
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.  
  सोमवार द. 27.7.२०१५  रोजी सकाळ  ११.००  वाजता नावंामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे 
ूशास कय इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  
क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथाई सिमतीचे सदःय उप ःथत होते. 
                             ौी  वनय वँ वांभरराव पाट ल ,सभापती 
          सवौी  
    पवळे उमेश देवराव    वाजेदा त बसुम अथर उल ईमान 

गाडगे शकंर जयवंतराव   चाऊस हसीना बेगम साबेर  
कशोर कशनलाल यादव,  अ.हबीब अ.र हम बागवान  
बावजीर शेख हबीब शेख अ द लाु      मोरे संजय गंगाधर       

   अ नेवार गंगासागर सं दप  इंदबाई िशवाजीराव घोगरेू  

ू वण बालाूसाद बयाणी  वनयकुमार जग दश गुरम 

संिगता पृ  वीराज राओऽे     योती महि खेडकर  
        सिलमा बेगम नु ला खान     
सभापती  सव ूथम उप ःथत स.सदःय, ूािधकृत अिधकार  ौी वजयकुमार मुंडे, मु  य लेखा प र क ौी आर.एस.कोलगणे, 

मु  य वै कय अिधकार , डॉ.आिसफ ौी िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता,ौी समुीव अधंारे, का.अिभयंता बएसयुपी व 
सव वभाग ूमखु, े ऽय अिधकार  याचे ः वागत क न आज  या सभे या कामकाजास सु वात कर यात येते. 

संजय मोरे दनांक ११.१२.२०१४ रोजी झाले या ःथायी सिमती या सभेत आय यावेळ  एक वषय घे यात आला. दनांक 
२३.०२.२०१५ रोजी झाले या ःथायी सिमती या सभेत आय यावेळ  १४ वषय आ ण दनांक ११.0५.२०१५ रोजी 
झाले या ःथायी सिमती या सभेत आय यावेळ  १५ वषय घे यात आले हे सव आय यावेळ चे वषय सभागहृाची 
दशाभूल क न िनयमबाहय घे यात आलेले असुन ते िनयमानुसार सभागहृात वाचनु न दाख व यात आ यामुळे हे सव 
आय यावेळेसचे ूःताव र  क न ते पु हा वषय प ऽकेवर घेवुन सभागहृासमोर मा यतेसाठ  आणावेत असा माझा 
ूःताव आहे.   

उमेश पवळे ौी मोरे यांनी जे सांगीतले ते खरे आहे का याबाबत नगरसिचव यानंी खुलासा करावा. 
वनय गुरम नगरसिचवानंी आ हाला मा हती दयावी क  आय यावेळेस जे ूःताव पार त कर यात आले ते सभागहृासमोर  वाचुन 

दाखवून  आले होते का 
नगरसिचव  मागील सभेचे इितवृ  कायम कर याचा वषय जे हा सभागहृात मांड यात येईल यावेळ  इितवृ ात काह  चुक चे नमूद 

केले असेल ती बाब पठािसन अिधका-यां या िनदशनास आणून देवून पठािसन अिधका-यास यो य वाटतील तर 
िनयमानसुार अशा द ः या करता येतीलु . अशी तरतूद आहे यामूळे आज या सभेत मागील सभे या ठरावावर आज 
कोणताह  िनणय घेता येणार नाह . मागील सभेचे इितवृ ाचा वषय सभेसमोर येईल यावेळ  चचा कर यात  यावी.  

संजय मोरे  महानगरपािलका ःथायी सिमतीचे कामकाज िनयमावली म ये नगरपािलका सिचव ू येक सभेत उप ःथत असले या 
पािलका सदःयांची नांवे आ ण अशा सभेतील कामकाज या सबंधीचे कायवृ  पािलका सभेनंतर दोन दवसात कंवा 
यांनतर श य ितत या लवकर तयार कर ल अशी तरतूद आहे. मागील दोन सभेत जे आयतेवेळ  ३० वषय घे यात 
आले ते सभागहृात वाचुन दाख व यात आलेले नाह  यामुळे ते सव ठराव र  क न ते वषय पुढ ल सभेत वषय 
प ऽकेवर घेवुन यावर िनणय घे यात यावा. यावर सभागहृात मतदान घेवुन िनणय यावा. 

सभापती मागील सभेचे इितवृ  कायम कर याचा वषय वषयप ऽकेवर नाह  यामुळे आज या सभेत जे वषय वषयप ऽकेवर 
आहेत यावर चचा कर यात यावी. दसु-या वषयावर चचा करता येणार नाह . 

उमेश पवळे ौी मोरे यांनी जो ू  उप ःथत केला यावर ूथम िनणय घे यात यावा. दादागीर  कर यात येवु नये. 
वनय गुरम मागील सभेत काय िनणय झाले याची मा हती सभागहृास देणार आहात कंवा नाह . आय यावेळेस जे वषय  घे यात 

आले ते सभागहृासमोर मांड यात आले होते काय. 
संजय मोरे आय यावेळस या ३० वषयावर मतदान घेवुन बहमताने िनणय घे यात यावाु . दादागीर  क न िनयमबाहय काम क न 

घे यात येत  आहेत.  अशी दादागीर  चालणार नाह .   
सभापती ःथायी सिमती या सव सदःयां या मा यतेने अिधिनयमातील तरतुद नुसार आय यावेळेस या वषयांना मा यता दलेली 

आहे. नगरसिचव यांनी केले या खुलाँयाूमाणे मागील सभेचे इितवृ  ःथायी सिमती या समोर मा यतेसाठ  ठेव यात 
येईल. ू ो राचा तास सव साधारण सभेत असतो परंतु ःथायी सिमती या सभेत ू ो राचा तास नसतो. आपणास 
आज या सभेत जे काह  ूःताव मांडावयाचे होते ते ूःताव ३ दवस अगोदर ावयास पा हजे होते. आपणास या 
वषयावर वरोध न दवायचा आहे तो न दवावा याची न द घे यात येतील इतर वषयावर चचा कर यात येवु नये 
वषयप ऽकेवर बोलावे. 

 
 



(२) 
वनय गुरम सभापतींनी दंडेलशाह  क  नये. आम या ःवत: या हता या वषयावर बोलत नसुन आ ह  महानगरपािलके या 

हता या वषयावर बोलत आहोत. स.सदःय आय यावेळेस पार त केले या ठरावास मा यता देणे बाबत बोलत आहेत. 
सभापतींनी स.सदःयांबाबत चांगली भाषा वापरावी. 

उमेश पवळे मागील सभेचे इितवृ  कोण या सभेत ठेव यात येणार आहे याची तार ख दे यात यावी. 
संजय मोरे ःथायी सिमतीने दनांक ११.१२.२०१४ अ वये ठराव ब.१२५ अ वये बीएसयपुी अतंगतची कामे कंऽाटदारांना कामे 

दे यासाठ  सभापती ःथायी सिमती यां या अ य तेखाली २ ःथायी सिमती या सदःयासह आयु  यांची  उप सिमती 
कायम क न यांना अिधकार दे यात आले होते, परंतु या उप सिमतीत ःथायी सिमतीचे तीन सदःय  यावयास पा हजे 
होते, परंतु दोनच सदःय घे यात आले. यामळेु दनांक ११.१२.२०१४ रोजी संमत केलेला ठराव ब.१२५ र  कर यात 
यावा असा माझा ूःताव आहे. 

उमेश पवळे ौी मोरे यांचे ूःतावावर बहमताने िनणय घे यात यावाु . ौी संजय मोरे यां या ूः तावा या बाजनेु यांना मत 
न दवावयाचे आहे यांनी हात वर क न मत न दवावे.  
खालील सदःयांनी ौी संजय मोरे यांनी मांडले या ूःतावा या बाजनेु हात वर क न आपले मत मांडले. 
१) ौी उमेश देवराव पवळे २) ौी गाडगे शकंर जयवंतराव ३) ौी मोरे संजय गंगाधरराव  
४) सौ.अ नेवार गंगासागर सं दप ५) सौ.इंदबाई िशवाजीराव घोगरे ु ६) ौी ू वण बालाूसाद बयाणी ७) ौी 
वनयकुमार जग दश गुरम ८) सौ.संिगता पृ वीराज राओऽे ९) सौ. योती महि खेडकर  १०) ौीमती सिलमा बेगम 
नु ला खान 

नगरसिचव महानगरपािलका ःथायी सिमतीचे कामकाज िनयमावलीतील तरतुद नुसार ःथायी सिमतीने  पार त केले या एखादया 
ठरावास फेरफार कंवा तो र  कर याचे ूःता वत कर यात आले असेल तर अँया सभेची  सव साधारणता: तीन पणु 
दवसाची नोट स दे यात येईल, आ ण अशा सभेत यास या ठरावात फरबदल करावायाचा असेल कंवा तो र  
करावयाचा असेल तो ठराव आ ण अशा ठरावात फेरफार कर यासंबंधीचा कंवा तो र  कर या संबंधीतचा ूःताव कंवा 
सूचना तया नोट सीम ये दे यात आलेला पा हज ेअशी तरतुद आहे. ठराव बमांक १२५ हा पार त होवुन ८ म ह याचा 
कालावधी झालेला असून याची अमंलबजावणी झालेली आहे. यामुळे ौी संजय मोरे यांनी िनयमानूसार ूःताव ावा.  

वनय गुरम आज या वषय प ऽकेवर जवळपास ५७ वषय असुन या वषयाची वषय प ऽका आ हाला शिनवार  राऽी िमळाली 
र ववार  सु ट चा दवस होता यामुळे या ५७ वषयावर अ यास कर यास वेळ िमळालेला नाह  यामुळे आजची सभा 
८ दवसा कर ता तहकूब कर यात यावी  
तसेच मागील सभेतील आय यावेळस घे यात आले या वषयाची याद  द यात यावी.  यानुसार सदर याद वर तहकूब 
सभेत आ हाला िनणय घेता येईल. 

संजय मोरे ौी वनय गुरम यांनी ५७ वषयावर अ यास कर यासाठ  वेळ दे याची मागणी क न सभा तहकूब कर याची मागणी 
केलेली आहे.  यानुसार आजची सभा तहकुब कर यात यावी.  

उमेश पवळे वषय प ऽकेवर ५७ वषय आहेत. स.सदःयांना या वषयांवर आ यास कर यासाठ  ८ दवसाचा वेळ दे यात   
 यावा. 
संजय मोरे सभा  तहकूब कर याचा यांचे मत आहे यांनी हात वर क न आपले मत न दवावे. 
सभापती आज या वषय प ऽकेवर मह वाचे वषय आहेत. कच-यांचा ू  आहे, बीएसयुपी अतंगत गोर गर बां या घरकुलांचा ू  

आहेत, दिलतवःतीचे ू  आहेत व इतरह  नागर कांना नागर  सु वधा पुर व याचे मह वाचे वषय अस यामुळे आजची 
सभा तहकूब कर यात येवु नये. 

संजय मोरे सभा तहकूबीचा िनणय बहमताने घे यात यावाु . यांना सभा तहकूब करावी असे वाटते यांनी हात वर करावे. 
  खालील सदःयांनी सभा तहकूब कर या या बाजुने हात वर क न आपले मत न द वले. 

१) ौी उमेश देवराव पवळे २) ौी गाडगे शकंर जयवंतराव ३) ौी मोरे संजय गंगाधरराव  
४) सौ.अ नेवार गंगासागर सं दप ५) सौ.इंदबाई िशवाजीराव घोगरे ु ६) ौी ू वण बालाूसाद बयाणी ७) ौी 
वनयकुमार जग दश गुरम ८) सौ.संिगता पृ वीराज राओऽे ९) सौ. योती महि खेडकर  १०) ौीमती सिलमा बेगम 
नु ला खान 

सभापती  आजची सभा तहकूब कर यात येते.  
 
 
        ःवा र त/-                                                                ःवा र त/- 

नगरसिचव,                 सभापती, 
          नांवाशमनपा, नांदेड.                        ः थायी सिमती,   
                 नांवाशमनपा, नांदेड. 
 


