नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
(अथसंक पीय वशेष सभा)

शिनवार,

( दनांक 29.03.2017 रोजीची सवानुमत तहकुब कर यात आलेली )

द. 01.04.2017 रोजी सकाळ 11.00 वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची अंदाजप क य

महानगरपािलके या कै. शंकररावजी च हाण सभागृ हात भर व यात आली होती.
उप थती न दणी र ज टर म ये
सव ी

ीमती/

वामी, महापौर

कुरेशी शफ अहेमद

क याण बालाजी द राव

कोकाटे नागाबाई भुजंगराव

च हाण आनंद शंकरराव

ीिनवास आश ना

पवळे उमेश देवराव

फा ख अली खाँ इलीयास खाँ

अंजुम बेगम शेख अफरोज

क याणकर बालाजी दे वदासराव

भवरे कशोर दामोधर

कदम शीला सुनील

मोद मुरलीधराव खेडकर

वाजेदा तब सुम अथर अली खाँ

स.जानी म.कासीम

जाधव जय ी आनंद

गुरम वनयकुमार जग दश

मोकले सोनाबाई रामचं

पोकणा नवलकुमार ओम काश

गाड वाले वर िसंघ जगतिसंघ

जंदम पावती यंकटेश

उमरे कर अशोक रावण

मु दरज कमलबाई राम वामी

गाडगे शंकर जयवंतराव

गायकवाड अंजली सुरेशराव

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

सिलमा बेगम नु

दे शमूख बालासाहे ब गंगाधराव

शमा पु पाताई राजेश

िगल सर जतिसंध पंजाबिसंघ

अ.हबीब अ.र हम बागवान

बपाशा बेगम स. वलीओ ीन

अ दल
ु फसीया फरदोस

अ.स ार अ.गफुर

आसीया बेगम अ.हबीब बागवान

स.शेर अली स.महे बुब अली

इशरत फातेमा अ.शमीम

कुरेशी चाँद पाशा खाजा

तेहसीन बेगम अ.समद

फा ख हसे
ु न कासीम साब

चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस
गु खुद सुंदरलाल कशनलाल

बावजीर शेख हबीब शेख अ दल
ु

तकौर दलीपिसंघ

दे शमुख मंगला गजानन

सौ.लिलता मुंकुंदराव बोकारे

वनय व वांभरराव पाट ल

जमदाडे क णा िभमराव

घोगरे इं दबाई
िशवाजीराव
ू

अड.बन शाम वामनराव

अल केसर हसन बन उमेद

येवनकर वजय हराचंद

वषय

सुदशना महेश (बाळु ) खोमणे

मोरे संजय गंगाधरराव

अिभषेक रमेशराव सौदे

महापौर.

अ.लितफ अ.मजीद

सोड गु

गायकवाड वैजयंती िभमराव

साबां व,

राखेवार सितष शेष पा

रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह

ठाकुर अ नपुणा ज मुिसंह

सभे या अ य

लाखान

गफारखान गुलाम महमंद खान

अनुजा अिमतिसंह तेहरा

उपआयु त, वकास,

काबरा रामनारायण रामदे व

थानी मा. सौ. शैलजा कशोर

कदम व ास बालाजी

वामी, महापौर हे होते तसेच

ी कोलगणे, मु य लेखाप र क, डॉ. सौ. सुमती ठाकरे,

ी सिमर उ हाळे आयु त,

. मु य वै कय अिधकार ,

ी सु ीव अंधारे कायकार अिभयंता पापु, व महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु त, व सव वभाग
सुरवातील नेहमी

. १ :-

माणे वंदे मातरम हे सामू हक िगत

हण यात आले.

ी र ाकर वाघमारे ,

ी िगर ष कदम, कायकार
मुख उप थत होते.

सवानुमते तहकुब केलेली वशेष अथसंक पीय सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येते.

मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९५ या अिधन राहन
ू मा. आयु

यांनी सादर केलेले व

सभा

वा र क न सदर सभेस खालील स.सद य उप थत होते.

मा. सौ. शैलजा कशोर

सातेलीकर

वशेष

थायी सिमतीने मुंबई

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९६ नुसार केले या िशफारशी नुसार सालसन

२०१६-२०१७ चे सुधार त अंदाजप क व सालसन २०१७-२०१८ चे मुळ अंदाजप क मंजूर करणे बाबत.

वरोधी प नेता

(2)

आपला टॅ स 37 कोट पे ा वर जात न हती, आपण या वष चा टॅ स चांगला गोळा केला आहे. मालमता
कराची वसुली ह उप आयु

यांनी

साहेबां या मागदशना माणे केली आहे
कंदेवार साहे बांनी
स. शेर अली

यासाठ मी आयु

. 55.5 कोट ची वसुली केली अस याने

साहेबांचे अिभनंदन करतो. तसेच उप आयु
यांचेह

अिभनंदन करतो

मालम ा कराची वसुली केले या सव ट मचे पु पगु छ देवून स कार करावा. यावष 55.50 कोट ची वसुली
केली आहे.

या सव ट मचे अिभनंदन करतो.

करावा, आ ण

यांनी चांगली वसुली केली आहे.

यामुळे यांचा सभागृ हात स कार करावा.

आता खेडकर साहेबांनी जो
आयु

ताव मांडला आहे

साहेबां या मागदशनाखाली

ी कंदेवार उपआयु

यांना दोन वाष क वेतन

यांनी वसुलीचे काम अ यंत चांगले केले आहे

याला माझे अनुमोदन आहे. मालम ा कराची वसुली मा.

ी संतोष कंदेवार उपायु

यांनी यावष

यांचे या ठकाणी अिभनंदन करतो. परं तू एका वसुली िलपीकांने 30 हजार

तुमचे पैसे कमी क न दे तो
अशोक उमरेकर

यांचा सभागृहात

पु पगु छ देवून स कार करावा. मी मा. महापौर, उप महापौर, यांनी स कार करावा.

वाढ दे यात या यात
स. सरजीतिसंघ गील

यां या अिधन थ कमचार यांनी केली आहे. ह वसुली मा. आयु

.55 कोट ची वुसली केली आहे
पयाची मागणी केलेली आहे.

हणुन पैशाची मागणी करतात अशा कमचा-यावर ता काळ कायवाह करावी.

यांना िनलंबीत करावे. जशी ढवळे यां यावर कायवाह केली तशी या कमचा-यावर दे खील कायवाह करावी.

हा जो

कार घडला आहे तो अ यंत वाईट आहे . मा या

वाडातह असेच वसुली िलपीक कर त आहे त. मी

यांना बोलावून सांगीतले क अशा गो ी घड या नाह पाह जे, संबधीत क चा-यावर कायवाह कर यात यावी.

कंदेवार साहेबांनी वसुली केली ती अ यंत उ लेखनीय आहे 37 कोट पे ा जा त िनधी आजपयत मनपाने
वसुल झालेला नाह . 55 कोट ची वसुली
दपकिसंह रावत

अिभनंदन करतो.

ी कंदे वार साहे बांनी जी वसुली केली आहे ती चांगली आहे.

वसुली के याने यांचेह अिभनंदन.
आपण अिधका-याची

सौ. अनुजा तेहरा
अिभषक सौदे
फा ख अली खाँ

यांनी के यामुळे

शहरात

शासन कसे राबवावे हे

ी कंदे वार साहे ब व

करते. या टमचे
ी कंदे वार

यां या ट मचे अिभनंदन, या ट मचे

मुख या महापौर आहे त

ी कंदेवार यांचे

क

मुख महापौर मॅडम, आयु

या मुळे यांचे वशेष अिभनंदन करते.

यांचेह अिभनंदन

नये. अ वकसीत भागासाठ बजेटम ये तरतुद करावी.

यामुळे मी आयु , महापौर यांचे देखील अिभनंदन करतो. रा ी या बारावाजेपयत

यामुळे
सोपे

यांनी वसुलीचे

भागातील 40 लाखाचे कामे करावीत. आ हाला िनवडणूक ला

तानचा वषय मी यापुव चे मांडलेला होता. महापौर साहेब आपण

आव ासन दले होते क , हे काम आठ दवसात होवून जाईल.

बल भरले असतांना शा ती कशासाठ दे यात येत आहे. बल कले टरला आ ह पैसे पु हा बल वाढू न आले

मी चौकशी केली असता बल कले टर
बलात

हणतो क , साहे ब सगळयांचे बल वाढू न आलेले आहे ले

आहे. जर

या र कमेचा समोवश होत असेल तर ह बाब यो य नाह . संगणकाम ये

काय सुधारणा करावया या या वर त कर यात या यात.
ी कंदेवार साहेबांनी चांगली वसुली केली

यांचे मी अिभंनदन करते. सुंदर शहर चांगले शहर. आयु

साहेबां या मागदशनाने वसुली झालेली आहे. स या पाणी पुरवठा हा रोग यु
प याचे श य नाह . शहरात मोठया

गफार खान

शंसा केली पा हजे नाह .

वागत क न अिभनंदन करतो. टमचा कॅ टन हा चांगला असला क , मॅच जंकणे

नागर कांना पैसे भ नह

आंनद च हाण

ी कंदे वार साहेबांनी दाखवून दले आहे .

व ट मचे अिभनंदन करतो. मा या भागात पावसाळयात खुप सम या िनमाण होतात.

मा या भागाकडे दल
ु
असते.

यां या ट मचेह

े य अिधकार यांनी सु दा

मी आयु ांचे सु दा अिभनंदन करतो यां याच मागदशनाने वसुलीत वाढ झालेली आहे.

सामोरे जावे लागते. आसरानगर या क

सौ. लिलता बोकारे

यां यासोबतचे

शंसा केली क ते अिधका-याला घेवून जातात. आपण जा त

काम केले आहे . ह वसुली झा यामुळे आम या

रामनारायण काबरा

यांचे मी अिभनंदन करतो

होत आहे

यामुळे पाणी

माणात कच-याचे ढग आहे त कोणीह कचरा उचल यास येत नाह .

मागील चार मह यापासुन सफाई कामगाराचे वेतन बंद आहे.

आतापयतची जी वसुली झाली आहे तो िनधी वाडासाठ वापर यात यावा अशी सभागृहास माझी वनंती आहे .
सगळयांनी अिभनंदनाचा

ताव मांडलेला आहे. एक जानेवार

2017 ला शासन िनणयानुसार महारा

शासनाचे मी अिभनंदन करतो क 600 फुटापयत या अनािधकृ त बांधकाम शा ती या वगळले या आहे त.
आम या मु लीम समाजात पडदा ठे व याची प दत आहे
बांधकाम

या एर यापयत देखील मनपाने

हणुन शा ती लावलेली आहे. 600 फुट ते 1000 फुटापयत बांधकाम केले

ह जी योजना सु

झाली

यावे. मा या एर यात उपायु

यानुसार सायंकाळ सात वाजता या नंतर वसुली मेळा याचे आयोजन कर यात
, सहा यक आयु ,

े य अिधकार वसुली िलपीक

यांनी वसुली केली आहे.

मा या भागातुन 2 ते 3 लाखापयत वसुली होत आहे. कंदे वार हे आमचे अिधकार नस याने
वेतनवाढ चा

अनिधकृ त

यांना 50 ट के शा ती

ताव मंजूर क न दे यात यावा. बजेट पास कर यासाठ

यां या वाष क

वलंब होवू नये या कर ता संगळयाच

(3)

पदािधका-याने आपले मत मांडावे अशी
बाळासाहे ब देशमुख(तरोडा)

वनंती आहे हे बजेट लवकरात

अमंलबजावणी कर यात यावी.

मनपाची आिथक प र थीती डबघाईला असतांना
करतो. येणा-या काळात राम नवमी,

लवकर पास क न

ी कंदे वार व टमने चांगली वसुली केली

यांची

यांचे अिभनंदन

िभमजयंती असे सण आहेत. कमचा-यां या दोन मह या या पगार

वर त कर यात या यात. एटु झेड कंपनीने 6 लाखा जनतेला वेठ स धरले आहे या कंपनीला त काळ गु हा

अ दल
ु सतार

दाखल क न लॅक िल टम ये टाकावे.

ी कंदेवार साहे बांचे अिभनंदन करतो आ ण

यांनी पैसे भरले

या जनतेचे आभार य

हा काळ नोट बंद चा होता. मोद जींचे आपण अिभनंदन केले पा हजे. कारण
झाली आहे . आपला 155 कोट कर आहे .

यातुन आपण फ

करतो. सवात

थम

यामुळेच आपली एवढ वसुली

55 कोट वसुल केले

यात कोणती मोठ गो

आहे . वसुली केली पण वाडा या वकासाचे काय व पगार वर क ती खच होत आहे याचाह खुलासा दला
पा हजे. आप या खशात पैसे कती ओत याचाह आपण खुलासा केला पाह जे. आमचे
होते

यांनी मनपा सोडन
ू

तर उपकार

गेले ते हा

यांनी 14 कोट

ी कु ं दकर साहेब

पये िश लक ठे वले होते. गु द
े ाराचे थोडे पेमेट केले

समजायचे कारण नाह आप या जवक काय काम आहे

हे सांगावे कमचार बसून राहत आहे त.

आप या कडे कोण या योजना चालू आहे त. डॉ टरांची पगार 25 हजार व न 40 हजार कर यात आली आहे .
मेट सचे काम होत नाह याचा खुलासा कर यात यावा. एक वसुली िलपीक 30 हजाराची मागणी करतो.
यामुळे मनपाची बदनामी होते. येणा-या 6 मह यात आमचे िनवडणुका आहे त यातील 15 कोट बाजूला
काढू न वाडाचा वकास करावा आ ह

िनवडन
ू आलो आहोत या वाडाचा वकास करावा. सगळयाचे अिभनंदन

कर यात यावे. शासनाने सात कोट पाठवले
महापौर

कोट चे अनुदान आहे
उपायु

याचा काय वनीयोग करणार तेह सांगावे. शासनाकडन
ू 4.5

याचे काय केले याचा खुलासा करावा.

कंदेवार यांचे आपण वसुली के यामुळे अिभनंदन करणार आहोत. तसेच वसुली दर यान जे काह

गैर यवहार झालेला

आहे त.

यां यावर आयु ांनी कडक कायवाह करावी. दोषी आढळले असतील तर

वर त िनलंबीत करावे. आपण सुट दे त असतात तर

गफार खान
आनंद च हाण

शहरात घटना होवू नये यासाठ शहराची

डॉ.क णा जमदाडे

तीमा मलीम होवू नये, याकर ता कडक कायवाह करावी.

सौ.िशला कदम, व सौ. लिलता बोकारे मॅडम यांची मह ला व िश ण बाल क याण सिमती सभापती व उप
सभापती पद िनवड झाली अस याने

यांचे सभागृ हात

वागत करावे.

सभापती पद िनवड झाली अस याने

यांचे सभागृ हात

वागत करावे यास माझे अनुमोदन आहे.

सौ. िशला कदम, व सौ. लिलता बोकारे मॅडम यांची मह ला व िश ण बाल क याण सिमती सभापती व उप
(मा.महापौर, मा.आयु , उप महापौर

वरोधी प नेता

यांना

या मालमता धारकाकडन
ू पैसे घेता हे यो य नाह .

वरोधी प

नेता, सभागृह नेता यांनी अिधकार व कमचार यांचा

स कार केला. तसेच सभापती व उप सभापती यांचाह स कार केला)
शहरात चार

दवसापासुन

ट लाईट बंद आहे, कच-याचे

ढगारे झाले आहे त.

या कं ाटदारावर काह

कायवाह करणार क नाह हे सांगा आपले अिधकार काय काम करतात . एमएससीबी लाईट बंद करते आ ण
आपण काह च कायवाह करत नाह हा काय
मा यावतीने /

भागाचे वतीन सवाचे

शहरात चांगली वसुली झाली.

कार आहे.

वागत करते िसडकोची कालची वसुली 69 ल

याबाबत मी महापौराचे अिभनंदन.

पये झालेली आहे .

जनतेचेह अिभनंदन करते. जनतेनह

मनपाला सहकाय केले आहे. आपण नागर कांना क ती सोयी क न दे तो. हे मह वाचे आहे . दोन-तीन

मह यापासुन एटु झेड या लोकांना पगार दलेला नाह . जनते या गैरसोयी मनपाकेकडन
ू होत आहे त. यावर
आपण उपाय करणार क नाह हे सांगावे. एटु झेडचे लोक शहरासाठ काम करतात. र
वाजले पासुन येतात यामुळे शहर

व छ व सुंदर दसते. एटु झेडने या लोकांना र

यावर सकाळ पाच

यावर आणले आहे, यावर

उपाय करावा. चार मह यापासुन पेमेट झालेले नाह टाक वर लेड ज रडत बस या आहे त. एज सीने पेमेट का
केले नाह याचा जबाब

यांना वचा

अिभषेक सौदे

माग या वेळ मी पा याचा

रामनारायण काबरा

हे

अिभषेक सौदे
अशोक उमरेकर

शकत नाह . महापौर/आयु ांचे ल

युव/उ माघाताचे बळ होत आहे त. शहराकडे गांभ यांने ल
मांडला होता

या यावर काय कायवाह करणार हे सांगावे.

िनमाण होतात. बजेट आपले यो य नाह के हा बेस

ग धळ सु
पा याचा

मह वाचा आहे

झाला.

याचा

अ यंत गंभीर आहे .

सवानी पा याचा

यो य नाह . बजेट वाढवून दलेले आहे. पैसे

हे सांगावे. मनपाने उ प न कती हे पहावे वा त वक बजेट होणे गरजेचे

आहे . जो खच होत आहे तो कमी कर यात यावा.
पा याचा

वाईन

यात थोड सुधारणा आहे. पवळसर पाणी कमी झालेले आहे

पण वास येणे बंद झाले नाह . याला जबाबदार कोण आहे
जमा होत नाह तर कसे चालणार

दयावे अशी वनंती आहे.

दे णे गरजेचे आहे.

थम खुलासा करावा.

उचलून धरला आहे.

(4)

अशोक उमरेकर
सभागृ ह नेता
महापौर

ग धळ सु

शहराचे तापमान 44 पयत गेलेले आहे. तीन दवस आढ पाणी पुरवठा कर त आहोत. लोकांना पाणी िमळत
नाह हा पा याचा

गंभीर आहे . बजेट कोठे पळु न जाणार नाह मी सांगतो.

बजेट पास कर यात यावे. महापौरानी ठरवावे क काय मह वाचे आहे.
पु हा ग धळ सु

झाला.

पा या या संदभातील वशेष सभा आधीच घोषीत केलेली आहे. ती सभा 5 तारखेला होणार आहे.

बाळासाहे ब देशमुख(सं वधान पाट )
महापौर

होता

मला बालू दयावयाचे नाह काय हे सांगावे मी कती वेळ थांबावे हे तर सांगा. मी खुप वेळा पासुन

बोल यासाठ वेळ मागत आहे त.

ी बाळासाहेबांनी बोलावे. कमी वेळात आपला वषय मांडावा.

बाळासाहे ब देशमुख(सं वधान पाट )

या अथसंक पाम ये पा यासाठ सभा ठे वली आहे. पा यावर बोलव याची गाणी होत होती.

ग धळ सु च होता.

स. शेर अली
महापौर
महापौर

सर जतिसंघ िगल

वरोधी प नेता

(अिभषेक सौदे हे बाळासाहे ब दे शमुख यां या अंगावर आले होते.)
आसन सोडन
ू दस
ु -या या अंगावर धावून जाणे हे यो य नाह .

10 िमनीट साठ सभा तहकुब कर यात येत.े 12.10 िमनीटाला सभा तहकुब केली.
12.20 िमिनटानी पु हा सभचे कामकाजास सु वात कर यात आली.

सभागृ हात झालेली घटना िनंदनीय आहे. एकमेकां या अंगावर मारायला गेले हे यो य नाह . काह सम या
अस यास महापौर, आयु

आपणास उ र दयावे लागते.

आपण चांगले काम करत आहात या घटनेमुळे

आपण आपसातच बोलत असतो. आपले माग या सभागृहात यो य प दतीने करावे. फोटो ाफरने पह या
वेळात फोटो
आपण हा

यावे व

कार क

यांनतर

नये.

अिभषेक सौदेचा पा याचा
सभागृ ह नेता

यां याकडे जावून सोडवू शकतो.

लावणार आहात पाणी

आजची वशेष सभा आहे

आयु

यांना बाहे र जा यास वनंती करावी. सभागृहाला वनंती आहे क , फोटोसाठ
खुलासा करायला तयार होते ह सगळ बाब ल ात घेणे गरजेचे आहे.

असेल तसेच देशमुखाचा देखील पा याचा

ावर ती चांगली गो

अथसंक पीय सभा आहे.

आहे. जे सभागृहात

वषयाची यात चचा

बोल याची अनुमती दली तर नाग रकां या वषयावार बोलता येईल.
दपकिसंह रावत

असेल तु ह 5 तारेखला बैठक

कार घडला तो यो य झालेला नाह .

यामुळे पठासन अिधकार जो िनणय सांगतील
यामुळे दस
ु -या

या माणे वागावे. सभागृ हात पोटितडक ने

मांडावेत.

ितसाद िमळालेला नाह

यां या

ी सौदे यांनी यां या वाडाचा

यामुळे

मागील सभेतह मांड याचा
यांनी

अथसं पीय सभा आहे. या या अट व शत असतात.

यावरच चचा होत असते. ह

हायला नको.

य

पठासन अिधकार

अ दल
ु स ार

केला पण यांचया

पोटितडक ने मांड याचा

ी सौदे यांनी जागा सोडन
ू

य

ावर महापौराकडन
ू
केला ह

वशेष

ी बाळासाहेबां या अंगावर

बोलावणार आहोत ते हा हा वषय स व तर मांडणी करावा.

5 तारखेला वशेष

एक नगरसेवक बोलत असतांना दस
ु -याने बोलू नये ह बाब स य आहे जी घटना घडली ती िनंदनीय असुन ते
सभागृ हास शोभत नाह .

ी सौदे यांनी

फोटोशेसनला येत नाह आ ह जनतेचे

ी बाळासाहे बांची माफ

मागावी. आ ह

मांड यासाठ या ठकाणी आलेलो आहोत.

मागील 25 वषापासुन आ ह सद य आहोत. हा जो

या

ठकाणी काह

कार घडला तो यो य नाह 25 वषात असे

कार

आ ह कधी पा हले नाह त भ व यात असे होवू नये अशी आमची अपे ा आहे. मी कोणाचे नांव होत नाह
येणा-या 6 म ह यात िनवडणूका आहे त

या ठकाणी या फोटोचा वापर करावयाचा आहे. आ ह सभागृहात

काय काम करतो. हा सभागृ हाचा अपमान आहे. तु हाला जा यावर बसुन
लोकां या अंगावर जा याचा नाह . आ हाला काम करावचे नाह फ
महापौर

यांनी

ी सौदे यांनी महापौर जे सुचना करतील

गेले हे चुक आहे. भ व यात असे होवू नये अशी आमची इ छा आहे . पा यासाठ आपण
अशोक उमरेकर

ी

वशेष बैठक आहे बजेट या संदभात सुचना मांडावीत.

मांड याचा अिधकार आहे.

दाखवावयाचे आहे हा

कार आहे . ह

उ ा या पेपरात छापून येते क , नेहमी माणे ग धळाची परंपरा सभागृ हात चालू असे िशषक िलहतात. आपण

काम कर यासाठ या ठकाणी आलो आहोत. ग धळासाठ नाह . लोकां या कामासाठ आपण या ठकाणी

आलेलो आहोत. कोणीह कोणापे ा कमी नाह सगळे जण अ यासु आहात. अ यास पूण बोलावे अशी अपे ा
आहे . या ठकाणी म हला नगरसे वका आहे त याचे मान ठे वले पा हजेत.
असे मला सांगायचे आहे.

ी सौदे यांनी जागा सोडन
ू

सगळयांनी शांतता पुण काम करावे

ी बाळासाहेबां या अंगावर गेलेले आहे त.

ी सौदे

यांनीसभागृहाची माफ मागावी अ यथा यांनी सभागृ ह सोडन
ू बाहे र जावे असे मी यांना ओदशीत करते.

अिभषेक सौदे

(5)

मा या वाडातला पा याचा

आहे तो

मा या वाडात िन वळ खराब पाणी येत.े फोटोसाठ आ ह
मांडला. 26 - 27 ला पा याचा

महापौर
अिभषेक सौदे
सभागृ ह नेता

नगरसिचव

गफार खान

मांड यासाठ मी आपणास माग या सभेत वनंती केली होती

झाला अस याने मागील सभेत सु दा हया बाबत मी बोललो होतो परं तू

यावर उपाययोजना झाली नाह . जनतेचे
आपला

गंभीर आहे .

मांडणे चुक आहे काय हे सांगावे.

याबाबत संबंिधत अिधकार यांना सांगतो आ ण आप या

पुरवठा करता येईल. सभागृहाची माफ मागावी.
काह सद य हे

काह करत नाह मी महापौरां या परवानगीने

हणाले क , फोटोसाठ

हे

भागात

कार केले जाने याबाबत मला खुलासा क

पा या या संदभात सभागृ ह गंभीर नाह याबाबत मला वाईट वाटते.

व छ पाणी
दयावा. दषीत
ु

महापौराचे आदे श मानत नाह त यांना िनलंबीत करावे.
ग धळ सु

झाला.

बजेट पास कर यात यावे. बजेट पास.
बजेटचा वषय वाचून दाखवले.
मनपा या

े ात एकुण मालम ा एक लाख 9 हजार आहे त. दर वष व ती वाढ होत आहे.

2012 ला कर आकारणी कर यात आली आहे . न वन इमारतीचे मालमता
वषापासुन लागू क न 17-18

या पासुन मागली बलात अड करावा असा

यामुळे

सन

ता वत आहे . 2016-2017 चे

ताव आहे .सव सभागृ हातील

प ाचा नगरसेवकांनी कंदेवार साहेबांचे अिभनदंन केले आहे. या माझी सुचना आहे जे जे उ प नचे सोसच
आहे त फे ुवार ते माच बसुन न करता. वषा या दर मह यानंतर वसुली करावी
खच भाग वता येईल. एलबीट ची कती वसुली होते कती

हणजेच मनपा लागणार

करणे राह ली आहे . याबाबत दर म ह याला बैठक

आढावा घे यात यावा. 2017-17 ऐवजी 17-18 पासुनच मागणी

बल दे वून

याच वषापासुन मागणी

करावी.एका उपायु ावर जबाबदार न दे ता उ र - द ीण असे दोन उपायु ावर जबाबदार दे यात यावी
हणजे वसुली चांगली होईल अशी माझी सुचना आहे. इनकम चा जे सोसचे आहे त ते

परवानगी यात आपणास कती पैसे येणार आहे त हे या ठकाणी दाख वले नाह .
होत आहे . जी र कम ठे वले आहे
अिधका-यांची
एका त

याम ये आ ह

दड पट र कम वसुली क

नेमणुक करावी. अ वकसीत माग या र

शकतो. चांग या दोन

यासाठ एकह काम आपण केलेले नाह . यासाठ

अिधकार यांची किमट तयार करावी. शहराचा स ह करावा.

वाड अ वकसीत आहे असे सवच जन

हणजे बांधकाम

नांदेड शहरात व तीवाढ

येक नगरसेवक

हणेल क माझाह

हणणार आहे त. शहरात 25 ते 50 घराची वाढ होत आहे ती

अनािधकृ तपणे होत आहे. या वकसीत भागात कायकार अिभयंता सांबा व/पापुवजिन असो. यासाठ यांना
मागणी येते क , आमचा भाग वकसीत क न दे याकर ता मागणी कर त असतात. यासाठ आप याजवळ
पैसे नसतात. या वभागाचा वकास क

शकत नाह . लोकां या िश या खा या लागतात. कती इमारतीचे

काम झाले कती पंचनामे झाले आहेत. इमारत िनर
िलपीक, पयवे क,
दयावी.

व छता िनर

क,

यांनी

क काय करतात हे सभागृ हाला मा हतीच आहे. वसुली

या ठकाणी न वन झोपड होते

याची मा हती कायालयास

या एर याम ये सवासाठ घरे आपण दे णार आहोत. क चे र ते, लाईटचे पोल दे यात यावे आ ण

दे तच आहोत. पान नंबर आठ वर

10 लाखाचे आहे त मनपाने 150 कोट

या न द आहे त ती कामे सावजिनक असतील ते घे यात यावे जे कामे
पयाचे कज घेतले आहे

या

काह कजा या परतफेड ची गॅरंट घेणार नाह असे नमुद केले आहे.
ह र कम खच होणार आहे काय ? इदगाह या जागेसाठ एक कोट

कजा या मंजूर या आदेशाम ये शासन

यामुळे मनपा आयु ांनी ठर व यानुसार
पयाची तरतुद ठे व यात यावी, यायाम

शाळे चे सा ह य खरेद साठ तरतूद ठे व यात यावी. तसेच अ पसं याचा वकास कर या या िनधी मागणी
वरोधी प नेता

कर यात यावी.

इतर महानगरपािलका या मालमता करावरच चालत आहे त. एका
असा यात ते दसत नाह त. या मालम ा या टॅ स नेट म ये
होईल. सभापती महोदयांनी इतरह सद याचा
पाह जे तसे झाले नाह केवळ

बघीतले तर 144 कोट आहे आ ण आपण 6.50 कोट
दसत आहे . आप याकडन
ू सव

वचार केलेला आहे. 2016-17 चे उ प न

पयाचा अथसंक प सादर कर त आहोत हे तफावत

वभागाचे िमळु ण 144 कोट

येणा-या काळात िनवडणूका आहे त.

यावे जेणे क न आप याला आिथक उ प न

वचार करावयास पाह जे होता. आ हाला सुचना करावयास

थायी सिमती या सभासदाचा

मा य केले आमचे कामे करणेसाठ 15 लाख

भागात कमान 1500 ते 2000 मालमता

पये वसूल झालेले आहे. 40 लाख दे याचे

पये तर दे यात यावे. यामुळे आमचे कामे वाडात घेतील

यामुळे कामे आतताच काढावी आयु ांनी सु व यानुसार गे या वष

थािनक सं था कराचे 55 कोट आ ण या अगोदर या वष 38 कोट चे उ प न दाख वले आहे. मागील वष

आयु ांनी ठे वले होते 14 कोट आता या वष

खुलासा करावा. आपले उ प न िनवळ 144 कोट

यांनी ठे वले 40 कोट हा िनधी कोठू न येणार आहे याचा

पये आहे . शासनाचे अनुदान मागील दोन तीन वषापासून

आपआपसात आले नाह . मी सभागृहातील पदाधीकार यांना वनंती करतो.

यांनी शासनाचे मागील तीन

(6)

वषाचे अनुदानाची मागणी केलेली नाह
महोदयांना भेटून मागणी करावी.

हे अनुदान मागणी कर यासाठ

थायी

सिमतीने

एक शी मंडळ मा. मु यमं ी

. 15 कोट ठे वले आहे तर

शासनाने

र कम ठे वली

नाह ती ठे वली नाह याचा खुलासा करावा. बीओट त वावर मंगल कायालय बांध यासाठ आयु ांनी ठे वले
7 कोट

पये आ ण

यां याकडन
ू

थायी सिमतीने ठे वले 15 कोट

शासनाने 2 कोट

पये ठे वले आ ण

पये यात देखील वाढ कर यात आलेली आहे.

थायी सिमतीने 11 कोट ठे वले आहे यात देखील तफावत

आहे एवढे शहरात यापार आहे त काय. परवाना फ स या कर ता मा. आयु
आण

थायी सिमतीने ठे वले पावने सहा कोट

सभापती यांनी िसडको
कोट

महापु षा या पुतळयासाठ

थायी समीतीने

साहेबांनी ठे वले आहे

पये यात ह पावने चार कोट

मशान भुमीसाठ िनधी ठे वला नाह

पये ठे वले आहे यात सभापती यांनी

यापार

पये 7 कोट

यासाठ

.2 कोट

पयाची तफावत आहे .

मशान भुमीसाठ आयु ांनी

एक

पये ठे वले आहे यातह 6 कोट ची तफावत आहे .

.4 कोट ठे वले आहे जे क आयु ांनी 2 कोट ची तरतूद ठे वली

आहे यातह तफावत आहे मोकळया जागेवर बांधकाम रोख यासाठ िनधी ठे वला आह मला वाटते शहरात आता
कोठे ह मोकळया जागा राह ले या नाह सव जागेवर अती मण झालेले आहे.

शहरात मोकळया जागा नाह त

या जागेवर मनपा ने बांधकाम परवानगी दलेली आहे शहरातील नागर कांना बांधकाम परवानगी साठ येतो

याला बांधकाम परवानगी वेळेवर दली जात नाह लोकांना परवानगी वेळेवर दली पा हजे. यातुन आिथक

नुकसान मनपाचे होत आहे जर
सौ.अनुजा तेहरा

याला परवानगी दली नाह तर तो घराचे बांधकाम क न मोकळा होतो. ह

बाब मा. महापौर मॅडम आप या िनदशनास आनुन दे त आहे. याचा अमंलबजावणी झाली पाह जे.
मा.सभापती

थायी सिमती यांनी

ब डरला पाणी दले आहे मी

थमच बजेट सादर केले

यांचे मी अिभनंदन करते. शहरात आपण एका

यांचे नांव घेत नाह पाणी न दे णे अशी भुिमका नाह

याची वसुली आपण

केली पा हजे. पाणी दे तो, र ते दे तो, वज दे ता व इतर सु वधा देत असतो तर अशा वेळ मनपावर आिथक
बोजा पडतो हा बोजा कमी करावयाचा झा यास वसुली झाली पाह जे. नांदेड लगलचा हदद वाढ चा
वचारात घेता येईल.मनपाचे महसुली उ प न कसे वाढ करता येईल याचा आपण सवानी

ताव

वचार करणे

गरजेचे आहे. वाड वकास िनधीचे कामे कर यासाठ आपण पाठपुरावा करतो परं तू आपले उ प न नाह तर
अशा वेळ कामे कशी होणार याचा देखील वचार होणे आव यक आहे .मनपाचे जा तीत जा त उ पन
केली पाह जे. यापुव जकातीचे उ पन होते.

वाढ

नतंर एलबीट चालू आहे. जर हे बंद झाले तर आपणास उ पन

होणार नाह . मोठ मोठे रइमारतीचे
बां काम शहरा लागुन झालेले आहे. याकर ता आप या मनपाची हदद वाढ
्
केली पाह जे
उमेश च हाण

यातुन आपणास होणारे महसुली उ प नात वाढ होईल यासाठ शासनास हदद वाढ चा

पाठ व यास वनंती आहे.
वरोधी प नेता यांनी

केली आहे .

हणाले क , सभापती यांनी

थायी सिमती या सद यां या वाडासाठ च पै याची तरतूद

यांनी िसडकोसाठ च िनधी ठे वला नाह तर

िनधी ठे वला आहे.

यांनी सव शहराची वकासाची कामे कर याकर ता

यवसाय परवाना धारकांचे उ पन आयु तांनी दोन कोट ठे वले आ ण

यात वाढ केली कारण एलबीट चे न दणी गृ ह त ध न ठे वले असतील परं तू

आहे त

यांची न दणी होणे गरजेचे आहे.

ताव

थायी सिमतीने

य ात जा त यापार शहरात

यामुळे वाढ कर यात आली आहे . शहराची आथ क पर

थती सुधार

कर यासाठ आपण सुचना करावी. असे का ठे वले असे न सांगता सुधारणा सुचवा यात अशी वरोधी प नेता
अिभषेक सौदे

यांना वनंती आहे .
सभापती

थायी सिमती यांनी बजेट ठे वले आहे

वढ दगा क

थान,

भाग

55 म ये क

यांचे मी अिभनंदन करतो. हं द ु

थान,सांगवी

वकास कर यासाठ तरतूद ठे व यात यावी.महापु षाचे पुतळे

तसेच कै. सुधाकर डोईफोडे
आहे

मशान भुमी, चै यनगर,

मशान भुमी, िलंगायत धमा या

मशान भुमीचा

या सुशोिभकरणासाठ तरतूद ठे व यात यावी.

मारकासाठ तरतूद ठे वावा. लगंर साहेबचे बाबाजी यांनी शहरात खुप झाडे लावली

यासाठ हर त शहर कर यासाठ मदत केली आहे याकर ता झाडाना पाणी दे णे या खचाची तरतूद

ठे व यात यावी. बाबाजी या काम केले
पाह जे तो ठे वला नाह

यांना आपण मदत दलेली नाह . अवकसीत वाडाचा िनधी ठे वला

याची तरतुद करावी. कौठा, सांगवी, वसरणी, असजन भाग खडकपुराचा भाग यासाठ

50 ल ाची तरतूद ठे व यात यावी. उ तर नांदेडम ये मोठया

माणात बांधकाम होत आहे त

यासाठ या

बांधकामाना परवानगी वेळेत दे यात यावी जेणे क न मनपाचे उ प ना भर पडे ल. सव मालम ता

हे रेकॉड

वर घे यात यावे. हदद वाढ कर यात यावी.बांधकामधारक आहे त ते वाड इतर ठकाणी बांधकाम कर त आहे त
यासाठ

दपकिसंह रावत

हदद वाढ केली पाह जे. गुंठेवार ला आपण बरेच वेळेला मा यता

अमंलबजावणी होत नाह . ती कर यात यावी.
आज एक ए ील आहे

दलेली आहे. पण

यामुळे हे ए ील फुल होवू नये असे मला वाटते. आयु त साहेबांनी

सुधार त अथसंक प सादर केला. पान

.14 वर शै णीक 379 सं था आहे त. या शै

टॅ स घेतात काय हा टॅ स घेतला जात नाह हा टॅ स घेतला तर कमीत कमी 3 कोट

याची

.564 कोट चा

णक सं थाचा आपण
पयाचे उ प न

(7)

मनपाला होणार आहे . आयु त साहेबांनी जे 566 कोट
सागांव.े

पयाचे दले आहे ह र कम कोठू ण येणार आहे हे ह

थायी सिमतीने बजेट म ये वाढ केली आहे आ ण सवसाधारण सभा देखील वाढ करेल. हा पै या

कोठू न आणणार आहात. औरंगाबाद मनपाम ये बजेटबाबत मु यलेखािधकार यां यावर गु हा दाखल झालेला
आहे .

या िशषकात र कम ठे वली आहे ती र कम आपण खच करणार काय हे सांगा.

महोदयानी दोन

ताव फेटाळू न लावले आहे त.

येणार आहे त. पान

यांचे मी अिभनंदन करतो. 566 कोट

. 66 वर बाबा बल वंदरिसंघजी यांना देणेसाठ

वषापासुन तरतूद ठे व यात येत आहे परं तू

तदतूद ठे वली आहे. मागील दहा

याची अमंलबजावणी कर यात आलेली नाह .

तीन कोट चे मागणी बल बाबाजी यांना दे यात आलेले आहे. याबाबतचे प
पाह जे. शहर गु

यवहार केला आहे

यवहार

दारा मुळे आपणास 2200 कोट िमळाले आहे

दारा मुळे जगात
याचे प

पये मनपात कोठू ण

याची अमंलबजावणी काह होत नाह . बाबा बल वंदरिसंघ यां या

टॅ सचा वषय आहे तो वषय सभागृहात पास क न दला आहे
काय याचा खुलासा करावा. गु

शासनाचे सभापती

िस द आहे . पान

17 वर वमान सेवा सु

शासनाने केला आहे

याचा टॅ स माफ केला
कर यासाठ काय प

मांक दे यात यावे. उदभाषे
ची मा हती पु तीका तयार कर यात यावे तसेच
ु

पंजावी भाषेत पु तीका तयार कर यात यावे कारण या शहरात जा त

माणात येतात. आग

ितबंधक 2006

या अ◌ॅ ट नुसार मागणी कर याची तरतूर आहे. हा िनधी शासनाकडन
ू िमळत आहे . या िशषकाखाली मोठया
माणात िनधी पडन
ू आहे तो खच का कर यात येत नाह . त कालीन आयु तांनी दोन टे डर काढले होते

परं तू ते टे डर कोणीह काढले नाह . आग

घेतले असते. एक पर प क द. 31 ऑग ट
जु या नांदेडला एक अ नशमन क
उभार यात यावे. अ नशमन
ठे व यात यावी.

ितबंधक नांवाने हा िनधी
2009 चे आहे

दे यात यावे.

वतं

ठे वला तर टे डर कं ाटदाराने

यानुसार ड वग मनपाला दे ता येत.े

मनपाची जागा केळ माकटला आहे

वभागात एक न वन वाहन अवदत
ु नांवाची गाड

यामूळे

या जागेवर हे क

आलेली आहे ती गाड

मुळ मुदयावर येतो टॅ स संदभात उप आयु त साहे ब आपले मालम ता कराचे एकुण

मागणी थकबाक सह त 151 कोट ची आहे. ती मालम ता 150 कोट ची आहे जर या कराची वसुली यो य
र तीने केली तर आपणास कज घे याची गरज नाह . 120 कोट
आपणास दर महा 60 ल

पयाचे कज घेतले तर

याचा

ह ता

पये भरावा लागत आहे . आ ण आपण 150 कोट चे कज घेतले तर आपण ह

र कम कोण या र कमेतून भरणार आहे ◌ात. आपली कुवत आहे काय हे सांगा.

यायालयीन

करणे आपली

सहाडे सहा कोट चे आहे . आपले जे लॉयर आहे त ते कशाचे काम कर त आहे त. शास कय कायालयाकडे आपले
8 कोट येणे आहे त

याची वसुली कर यात यावी. इतर ठकाणी आपण िसल मारतो या कायालयाला आपण

का सील मारत नाह हे सांगावे. तीन दवस बल भरले नाह तर
एकाव न कोट

पयाची आपली मागणी आहे . सामा य जनतेला आपण वेठ स धरतो. या कायालयावर काय

कायवाह करणार हे देखील
बाबतची

यांनी आपले लाईट बंद केली आहे. एकशे

करणे कमान 250

प ट करावे.

बांधकाम परवागनीचे एकुण 6 टे बल आहे त आपली परवानगी

करणे आहे त ती का िनकाली काढ यात येत नाह .

2010 चे पर प क आहे

याम ये साधी परवानगी दे यात यावी. परं तू आपण आपलेकड ल सहा टेबलमुळे आपणास बराच

आहे . टे नीक स लोकांनाच
पण

या

ास होत

ठकाणी दे यात यावे. काह नागर क हे एका माळयाची परवानगी घेतात

या ात दोन माळयाचे बांधकाम करतात.

यावर आळा बसला पाह जे यातून मनपाचे उ प

वाढ

होरइल
् . 2017 चे पर प क आहे क पुण इमारतीला अनािधकृ त शा ती लाव याची तरतूद नाह . तर ह आपण

पुण इमारतीला अनािधकृ त शा ती लावत आहे यात सुधारणा करावी. तसेच शासनाचे असेह एक पर प क
आहे क , जे ब डर मोठ इमारतीचे बांधकाम क न
क न िनघून जातात.

लटची व

यावर सु दा आळा बसला पाह जे.

वगळु न शा ती लावावयाची क

पुण इमारतीला

माग व यात यावे जेणे क न नागर कांना याचा
यांना आपण टॅ स लावावा. रजी

प रप कानुसार बांधकाम परवानगी घेतली आहे. ते

शा ती आकारावयाचे याबाबतचे मागदशन शासनाकडन
ू

ास होणार नाह .कलम 142 नुसार जे वाळू चे

चे पैसे आपणास

यावे. आरट ओ कायालयाकडन
ू जे परवाना दला जातो
तयार करतो. ते रॉय ट

करतात सव नागर का ती इमारत व

एक ट का मीळतात

जातात

याए◌ैवजी ते 3 ट के कर यात

याचीह मागणी कर यात यावी कारण र ते आपण

घेता येते यां या कडन
ू पॅसे आले पाह जे. नगरसेवक वे छा िनधीची र कम वेगळ

ठे व यात यावी. कमान एका नगरसेवकासाठ 25

पये ठे व यात यावे अशी माझी मागणी आहे . या 25

ल ाची कामे आताच काढ यात यावे. नगरसेवकांकडन
सुचना माग यात या यात कोणती कामे
ू
सौ. लिलता िशंदे

भागात करावयाचे आहे

2016-2017

यानुसार कामे करावे.

यां या

चा सुधार त अथसंक प सादर केला आहे . ववीध संघटना , नागर क, अथत , नगरसेवक यांना

घेवून हा अथ संक प तयार केला आहे .
सिमतीचे सव सद य यांना अितशय

हणुन

थायी सिमती सभापती सौ.मंगला देशमुख, व

तु य असा अथ संक प तयार केला

अिभनंदन आहे.आयु तांनी जो अथसंक प सादर केला आहे

याबाबत

यांचे

थायी

वागत आहे ,

यात मह ला बाल क याण सिमतीला पुण

(8)

अथसंक पा या 10 ट के भाग हा ठे वावा लागतो. 10 ट के र कम ठे वलेली आहे ती र कम
क या

समीतीने खच करावयाची आहे. एक कोट 30 ल ाचा िनधी आम या वाटयाला येतो. मह ला या

बाबत िनधी का खच कर यात येत नाह . का
स. शेर अली

म हला बाल

शासन उदािसन आहे हे सांगावे. हा िनधी खच होणे आव यक

आहे . िसडको भागा या नागर कांना कला गुणाना वाव दे यासाठ एक नाटय गृहाचे बांधकाम कर यात यावे.
मला आरोप करावयाचे नाह . मला केवळ सुचना करावया या आहेत.

यामुळे पान

कराची आकारणी कर त असतांना कोणतेह शु क आकारणी केली जात नाह .
इतर मनपा शु क आकारले जात असतात

5 वर न वन मालमता

यानुसार आरआर या दरानुसार

या माणे आप या मनपात एक ट का सुट दे यात येत आहे .

मला वाटते क , एक ट का आकार या ऐवजी हा दर 0.5 ट के दर हा झोपड पट धारकांना आकार यात
यावा. पान

2 वर आयु त साहेबांनी 150 कोट

पयाचे कज घे याबाबतचा

वषय आहे .

यात

जेएनएनएयुआरएम,नगरो थान, बएसयुपी इ याद योजनाची कामे कोणती आहे त हे कळत नाह . हे मोघम
का ठे व यात आले आहे. पान
क

जुने नांदेडसाठ

19 वर अ नशमन या इमारतीचा वषय आहे .

थापन करावे. एवढे दवस जागा िमळत नस याने हे क

आता केळ माकटची जागा उपल ध झाली अस याने
अपे ा

य त करतो.

पेज

मांक

22 वर मु य र

आलेला आहे. तो िनधी खच कर यात यावा तसेच पान
ठे वला आहे . परं तू हैदरबाग येथे एक हाय कुलचा
यासाठ

वग खो याची आव यकता आहे .

यासाठ

यानुसार एक अ नशमनचे
थापन करता आले नाह

या ठकाणी अ नशमन क

उघड यात येरइल
अशी
्

यावर वदयुत खांब उभार यासाठ िनधी ठे व यात

29 वर शाळे साठ वग खो या बांध यासाठ िनधी

ताव शासनाकडे

ताव पाठ व यात आलेला आहे.

तरतूद ठे व यात यावी.

बांधकाम करावे. अ पसं याक िनधीसाठ

पान

आमची मागणी आहे . पान

मशान भुमी ऐवजी क

यातून शाळे या इमारतीचे

44 वर तरतूद ठे व यात आली आहे . दोन तीन वषा

अ पसं याक बहल
वकासासाठ हा िनधी येतो तो िनधी परत जात आहे तो परत गेला नाह पा हजे अशी
ु

डॉ.िशला कदम

. 51 वर ल

नांदेड शहराला एक 35 एमएलड चा ड

थान अशी द ु

ती कर यात यावी. जु या

यूट पी लॉ ट बांध यासाठ तरतूद ठे व यात यावी.

वाड या, बोरबन फॅ टर या एर यामधील बांधकामाबाबत बरेच पेपर म ये आलेले आहे. चचा सु दा झाली
आहे . या एर यामधील सव इमारतील िनयिमत के यास कमान मनपाला 100 कोट
शकते हा एर या रे यूलर कर यासाठ मी पुढाकार घे यास तयार आहे .
डॉ टर लोक आयु तांना येवून भेटले आहे त.

आपण हाडिशप

पयाचा िनधी गोळा होवू

एक सिमती नेमन यात यावी. वरे च

मीयरम ये

रे यूलर क न

यावे असे मला

वाटते. आ ह म हला बाल क याण सिमतीचे बजेट सादर केले आहे परं तू संिचका सादर के यानंतर

यास

मा यता िमळत नस याचे दसुन येत आहे . केवळ चार मह याचा कालावधी िश लक राह ला आहे . तीन तीन
डॉ.क णा जमदाडे

मह णे संिचका फरवू नये.

आम या संिचकांना

वर त मा यता दयावी.

सालसन 2017-2018 चे बजेट सौ.मंगलाताई दे शमुख सभापती

थायी सिमती यांनी सादर केले मी

अिभनंदन करते. आयु तांनी दे खील शहरा या वकासासाठ बजेट सादर केले आहे .
काह

यांचे

यांचे

वागत करते. काह

ठकाणी जनते या ह ताचे वषय न हते ते वषय सभापती यांनी फेटाळू न देखील लावले आहे

याबाबत

यांचे अिभनंदन करते. सभापती व आयु त यांनी मांडलेले बजेटम ये खुपच तफावत आहे. डॉ टर लेन

मधील काह डॉ टर ओपीड करतात व काह डॉ टर हे आयपीड करतात.
दयावा कंवा देवू नये असा वषय होता. बॉ बे अ ट
लोकांची एक िमट ंग लावावी यातुन मोठया
उदयोग वाले लोक खुप आहे त

असे अनेक उदयोग चालू असतात
आपणास मोठया

यांना परवाना

माणात आप याला आिथक फायदा होणार आहे. तसेच लघू

साडया वकणे, कोचीन

यांना

यांचे

माणे जावे क काय करावे माझी वनंती आहे डॉ टर

यांना सु दा परवाना दे यात आलेला नाह

यातुनह आपले उ पनात वाढ होईल.

याबाबत

लास,

यानाह परवाना दे यात यावा

युट पालर, मसाला उदयोग असेल

यवसाय परवाना दे यात यावा. कोचीन

लासचे स ह केला तर

माणात महसुल िमळू शकेल. बांधकाम परवाने आप याकडन
ू वेळवर दले जात नाह त. का

दले जात नाह . हे ह पहाणे गरजेचे आहे. सव सामा य लोकांना मागे सहा मह ने परवाना दला गेला न हता.

आठ दवसाचा कालवधी दला तर आपले उ पन वाढू शकते. िसडको एर यासाठ खुप कमी बजेट ठे वले आहे
ते शहराचे सभापती अस याने

यांची भावना यो य आहे. पण माझा

भाग हा अ वकसीत आहे व दल
ु ीत

ह आहे . मागील चार वषापासुन मी पाठपुरावा कर त आहे पण काह गो ट िमळा या नाह त. बजेट सादर
होत असते.

पण यावष मा या

वचारणार आहे त. नागर कांना

भागासाठ काह ह तरतूद ठे वली गेलेली नाह . मलाह नागर क

नाचे उ तर दे णे साठ

कमान मा या वाडासाठ

ठे व यात यावी अशी वनंती करते. क य धत वर मनपाचा शाळा असावी असा
आहे माझा

भाग हा दल
ीत अस याने
ु

यासाठ ती शाळा मा या

भुसंपादन व इमारतीचे बांधकाम कर याची तयार दश वली आहे.

न

दोन कोट ची तरतूद

ताव आयु तांनी सुच वला

भागात चालू कर यात यावी. जमीने

माग या तीन वषा पासुन अंगणवाड चा

ताव अमलात आलेला नाह . इं जीची शाळा यावी अशी वनंती करते. मुत आ ण पुतळे यासाठ चार
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कोट चे बजेट या ठकाणी ठे वले आहे. माग या चार वषापासुन आंबेडकर चौकाचे सुशोिभकरण कर याचा वषय
आहे

दरवष

याची अदयाप पुत ता झालेली नाह

याचे काय झाले हे कळाले नाह . कामास सु वातह झालेली नाह .

बजेट म ये तरतूद ठे व यात येते पण काम होत नाह . ये या 14 ए ीलला आंबेडकर चौकाचे

सुशोिभकरणा या कामास सु वात करावी. िसडको एर या म ये उ मान नगर रोडवर रमाई चौक आहे
चौकाचे सुशोिभकरण क न
अशोक उमरेकर
आनंद च हाण

सभागृ हनेता

या ठकाणी रमाईचा पुतळा बस व यात यावा अशी मी समाजाचे वतीने मागणी

करते. बजेटम ये ठे वून उपयोग नाह तर कृ तीत बजेट आले पाह जे अशी अपे ा य त करते आ ण थांबते.
सालसन 2017-18 चा अथसंक प सहाशे कोट 66 ल
प लवी, मोरे र, पंदे
शकत नाह .
नाह .

अशोक उमरेकर

या

52 हजार

यांना का माफ दयावी. आपले पैसे नाह त का ? मोबाईल टॉवर आपण सील का क

यायालयाने सांगीतले

हणून कायवाह करत नाह. एमएससीबी वाले

यांना ह टॅ स आकार यात यावा.

हे काह सेवा कर त

मा या वाडात वकशॉप पासुन पावसाचे पाणी जमा होते. हे पाणी

आ यामुळे मा यावाडात थांबते यावर उपाय योजना करावी ह
मा या

पयाचा सादर केला आहे .

वनंती.

भागासाठ एकह पै याची तरतुद कर यात आली नाह . ी बाळासाहे ब ठाकरे यां या नांवाची कमी◌ान

उभी कर यात यावी अशी ठराव पास झाला आहे . याची तरतूद करावी.

हा अथसं कप सादर केला आहे. मी वशेष आभार स ार साहेबाचे मानतो
अली, गील साहेब यांचे ह आभार

य

लावली आहे . आरआर मुळे दु पट

टॅ स लागला होता. चौपट वाढ झाली असती.

सुचना मांडली आहे.

नगरसेवक या सभागृ हात आहे त.

जनतेवर शु क वाढ होणार होती ती वाढ सव

शा ती यातच समावेश आहे .
यांचाह कोठे तर

करतो. असे जे

यांचा 24 वा अथसं कप आहे. शेर

थायी सिमती या सद यांनी फेटाळू न

यामुळे मागणी बलात वाढ झालेली आहे.

वचार झाला पाह जे.

आपण

यांनी चांगली

अनािधकृ त बांधकामवर

या या करावर ह मनपा चालवतो

या सुचना मांड या आहे त.

या ट या ट याने अंमल क .

आपण पुढे जात असतांना मागचा देखील आढावा घेतला पाह जे. मागे वसुलीची जी मरगळ होती ती मरगळ
आता कमी केली आहे . वसुली अ यंत चांगली झाली आहे.
आभार

य

करतो. अमृ त योजनेत पाणी पुरवठा व

यामुळे आयु , उपआयु

ेनेज कामे पुण क न

पुढाकार घेतला पाह जे काह कामे पै यानेच कर याची आव यकता नाह .
लाईन खोडवेकर साहे बांनी टाकली

यांचेह

या

कोट 35 लाख

कोट

दारा साठ पा याची
दारासाठ

करतो. आठ दवसाचे आतं काम सु

दारा यांनी या ेक साठ इमारतीचे बांधकाम कर त होते

पये एवढा लागत होता. ती र कम बर च

वसुली आपली 55

संचखड गु

व सव सद य यांचे

काह कामात आपण

ठकाणी मी अिभनंदन करतो. लगंरसाह ब गु

पा याची लाईन टाकली यासाठ आयु ांचे मी वशेष आभार य
आहे . लंगरसाह ब गु

यावे.

केले

यांना वकास शु काचे एक

माणात कमी करता आली आहे . मालम ा कराची

पये झाली आहे. आपली थकबाक सह त

चालू वसुली एकुण 155 कोट

पयाची

वसुली करावयाची आहे. तुलनेने यावष झालेली वसूली कमीच आहे. शासनाने 150 कोट चे कज मंजूर केले
आहे . या कजाची भर मनपा या हदद त राहणा-या नागर कांवर पडणार आहे . शहरातील नागर कां या ह काह

अपे ा आहे त. मालमता कराची वसुली होत असतांना वकास शु काचा आकडा हा 50 ट के ने कमी झाला
आहे . नागर कांना बांधकाम परवानगी पा हजे आहे.
उ पन िमळणार आहे . आता आप याला

यांनाह

दलासा िमळणार आहे आ ण आपले ह यातून

मीयम आकारता येत नाह . आता शासनाने 1.3 चा एफएसआय

आपणास मंजूर केला आहे. जे ब डर पैसा लावून पैसा कम वत आहे त
मनपाला आता दसरे
उ प नाचे
ु
आहे . कर तर

यां यावर कायवाह झाली पाह जे.

ोत उरलेले नाह . एलबीट बंद झाली आहे . जीएसट आता लागु होणार

नागर कांना आपण कती लावणार आहोत.बांधकाम परवानी एका मह यात 10 ते 20

परवानगी दे त असतात. परवानगी तफास याची जबाबदार

ह

संबधीतावर टाक यात यावी. बांधकाम

परवानगीचे फोटा काढ यात यावे. शासनाचे पुण िनयमाचे पालन करता येणार नाह
एफएसआय तर आपण पाहु शकतो. चौकशी झाली पाह जे. शहरात स या कच-याचा
आपण िन वदा दे खील काढली आहे .

अशी अपे ा होती परं तू तसे होतांना दसत नाह .
एक काळ होता क मनपातील ग लीतील र
यां या

याला 10 हजार टॅ स लागला आहे.

यावा.बांधकाम परवानगीचे पेपर हे सव ऑनलाईन

बांधकाम परवानगी दे यास बराच वलंब हात आहे .
अ दल
ु स ार

असे सवानी 500 घरे घेवून सफाई करावी असे मला

या मालमता धारकाकडे पा याची जोडणी नाह तर
वर त िनणय

िनमाण झाला आहे

एकच कंपनी राह यामुळे कचरा उचल याचे काम होत नाह .

500 घराची सफाई क न दे याची जबाबदार मी घेतो.
करणात

कमान 1.3

शहराचा कचरा गोळा कर यासाठ 10 ते 20 कंप या तयार करा यात.

यांनी वसाहतीची िनवड क न काम करावे.

वाटते.

परं तू

वीकारतो. परं तू

ऑनलाईनमुळे बांधकाम परवानगी ह

अशा

यामुळे

वर त िमळावी

यावर हॉट िम स क न घेतले जात होते. मोठे र ते न घेता

भागातील र ते करावे असे बजेटम ये नमुद केले आहे . आमचा वरोध नाह याबाबीसाठ एक सभा

उदया लावा. व या 16 सद यांचा स कार करा. यांचे आ ह अिभनंदन करतो. नगरसेवक अ यासपुण सुचना

करतात परं तू
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शासन

याची अंमलबजावणी कर त नाह हे माझे 25 वे बजेट आहे.

चांगली सुचना मांडली. 2 वषापासुन कॉ पले सचे काम रखडलेले आहे. याकडे ल

सभागृह ने याने अं यत
दले पाह जे.

टॅ स वसुल करतो आरआर नुसार टॅ स कॉ सीलने मंजूर क न दला यामुळे 150 कोट
दि◌ली आहे .

मनपाची मालम ा

ह तशीच पडन
ू आहे

रोडवर ल

बांधकामे यावर अमंलबजावणी

केली नाह . न या म ढयातील लॉटसु दा तसाच पडन
ू आहे . मनपाने 150 कोट चे कज घेणार आहोत.

याचा

यावीत. 10 लाखा या कामत अंतगत र ते ह तांतर त क न घे याची काय घाई होती.

वषय

उपयोग हा यो य प दतीने झाला पाह जे. शहरातील मोठया र
वषयप ीकेवर घेवून शासनाकडे

या र

या या मेट ससाठ

नस याने हा आपणास आिथक भुदड होईल.

या र

याचे कामे 25 ते 30 कोट ची काढ यात

पैशाची मागणी करावी.

याची द ु

ती क न घेवून

क न घे यात यावा. हा वषय सभागृहा या समोर आणुन मंजू कर यात यावा.
आपणास िमळत आहे त

याचा योगय उपयोग झाला पाह जे.

भर यासाठ कोणी येत नाह

यात काय

ुट आहे त

येत होता. तो कचरा टाकणे बंद केला
उदयान तयार करावे अशी आमची
वनंती आहे .

महापौर

एक ड

यूट पी

याचा आप याकडे समावेश

व छ अिभयांनाचे पैसे

कच-याचे टे डर चार वेळा काढ यात आले ते

यामुळे मी मागील आयु ांचे आभार मानतो.

वनंती आहे . हैदरबागचा दवाखाना

लाखो िलटर पाणी वाया जाते ती लाईन

या ठकाणी सुंदर

वर त चालू करावा अशी आमची

यावेळ पाणी सुटते

यावेळ फुटले या पाईपातुन

बदल यासाठ बजेटम ये तरतूद कर यात यावी. जु या नांदेड

लॉ टची तरतूद कर यात यावी. म याड ग ली,सराफा या

ठकाणचे र ते

कर यासाठ तरतुद कर यात यावी.
चौदा या व

आयोगाचा िनधी आलेला आहे यातुन वॉटर फ टर लांट व इएसआर चे काम कर यात यावे हे

काम केले तर पाणी टं चाई दरु करता येईल.
दनांक

इ

२७.०२.२०१७

ा

हा

मेट ससाठ पैसा

या सुधारा या मागील 50 वषापासुन कचरा टाक यात

मा या भागातील पा याची लाईन ह 70 वषापुव ची आहे.
शहरासाठ

गफार खॉन

पये वाढ क न

याचा वचार केला तात नाह . काबरानगर,बंजारा

हो टे ल येथील सगळे कॉ पले स बंद पडले आहे. मोहमद अली

तुलजेस यादव

आपण

रोजी या

मागील

सभेत

सु दा

घनकचरा

चर ह रयाना यांना शहरातील कचरा उचलुन डं पंग

यव थापनाचे

कं ाटदार

ए.टु .झेड.

ाऊडवर टाक याचे काम मागील अनेक वषा

पासुन दे यात आले होते सदर ल एज सीचे काम समाधानकारक नस याचे अनेक वेळा सभागृ हात स.
सद यांनी

मांड यात आला होता सदर ल एज सीची मुदत संपत अस यामुळे न या क ाटदाराची िनयु

ता काळ कर यासाठ
केलेली नाह

केलेली नाह ह बाब अितशय गंभीर आहे

नाह याची द ता

शासनाने

यावी.

गे यावर याची सव वी जबाबदार

न वन कं ाटदाराची िनयु

शासनाची राह ल.

या नगरसेवकांनी बजेट संदभात सुचना मांड या आहे त.

येईल. अबचलनगर,
यांना

यामुळे

शासनाने अ ाप पयत

यामुळे नागर कांना कच-यामुळे

वया

ास होणार

न के यास व ए.टु .झेड चे कं ाटदार पडन
ू

या सव संचनांची बजेटम ये तरतुद कर यात

परबु-हाणनगर या भागातील लाईन बदल यासाठ लागणार िनधी आहे

तरतुद कर यात येईल. काह शै
तो कर

शासनाने कोण याह कं ाटदाराची िनयु

यामुळे शहरात जागेजागे कच-याचे ढगार पडत आहे .

कं ाटदाराची िनयु

महापौर

िनदश दे यात आले होते अ ाप पयत

या िनधीची

णक सं थाना कर लाव यात येत नाह काह सं थाना कर लाव यात येतो

लाव यात येणार नाह . याबाबतचे कोटाचे काय िनणय आहे तो िनणय तपास यात यावा.

मह ला बाल क याण सिमतीचे बजेटमधील र कम या आथ क वषात खच कर यात येईल. अनािधकृ त
बांधकामाना शा ती

लाव यात येत आहे . ती िनयमानुसार कमी कर यात येईल. बांधकाम परवानगी ह

ता काळ दे यात यावी.

शहरात मोठया

माणात मालम ा आहेत तर

या मालमतेचा स ह

एज सी कडन
ू क न घे यात यावा. वाड वकास िनधीचे कामे सद यांनी सांगीतले आहे त.
हाती घे यात यावी.
या यात.

शहरातील लोकांनाचा पैसा आहे

येक नगरसेवकांना 30 ल

व

करतील.

हणुन पाळ यात यावा. शै

वाप

यावे.

स या शहरात उ णतेची लाट आलेली आहे ह

लोबल वान ग

यावर होड ग लावावे. तसेच शै

णक

हणुन म ह यातून एक दवस नो ह कल डे

णक सं थाना सु दा आवाहन कर यात यावे. सवानी

नये. मनपा हदद तील बस चालतात.

वार

वाड वकास िनधी दे यात यावा. या कामा या

लाठे साठ जनतेम ये जनजागृती कर याकर ता शहरातील मु य र
सं थांना या मो हमेम ये सामील क न

ती कामे

या पैशामधुन लोकांना सोयी सु वधा पुर व यात

भागाला 60 ल

वर त िन वदा काढा यात याची घोषना आयु

बाहे र या

एका दवशी आपले वाहन

या बस म ये मह लांसाठ बसमधील 50 ट के आसन हे

आर ीत करावे. मनपा शाळे तील मुलांना सोयी सु वधा िमळव यासाठ एक कोट ची तरतूद केलेली आहे.
शहरातील नागर कांना जनेर क औषधी उपल ध क न दे यासाठ 50 ल ाची तरतूद ठे व यात आली आहे .
जया सद यांनी सुचना के या आहे त या सुचनाचा समावेशक न हा अथ संक प तयार कर यात कर यात
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येणार आहे. टॅ सपासुन गोळा झालेली र कम व बीएसयुपी या लाभा याचा ह या आपण गोळा क न ती

र कम शहरातील वकासचे कामे कर यासाठ वापर यात येईल. आकृ तीबंधाचा वषयीचा िनणय घेवून तो
आयु

शासनाकडे पाठ व यात येईल.

मागील पाच तासांपासुन बजेटची िमट ंग चालू आहे . बजेटची िमट ंग ह एवढा वेळ चालणे
अ यंत अ यास पुव क बजेटम ये सुचना केले या आहे त.
शास कय सुधारणा कर या या आहे त. सद यांनी

या सुचना उ प न वाढ या आहेत तसेच

या सुचना के या आहे त

या 100 ट के घेत या जाणार

आहे त. जी कामे पुण करावयाची आहे त ती िन ीतपणे पुण कर यात येतील.
उप महापौर

एका

पयाचे कामे कर यात येतील हे िन ीत आहे.

एकढा अ यास पुण अथ संक प सद यांनी सुचना केले या आहे त. मागील पाच वषापासुनमी पहात आहे क ,
दे तांना

दसत नाह .

शासनाने संद याचा सुचानाचा

लोक ितिनधी सुचना करतात आ ण यावर
हे

ेदाची बाब आहे यासाठ आप याला आ मपर

फुल आहे हे च िस द होते. आपले काह च चालत नाह . यामुळे

महापौर

असतात.

यावर

यान

आहे

यावेळ लोकशाह ला घातक

यावर अमंलबजावणी

होत

नाह

ण कर याची आव यकता आहे . सुचना के यानंतरह

शासन का अंमल करत नाह . आ ह िनवडन
ू आलेलो आहोत.

आहे . लोक तीिनधी हे लोकाम ये राहतात.

शासनाने

वचार केला पाह जे. हे लोकशाह चा श

शासन हे अमल कर त नसतील तर

आहे . गील महाराज दर वष चीनी मातीची लाईनचा वषय मांडतात परं तू

अ. स ार

भागाम ये 30 ल

जवळपास पाच तासांपासुन अथसंक पा या संदभात आपली बैठक चालू आहे. मला अ यंत आंनद आहे क
येक नगरसेवक हा अ यंत चांगली मांडणी कर त असतांना दसत आहे परं तू

सभागृ हनेता

हणजे सद यांनी

याव न हे िस द होते क

शासन हे पॉवर

शासनावर आपले िनयं ण असणे आव यक

यां या काय अडचणी आहे त याचा उ लेख या ठकाणी कर त

शासन काम करत नाह तर याला आपण जबाबदार आहे त.

मा. महापौरांना अंदाजप ाकातील कोण कोण या हेड म ये वाढ व कमी क न अंतीम कर याचे अिधकार
दे यात येते यानुसार ठराव पार त कर यास मा यता दे यात येते.
सभागृ हनेता यांनी जो

ताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे.

सालसन 17-18 चे मुळ अथसंक पा या जमा बाजुस शासनाचे वशेष अनुदान

हणुन 28,15,000/-, सालसन

16-17 चे मुळ अथसंक प खच बाजु म ये लोबल वाम ग वषयी जागृती करणेकर ता व वध उप मांसाठ
तरतूद (जसे ना-वाहन दवस, जनजागृतीवर होड ज, डजीटल बोडस इ या द)

. 50,00 ल , म हलांना

रा ीचे वेळ घर पोच व यासाठ बस थानक व रे वे टेशन येथे महापािलकेतफ वाहन व कमचार यांची
यव था करणे

. 50.00 ल , म हलांना अटो

िश ण व अटो खरेद करणेसाठ तरतूद

माहे मे म ह यात नांदेड शहरात रेन वॉटर हॉव ट ंग योजना राब वणे
भागात वृ ारोपण करणे

. 01.00 कोट , शहराम ये व वध

. 01.00 कोट , महानगर पािलकां या शाळांम ये व ा याना अ यासा या

अ ावत सु वधा पुरवीणेसाठ
आरो या या

. 50.00 ल ,

व

पधा मक प र ेसाठ

तरतूद

ीने

. 50.00 ल , शहरातील नाग रकां या

ीने महानगर पािलके या व वध हॉ पीट सम ये अ ावत सु वधा पुर वणे व जेनर क औषधे

उपल ध क न दे णेसाठ तरतूद

. 50.00 ल , हैदरबाग येथील दवाखा याम ये सा ह य खरेद करणे

.

01.00 कोट , िसडको भागात नाटयगृ ह उभारणे . 50.00 ल , वाड या/ घामोड या/ बोरबन इ या द भागात
धमशाळा बांधणे
इतवारा)

. 50.00 ल , आठवड बाजारातील भाजीपाला कच-यावर

क प उभारणे

. 20.00 कोट , डंक न येथे वॉटर पाक उभारणे

या (िसडको, गोकुळनगर,

. 50.00 ल , मनपा या

पा या या टा यांवर P.P.P. त वावर R.O. मिश स बसवून शु द पा याचा पुरवठा करणे 01.00 कोट ,
शहरातील 10 खु या जागांवर
सा व ीबाई फुले – महा मा
हर त

डांगण वकिसत करणे

. 50.00 ल , (1) रा पु षांची पुतळे देखभाल,

योितबा फुले, छ पती शाहु महाराज, महा मा बसवे र, महाराणा

तापिसंह व

ांतीचे जनक कै.वसंतराव नाईक यांचे पुतळे उभारणे, तसेच तथागत भगवान गौतम बु दांची पुणाकृ ती

मुत बस वणे व इतर पुतळे उभारणे. (महारा

शासना या िनधीतुन तरतुद न झा यास मनपा िनधीतून)

( .3 कोट ) (2) महा मा बसवे र यांचा अ ा ढ पुतळा प रसराचे सुशोभीकरण करणे ( .2 कोट ), िलंगायत
मशानभुमी वकसीत करणे

. 50.00 ल , िश ण, म हला व बालक याण सिमतीकर ता खालील तरतुद

करणे. म हला बचत गट मेळावा, शॉ पंग महो सव ( .2 ल ), कै. शंकरराव च हाण यां या जयंतीिनमी

गुणवंत व ा याचा स कार ( .2 ल ), कपाट व बचेस ( .25 ल ), िशलाई मिशन ( .15 ल ), आरो य
वषयक प रसंवाद ( .1 ल ),

ये

नागर कांचा म हला आरो य िशबीर ( .15 ल ), बाल दन/ बालमेळावा/

बालिच पट महो सव ( .5 ल ), जागितक म हला दन ( .3 ल ), जनजागृती व लोकिश ण ( .5 ल ),
जलतरण

िश ण म हलांसाठ ( .2 ल ), इतर म हला सबलीकरणा या व वध योजना ( .10 ल ) असे

एकूण 85.00 ल ,
ल ,

भाग

भाग

ं .21 अ सस बँक ते एनट सी िमलपयत सीसी र ता तयार करणे

ं .21 डॉ. सुिनल कदम ते रे वे

टेशन पयत सीसी र ता करणे

. 25.00 ल ,

भाग

. 55.00
ं .21

बकानेर

(12)

वीट ते रे वे

टेशनपयत (डॉ टरलेन मधील) सीसी र ता तयार करणे

36 म ये रह मपुर, शंकरनगर, भा योदयनगर,
ईतर मुलभूत सु वधा उपल ध करणेसाठ

. 25.00 ल ,

यायनगर भागात र ते, नाली व मलिन:

. 50.00 ल ,

भाग

भाग

ं.

सारण वा हनी व

ं .29 म ये चौफाळा भागात पोिलस

चौक या पाठ मागे मनपा या मोकळया जागेत यापार संकुल व यायामशाळा बांधणे

. 30.00 ल ,

भाग

ं . 16 म ये व वध मुलभूत वकासाची कामे करणे. ( . 80.०० ल ), चुनाल ना यावर सिमराबागला जाणा-

या रोडवर बॉ स टाईप क
टाईप क

हट तयार करणे

हट तयार करणे

. 75.00 ल , पंचिशलनगर म ये चुनाल ना यावर बॉ स

. 45.00 ल , तहुराबाग म ये रोड व नाली तयार करणे

बरकतपुरा भागाम ये रोड व नाली तयार करणे

. 25.00 ल , सिमराबाग म ये रोड व नाली तयार करणे

. 30.00 ल , खडकपुरा भागाम ये मु य र ता करणे

मशानभुमी,

50.00 ल , मगनपुरा ओपन
बांधकामासाठ
ं द करण व

कर ता

. 20.00 ल , शहरातील

वकास व भुसंपादन अंतगत राज थानी समाजासाठ

वकासासाठ व संर ण िभंत बांधणेसाठ

. 25.00 ल ,

10000

व वध भागातील

वे.फुट जागा व

या या

. 01.00 कोट , अ ह याबाई होळकर यां या पुतळयासाठ

पेस मनपा जागेत इं जी मा यमाची शाळा सु

.

करणे व इमारत

. 50.00 ल , सखल भागात पावसा या पा याचा िनचरा अंतगत वसंतनगर भागाम ये नाला

लॅब करणे

. 50.00 ल , महानगरपािलका गणेशो सव, भंडारा व

. 05.00 ल , नवा म ढा मैदानात हायमा ट टाकणे

दपावलीचे पानसुपार

. 10.00 ल , महा मा फुले शाळा ते

पालदे वार यां या घरापयत वसंतनगर ते बाबानगर र ता डांबर करणे करणे . 50.00 ल , मगणपुरा भाट या
कॉ

ले स ते मराठा हॉटे ल पयत हॉटिम स र ता करणे

टनशेड उभारणे

पये 25.00 ल ,

भाग

घाट वकिसत क न सुशोिभकरण करणे

. 5.00 ल , बाबानगर येथील गणपती मंद र येथे

ं .३० म ये हातजोड येथील

पये 20.00 ल ,

भाग

ा हण घाट येथे सी. सी. र ता व

ं . १५ म ये इंद रा गांधी मैदाना या

बाजुला असले या पा या या टाक लगत असले या जागे म ये मंगल कायालय बांधणे . 50.00 ल ,
गु

गो वंदिसंघजी

भांडवली जमामधुन

टेड यम लगत फुड पाक वकसीत करणे
येक

पये 50.00 ल , स. सद यां या िशफारशीसह

भागात वकास कामे करणे. ६०.०० ल

तसेच

भाग

असे एकूण 258000000/-, रोड नं. ४४ म ये सांगवी ते िशवमंद र र
सुशोिभकरण करणे
वकसीत करणे

ी

ं . ७ म ये ९०.०० ल .

या या दत
ु फ झाडे लावणे व

पये 50.00 ल , तरोडा खु. येथील ब.अ ड सी. कालोनी मधील मोकळया जागेत उ ान

पये 50.00 ल ,

मालम ा करासाठ शै

णक सं थाना एक समान कर

णाली लागु करणे.

मालम ा कराची सुट व शा तीची योजना जसा या तसेच मा य कर यात येते
थकबाक वर ल शा ती ५० ट के सुट मे-२०१७ आखेर पयत राह ल
मनपा साव क िनवडणूक बेबाक
ठराव

ं .०१

माणप ासाठ

. १००/- ऐवजी ५००/-

पये मंजुर कर यास ह मनपा

वशेष अंदाजप क य सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव

थायी सिमती, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने दनांक १७.०३.२०१७ ठराव

२०१६-२०१७ चे सुधार त अथसंक प जसे या तसे ह नांवामनपा वशेष सभा सवानुमते मंजुर करते,
तसेच

िशषकात दु

ं . १४५ अ वये िशफारस केलेले सालसन

थायी सिमतीने िशफारस केलेले सन २०१७-२०१८ चे मुळ अथसंक पात खालील दश व यात आ या

ती व फेरफार सुचवून

थायी सिमतीने िशफारस केले या उवर त अथसक पास तसेच आयु ां या

नावाशमनपाकेची वशेष सवसाधारण सभा सवानुमते मंजुर करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

माणे

व वध

तावास जसे या तसे ह

सालसन २०१७-२०१८ चे मुळ अथसंक प जमा बाजु

अ. .

लेखािशष

आयु ांनी

शासनाचे वशेष अनुदान

महानगरपािलका

सुचवलेली

सुचवलेली तरतुद

वशेष सभेने केलेली

००

१५,००,००,०००/-

२८,१५,००,०००/-

तरतुद

१

थायी सिमतीने

तरतुद

सालसन २०१६-२०१७ चे मुळ अथसंक प खच बाजू
अ. .

लेखािशष

मा. आयु ांनी
सूच वलेली

सूच वलेली तरतुद

००

००

तरतुद

१

लोबल वाम ग वषयी जागृती करणेकर ता

तरतूद

(जसे ना-वाहन

बोडस इ या द)

व वध उप मांसाठ

दवस, जनजागृतीवर होड ज,

डजीटल

थायी सिमतीने

महानगरपािलका
वशेष सभेने केलेली
तरतूद

५०,००,०००/-

(13)
२

म हलांना

रा ीचे

वेळ

घर

पोच व यासाठ

बस थानक

रे वे टेशन येथे महापािलकेतफ वाहन व कमचार यांची

व

यव था

करणे.

िश ण व अटो खरेद करणेसाठ तरतूद

००

००

५०,००,०००/-

००

००

५०,००,०००/-

३

म हलांना अटो

४

माहे मे म ह यात नांदेड शहरात रे न वॉटर हॉव ट ंग योजना

००

००

१,००,००,०००/-

५

शहराम ये व वध भागात वृ ारोपण करणे.

००

००

१,००,००,०००/-

६

महानगर पािलकां या शाळांम ये

ीने

००

००

५०,००,०००/-

७

शहरातील नाग रकां या आरो या या

ीने महानगर पािलके या

००

००

५०,००,०००/-

राब वणे.

अ ावत सु वधा पुरवीणेसाठ व

व ा याना अ यासा या

पधा मक प र ेसाठ तरतूद

व वध हॉ पीट सम ये अ ावत सु वधा पुर वणे व जेनर क औषधे

उपल ध क न दे णेसाठ तरतूद
८

है दरबाग येथील दवाखा याम ये सा ह य खरेद करणे.

००

००

१,००,००,०००/-

९

िसडको भागात नाटयगृ ह उभारणे.

००

००

५०,००,०००/-

१०

वाड या/ घामोड या/ बोरबन इ या द भागात धमशाळा बांधणे.

००

००

५०,००,०००/-

११

आठवड

००

००

२०,००,०००/-

१२

डं क न येथे वॉटर पाक उभारणे.

००

००

५०,००,०००/-

१३

मनपा या पा या या टा यांवर P.P.P. त वावर R.O. मिश स

००

००

१,००,००,०००/-

१४

शहरातील 10 खु या जागांवर

००

००

५०,००,०००/-

१५

रा पु षांची पुतळे देखभाल, सा व ीबाई फुले – महा मा

बाजारातील

गोकुळनगर, इतवारा)

भाजीपाला

कच-यावर

क प उभारणे.

या

(िसडको,

बसवून शु द पा याचा पुरवठा करणे.

डांगण वकिसत करणे.

फुले, छ पती शाहु महाराज, महा मा बसवे र, महाराणा
व हर त

योितबा

तापिसंह

२,००,००,०००/-

४,००,००,०००/-

२५,००,०००/-

२५,००,०००/-

५,००,००,०००/-

ांतीचे जनक कै.वसंतराव नाईक यांचे पुतळे उभारणे,

तसेच तथागत भगवान गौतम बु दांची पुणाकृ ती मुत बस वणे व
इतर पुतळे उभारणे. (महारा

शासना या िनधीतुन तरतुद न

झा यास मनपा िनधीतून) ( .3 कोट )

2) महा मा बसवे र यांचा अ ा ढ पुतळा प रसराचे सुशोभीकरण
करणे ( .2 कोट )
१६

िलंगायत

१७

िश ण,म हला व बालक याण सिमतीकर ता खालील तरतुद करणे.
1)
2)

मशानभुमी वकसीत करणे.

म हला बचत गट मेळावा, शॉ पंग महो सव ( .2 ल )
कै. शंकरराव च हाण यां या जयंतीिनमी
स कार ( .2 ल )

3)
4)
5)

8)
9)

००

८५,००,०००/-

गुणवंत व ा याचा

कपाट व बचेस ( .25 ल )
िशलाई मिशन ( .15 ल )

आरो य वषयक प रसंवाद ( .1 ल )
ये

6)
7)

५०,००,०००/-

००

नागर कांचा म हला आरो य िशबीर ( .15 ल )

बाल दन/बालमेळावा/बालिच पट महो सव ( .5 ल )
जागितक म हला दन ( .3 ल )

जनजागृती व लोकिश ण ( .5 ल )

10) जलतरण

िश ण म हलांसाठ ( .2 ल )

इतर म हला सबलीकरणा या व वध योजना ( .10 ल )
१८
१९
२०

भाग

ं .21 अ सस बँक ते एनट सी िमलपयत सीसी र ता

००

००

५५,००,०००/-

भाग

ं .21 डॉ. सुिनल कदम ते रे वे

००

००

२५,००,०००/-

भाग

ं .21 बकानेर

००

००

२५,००,०००/-

तयार करणे.
करणे.

वीट ते रे वे

मधील) सीसी र ता तयार करणे.

टेशन पयत सीसी र ता

टेशनपयत (डॉ टरलेन

(14)
२१

भाग

ं . 36

म ये

रह मपुर,

शंकरनगर,

भा योदयनगर,

००

००

५०,००,०००/-

भाग

ं .29 म ये चौफाळा भागात पोिलस चौक या पाठ मागे

००

००

३०,००,०००/-

भाग

ं . 16 म ये व वध मुलभूत वकासाची कामे करणे. ( .

००

००

८०,००,०००/-

२४

चुनाल ना यावर सिमराबागला जाणा-या रोडवर बॉ स टाईप

००

००

७५,००,०००/-

२५

पंचिशलनगर म ये चुनाल ना यावर बॉ स टाईप क

००

००

४५,००,०००/-

२६

तहराबाग
म ये रोड व नाली तयार करणे
ु

००

००

२५,००,०००/-

बरकतपुरा भागाम ये रोड व नाली तयार करणे.

००

००

२५,००,०००/-

२८

सिमराबाग म ये रोड व नाली तयार करणे.

००

००

३०,००,०००/-

२९

खडकपुरा भागाम ये मु य र ता करणे.

००

००

२०,००,०००/-

३०

शहरातील

००

००

१,००,००,०००/-

यायनगर भागात र ते, नाली व मलिन:

सारण वा हनी व ईतर

मुलभूत सु वधा उपल ध करणेसाठ
२२

मनपा या मोकळया जागेत यापार संकुल व यायामशाळा बांधणे.

२३

80.०० ल )
क

हट तयार करणे.

करणे.

२७

व वध भागातील

मशानभुमी,

अंतगत राज थानी समाजासाठ 10000

वकासासाठ व संर ण िभंत बांधणेसाठ

हट तयार

वकास व भुसंपादन

वे.फुट जागा व या या

३१

अ ह याबाई होळकर यां या पुतळयासाठ

००

००

५०,००,०००/-

३२

मगनपुरा ओपन

००

००

५०,००,०००/-

३३

सखल भागात पावसा या पा याचा िनचरा अंतगत वसंतनगर

००

००

५०,००,०००/-

३४

महानगरपािलका

००

००

५,००,०००/-

३५

नवा म ढा मैदानात हायमा ट टाकणे

००

००

१०,००,०००/-

३६

महा मा फुले शाळा ते पालदे वार यां या घरापयत वसंतनगर ते

००

००

५०,००,०००/-

३७

मगणपुरा भाट या कॉ ले स ते मराठा हॉटेल पयत हॉटिम स

००

००

५०,००,०००/-

३८

बाबानगर येथील गणपती मंद र येथे टनशेड उभारणे.

००

००

२५,००,०००/-

पेस मनपा जागेत इं जी मा यमाची शाळा सु

करणे व इमारत बांधकामासाठ
भागाम ये नाला ं द करण व
कर ता

लॅब करणे.

गणेशो सव, भंडारा

व

दपावलीचे

पानसुपार

बाबानगर र ता डांबर करणे करणे.
र ता करणे.

३९

भाग

ं .३० म ये हातजोड येथील

ा हण घाट येथे सी. सी.

००

००

२०,००,०००/-

भाग

ं . १५ म ये इं द रा गांधी मैदाना या बाजुला असले या

००

००

५०,००,०००/-

००

००

५०,००,०००/-

भागात

००

३४,४०,००,०००/-

र ता व घाट वकिसत क न सुशोिभकरण करणे

४०

पा या या टाक
बांधणे

४१

ी गु

४२

लगत असले या जागे म ये मंगल कायालय

गो वंदिसंघजी

टे ड यम लगत फुड पाक वकसीत करणे

स. सद यां या िशफारशीसह भांडवली जमामधुन
वकास कामे करणे. ६०.०० ल

ल .

तसेच

भाग

येक

ं . ७ म ये ९०.००

२५,८०,००,०००/-

४३

रोड नं. ४४ म ये सांगवी ते िशवमंद र र

या या दतफ
झाडे
ु

००

००

५०,००,०००/-

४४

तरोडा खु. येथील ब.अ ड सी. कालोनी मधील मोकळया जागेत

००

००

५०,००,०००/-

लावणे व सुशोिभकरण करणे
उ ान वकसीत करणे





मालम ा करासाठ शै

णक सं थाना एक समान कर

णाली लागु करणे.

मालम ा कराची सुट व शा तीची योजना जसा या तसेच मा य कर यात येते

थकबाक वर ल शा ती ५० ट के सुट मे-२०१७ आखेर पयत राह ल
मनपा साव क िनवडणूक बेबाक

माणप ासाठ

. १००/- ऐवजी ५००/-

सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

पये मंजुर कर यास ह मनपा अथसंक पीय वशेष

सभागृ हनेता

अथसंक पीय

(15)

वशेष सवसाधारण सभेत ठराव

शै

णक सं थांना एक समानकर

शै

णक सं थांना

ं . ०१ पार त झालेला असुन

याम ये मालम ा करासाठ

णाल लागु करणे, तसेच मालम ा कराची सुट व शा तीची योजना

तसा या तसेच मा य कर यात येते असा ठराव पार त कर यास मा यता दे यात आलेली असुन
यायालया या िनणया

माणे मालम ा कर वसुल क

शा ती वर ल शा ती २४ ट के ऐवजी १२ ट

याने वसुल कर या बाबतची अशी द ु

सभागृ हनेता यांनी जो ठरावात दु

महापौर

सभागृ हनेता यांनी जो दु
कर यात येतो.

ं .०२

ती

तीचा

यानुसार

ताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे.

ताव मांडला

यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या अथसंक पीय वशेष सवसाधारण सभेत ठराव

सं थांना एक समानकर

.ं ०१ म ये मालम ा करासाठ शै

णक

णाल लागु करणे, तसेच मालम ा कराची सुट व शा तीची योजना तसा या तसेच मा य कर यात येते असा ठराव

पार त कर यात आला होता.

या ऐवजी शै

णक सं थांना

करा या थकबाक शा ती वर ल शा ती २४ ट के ऐवजी १२ ट

यायालया या िनणया

माणे मालम ा कर वसुल क

याने वसुल कर या बाबतची अशी द ु

कर यास ह मनपा वशेष सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
महापौर

ती क न

कायवाह कर यास ह मा यता दे यात बाबतचा ठराव पार त कर यात यावी अशी माझी वनंती आहे

अ. स ार

ठराव

या ऐवजी

नये व मालम ा करा या थकबाक

ती क न

नये व मालम ा

यानुसार कायवाह

आज या अंदाजप कय वशेष सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जा हर कर यात येत.े
शेवट रा गीत महण यात येईल.
शेवट रा िगत

वा र त/-

नगरसिचव

नावाशमनपा नांदेड

हण यात आले.

वा र त/-

महापौर

नावाशमनपा नांदेड

