अिधकार  येतात तर यांना बोल ूदेत नाह . भगतिसंघ रोड या द ःतीकर ता िन वदा का काढ यात आलेला ु
नाह  याचा  महापौरांनीच  खुलासा करावा भगतिसघं रोड पुण मुदाड क न टाकला तर  पण याची द ःती ु
कर यात येत नाह . नागपुर या खासदारानी िनधी दला तर उपकार  केले का यांना  िनधी िमळाला 
यांनी अिभनंदन करावे आ ह  कशाला अिभनंदन करावे.  गु  ता ग  म ये िनधी  िमळनह  कामे होत ू
नाह . 

(१७) 



अ.स ार  जेएनएनयूआरएम योजनेचा िनधी असतांना श हद भगतिसंघ रोड या द ःतीसाठ  िन वदा का काढ यात ु  
आलेला  नाह . हा शहरातील मु य रःता असुन या रः याची द ःती आवँयक आहेु . शहरतील सव मु य 
रः याची हॉटिम स प दतीने  द ःतीु  कर यासाठ  लागणा-या खचाचे अदंाजपऽक तयार क न िनधी 
िमळ यासाठ  शासनास ूःताव सादर कर यात यावा.  नागपुर येथील रा यसभेचे खासदारानी नांदेड 
शहरा या वकास कामासाठ  .१.५० कोट चा िनधी दलेला आहे हा यांचा मोठेपणा आहे यामळेू यांचे 
आपण  अिभनंदन करावयास पा हजे यात काह  गैर नाह .   

वरििसंघ गाड वाले खासदारानी आप या खासदार िनधीतून . १.५० कोट चा िनधी शहर वकास कामासाठ  दलेला आहे  
यामूळे यांचे अिभनंदन कर यात यावे, . १.५० कोट चा िनधी महानगरपािलकेत जमा झालेला आहे.    

महापौर  आयु  साहेबांनी भगतिसंध रः याची द ःती या िनधीतनू करणे श य आहे या िनधीतनू द ःती ु ु  
करावी. तसेच शहरातील मु य रः याचे हॉटिम स हॉटलेड प दतीने डांबर  करण कर यासाठ  अदंाजपऽक 
तयार क न िनधी िमळ यासाठ  ूःताव शासनास व ज हा िनयोजन व वकास सिमती नादेड याचेकंडे 
सादर कर यास मा यता दे यात येते     

ठराव ब. १३८     ठराव   

 नांदेड शहरातील मु  य रः याची कामे ह  १० मागील  वषापुव  केलेली असून  या रः यावर जागो जागी खडे पड यामूळे रःते 
अ यंत खराब झा याने नागर कानंा व वाहनचालकांना मोठा ऽास होत आहे. या सव मु य रः याची द ःती करणे आवँयक झाले आहे ु , 
शासनाने ःथािनक संःथा कर र द के यामूळे स या महानगरपािलकेची आिथक प रःथीती खुपच  डबघाईस आ याने महानगरपािलका 
आप या िनधीतनू शहरातील मु य रः याची द ःती क  शकत नाह  यामूळे नांदेड शहरातील मुु य रः याची व नगरो थान योजनेतील 
अधवट रा हले या रः यांची  हॉटिम स हॉटलेड प दतीने द ःती करणेसाठ  लागणारा अदंा जत ु . १०.०० कोट चा िनधी रःते अनुदान, 
वशेष रःता अनुदान, कंवा मुलभूत नागर  सु वधा अतंगत मजंरु कर यासाठ  ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते महारा  
शासनास िशफारस करते. तसेच ज हयाचे पालकमंऽी मा.ना. दवाकररावजी रावते, यांनाह  नांदेड ज हा िनयोजन व वकास सिमती या 
िनधीतून  नांदेड शहरातील ूमूख रः याची द ःती कर यासाठु  . १०.०० कोट चे  वशेष अनुदान मंजरु कर यासाठ  ह  नांवामनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते िशफारस करते.  

वषय ब.१०     ूःताव  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मालम ा कर आकारणी वभागाने  प रपऽक ब.कर व/१२७२/२०१६ द.२.१.२०१६ नुसार 
आरो य वभागामाफत नागर कांना दे यात येणा- ज म मृ यू ूमाणपऽ हे संबंिधताने  मालम ा कराचा भरणा के यानंतर ज म मृ यू 
ूमाणपऽ दे या यावे अशा ूकारचे प रपऽक काढ यात आलेले आहे, यामूळे नागर कांची मोठया ूमाणात गैरसोय होत अस यामूळे 
सदर ल  प रपऽकातून ज म मृ यू ूमाण दे याची बाब वगळ यास ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता  देते. 
सुचक :- सजंय गंगाधर मोरे                                                                अनुमोदक :- आनंद शकंरराव च हाण 

संजय मोरे आयु  साहेबांनी द.२.१.२०१६ रोजी एक प रपऽक काढले याम ये मालम ा कर भर यािशवाय नागर कांना ज म 
मृ यूचे ूमाणपऽ देवू नये. ज म मृ यू सोडून इतर बाबीसाठ  मालम ा कराची वसुली स ने करावी यास  आमचा वरोध नाह . परंतु 
ज म मृ यू हे अ यावँयक ूमाणपऽ आहे ते नागर कांना कोणतीह  अट न ठेवता ावयास पा हजे.एखा ा कुटंबातु  ४-५ भाऊ आहे ते 
यां या वड लां या नांवावर असले या घरात वेगवेगळे राहतात यापैक  एखादा भाऊ वारला तर यां या कुटुंबातील प ी मुलांना व वध 
कारणासाठ  मृ यू ूमाणपऽाची आवँयकता असते ते हा अशा प र ःथतीत ते एकटे वड ला या नांवावर असले या घराचा मालम ा कर 
कसा भरतील.तसेच मुलांना तातड ने ूवेशाकर ता नौकर कर ता ज माचे ूमाणपऽाची आवँयता असेल यांची मालम ा कर वर त 
भर याची ऐपत नसेल अशा वेळ  मुलांनी काय करावे हणून या प रपऽकातून ज म मृ यू ूमाणपऽाची अट काढन टाक यात यावी व ू
उ ापासून या ठरावाची अमलबजावणी कर यात यावी. 
आनंद च हाण सभागहृाने जो िनणय धेतला याची अमलबजावणी आयु  साहेब करणार आहे काय का 

वखंड तकर यासाठ  ूःताव शासनास सादर करणार आहे याचा खुलास कर यात यावा.        

महापौर शहरात वकासाची कामे कर यासाठ  वसलुी वाढ वणे आवँयक असून मालम ा कराची वसुली  
वाढ व यासाठ  तीन म ह याकर ता हे प रपऽक काढ यात आलेले आहे.  

शेख बावजीर  नागर कांना मालम ा कराची र कम भर यािशवाय ज म मृ य ू ूमाणपऽ िमळत नस यामूळे नागर क  
परेशान आहे. या ूःतावावर मतदान घेवून िनणय धे यात यावा.   

उमेशिसंह च हाण   ौी संजय मोरे यां या ूःतावास मा यता दे यात यावी .आयु  साहेब यांवर कायवाह  करतील.  

आयु  मला ौी संजय मोरे यांना वचारावयाचे आहे क ,  ज म मृ यू ूमाणपऽाकर ता एखा ा नागर कांना ऽास  
दला काय यांनी ते सांगावे.  

संजय मोरे मा य ूभागातील  नामदेव गजभारे यांचे कॅ सर या आजाराने द:ुखद िनधन झाले यांचे मलुांनी मृ य ू 
ूमाणपऽासाठ  अज सादर केलेला आहे परंतु मालम ा कराची र कम भर यािशवाय मृ यू ूमाणपऽ 
दे यात येत नाह .  

आयु     यां याकडे मालम ा कराची कती थकबाक  आहे व ती कोण या वषाची  

संजय मोरे  यां या  १४ हजाराचा मालम  कर असुन तो चाल ूवषाचा आहे. 
(१८) 

आयु  चालू वषाचा मालम ा कर १४ हजार असेल तर यांची खुप मोठ  मालम ा आहे.याव न यांची मालम ा 
कर भर याची  ऐपत अस याचे दसून येते.  

सर जतिसंघ िगल ौी संजय मोरे यांनी मागील एक वषापासून स ने मालम ा कर वसुल कर यात येत अस याचे सांिगतले  
आहे आयु ांनी हे प रपऽक २.१.२०१६ ला काढलेले आहे मग आपले अिधकार  बगर प रपऽकाचे एक 
वषापासून मालम ा कराची वसुली कर त आहे काय याचा खुलासा कर यात यावा.   

दपकिसंह रावत आयु  साहेबांनी जे प रपऽक काढले ते सभागहृासमोर ःथायी सिमती समोर आले होते काय या 
प रपऽकात  कोणकोण या बाबी आहे हे आ हाला कळ ावेू . 

महापौर मालम ा कर वसुलीची ट केवार  वाढ यासाठ  हे प रपऽक काढलेले आहे. वसुली झाली नाह  तर वकासाची  
कामे कशी करता येइल. एखादा य  खुपच गर ब आहे याची मालम ा कराचा भरणा कर याची ऐपत 
नाह  अशा कर ता अट िशिथल करता येइल, सरसकट िनयम िशिथल करणे  बरोबर होणार  नाह . तुम या 
ूभागातील एखाद  य   खुप गर ब आहे यांचे  जवळ पैसे नाह  अशा बाबतीत आयु ांना िशफारस 
करता येईल एकच बाज ून बघता दसर  बाजहू  बधावीु . महानगरपािलके या हताचाह  वचार करावा. 



वरििसंघ गाड वाले  आम याकडे काह  नागर क आले होते यांची आिथक प र ःथती खुप बकट होती वःतु ःथती आयु ांना  
सांिगतले तर यांनी ज म मृ यू ूमाणपऽ दे याचे संबंिधत वभागाला आदेिशत केले.   

आनंद च हाण मालम ा कराची कती वसुली येणे आहे यापैक   कती वसुली झाली वसलुी वाढ व यासाठ  काय काय 
ूय  केले,आज वसुलीची ट केवार  कती आहे  याचा मा हती दे यात यावी.  

आयु     ऐनवेळेस ू  वचार यात आलेला आहे याची मा हती घेवून  पुढ ल सभेत दे यात येइल.  
महापौर   नागर कांची मोठया ूमाणात गैरसोय होत अस यामूळे संबंिधत नागर कांची  अडचण व  प र ःथतीचा  

वचार क न यांना ज म मृ यू दे यात यावे, तसेच या व ा याला शै णक कायासाठ , शाळेत 
महा व ालयात,उ च िश णा या ूवेशासाठ , नौकर कर ता ज माचे ूमाणपऽाची आवँयकता आहे यांना 
वना अट  ज माचे ूमाणपऽ दे यात यावे. 

ठराव ब.१३९     ठराव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मालम ा कर आकारणी वभागाने  प रपऽक ब.कर व/१२७२/२०१६ द.२.१.२०१६ नुसार 
आरो य वभागामाफत नागर कांना दे यात येणा- ज म मृ यू ूमाणपऽ हे सबंिंधताने  महानगरपािलकेचा मालम ा कराचा व पाणी 
पट चा भरणा के यानंतर  ज म मृ यू ूमाणपऽ दे या यावे अशा ूकारचे प रपऽक काढ यात आलेले आहे, यामूळे नागर कांची मोठया 
ूमाणात गैरसोय होत अस यामळेू संबंिधत नागर कांची  अडचण व  प र ःथतीचा वचार क न यांना ज म मृ यू दे यात यावे ,तसेच 
या व ा याला शै णक कायासाठ , शाळेत महा व ालयात,  उ च िश णा या ूवेशासाठ , नौकर कर ता ज माचे ूमाणपऽाची 
आवँयकता आहे यांना वना अट ज माचे ूमाणपऽ दे यात यावे, असे ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
 वषय ब.११     ूःताव  

       नांदेड वाघाळा शहर महानगरनपािलका  ेऽातील डपीआर-१ ते डपीआर-११ मधील डपीआर-३ वगळता कि शासना या 
सीएसएमसी (CSMC) ने एकूण  १९६४० धरकुल सं या अिंतम क न  माच २०१७ पयत पुण करावयाचे आहे. कि शासना या मंजरु नूसार 
डपीआर व झोपडपटट  िनहाय महानगरपािलकेने काम पूण कर याचे िनयोजन केले आहे. याअनुषंगाने महानगरपािलका ह द तील 
को या झोपडपट  वःतीम ये कती घरकुल सं या Freezeout  केलेली आहेत व या सबंिधत वःतीम ये झोपडपटट  िनहाय कती 
घरकुलाचे माकआवूट झाले कती घरकुल पुण झाले आहेत व उवर त घरकुलाची ूगती काय आहे याबाबतचा स वःतर अहवाल आज  
पयत या आिंथक ःथतीसह  सवसाधारण सभेसमोर जा हर वाचन क न सभागहृाम ये याम ये चचा  क न िनणय घे यास ह  
सवसाधारण सभा मा यता देते.  
सुचक :-  संजय गंगाधर मोरे        अनुमोदक:- अ.स ार अ.गफुर, आनंद च हाण 

अंजली गायकवाड चार पाच वषापवु  ब-याचँया नागर कांनी घराचे बांधकाम क न दे यासाठ  पसेै भरलेले असनू यांचेकडे 
पैसे भर या या पाव या आहेत परंतु यांना  अ ाप घरे दे यात आलेली नाह त भरलेले पसेैह  परत 
कर यात आलेले नाह त. 

आयु  मी महानगरपािलकेत आयु  हणून ज ूझा यानंतर जवळपास  ४५० नागर कांचे पैसे परत केलेले आहेत. 
याना  पसेै परत  िमळाले यानंी लेखी अजासोबत पैसे भर याची पावती जोडून संबंिधत वभागास अज 
ावा यांना पैसे परत कर यात येतील.  

आनंद च हाण  ॄ हपुर  भागात बएसयुपी योजने अतंगत मुलभूत सु वधा दे याचे कंऽाट मे.पदें क ःश शन कंपनीस 
दे यात आले होते परंतु  लेखी पऽा दारे डपीआर नुसार काम पुण क  शकत नस याची असमथता 
दाखवून सदरचे काम सोडत अस याचे सदर कंपनीने कळ वले होते.असे असतांना पंदे कंपनीस पु हा कामे 
का दे यात येत आहे.   

आयु     अ ाप हे ूकरण मा याकडे आलेले नाह . मंजरु दरावर संबंधीताकडून काम क न घे यात येत आहे. 
 

(१९) 
गफार खान  ौी सुिशल खोडवेकर साहेब जू झा यापासून  डसबर २०१५ पयत व वध भाषेत बएसयुपी या कामा  

संदभात आयु  साहेबांना व संबंिधत वभाग ूमखूाला  पऽ दलेले आहे. बएसयुपीचा अथ असा आहे क , 
Basic services urban persion नागर  भागातील गर ब नागर कांना मुलभूत नागर  सु वधा पुर वणे,याच 
उ देशान कि शासनाने ह योजना सु  केलेली आहे. मा या ूभागात बएसयुपी योजने अतंगत ४१० घरे 
मंजरु होती यापैक   ३९८ घरांचे बांधकाम पुण झालेले आहे. काह  घरांना सेनेज कने शन दे यात आलेले 
नाह , आरसीसी ना याचे  व रः याची कामे ूलं बत आहे, मा.महापौरांनी बएसयुपी या कामाचा आढावा 
घे यासाठ  सबंिधत नगरसेवकाचंी बैठक घेतली होती या बैठक स आयु  व संबंिधत वभागाचे वभाग 
ूमुख, बएसयुपी वभागाचे अिभयंते उप ःथत होते.बैठक त नगरसेवकांनी बएसयुपीचे होत असले या 
कामां या संदभात आप या समःया मांड या हो या मीह  दलेशाह रहेमान नगरातील समःया मांड या ु
हो या, झाले या बैठक या इितवृ ात याची न द आहे यावेळ  मला असे सांग यात आले क ,लाभा यानी 
आपला वाटा भर यानंतर यांना मुलभूत नागर  सु वधा दे यात येतील  सहा म हणे  झाले परंतु अ ाप 
याची अमलबजावणी झालेली नाह ,सहा म ह यापासुन मी आयु  साहेबाना िनवेदने दली यावर आयु  
साहेबांनी अज ट पुट अप असे शेरे िल हलेले आहे परंतु याकडे दल  कर यात आलेु , पसेै िश लक 
असतांना मुलभूत नागर  सु वधाची कामे का कर यात आलेले नाह  ,ौी संजय मोरे यांनी जो ूःताव ठेवला 
याब दल याचे मी अिभनंदन करतो यामूळै मला सभागहृात आ हाला बोल याची संधी िमळालेली आहे. 
आता आ हाला असे समजले आहे क , बएसयुपीची योजना बंद झालेली आहे याचे यटु लायजेशन 
ूमाणपऽह  शासनास सादर कर यात आलेले आहे. कि व रा य शासनाचे योजना बंद कर याचे जे 
प रपऽक आलेले आहे ते  ःथायी सिमती या  सवसाधारण सभे या  का नजरेस आणलेले नाह . आयु  
साहेबांनी यापुव  सांिगतले क  , या सभागहृात ःथायी सिमतीत  जे िनणय होतात तेच औपचार क िनणय 
असतात, महापौरांनी जी बैठक घेतली होती ती शौभेसाठ  टाईमपास हणून घेतली  होती काय महापौरांनी 
याबाबत खुलासा करावा व बांधकाम कर यात आले या घरा या प रसरात मुलभतू नागर  सु वधा उपल द 
क न दे यासाठ  आयु ाना आदेशीत करावे.  

महापौर बएसयुपी या कामाचा आढावा घे यासाठ  सव सबंंिधत नगरसेवकासह बएसयुपी वभागाचे ूमुख व याचे  
अिभयं यासह बठैक घेतली होती या बैठक स आयु  साहेबह  उप ःथत होते. बैठक त स.सदःयांनी 
बएसयुपी या कामां या सदंभात या समःया मांड या हो या याची दखल घेवून यावर पुढ ल कायवाह  



कर  यासाठ  आयु  साहेबांना िनदष दलेले होते. समःयाचे िनराकरण कर याची जबाबदार  ूशासनाची 
आहे असे मला वाटते. यासंदभात आयु  साहेबांनी खुलासा करावा.  

डॉ.क णा जमदाडे महापौरांनी बएसयुपी या कामाचा आढावा घे यासाठ  जी बैठक धे यात आली या बैठक त मी राहलनगर ु  
व वाघाळा भागातील दोन रः याची कामे सचु वली होती यापेक  एका रः याचे काम क न दे यात येईल 
असे आ ासन दे यात आले होते परंतु आज पयत एकाह  रः याचे काम माग  लागलेले नाह .  

आयु   कि शासना या बएसयुपी योजने अतंगत ११ डपीआरम ये एकूण २७९८५ घरे मंजरु होती यापैक  १८८०१  
घरांना माक आवूट दे यात आले होते यापैक  १७००० घराचे बांधकाम पुण कर यात आले व १८०१ घराचे 
बांधकाम ूगती पथावर आहे. स या बांधकाम कर याचे एकह  घर िश लक नाह .स वःतर आिथक अहवाल 
उपल द नाह  यब दल मी दलिगर  य  करतो,याकर ता वेळ दे यात यावा. बएसयुपी योजनेतील 
घराचे बांधकामासाठ  कि शासनाचे अनुदान . ५६४.७१ कोट  होते यापैक  . ५६४.३३ खच झाले, रा य 

शासनाचे . ९४.२४ कोट  होते यापेक  . १०३.७८ कोट  खच झाले महानगरपािलकेचा . १४.४७ कोट  
सहभाग न दवावयाचा आहे. लाभा याचा सहभाग . ५४.१४ कोट चा होता यापैक  लाभा यानी फ  
२०.२७ कोट चा सहभाग न द वलेला आहे. इ ृाची  कामे कर याकर ता कर ता ८ ते १० ट के जाःतीचे 
दरा या िन वदा मंजरु कर यात आ या तसेच लाभा यानी आप या हँयाची र कम  भर यास दाख वलेली 
अनाःथा महानगरपािलके या आिथक प रःथीतीमूळे महानगरपािलके या िनधीतून ह  कामे करणे श य 
नस यामूळे इ ृाची कामे थांब व यात आलेली आहे. कि शासनाने बएसयुपीची योजना बंद के याने 
रा यशासना या व  केिं  शासना या  आदेशाूमाणे, आहे या प र ःथतीत कामे अिंतम क न कि 
शासनास युट लायजेशन ूमाणपऽ दे यात आलेले आहे.  

संजय मोरे बएसयुपी योजनेतील १९ हजार घराचे बांधकाम केले हणून रा य शासनाने यांना पुरःकार दला ,रा य 
शासनाने पुरःकार  द यामूळे  आयु  साहेबांचा आपण स कार केला, बएसयुपीचे कामाना महासभेने 
वेळोवेळ  ठराव घेवून मंजरु  दलेली आहे. ूशासनाचे काम होते क  जे हा शासनाने  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेस  पुरःकार जा हर केला आ ण तो पुरःकार घे यासाठ   महापौर ,उपमहापौर, सभापती, 
सभागहृनेते, वरोधीप  नेते यांना घेवून जावयस पा हजे होते परतु महापौर ,उपमहापौर, सभापती, 
सभागहृनेते, वरोधीप  नेते वचारणा कर यात आले नाह  एकटे जावून पुरःकार घेवून आले, हा महापौर 

 
(२०) 

  उपमहापौरांचा अवमान नाह  काय   फ  ूशासनानेच चागंली कामे केली नगरसेवकांनी कामे केली नाह  
काय पुरःकार घेताना  महापौर, उपमहापौर यांचाह  पेपरम ये एखादा  फोटो आला असता,   

महापौर  ूशासनाने पदािधका-यांना पुरःकार धे यासाठ  जात अस याचे सांगावयास पा हजे होते. पेपरम ये बातमी  
ूिस द झा यानतंर आ हाला कळाले क , नांदेड वाघाळा शहर महागनरपािलकेस शासनाचा  पुरःकार 
िमळाला. 

वरििसंघ गाड वाले  आयु  साहेबांनी खुलासा करावा शासनाने कशासाठ  िनमंऽण दले  होते तेथे गे यानंतर काय घडले याची 
          पुण मा हती ावी.  

आयु   कि शासनाने जा हर केले या  सवासाठ  घरे या योजनेची  ू य ात अमलबजावणी कशी करावयाची  
याकर ता  शासनाने रा यातील आयु ाकर ता कायशाळेचे आयोजन केले होते.या  कायशाळेस रा यातील  
वेगवेगळया महानगरपािलकेचे आयु  आले  होते या महानगरपािलका ह द त बएसयुपी योजना आहें या 
महानगरपािलके यास आयु ांनी कायशाळेत बएसयुपी योजनेची अमलबजणी  कशी केली याचे सादर करण 
केले (ूेझे टेशन) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने बएसयुपी योजने या कामाची १५ िमिनटाची िसड   
तयार केली होती  ती  दाख व यात आली ते हा केिं शासना या मंऽी महोदयांनी नांदेड  वाधाळा शहर 
महानगरपािलकेने बएसयुपी योजने अतंगत  केले या कामाचे कौतूक क न उ ःफूतपणे आमचे पूंपगू छ 
देवून स कार केलेला आहे.    

वरििसंघ गाड वाले  आपणास कायशाळेस उप ःथत राह यासाठ  िनमंऽण ह ते पुरःकार ःवकार यासाठ  न हते फ   
बएसयुपी या कामाचे कौतूक क न  मंऽी  महोद यांनी  पुंपगु छ देवून स कार केला एवढेच आहे ना  

आयु   ौी संजय मोरे यांनी आयु  पुरःकार घे यासाठ  महानगरपािलकेतील पदािधका-यांना घेवून गेले नाह  असा 
आरोप केला तो चुक चा असून सभागहृ, महापौर व पदािधका-यांचा अवमान आहे तो यांनी परत यावा.   
मुळात पुरःकार ःवकार यासाठ  िनंमऽण न हतेच, ौी संजय मोरे यांनी जे सांिगतले यामूळे मला 
वःतु ःथती सभागहृात सांगता आली व एकमेका या मनात िनमाण झालेले गैरसमज दर झालेु .  

गफार खान  सभागहृास वनतंी आहे क , नांदेड वाघाळा शहर  महानगरपािलकेत यायालया या िनणया या अिधन 
राहन ितन ितन ू  वेळेस अिधका-यांना पदो नती दे यात येते याच धत वर बएसयुपी योजने या 
लाभा याकडून यां या सहभागाची  वसुली होइल या अपे ेवर मा या ूभागातील इ ृाची िश लक कामे 
पुण कर यासाठ  महापौरांनी आयु ांना िनदश ावेत.  ौी अधंारे साहेब लाभायाकडून सहभागाची र कम  
वसुल कर त  आहे आ ह ह  यांना सहाकाय कर त आहोत. ौी संजय मोरे यांनी  आरोप केला क .  
आयु  साहेबांचे काम न हते काय महापौर, उपमहापौर यांना पुरःकार घे यासाठ  घेवून जावयाचे पंरत ु
पुरःकार ःवकार यासाठ  कोणाला िनमंऽण ावयाचे कोणाला नाह  हा याचा याचा ू  असतो, उगाच 
आयु ांची  क ड  क न यांचा अवमान करावयाचा हे बरोबर नाह . स. सदःयांनी  यापुढे  असे व य क  
नये.       

उमेशिसंह च हाण लोकूितिनधी व ूशासन हे महानगरािलका वकासाची दोन चाके असून दो ह  चाके सारखी चालली तरच  
वकासाची गाड  यवःथीत चाल ूशकते असे मला वाटते. सन २००५  ला कि शासनाने बएसयुपी योजने 
२२५ चौ.फुटाचे आकाराचे धराचे योजनेस मा यता दली होती यावेळे महानगरपािलकेतील अिभयं यानी या 
सव घराचे नकाशे कोण याह  खाजगी वाःतुशा ाची मदत न घेता ःवत: तयार क न तातड ने  ते कि 
शासनास सादर केले  यानुसार शासनाने यावेळ  ५००० घराचे बांधकामास मंजरु  दली  यानंतर पु हा 
शासनाने योजनेत बदल क न २६९ चौ. फुटाचे बांधकाम कर यास मा यता दली यावेळ ह  
महानगरपािलकेतील अिभयं यानी या सव घराचे नकाशे कोण याह  खाजगी वाःतुशा ाची मदत न घेता 
ःवत: तयार केले होते व २६ हजार धराची मंजरु  ूा  क न ते गोर गर ब  नागर कांना उपलब द क न 



दले, बएसयुपी योजना यशःवी र या पुण कर यास बएसयुपी वभागातील उपआयु , का.अिभयंता 
उपअिभयंता किन  अिभयंता,याचंा िसंहाचा वाटा रा हलेला आहे यांनी या योजनेत खुप मेहनत घेतलेली 
अस यामूळे यांना एक अित र  वा षक वेतनवाढ मंजरु कर यात यावी असा माझा ूःताव आहे.   

संजय मोरे ऑ टोबर २०१२ ला २११७१ घरे मंजरु होती १९६४० घरे ृज आवूट केले हणजे अिंतम रेखांकर केले 
यापेक  एकूण १८८०१  धरांना माक आवूट दलेले असून १५०० घराचे बांधकाम िश लक आहे.  

आयु  स या माक आवूट दलेले एक ह  घराचे बांधकाम कर याचे  िश लक नाह ,आपणास जे िश लक घरे 
दसून येत आहे या  घराचा बहमजली इमारती समावेश आहेु . कृपया सभागहृाचा गैरसमज कर यात येवू 
नये. ौी अधांरे कायकार  अिभयंता आपणास घराची स वसतर मा हती देतील.  

का.अिभयंता बएसयुपी  कि शासनाने बएसयुपी योजने अतंगतची घरकुले व या ूमाणातील मुलभतू सु वधांचा िनधी द. 
११.११.२०१४ या बैठक म ये कपात केला, सदर बैठक म ये एकूण मंजरु २७९८५ घरकुलापैक  ३२०९ 
घरकुल १ ते १० ूक पाम ये र द केले या अगोदर एन टसी िमल ूक प ५१३६ घरकुलाचा जागे अभावी  
कि शासनाने  द.९.९.२०१४ रोजी या बैठक म ये र द केले हणून एकूण मंजरु घरकुलापैक   १९६९० 
घरकुलाचे उ द  दे यात आले यांतरह  सदर उ द ाम ये बदल झाला असून डपीआर  १ ते १० मधील 

(२१) 
 २४३ घरकुले व ॄ हपुर   डपीआर ११ मधील ५९६ घरकुले असे एकूण ८३९ घरकुल व ूमाणाम ये 

मुलभतू सु वधाचा िनधी र द कर यात  आला आहे. यानुसार  एकूण सुधार त अिंतम उ द ानसुार १८८०१ 
घरकुले व या ूमाणात मुलभूत सु वधाचे कामे करणे आहे.   

संजय मोरे  स या १५०० घराचे बांधकाम िश लक आहे. शासना या िनदशाूमाणे आ ह  चार ठराव क न दले या 
ूभागात नागर क राहतो तेथे घर िमळत नसेल तर दसु-या ूभागात याला घर बांधून दे यात यावे. 
आवँयकते जेथे जेथे  घरे देता येईल याूमाणे नागर कांना िश लक घराचे इ ृा सह त बांधकाम क न 
दे यात यावे अशा ूकारचे ठराव आ ह  क न दलेले आहे. याूमाणे नागर कांना िश लक घराचे बांधकाम 
क न दे यात यावे अशी आमची मागणी आहे.  

आयु  स या एकाह  घरांचे बांधकाम िश लक रा हलेले नसुन आता कि शासनाने बएसयुपी योजना बदं केलेली 
अस यामूळे  आता आपण  घराचे बाधकाम क  शकत नाह , जे  नागर क घरासाठ   वंिचत आहेत यांना  

   अटल अमतृ िमशन म ये ूाधा य दे यात येईल.अशीच सव सभागहृाची  भावना आहे.    

महापौर    ूःतावा या अनुषंगाने दे यात आले या अहवालाची न द घे यात येते. 
ठराव ब. १४०     ठराव  
       नांदेड वाघाळा शहर महानगरनपािलका  ेऽातील डपीआर-१ ते डपीआर-११ मधील डपीआर-३ वगळता कि शासना या 
सीएसएमसी (CSMC) ने एकूण  १९६४० धरकुल सं या अिंतम क न  माच २०१७ पयत पुण करावयाचे आहे. कि शासना या मंजरु नूसार 
डपीआर व झोपडपटट  िनहाय महानगरपािलकेने काम पूण कर याचे िनयोजन केले आहे. याअनुषंगाने महानगरपािलका ह द तील 
को या झोपडपट  वःतीम ये कती घरकुल सं या Freezeout  केलेली आहेत व या सबंिधत वःतीम ये झोपडपटट  िनहाय कती 
घरकुलाचे माकआवूट झाले कती घरकुल पुण झाले आहेत व उवर त घरकुलाची ूगती काय आहे याबाबतचा आिंथक ःथतीसह स वःतर 
अहवाल खालील ूमाणे सभागहृासमोर ठेव यात आला याची न द ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.  

      अहवाल 

 कि शासनाने  बएसयुपी योजने अतंगतची घरकुले व या ूमाणातील मुलभूत सु वधांचा िनधी द.११.११.२०१४ या बैठक म ये 
कपात केला,सदर बैठक म ये एकूण मंजरु २७९८५ घरकुलापैक  ३२०९ घरकुल  १ ते १० ूक पाम ये  रद केली या अगोदर  एन टसी 
िमल ूक प ५१३६ घरकुलाचा जागे अभावी  कि शासनाने  द.९.९.२०१४ रोजी या बैठक म ये र द केला हणून एकूण मंजरु 
घरकुलापैक   १९६९० घरकुलाचे उ द  दे यात आले यांतरह  सदर उ द ाम ये बदल झाला असून डपीआर  १ ते १० मधील २४३ घरकुले 
व ॄ हपुर   डपीआर ११ मधील ५९६ घरकुले असे एकूण ८३९ घरकुल व ूमाणाम ये मलुभूत सु वधाचा िनधी र द कर यात  आला 
आहे. यानुसार  एकूण सुधार त अिंतम उ द ानुसार १८८०१ घरकुले व या ूमाणात मुलभतू सु वधाचे कामे करणे आहे.  

 कि शासना या बएसयुपी योजनेतील घराचे बांधकामासाठ  कि शासनाचे  अनुदान  .५६४.७१ कोट  होते यापैक   ५६४.३३ 
खच झाले ,रा य शासनाचे .९४.२४ कोट  होते यापेक  १०३.७८ कोट  खच झाले, महानगरपािलकेचा १४.४७ कोट  सहभाग 
न दवावयाचा आहे. लाभा याचा सहभाग  .५४.१४ कोट  होती यापैक  लाभा यानी फ  २०.२७ कोट  चा सहभाग न द वलेला आहे.  
वषय ब.१२     ूःताव  

     नांदेड वाघाळा शहर महानगरािलका २०१५-२०१६ कर ता मालम ाधारकाना मालम ा कराचे मागणी बल ई-ग हन स दारे न याने 
अमलबजावणी कर यात येत अस याने मालम ाधारकाना मागणी बल िमळ यास  वेळ लागला यामूळे जे मालम ाधारक १० फेॄूवार  
२०१६ पुव  मागील मालम ा कर व पाणी पट  कराची थकबाक  भरतील याना ५० ट के शाःतीत सुट दे यास व तसेच सन २०१५.२०१६ 
चालू आिथक  वषाचा यासंपण मालम ा कराचा  व पाणी पट  कराचा भरणा करतील यांना १०० ट के मालम ा कराची पाणी पट कराची 
शाःती माफ कर यास मा यता दे यात आली होती परंतु या योजनेची मोठया ूमाणात जा हरात झालेली नस यामूळे ब-यावँया 
मालम ाधारकांना मा हती िमळाली नस यामूळे मालमताधारकांनी योजनेची  मुदतवाढ कर याची मागणी केली असून या योजनेस  
मालम ाधारकांचा चांगला ूितसाद िमळत अस यामूळे शाःतीमाफ या योजनेस मुदतवाढ कर यास मा यता देणे बाबत.  
सुचक:- वरििसंघ गाड वाले               अनुमोदक :- संजय मोरे  

वरििसंघ गाड वाले   शाःती माफ या योजनेस ३१ माच २०१६ पयत मुदतवाढ दे यात यावी.  

महापौर शाःती माफ या योजनेस ३१ माच २०१६ पयत मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच  सभेत 
कायम कर यात येतो.  

ठराव ब.१४१     ठराव 

     नांदेड वाघाळा शहर महानगरािलका २०१५-२०१६ कर ता मालम ाधारकाना मालम ा कराचे मागणी बल ई-ग हन स दारे न याने 
अमलबजावणी कर यात येत अस याने मालम ाधारकाना मागणी बल िमळ यास  वेळ लागला यामूळे जे मालम ाधारक १० फेॄूवार  २०१६ 
पुव  मागील मालम ा कर व पाणी पट  कराची थकबाक  भरतील याना ५० ट के शाःतीत सुट दे यास व तसेच सन २०१५.२०१६ चालू आिथक  
वषाचा यासंपण मालम ा कराचा  व पाणी पट  कराचा भरणा करतील यांना १०० ट के मालम ा कराची पाणी पट  कराची शाःती माफ 
कर यास मा यता दे यात आली होती परंतु या योजनेची मोठया ूमाणात जा हरात झालेली नस यामूळे ब-यावँया मालम ाधारकांना मा हती 
िमळाली नस यामूळे मालमताधारकांनी योजनेची मुदतवाढ कर याची मागणी केली असून या योजनेस  मालम ाधारकांचा चांगला ूितसाद िमळत 
अस यामूळे शाःतीमाफ या योजनेस द.३१ माच २०१६ पयत मुदतवाढ दे यास ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 



 
(२२) 

         पुरवणी वषय प ऽका 
महापौर  सभागहृाने घेतले या िनणयाूमाणे आयु ांनी सादर केलेला पुरवणी वषय प ऽकेवर ल वषय ब.७  

सभागहृासमोर िनणयासाठ   ठेव  यात येत आहे. यावर सभागहृाने िनणय यावा.  

आनंद च हाण  शासन िनणया नुसार ूभाग ब. ५ म ये मुलभूत सोई सु वधांचा वकास कर यासाठ  महानगरपािलके या 50% 

हँयाची र कम . 2.10 कोट  महानगरपािलकेत िनधी वग क न कामे हाती घे यासाठ  मा यता दे यात यावी.  
वरििसंघ गाड वाले  ूभाग ब. ५ म ये मुलभूत सोई सु वधांचा वकास कर यासाठ  . ४.२० कोट या र कमेस  ूशासक य व 

आिथक मा यता दे या या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे. 
सर जतिसंघ िगल  शासनाने ूभाग ब.५ म ये वकास कामासाठ  मा यता दलेली अस यामूळे ूशासनाचे ूःतावा मा यता दे यात 

यावी व हा ठराव  याच सभेत कायम कर यात यावा.    
वषय ब. ७       

महारा  शासन, नगर वकास वभाग,शासन िनणय बमांक- संक ण -2015/ ू.ब. 80/ न व-16 तंऽालय, मंुबई-32 दनांक 17 नो हबर 2015 

अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील महानगरपािलका ेऽात मुलभुत सोई सु वधांचा वकास योजने अंतगत ``ूभाग ब. 5 म ये मुलभुत 

सु वधा वकास कामे कर यासाठ `` महानगरपािलकेस .2.10 कोट  वतर त कर यात आले असुन महापािलकेचा तेवढाच सहभाग . 2.10 कोट  असे 

एकुण .4.20 कोट  र कमेतुन मुलभुत सोई सु वधा पुर वणे अंतगतची कामे ूःता वत कर यात येत असुन शासन िनणय ब. जीईएन-2008/ ू.ब.08/ 
न व-16 मंुबई 32 दनांक 29 ऑग  2008 नुसार ज हाःतर य सिमतीकडे ूःताव मा यतेसाठ  सादर करावयाचा आहे.  मुलभूत सं वधा या वकासाठ  

.4.20 कोट या ूःता वत कामा या ूःतावास  मा. ज हािधकार  माफत ज हाःतर य सिमतीकडे मा यतेसाठ  पाठ व यास व शासन िनणय नुसार 
महानगरपािलके या 50 % हँयाची र कम .2.10 कोट  महानगरपािलकेत िनधी उपल धते नुसार वग क न ूाधा याने  कामे हाती घे यासाठ  ूःताव 

मंजुर ःतव सव साधारण सभे या मा यतेःतव सादर.                                                  
महापौर    आयु ांचा ूःताव मंजुर कर यात येतो.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.           

ठराव ब. १४२     ठराव  
महारा  शासन, नगर वकास वभाग,शासन िनणय बमांक- संक ण -2015/ ू.ब. 80/ न व-16 तंऽालय, मंुबई-32 दनांक 17 नो हबर 2015 

अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील महानगरपािलका ेऽात मुलभुत सोई सु वधांचा वकास योजने अंतगत ``ूभाग ब. 5 म ये मुलभुत 

सु वधा वकास कामे कर यासाठ `` महानगरपािलकेस .2.10 कोट  वतर त कर यात आले असुन महापािलकेचा तेवढाच सहभाग . 2.10 कोट  असे 

एकुण .4.20 कोट  र कमेतुन मुलभुत सोई सु वधा पुर वणे अंतगतची कामे ूःता वत कर यात येत असुन शासन िनणय ब. जीईएन-2008/ ू.ब.08/ 
न व-16 मंुबई 32 दनांक 29 ऑग  2008 नुसार ज हाःतर य सिमतीकडे ूःताव मा यतेसाठ  सादर करावयाचा आहे. कर ता मुलभूत सोई सु वधांचा 
वकासाठ  .4.20 कोट या ूःता वत कामा या ूःतावास  मा. ज हािधकार  माफत ज हाःतर य सिमतीकडे मा यतेसाठ  पाठ व यास ह  
नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते, तसेच उपरो त शासन िनणया नुसार महानगरपािलके या 50 % हँयाची र कम .2.10 कोट  

महानगरपािलकेत िनधी वग क न कामे हाती घे यासाठ  ह  नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  
महापौर  पुरवणी वषय प ऽका ःथिगत कर याचा िनणय घे यात आ याने  आज या सभेचे कामकाज संप याचे जा हर 

कर यात येते,  शेवट  रा िगत हण यात येईल. 
शेवट  रा िगत हण यात आले.  

 
                             ःवा र त/-                                                ःवा र त/- 
                            नगरसिचव,                                                  महापौर,   
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड .                      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 


