नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
शिनवार,

द. १०.०८.२०१६ रोजी सकाळ

११.०० वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची सवसाधारण सभा

महानगरपािलके या शंकररावजी च हाण सभागृहात भर व यात आली होती .
उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र क न सदर सभेस खालील स.सदःय उप ःथत होते.
मा. सौ. शैलजा कशोर ःवामी, महापौर
सवौी

ौीमती/

कुरे शी शफ अहे मद

कदम गंगाबाई नारायण

क याणकर बालाजी द राव

पवळे उमेश दे वराव

कोकाटे नागाबाई भुजंगराव

कंठे वाड स वता मारोतराव
च हाण आनंद शंकरराव

बयाणी ू वण बालाूसाद
फा ख अली खाँ इलीयास खाँ

मुंढे शांता मोतीराम

आनेवार गंगासागर सं दप

क याणकर बालाजी दे वदासराव

भवरे कशोर दामोधर

ूमोद मुरलीधराव खेडकर

कनकदं डे मो हनी महे शराव

वाजेदा तबःसुम अथर अली खाँ

स.जानी म.कासीम

मोकले सोनाबाई रामचंि

पोकणा नवलकुमार ओमूकाश

जाधव जयौी आनंद

गुरम वनयकुमार जग दश

च हाण ौ दा सुिशल

गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ

उमरे कर अशोक रावण

मु दराज कमलबाई रामःवामी

र जया बेगम अयुब खान

गाडगे शंकर जयवंतराव

गायकवाड अंजली सुरेशराव

दे शमूख बालासाहे ब गंगाधराव

स यदा इतरत फातेमा म. मजहर हसे
ु न

गफार खान गुलाम महमंद खान

धबाळे गणपतराव गुणाजी

अनुजा अिमतिसंह तेहरा

खेडकर

नवाब गुरिमतिसंघ ब-हयामिसंघ

राओऽे संिगता पृ वीराज

िगल सरजीतिसंघ पंजाबिसंघ

.हबीब अ.र हम बागवान

बपाशा बेगम स यद वलीओ ीन

योती महि

अ. स ार अ.गफुर

आसीया बेगम अ. हबीब बागवान

स. शेर अली स. महे बुब अली

इशरत फातेमा अ. शमीम

कुरे शी चाँद पाशा खाजा

फा ख हसे
ु न कासीम साब

कोकुलवार ल मीबाई तुळशीराम

राखेवार सितष शेष पा

चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस

अ. लतीफ अ. मजीद

गु खुद सुद
ं रलाल कशनलाल

सुदशना महे श (बाळु ) खोमणे

बावजीर शेख हबीब शेख अ दल
ु

रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह

गायकवाड वैजयंती िभमराव

मोरे संजय गंगाधरराव

अिभषेक रमेशराव सौदे

काकडे िसंधू पांडू रं ग

दे शमुख मंगला गजानन

िचखलीकर सं दप सुभाषराव

सौ.लिलता मुक
ं ुं दराव बोकारे
जमदाडे क णा िभमराव

वनय वँवांभरराव पाट ल
घोगरे इं दबाई
िशवाजीराव
ू

येवनकर वजय हराचंद

कदम व ास बालाजी

अङ बन शाम वामनराव

अल केसर हसन बन उमेद
सभे या अ य ःथानी मा.सौ.शैलजा

कशोर ःवामी अ,महापौर हे होते तसेच ौी समीर उ हाळे आयु त, ौी र ाकर

वाघमारे , उपआयु त ( वकास), ौी कोलगणे, मु य लेखाप र क, डॉ. ःमीता ठाकरे , मु य वै कय अिधकार , ौी
ू.उपायु

(महसुल),

ौी

िगर ष

कदम,

कायकार

अिभयता(साबां व).

ौी

सुगीव

अंधारे

कायकार

अिभयंता

वजय मुढ
ं े,
पापुजिन,

व

महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु त, व सव वभाग ूमुख उप ःथत होते.

ू ो राचा वेळ :- िशवसेना-भाजप प ासाठ ११.०० ते ११.२५, एमआयएम-सं वधान प ासाठ ११.२५ ते ११.४५, रा वाद काँमेस
प ासाठ ११.४५ ते १२.००, भारतीय रा ीय काँमेस प ासाठ १२.०० ते १२.३०
महापौर
वनय िगरडे

वषयप ऽका सु

तसेच १२.३० वाजता मुळ

कर यात येईल.

वंदेमातरमने सभेला सु वात कर यात येते.
महाड या पुलाव न दोन एस. ट . महामंडळा या व कारमधुन ूवास कर त असले या य

चा पुल तुटू न

दघटना
झाली अशा सव मृ यु मुखी पडले या ूवासी यांना ह सभा दोन िमिनटे ःथ ध राहन
ु
ु ौ दाजंली

अपण कर यात यावी, अशी वनंती आहे .
आनंद च हाण

महाड या पुलाव न जात असतांना जी दघटना
झाली
ु
अनुमोदन दे तो.

या ूवाँयास ौ दाजंली अपण कर यास मी

(२)
महापौर

दोन िमनीटे ःथ ध राहन
ु ौ दाजंली अपण कर यात यावी. सवानी उभे राहावे.

ठराव बं.४८

ठराव

मुंबई पुणे मुसळधार पाऊसामुळे
झा यामुळे

हाडा या पुल तुटू न दोन बसेस वाहन
गेले अस याने
ु

ु ी
यातील नागर कांचा मृ युमख

यांना दोन िमनीटांची ौ दांजली ह नावाशमनपा सवसाधारणसभा सवानुमते अपण करते.

सभागृह नेता

मी मा. महापौर यांचे ःवागत करतो क ,

यांनी सवच प ास सभागृहाम ये ू

उतराची वेळ िनधा रत

नगरसेवक उभे राहन
क न दलेली आहे . एक नगरसेवक बोलत असतांना दसरा
ु
ु बोलत असतात. सव
प

िनहाय दले या वेळाम ये सव प ांनी आपले ू

अथवा समःया सभागृहात माडं यात या यात.

मा. महापौरांनी ूथमच वेळ िनधा रत क न द यामुळे मा. महापौर यांचे मी ःवागत करतो व

यांचे

अिभनदं न करतो. सवानी सभागृह चाल व यासाठ सहकाय करावे अशीह मी वनंती करतो.
वरोधी प नेता

सव प ासाठ मा. महापौर यांनी वेळ राखुन दला आहे
आम या प ाचे नगरसेवक जे ू
मागे आयु

वचारतील

यासाठ मी मा. महापौर यांचे अिभनदं न करतो.

याचा खुलासा ूशासनाने करावा, अशी मी वनंती करतो.

साहे बांनी आम या प ाची बैठक घेतली होती.

या बैठक म ये नगरसेवकांनी

यां या

या भागाम ये मु म, िगट या एक-एक दोन-दोन

ूभागाम ये पाऊसामुळे रःते खराब झाले आहे त

गाडया टाक यासाठ सांगीतले होते परं तू ूशासना माफत मु म, िगट ची एकह गाड टाक यात आलेले
नाह . आ ह वाडात नागर का सोबत

फरतो ते सांगतात मु म टाका

हणुन सांगतात.

ू
टाक याएवढ आप या मनपाची प रःथीती नाह काय हे सांगावे. माझा दसरा
ु

घोटाळया या संदभात ू

उप ःथत केला होता

दोन श प

आहे क , जिमन

यावर आयु ांनी काय कायवाह केली याचा खुलासा

करावा.
दपकिसंघ रावत

आप या महानगरपािलकेचा एक कमचार ौी वलास गजभारे यांनी सोशल िमड यावर एक पोःट केली.
या पोःटम ये

यांने नगरसेवका या संदभात अ यंत अ

नगरसेवकांनी आयु

ल भाषेचा वापर केलेला आहे .

साहे ब आपणास एक िनवेदन दले होते.

िलह ता येते काय याबाबतचा खुलासा करावा. मी महापौरांना
िशःतभंग

वषयक कायवाह

सव प ीय

नगरसेवका या बाबत एका कमचा-यास
हणतो क , अशा कमचा-या या वरोधात

का कर यात येवू नये. आम या भाषेम ये काह

चुका आहे त ते चुका

साहे ब मी आप या कॅबीन म ये केवळ एकदा आलो होतो आ ण

आ हाला सांगावे, परं तू मा. आयु

आपणास सांगीतले होते क , आपली भेट केवळ सवसाधारण सभेम ये होईल असे
आयु

साहे ब या

यांना

वनंती करतो क , या कमचा-यावर सायबर गु हा का दाखल क

हणालो होतो. तर

कमचा-यावर आपण काय कायवाह करणार याचा खुलासा करावा.

मी महापौर

नये याचा खुलासा करावा.

एखादया नगरसेवकांने कमचा-यास थोडे जर बोलले तर कायवाह करतात. मग एखादया कमचा-यांने
यावर आपण काय कायवाह करणार याचा खुलासा कर यात

नगरसेवका या संदभात िलह तो आ ण

यावा. जर मी सभागृहातील सव प ीय नगरसेवकांना वनंती करतो क , आपण सव जन एकऽ जावून
बजीराबाद पोलीस ःटे शन म ये सायबर गु हा दाखल करावा. मी सव सभागृहाला वनंती करतो. मा.
आयु
आयु

साहे बानी यां बाबतचा खुलासा करावा.

मा. महापौर महोदया, स. सदःय यांनी तीन ू
टाकणेसाठ यापुव च

या ठकाणी आवँयक आहे

उप ःथत केले आहे ूभागाम ये िगटट , मु म
या ठकाणी टाक यात यावा. दसरा
ू
ु

क , स.सदःयांनी मागील दोन दवसापुव एक िनवेदन दे वून

यां या बाबत तबार दलेली आहे . जानेवार -2016 मधील तबार ईमेल
आहे . या संदभात महारा

िस ह ल स हस

लनुसार

अस यास
दपकिसंघ रावत

वॉटसअपवर

कंवा वॉटसअपचा वर दलेली

अिधकार /कमचार यांनी सोशल िमड यावर काय

पोःट करावे याबाबत मागदशक सुचना आहे त. या वतणुक िनयमाम ये
आ पाह िलखान केले असेल तर

असा आहे

या िनवेदना म ये ौी वलास गजभारे

संबधीत कमचार यांनी काह

याची तपासणी क न िन ीतपणे कायवाह कर यात येईल. काह ऽुट

या ूमाणे कायवाह कर यात येईल.
यांचा नंबर आहे नांव आहे . आ ण आपण

चुक चे उ र दे वू नका. गोल गोल उ र दे वू नये ःप

हणता क तपासणी करतो हे बरोबर नाह .

उ र दयावे, आपण कायवाह करणार कंवा नाह हे

सांगावे.
आनंद च हाण

गोल गोल उ र दे वू नये ःप

सांगावे क संबधीत कमचार यां यावर कायवाह करणार क नाह .

दपकिसंह रावत

सर आपण कायवाह करणार नसाल तर िशवसेना प

वनय िगरडे

या ू ावर मला सांगावयाचे आहे क ,

आयु

या वषयावर वेगळे वळन घेईल.

साहे ब आपण काय कायवाह करणार हे सांगावे.

महापौर

आपणास वेळ दला आहे . तो वेळ आता पुण झालेला आहे .

सर जतिसंघ िगल

जे ू

सव सभागृहा संबधीत असतील ते ू

अिभनंदन करतो, अनुमोदनह

करतो.

िशवसेना प ाने उचलेला असेल तर

या या समथनात आ हालाह

याचे आ ह

बोलावे लागणार. तर एका

सभासदाचा अपमान नाह तर सव सभागृहाचा अपमान आहे . मा. महापौर मॅडम जर आपण

हणत

असाल क िशवसेनेवाले बोलतील, कॉमेसवाले बोलणार नाह हे चालणार नाह . ू ासह त उप ू

होणार

यावर बोलावे लागणार.

(३)
आनंद च हाण

चार दवसापुव िनवेदन दले आहे

या िनवेदनावर काय कायवाह केली याच सभागृहाम ये

घेतला पाह जे. जर आपण कायवाह करणार नसेल तर नाह
वरोधी प नेता

याचा िनणय

हणुन सांगावे.

अिधका-यां या संदभात आ ह बोलत आहोत ते काय चुक चे बोलत आहोत काय हे सांगा आयु

साहे ब.

हे अिधका-याला पाठ शी घालत आहे त. आ ह ू येक वेळ अिधका-याबाबत सांगत आहोत तर आपण
काह च कायवाह कर त नाह . हे सभागृहात चौकशी क , सांगु, असेच आपण

हणता. एखादे काम

सांिगतले क , पाहु, बघतो, करतो असेच आपले उ र आहे आपणास अिधकार आहे त.
वापर करावा. कोण याह प ाचा नगरसेवक असो उ र अँयाच ूकारचे आहे .

या अिधकाराचा

आज एक ते दड म हणा

झाला आहे ते कोण या ूकारचे काम कर त आहे हे मला सांगा. वसुली झाली

हणजे झाले का. इतर

कोणते काम केले हे सांगा. कायालयात गेले क , केवळ बगतो, करतो, पहातो असेच सांगतात. सभागृहात
दे खील असेच उ र आहे त. आ ह कोणाकडे जावे. हे तर सांगा, याचा खुलासा मा.आयु ांनी करावे.
वनय गुरम

माग या िमट ंगम ये आ ह
कायवाह

कर यात

आली

एका अिधका-यावर कायवाह
नाह

हे

सांगा.

यावेळ

कर यासाठ

हणाले

होते

सांगीतले होते
क,

आ ह

यां या का

कायवाह

क .

नगरसेवकाकडन
ू काह चुक झाली क लगेच कायवाह आप यामाफत कर यात येते. कमचा-या या बाबत
तु ह असे कर त नाह .

यांना पाठ शी घालता. अिधका-यासाठ एक िनयम आ ण नगरसेवकासाठ एक

िनयम असे काह आहे काय ते सांगा.
सभागृह नेता

आ ह मागे एक सव प ीय आप याकडे िनवेदन
यां या पेपरम ये काह

वरोधात बात या दे तात.

दलेले आहे .

आ ह समजू शकतो क पेपरवाले

यांना िलह याचा अिधकार आहे .

चालेल. परं तू एखादया कमचा-यांना असे िलह ता येत का ?

यांनी िलह ले तर

मत मांडता येत का ?

यांनी एका

नगरसेवका या संदभात िलह ले नाह तर सव नगरसेवकाबाबत मत मांडले आहे . मा. आयु

साहे ब यांनी

आता सांगीत याूमाणे कमचार यां या साठ एक आचारसं हता आहे . परं तू या कमचा-याने एकदा नाह
तर 5 ते 6 वेळा वेगवेगळया कॉमे टस टाक या आहे त. आपणास िनयम मा हती आहे त.
पोःट केली आहे

यांनी काय

याची मा हती आप या समोर आहे . सव नगरसेवकाबडे आहे . आपण संबधीत कमचार

यां यावर कायवाह करतो असे सांगता असे चालणार नाह . सव अिभलेखे असंताना असे उ र दे णे यो य
नाह . आणखी

यांनी

या पोःट केले या आहे त

या पोःट आप याकडे दे तो. एका नगरसेवकाचा

अपमान नाह तर तो सवाचा अपमान आहे . आ हाला टाईम बॉऊंड सांगा क कायवाह करतो.
सभागृह नेता

आपली आचारसं हता पाळायची

याला मा हत नसेल तर ूशासनामाफत यो य ती कायवाह ता काळ

केली पा हजे.
वनय िगरडे

वरोधी पे ातील लोकांनी आताच जो काह ू

उप ःथत केला. मनपाकेत बरे च कमचार आहे त

मुळ पदावर काम न घेता इतरऽ काम लावले आहे .
ःवांत य

आहे . युिनयन चालवतात.

परं तू नगरसेवका बददल

या कमचा-याचे मुळे पद काय आहे .

याचेच

सायबर बाईम

मीट ंगम ये माह ती क तो कोण या पदावर

आहे ह मा हती दयावी. सोशल िमड यावर सव जग बगते

यांनी टाकले क नगरसेवक काय काम करतात.

काम करतात. नगरसेवका या कामावर
मागणी आहे क ,
अ दल
ु स ार

या या

अंतगत आज या आज आ हाला सांगावे. पुढ ल

कमचार काम करतात. परं तू नगरसेवक काम करत नाह ह मेसेज बाहे र जाणे यो य नाह .
िमड यावर

याला

यां यावर अ याय झाला तर बोलले तर का हह हरकत नाह .

सोशल िमड यावर आ ेपाय मजकुर टाकलेला आहे . सव सदःयांना

ूित सु दा िमळाले या आहे त.

यांना

यांना ू

सोशल

यांनी समोर येवून सांगावे क , ते काय

उप ःथत कर याचा अिधकार नाह सव सभासदाची

या यावर िशःतभंगाची कडक कायवाह कर यात यावी.

सोशल मीड यावर गजभारे यांनी बातमी टाकली आहे . आपण

या संःथेत काम करतो.

कमचा-याने अशी पोःट करणे चुक आहे .

यां या पाठ शी होते. सोशल मीड यावर

सव नगरसेवक

बात या टाकावयाचे असतील तर नौकर चा राजीनामा दयावा. आ ण पोःट कर त जावे.
पडली आहे .

या संःथेतील
याला सवय

महापौराला जाब वचाराणार असे पऽ दले होते. महापौराला जाब वचारणार काय.

िनल बंत करावे.

महापौर मॅडम आपण

लींग दयावी. आयु ांने कायवाह

आयु ांवर कायवाह क . आम या वषयावर अमंलबजावणी केली नाह तर

केली नाह तर

याला
आपण

यां यावर कायवाह क .

याला मुळ पदावर पाठवून दयावे.
बाळासाहे ब दे शमुख

या कमचा-यांने नगरसेवकाबाबत सोशल मीड यावर िलह ले आहे
करतो. एखादा नगरसेवक

या कमचा-यार ूथम िनषेध

या या वाडा या समःया घेवून मा. आयु ा कडे जातो.

य

यावेळ अिधका-

या या भावना दखाव
या जातात. थेट तो पोलीस ःटे शन जातो. आ ण शास कय कामात अडथळा िनमाण
ु
केला

हणून 353 चा गु हा दाखल करतो. हा अपमान नगरसेवकाचा नसुन मा. सभागृह नगरसेवक

हणुन पाठवले या 15 हजार जनतेचा अपमान आहे . आमची मानहानी करणे आमचे वतन खराब करणे
हे यो य नाह . हा अिधकार कोणी
नगरसेवकाचा अपमान केला आहे .
तरतूद नुसार
करावी.

िशःतभंग

दला

याला तो अिधकार नसताना

यामुळे सायबर बाईम

वषयक कायवाह

सोशल मीड यावर

यांने

दारे गु हा दाखल करावा. कायदया या

करावी. आताचे आता

लींग दे वून

या यावर कायवाह

(४)
आयु

मा. महापौर यां या परवानगीने आता जो कमचा-याचा

वषय

या सभे म ये कमचार यां याबाबत

जाःत चचा होत असतांना दसत आहे . अिधका-याने ल ात घेतले पाह जे.
दोन चाके असतात.

महानगरपािलके म ये रथाचे

या प दतीने अिधकर व कमचार हे दोन चाके आहे त. शहरा या

वकासासाठ

अिधकार /कमचार व नगरसेवक यांना एकऽ येवून काम केले पा हजे. जेणे क न शहराचा वकास होईल.
यांनी जाते अिभूेत नाह . आपण

सवानी िमळू न कामे केले पाह जे. सोशल मीड यावर जाणे अिधकार
जी आता तबार दली आहे .

याची 30 दवसाचे आंत चौकशी क न दोषी आढळ यास िशःत भंगाची

कायवाह कर यात येईल.
वरोधी प

नेता

या कमचा-याला ता काळ िनल बंत करावे अशी जाःत मागणी आहे .
ता काळ कामावर आणा

दपकिसंह रावत

याला ूथमता: िनल वंब करावे

याची चुक नसेल तर

याला

याची चौकशी नंतर करावे.

तु ह आमचे एकले पा हजे. आ ह तुमचे एकले पाह जे. आ ह सवप ीय नगरसेवक आप याकडे आलो
होतो.

एका कमचा-याने सोशल मीड यावर आ ेपाह वधान केले आहे . तुम याकडे लेखी आहे . आप या

माफत िशःतभंग वषयक कायवाह करणार कंवा नाह हे आ हाला सांगावे. बाक आ ह पाहन
ु घेव.ू

चौकशी करा. िशःतभंगाची कायवाह करणार क नाह फ
आयु
वनय िगरडे
महापौर

सांगा.

दोषी आढळ यास िन ीत कायवाह कर यात येईल.
सभेची अहवेलना केली आहे .
सव सभागृहा या भावना ल ात घेता. ौी
यापुव सु दा चुक केलेली आहे

वलास गजभारे यांनी दस
ु -यांदा चुक केलेली आहे

यांनी महापौरांना जाब वचारतो. एखादा कमचार

बाहे र जावून काम कर त असेल तर

या यावर ता काळ कायवाह

यांनी

या या कायक े या

केली पाह जे. जेणे क न यापुढे

कोणताह कमचार गंभीर गु हा करणार नाह ह मंत दाखवणार नाह .

आयु

साहे ब

हणतात क ,

कमचार यांनी व ासात घेवून काम करावे. या बाबीशी मी सहमत आहे . कमचार यांनी चुका के यातर
यांना पाठ शी घालावे. या कमचा-यांनी कमचार आचारसंह तेचे उ लघंन केलेले आहे . या कमचा-यास
दलेले काम कमी पडत असेल
आढळ यामुळे
चौकशी करावी.
आनंद च हाण
बाळासाहे ब दे शमुख

हणुन

याला इतर गो ी कर यास तयार आहे .

हणुन हा कमचार दोषी

यां यावर MCSR Rule अंतगत ता काळ कायवाह करावी. ह सभा संप यानंतर

याची

याला ता काळ िनल बंत करावे.

कती दवसात कायवाह करणार आहात हे सांगावे.
चार दवसापुव लेखी पुरावे दलेले असतांना

याची चौकशी क न कायवाह करता येते. अधातास वेळ

दे वून चौकशी करावी. आताचे आता िनल बंत करावे.
अशोक उमरे कर

ता काळ िनल बंत करावे. नंतर चौकशी करा. चौकशीत दोषी न आढळ यास

महापौर

आज या वषय पऽीकेम ये अ यंत मह वाचे वषय आहे त.

जू क न
वनय गुरम

यांना स मानाने कामावर

यावे. ूथम िनल बंत करावे.

कोणी जर आप या संदभात बोलत असेल तर

यां यावर चचा होणे आवँयक आहे .

या या बाबत आपण कायवाह करणे आवँयक आहे .

यासाठ आ ह बोलू नये काय हे सांगावे. तु ह आमचे ूितिनधी आहात. आम याबाबत बोलले पा हजे.
आपण काय कायवाह करणार हे सांगावे.
महापौर

सव कागदपऽ मी ःवत: पाह ले आहे . आजची ह सभा संप यानंतर आयु ांनी ता काळ िनलंबीत करावे
नंतर चौकशी करावे.

दपकिसंघ रावत

या कमचा-याला एलबीट

वभागातुन इतर वसुली वभागात वसुली कर यासाठ पाठवावे. कारण वसुली

वभागाची वसुली ह तीन कोट

पये झालेली आहे .

हा कमचार एवढा स म असेल तर
वरोधी प नेता

माझा एक

या ठकाणी या कमचा-यास वसुलीसाठ पाठवावे.

याला वसुलीम ये टाकावे. मा.महापौरांनी तर

वषय राह लेला आहे . तो

हणजे जमीन घोटाळयाबाबतचा

लींग दलेली आहे .

वषय आहे .

याचा खुलासा

कर यात यावा.
आयु

जिमनी बाबत या वषयाम ये माग या म ह याम ये हे र ंग ठे व यात आलेली होती. परं तू ते
उप ःथत राह ले नाह त.

या हे र ंगला

या म ह याम ये पु हा हे र ंग कर ता पऽ दे यात येईल. आवँयकती कायवाह

पुढ या सभे या पुव कर यात येईल.
वरोधी प नेता

मा. महापौर साहे बां आप या सवसाधारण सभेची मीट ंग ह स वा म हना दड म ह याला होत आहे .
पुढ या सभेपयत अहवाल येणार असेल तर काय उपयोग. आता कायवाह केली पा हजे. अजदार मी आहे .
तबार मी केली आहे .

मला कधी दोन ओळ चे पऽ दले काय ?

का मला कळ वले नाह ? हे सांगावे.

लेखी पऽाने मला का कळ वले नाह . आप या मनपा या खुप मालम ा आहे त

या मालम ा

या

प दतीने र ज ी क न दली आहे

याच प दतीने रजी ी क न दयावी नाह तर आपली मनपा डबगाईला

आलेली आहे . जर या मा. आयु

साहे बांची बदली झाली तर येणा-या दस
ु -या आयु ाकडे पह ले पासुन

पाढे वाचवायचे काय हे सांगावे. केवळ टाईम मा न ने याचा ूय

आहे मी लेखी पुरावे दलेले आहे .

यावर का कायवाह होत नाह याचा खुलासा करावा. आपण मा. आयु
कायवाह करतो परं तू आता दड म हना होवुन गेला आहे

साहे ब आपण 15 दवसात

यावर काह ह कायवाह केलेली नाह .

(५)
तबारधारकास पण आपण कोणतीह मा हती दे त नाह . आ ह अशी-अशी कायवाह कर त आहोत
आपण लेखी सु दा दे त नाह .

ूशासनाचे असे

हणणे झाले आहे क आबो चोरो बांधो भारा अधा
माझे असे मत आहे .

तु हारा अधा हमारा अशी ूशासनाची गत आहे ,
घालत आहे .

हणुन

आप या अिधका-यांने र ज ीवर सह

केली आहे

या संबधीतास आयु

यां यावर कायवाह

पाठ शी

का होत नाह

यां यावर गु हा दाखल का होत नाह . काय कारण आहे . याचा खुलासा करावा.
दपकिसंह रावत

मागील िमट ंग पासुन ौी खेडकर वरोधी प नेता
कायवाह करत नाह ,
संबधीत आहे

हे या वषयावर बोलत आहे त पण संबधीतावर का

यांना ता काळ िनल बंत करावे.

या कमचा-याचे हत

माझी सभागृहाला वनंती आहे , आमची मागणी आहे कमल 59 (1) ूमाणे
यावी.

या मनपा या मालम ेशी

यानी काम केले असेल.

या कमचार यां यावर कायवाह केली पाह जे.

यांची सह आहे .

यां यावर कायवाह कर यात

तो अिधकार आपणास शासनाने दलेला आहे . तो अिधकार आपणास आहे . या सं वधानाने दलेला

आहे . तो अिधकार आपण वापरला पाह जे, अशी आमची मागणी आहे .
अशोक उमरे कर

मनपाची अकरा एकर जागा हरवली आहे .

ह जागा असदु लाबाद येथील आहे . ह जागा कोठे हरवली

आहे हे सांगावे. ह अकरा एकर जागा मनपाची आहे आपण आता पंतूधान आवाज योजने अंतगत भाडे
क ना घरे दे णार आहोत ह
वमानतळाची आहे .

घरे दे यासाठ

या जागेची आपणास गरज पडणार आहे . जी जागा

याची पुण चौकशी कर यात यावी.

यानुसार कायवाह

कर यात यावी. अशी

आमची मागणी आहे .
आयु

हणणे काह यो य नाह . तर ह सु दा या अकरा एकर जागेबाबत

आपण जागा चोर गेली आहे , असे

िन ीत चौकशी करतो. ती जागा मनपाची असेल तर जागा ता यात घे यात येईल.
अशोक उमरे कर

ह अकरा एकर जागा गेली आहे असे सांगत आहे . गर ब लोकांसाठ या जागेवर घरे बांधून दे वून

यांना

सहारा होईल. तर या जागेबाबतची चौकशी कर यात यावी, अशी मागणी आहे .
हबीब बागवान

मा. महापौर साह बा, आ ह आपणास ॄ हपूर चा वषय घेतला आहे .

या ॄ हपुर भागाची कामे का

कर यात येत नाह हे सांगावे.
वरोधी प नेता

जमीन घोटाळयाचा वषय आहे .
वनंती आहे . मी जो ू

आयु
वरोधी प नेता

मी माग या वेळ

याचा सवात अगोदर खुलासा होवू दयावा मा. महापौर मॅडम अशी माझी

मांडला आहे

याचा खुलासा कर यात यावा.

यांना सुनावणीची तार भ दली होती

तार ख दे वून बोलाव यात येईल.
मह यात दसर
ु

या तारखेला ते उप ःथत न हते.

यांना या

याूमाणे पुढ ल कायवाह कर यात येईल.

आताच ौी दपसिसंघ रावत यांनी सांगीत या ूमाणे कलम 59 (1) ूमाणे कायवाह आपणास करता
येते.

ती कायवाह आपण करावी. या ूकरणात आपणास शासनाचे पऽ आले आहे

या पऽानुसार काय

कायवाह कर यात आली याची मा हती दे यात यावी. शासनाला दे खील आपण अहवाल सादर केला नाह .
शासनाने अहवाल दे यास आपणास सांगीतले आहे .

या ूकरणात शासनास अहवाल दला काय दला

अस यास काय दला तो आ हाला सांगावे.
अशोक उमरे कर

आपण दोन महानगरपािलकेचे कामकाज केलेले आहे . आपण उडवा उडवीचे उ रे दे वू नये.

माग या

सवसाधारण सभेम ये दे खील आपण असेच उतर दले आहे .
दपकिसंह रावत

मी तर माग या बैठक त न हतो
आले मा. आयु

या बैठक त सु दा हा ू

वचार यात आला होता असे सांग यात

साहे ब आतापयत आपण कायवाह कर यात आली नाह . आपण

यांनी जी र ज ी क न दली आहे

या मालम ा

यवःथापकावर का कायवाह केली नाह याचा खुलासा

कर यात यावा. आपण उ हासनगर महानगरपािलकेत काम केले आहे
मा हती घेतली आहे .

या संबधीत अिधकार

या महापािलकेत आपली आ ह

या ठकाणी जी कायवाह आपण काम केले आहे तसे या मनपाकेत आपण काम

करावे अशी आमची इ छा आहे .

या ठकाणी जसा रं ग प होता

याप दतीने आपला रं ग प राहणार

काय हे सांगावे. मालमता अिधकार यां यावर काय कायवाह करणार हे सांगावे. आपण
याने चुक केली

या अिधका-याला बोलावले क

या अिधकार यांनी जागा क न दली

या अिधका-

या अिधका-यांस

बोलावले हे सांगावे. हे सभागृहास मा हत होवू दयावे.
वरोधी प नेता

आ ह

दोन मह यापासुन या

वषयावर बोलत आहोत

यात कायवाह

होत नाह

तर आ ह

रट

पट शन दाखल करावे काय हे सांगा मा. महापौर साहे ब. आठ दवसात आपली बदली झाली तर आ ह
पु हा हा वषय दस
ु -या आयु ा समोर घेवून जावे लागणार आहे .

यासाठ आता कायवाह करावी. एका

म ह यात काय कायवाह केले आहे सांगावे.
बाळासाहे ब दे शमुख

आताचे आता
मा.आयु
यांनी

या अिधका-याला िनल बंत करावे

यानंतर चौकशी कर त जावे. ूथम िनल बंत करावे.

साहे ब मा. महापौर हे पठासन अिधकार आहे त आ ण मा. महापौर यांनी
लींग

द यानुसार ता काळ कायवाह करावी. मा. महापौर यांनी

लींग दलेली आहे

िलंग दली अस यामुळे ते

आपणास कायवाह कर यास बंधनकारक आहे . आ हाला या बैठक म ये कोणतेह उडवा उड वचे उ र
नको. एकादया नगरसेवकाने काम घेवून गेले तर
जनते या ज हाळयाचा ू

आहे .

तु ह मनपा वब क न टाका ना.

या यावर तु ह कायवाह कर यात तयार आहात.

जनतेची मालम ा आहे . वब करणा-यावर कायवाह कर त नाह तर

(६)
दपकिसंघ रावत

आ ह या सभागृहाचे सभासद आहोत. आपण काय कायवाह कर त आहात

याबाबतची मा हती आ हाला

झाली पाह जे.
महापौर
अशोक उमरे कर

आपणास दलेली वेळ संपला अस याने आपण आप या जागेवर बसावे.
मा. महापौर मॅडम, आ हाला मा हत आहे क , आमची वेळ संपलेली आहे . या वेळेम ये आ हास ू ाचे
उ र मीळाले नाह

महापौर

याचे काय अगोदर उ र दे यात यावे.

यापुव या अिधका-यावर कायवाह चे आदे श दलेले आहे त. सभागृहातील सव सदःयां या भावना ल ात
घेता मा. आयु ांनी या ूकरणात जो अिधकार दोषी आहे
जे जे अिधकार दोषी आढळलेले आहे त

या अिधका-यावर कायवाह कर यात यावी.

या अिधका-यावर महारा

मधील तरतुद व MCSR अंतगत सु दा कायवाह करावी.

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९

आयु ांनी जी-जी कायवाह केलेली आहे

या

बाबत स. सदःयांना कळवावी.
हबीब बागवान

मा. महापौर मॅडम, ॄ हपुर
मागीतली होती

आयु

भागात काम कर यात येत नाह त, आ ह

पऽ दे वून सु दा मा हती

याबाबतची का कायवाह कर यात आली नाह याचा खुलासा कर यात यावा.

ॄ हपुर या भागाची मी पहाणी केली आहे .
अभा व िश लक राह लेले आहे त.

या भागातील कामे िश लक राह लेली आहे त ह कामे िनधी

ह कामे पुण कर यासाठ आ ह िनयोजन कर त आहोत ती कामे

कशी पुण करता येतील यासाठ आमचे ूय
कामे चालू कर यात येतील. जर या

सु

आहे त. जसा िनधी उपल ध होत जाईल

या नुसार

वषयाला मा यता घे याची आवँयता अस यास आ ह ःथायी

सिमतीची मा यता घे यात येईल. जे काम िश लक राह ले आहे
लोकवगणी वसुल हो याचे िश लक राह ले आहे .

या कामाची सु वात केली जाईल.

तो िनधी दे खील गोळा कर यात येईल. जे अधवट

राह लेले काम आहे ते काम तातड ने चालू कर यात येईल.
हबीब बागवान

आ ह आपणास पऽ दले होते

या नुसार का काम चालू केले नाह हे सांगावे. वशेष

हणजे इतर

िशषकाम ये िनधी वळ व यात आला आहे . तो िनधी का वळ व यात आला आहे हे सांगावे. पंधे या
कंऽाटदारा सोबत आपले काय ूेमाचे नाते आहे . हे आ हाला कळत नाह
असता आपण
घेतले नाह .

यांना दं ड लावला पाह जे होता.

या ठकाणी आमदार, महापौर, माजी महापौर हे

आपण ःथळपाहणी ला आले त हा

या ठकाणी या मा यवरा सोबत थांबले नाह

या साईटवर आले

या भागातील काय ू

आहे त हे जाणून

या भागातुन आपण िनघुन गेले. काय आपणास या भागातील लोकां या कामे क न

दयावयाची नाह काय हे सांगा ?

आमचा वाड काय लावार स आहे काय हे सांगावे.

अचानक ग धळ चालु होता.
( ौी अ. हबीब अ. रह म बागवान, आसीया बेगम अ. हबीब बागवान, बपाशा बेगम वलीयो ीन या
नगरसेवकांनी ःवता: या अंगावर रॉकेल टाकुन घेतले जाळू न घे याचा ूय

केला कांह नगरसेवकांनी

म यःती क न हा ूकार हाणून पाडला )
महापौर

सदरची सभा 15 िमिनटासाठ ११.४९ वाज या पासुन तहकुब कर यात येते.

महापौर

पुववत सभेचे कामकाज वेळ 11.48 वाजता 15 िमिनटासाठ
िमिनटानी सु

सभा तहकुब केलेली सभा ह

12.03

कर यात येत आहे .

सभेचे कामकाजास सु वात कर यात आले.
हबीब बागवान

ॄ हपुर चे कामे क हा सु

करणार याबाबतचा मला खुलासा दयावा.

अ दल
ु स ार

मा. महापौर मॅडम, आमचे जे एमआयएमचे नगरसेवक आहे त
या वषयास आमचा पुण सभागृहाचा पाठ ंबा आहे .
शासनाने 95 कोट

पयाचा िनधी दला होता. तो िनधी गेला कोठे .

करावयास पाह जे होता. तो
बसत आहे त.

हणाले होते. आ ण आता आपण

दे णे हे यो य नाह . मा. आयु
काम केले आहे .

या िनधीमधुन या भागाचा वकास

वकास झालेला नाह . या भागातील नागर क नगरसेवका या घर जावून

यां या घरावर ह ला कर यासाठ जात आहे त.

काम करतो असे

िनधीचे कामे

यांनी जो ॄ हपुर चा वषय मांडला आहे .

आ हाला सांगा या भागाचा वकास कर यासाठ

महापौर, उपमहापौर आले होते

यावेळ

हणता क , पैसे आ यानंतर काम करतो असे उ र

साहे ब आ ह आपणास दोष दे त नाह . काह अिधकार यांनी चुक चे

या भागातील आतापयत 75 कोट चा िनधी खच झाला आहे

दसुन येत नाह . या भागाची कामे कर यासाठ

िनवेदनावर उप महापौराची ःवा र आहे .
हे सांगावे. शासनाने आपणास काम

या

75 कोट या

आपणास सांग यात आले होते

यां या सह ची काह आपणास काह

या

कंमत आहे कंवा नाह

कर यासाठ पाठ वले आहे मग आपण कामे केली पाह जे.

या

ठकाणी कॉ ंमेसची सता आहे काय काम होत आहे हे सांगावे. कमचार यांचे वेतन वेळेवर होत आहे . पण
आमचे कामे होत नाह आता वरोधी प नेता यांनी सांगीत याूमाणे एक गाड मु म टाकला जात नाह .
आ हाला लोकांनी िनवडन
ू

दले आहे . आ हाला सांगा कामे क हा सु

लोकांची काय अवःथा आहे हे महापौरांनी पा हलेले आहे .
आलेली नाह याचा खुलासा करावा.

करणार आहे त. या भागातील

या भागातील से नेजची लाईन का जोड यात

(७)
स.सर जतिसंघ िगल

ॄ हपुर एर यातील कामे झालेली नाह . मा.उप महापौर यां या अ य तेखाली आपणास िनवेदन दले
होते

या िनवेदन ःवकारतांना आपण आ ासन दले होते क , ता काळ काम सु

आपण सभागृहात

िनधी गोळा झा यावर काम सु

हणत आहात क ,

असेच उ र दे ता आपण काम कर यासाठ बसले आहात.
या ठकाणी न थांबता

करतो. परं तू आता

करतो. आपण हे बघु ते बघु

या भागाम ये आमदार येतो

या वेळ आपण

या ठकाणाव न िनघुन जाता. आपण आमदारांचा अपमान केला आहे

यामुळे

हे सभागृह आपला िनषेध करते, िध कार करते. एक म हला नगरसे वका अंगावर रॉकेल टाकुन घेते तर
यांची काय पर ःथती आहे ,

या वाडाची काय प र ःथती असेल. याचा

वचार करा. मा. डॉ.

मनमोहनिसंघजीने पैसा दला आहे . महारा

शासनाने पैसा दलेला आहे . दलेला पैसा आपण खच कर त

नसाल तर आपण अपूरे पडत आहात.

या अिधकार

यांची चुक आहे

यां यावर काय कायवाह

करावयाची ती कायवाह करावी. से नेज या लाईन जोड यात यावी. ती लाईन का जोड यात आली नाह
आ ण पंधे कंऽाटदारावर कायवाह कर यात यावी
ह

या कंऽाटदारावर कायवाह कर यात आली नाह . आज

जी प र ःथती िनमाण झाली आहे ती केवळ ूशासनामुळे झालेली आहे .

भागातील भारत सरकारने 37 कोट
टाक यात आली आहे .

पयाचा िनधी दला होता

आ ण या ठकाणी

तसेच अबचलनगर

या िनधीतुन िचनीमातीची से नेज लाईन

लॉःट कची लाईन टाक यात आली काय मुसलमानांचा व

िशखांचा दजाभाव
ूशासन करते काय हे सांगावे. याचा मी या ठकाणी ूशासनाचा िधकार िनषेध करतो.
ु
आ ण अबचलनगर व ॄ हपूर चे काम ता काळ सु
रहावे. ौी दपकिसंह रावत हे

करावे अ यथा पुढ ल होणा-या प रनामास तयार

वरोधी प नेता होते ते हा एक कोट चा िनधी अबचलनगरमधील से नेज

लाईन टाक यासाठ तरतुद ठे व यात आली होती. परं तू काम झालेले नाह . शासनाने काम कर यासाठ
यासाठ आमची कामे केली पा हजे. आपण महापौर असो आमदार, नगरसेवक

आपणास पाठ वले आहे

असो यांचा मान स मान ठे वला पाह जे पळवाट क न चालणार नाह .

आपण पळवाट केली आहे

यामुळे आपला िनषेध कर यात येते.
वरोधी प नेता

आम याकडे शहरातील नागर क तबार घेवून येतात. मा याकडे ॄ हपुर एर याचे नागर क तबार घेवून
आले होते कारण िम

वरोधी प नेता अस यामुळे आले होते.

यां या एर याची कामे चालू करणे

आवँयक होते तु ह जनतेचे नौकर आहात आपणास आम या करातुन आपला पगार होत असते.
पगार तुन तुमची उप जवीका होत असते.

यासाठ आपण एमआयएमचे नगरसेवक असो क कोण याह

प ाचे नगरसेवक असो तु ह कामे केली पाह जे.

यांचे काम का होत नाह . ो हपुर चा

खोडवेकर साहे ब असतांना दे खील ते वषय मांडत होते मग
खुलासा कर यात यावा. पैसे आले क काम क
सभागृहात ूकार होतो. कारण नागर क

या

असे

वषय ौी

या एर यासाठ आलेले पैसे गेले कोठे याचा
हणता. लोकांचे कामे झाले नाह

क असा

या नगरसेवकां या घर जात असतात. तु ह काम का करत

नाह . आपणास िनवेदन दले त हा आपण आठ दवसात काम करतो असे

हणाले होते. पण काम काह

झाले नाह . ूशासन हे िनकामी झालेला आहे . नागर कांचे कामे झाले पाह जे.
दपकिसंह रावत

नगरसेवक हे कोण या प ात आहे त पण
ूभागातील कामे करणे गरजेचे होते.
92 कोट चा िनधी गेला कोठे .
दले पा हजे.

यापे ा मानुसक

कारण

हणुन वचार केला तर

यां या

ॄ हपुर

यां यावर आलेली ह वेळ यो य नाह . ॄ हपुर चा िनधी

याचा खुलासा करावा. संबधीत अिधका-यांला समोर उभे क न उ र

या अिधका-यावर कडक कायवाह केली पाह जे. नागर कांना तु ह मुलभुत सु वधा पुरवू

शकत नाह . एक म हला नगरसे वकेला अंगावर रॉकेल टाकुन घे याची वेळ का आली. ह वेळ दस
ु -या
इतर प ा या नगरसेवकावर सु दा येवू शकते. मा. आयु

साहे ब, तु ह

हणता क माझी सकारा मक

भुिमका आहे . संबधीत अिधका-याला सभागृहात खुलासा कर यासाठ का सांगत नाह . आ ह सभागृहात
बोलतो

हणजे अंमलबजावणी झाली पाह जे.

दे खील 4 कोट

ूशासन मोरे रला दोन कोट

पये दे ते. आ ण पंदेला

पये दे ते. हे पैसे कोठु न आले. याज माफ करता. ःथाई सिमतीचा ठराव वखंड त करता

आला असता. तर ूशासनाने पैसे दलेले आहे . पैसे नाह
बोलावे आ ण आपण

याची अमंलबजावणी का क

आहे क , ूशासनाचे सव

हणता. मग हे पैसे आले काठू न. आ ह

नये. मीट ंग घेवू नका. माझी सभागृहाला वनंती

वषय बाजूला ठे वून दयावे. आ ण इतर अजे डा पास करावा जो पयत

ॄ हपुर चे काम चालू होत नाह तोपयत एकह

वषय

ूशासनाचा पास कर यात येवू नये अशी मी

सभागृहाला वनंती करतो.
बावजीर(गटनेताएमआयएम)
डॉ. क णा जमदाडे

य यवाद सर आपण आम या वषयाला पाठ ंबा द या बाबत. आपले या सभागृहात अिभनंदन

करतो.

आज जो सभागृहात एका म हलेने अंगावर रॉकेल टाकुन घेतले आहे ह बाब अ यंत खेद जनक आहे . ह
वेळ केवळ ूशासना या गलथान कारभारामुळे आलेली आहे .आ ह सव म हला िमळु न ूशासनाचा या
ठकाणी िधकार करतो. हा एकटया ो हपुर चा वषय नसुन इतर सव शहरातील ूभागात हा वषय आहे .
जेएनएनयुआरएमची िसडको एर यामधील से नेजची 53 कोट ची योजना आहे . ह योजना सु

होवून चार

वष पुण झालेले आहे तर काम काह पुण होत नाह . हा वषय अ यंत गंभीर वषय आहे . या एर यातील
जेएनएनयुआरएममधील कामे सु

झाली पाह जे.

(८)
सौ. लिलता बोकारे

या सभागृहाम ये एका मह लेने अंगावर रॉकेल टाकुन घेतले

यामुळे या ठकाणी मी ूशासनाचा िनषेध

करते.
अिभषेक सौदे

सव सभागृह हे

ॄ हपुर चे कामे झाली पाह जे यासाठ सोबत आहे . आताच डॉ. जमदाडे व बोकारे मॅडम

यांनी जो वषय िसडकोचा मांडला आहे

यापण एर यातील ू

हा अ यंत गंभीर आहे . ॄ हपुर एर याचे

कामे झाले पा हजे यासाठ सव प ीय सदःय हे िनवेदन दे तात.
नाह .

यावर

कायवाह होत नाह हे यो य

सव सभागृह या वषयावर एक आहे . आपण न वन आहात पण आपण नगर वकास वभागात

काम क न आले आहात

यामुळे कामे कशी करावी याचा चांगला अनुभव आहे . कामे काठे करावी

लागते. गर ब वःती कोठे आहे ह मा हती आहे . मा. पंतूधान व मा. मु यमंऽी हे चांग या योजना
आिनत आहे त. सवासाठ घरे ह योजना शासनाने आणली आहे . ह योजना गर ब लोकांसाठ आणलेली
आहे . शासन हे मोठ मोठया योजना आिनत आहे आ ण नांदेड शहरात काय चालू आहे . शहरातील
लोकांना िचखलातून येणे जाणे करावे लागत आहे . वाघाळा, िसडको एर यात येवून पहावे. आम या
एर याम ये कोणह

ःव छतेसाठ

येत नाह .

या लोकां या पगार

यां याबाबत पहावे. सव नगरसेवकाकडे ल
आ हाला जाळु न

दले पा हजे.

होत नाह . ते ऑ फसला येतात.

यांना आज रॉकेल टाकुन घेतले आहे . उदया

यावे लागेल. जनतेचा दबाव असणार आहे . जनते या भावना आपण समजून घेत या

पाह जे. महापौर मॅडम आपण जनतेचे ूितिनधी आहात

यां या भावना ऐकुन घेत या पाह जे. शहराचे

ूथम नागर क आहात. आपले कत य आहे शहरातील नागर कांना मुलभुत सोयी सु वधा पुरवी या पाह जे
याबाबत आपण
बाळासाहे ब दे शमुख

लींग दयावी अशी आपणास वनंती आहे .

आज सभागृहात मन हे लावून घेवून जा याचा वषय झाला आहे . प
आहे त.

हणुन आ ह

ॄ हपुर या

वषयावर

कोणताह असो. ते नगरसेवक

यां या सोबत आहोत. मा. आयु

आपण मंऽालयात

चांगले काम केलेले आहे .

या एर याचा वकास हो यासाठ ड पीआर तयार होत असतो.

ड पीआर तयार केला आ ण

यासाठ िनधी राखीव कर यात आला. तो एर या आता सुजलाम सुफलाम

झाला पा हजे होता.

मग तो िनधी

बीएसयुपीचे कामे कर यासाठ िनयु

आ ह गेला कोठे याचा खुलासा करावा.
केली होती

या अिधका-याला ह

यांनी का कामे क न घेतली नाह

घेतली नस यामुळे संबधीत अिधका-याला ता काळ िनल बंत करावे.

यांनी कामे क न

याला कारणे दाखवा नोट स दली

पा हजे. आम या माता भगीनी या अंगावर रॉकेल टाकुन आ मदहन कर याचा ूय
भगीनीने अंगावर रॉकेल टाकुन घेवून ूशासनास जागे कर याचा ूय

ॄ हपुर चा

कर त आहे त.

करतात. या

वशेष बाब

हणुन

आपणास वचाराणा करतो क , ड पीआर 10 म ये पैसे क ती आले आ ण क ती र कम खच झालेले आहे .
याची मला मा हती पा हजे. ॄ हपुर चा पैसा इतर ड पीआरम ये वळ वला आहे यासाठ शासनाची मा यता
आहे काय. र कम वळ व यासाठ सभागृहात हा

वषय आणला काय. कोण आयु

घडली असली तर
सु दा कायवाह झाली पा हजे. जर आज एखाद दघटना
ु

असता.

होते.

यां यावर

याचा काय प रनाम झाला

सव दे शाला, महारा ाला आ हाला उ र दयावे लागले असते. तुमचे काय झाले असते. आम या

भगीनीवर वेळ आली आहे . उदया आम यावर वेळ येणार आहे . मा. महापौर आपण एक

पठासन

अिधकार आहात. मह ला महापौर आहात या सभागृहात अशी वेळ येणे चुक आहे . सभागृहात मह ला
अंगावर रॉकेल टाकुन घेते ह गो

चांगली नाह .

ड पीआर 10 मीील र कम कती खच झाली आ ण

ती कोण या जागेवर ल कामे कर यासाठ वळ व यात आली. याचा खुलासा कर यात यावा.

या ड पीआर

मधील आजह कामे िश लक आहे त लोक आम या घर येतात. आंदोलने करतात. आ ह काय करावे.
लोक आ हाला वाडात आ हाला

फरवतात. ड पीआरनुसार कामे केली नाह . शासनाचा अवमान केला

आहे . मी ड पीआरची मा हती माग वली आहे ती मा हती सु दा दे यात आलेली नाह . काय यात ॅ ाचार
झाला आहे ह

शंका येत आहे . भुखंड लाटणा-या अिधका-यावर सु दा कायवाह

बीएसयुपीचा िनधी खाना-या अिधका-यावर दे खील कायवाह

झाली पा हजे.

झाली पा हजे. याचा आ हाला खुलासा

पाह जे.
आनंद च हाण

मा.महापौर, आयु , पदािधकार या एर यात जावून पाहणी करतात. आ ण
या नागर कांनी जावे कोठे

होत नाह .

यांना खुप ऽास सहन करावा लागत आहे . आ ह सव प ीय िनवेदन घेवून

आलो होतो. आ ण आपण आठ
कर याचे काम सु

यावर काम सु

दवसात कायवाह करतो असे

हणाले होते. से नेज लाईनची जोडणी

करतो असे आ ासन दले होते परं तू आपण ते काम अदयापपयत चालू केले नाह .

ॄ हपुर या लोकांना दि◌लासा दे यासाठ

से नेज लाईनची जोडणी करावी.

या लोकां या समःया

सोड व यात यावे.
ग धळ चालू होता.
बावजीर शेख हबीब

ॄ हपुर या

वषयावर काँमस, रा वाद काँमेस, िशवसेना, भाजपा, सव प ातील नगरसेवकांनी

यांनी

पाठ ंबा दाख वला आ ण सभागृहात एक मताने ॄ हपुर चे कामे पुण कर यात यावी अशी मागणी केली
आहे

यामुळे मी सव सभासदाचे आभार मानतो. आ ण

यांचे ःवागत करतो. कारण

यांची सवाची

इ छा आहे क ॄ हपुर एर यातील कामे पुण झाली पा हजे. या वषयावर ूशासनाकडन
ू का हह

(९)
ूतीसाद िमळत नाह . आमचे नगर सेवक आ मदहन कर त आहे त

यांची आ ह

जव वाच वला आहे .

आयु ां तथा ूशासना माफत नागर मुलभूत सु वधेचे कामे कर त नसेल तर मी नगरसिचवांना सुिचत
करतो क , जर भ वंयात नगरसेवकांने आ मदहनाची वेळ येवु दे वुन नये तशी वेळ आ यास
सवःवी जबाबदार आयु

तथा ूशासनावर राह ल याची न द नगरसिचव व महापौर यांनी

ठकाणी िमट ंग लाव यात येते आ ण

यावी. या

यावर काह ह अमंलबजावणी होणार नसेल तर काय उपयोग आहे .

केवळ िमट ंगा घे यात येतात काम काह होत नाह .
होत नाह

याची

काय अथ आहे िमट ंगा घे याचा.

मनपाची वसुली

काय, इतर ूभागातील आपण कामे थांब वले आहे काय. याचा खुलासा कर यात यावा.

ॄ हपुर भाग हा मुःलीम बहल
ु

ेऽ अस यामुळे कामे जािनवपुवक कर यात येत नाह काय याचा

खुलासा करावा.
स. शेर अली

मी सव सभागृहाचे अिभनंदन करतो क , सव प ीय सभासदाने ॄ हपुर एर यातील वकासाची कामे पुण
कर यासाठ एकमताने आ हाला साथ दली आहे . वकासा या कामासाठ सभागृह हे एक आहे . ॄ हपुर
भागातील इ ृाची कामे पुण होणे अ यंत गरजेचे आहे . ड पीआरची तयार कर यात येतो
डपीआरनुसार

या एर याचा घरा या कामासोबत

या

या एर यातील इ ृाची कामे कर यात येतात. या

एर यातील कती घराचे काम झाले आ ण कती इ ृाची कामे कर यात आली आहे त. जेवढ घरे मंजूर
होती

या ूमाणात इ ृा होणे आवँयक असतांना तसे झालेले नाह .

ब-याच वसाहतीम ये घरकुलाचे

लाभा य ह ःसा िश लक राह लेला असतांना याच एर यातील नागर कांना हा ह ःसा भर यासाठ का स
केली जात आहे . जो पयत लोक वगणीचा ह ःसा िमळत नाह तोपयत
असे आ हाला पऽ दे यात येतात. हा कोणता
अशी भुमीका का घे यात येते,

इ ृाची कामे कर यात येवू नये

याय आहे आम या एर यातील इ ृाची कामे कर यासाठ

याचे कारण काय आहे . सव साधारण सभेची मा यता न घेता 50

कोट चा िनधी इतर िशषकाम ये का वळ व यात आला. असे क

शकता काय याचा खुलासा कर यात

यावा. याबाबतचा मला खुलासा पाह जे याम ये प पाती होत आहे .बीएसयुपीचा कती पैसा आला होता
कती पैशा

याम ये तर इ ृाची कामे कर यात यावी, याचा

खच झाला आहे जो पैशा िश लक आहे

मला खुलासा पाह जे.
सभागृह नेता

सभा तहकुब हो यापुव सभागृहाम ये जो ूकार झाला आहे . तो ूकार चांगला नाह . ॄ हपुर एर या
नांदेड लगतचा होता. परं तू तो तरोडा एर या बरोबर हा एर या दे खील 2009 साली मनपाकेत समा व
कर यात आला. त कालीन मु यमंऽी मा. अशोकरावजी च हाण साहे ब यांनी या दो ह भागाचा वकास
झाला पाह जे यासाठ

यावेळ असलेले सव लोकूितिनधी यांनी ूय

भागाचा वकास कर यासाठ िनधी दे यात आला होता.

या िनधीमधुन

क न तरोडा व ॄ हपर या
या एर यातील कामे क न दे वून

यांना सुख दयावे. मागे 2011 साली उदघाटन झाले होते. परं तू आता 2016 आले तर या एर यातील
कामे पुण होत नाह . कारणे अनेक असतील पण

या एर यातील लोकांना सु वधा िमळा या पाह जे ह

सवाचीच भावना आहे . या ड पीआर मधील पैसे वळ व यात आले आता झाले ते गले. आता ूितका मक
या भागातील नगरसेवकाने आ मदहन कर याचा ूय

केला आहे . तसे ूशासना माफत होवू दे ता कामा

नये. या भागातील कामे कर यासाठ कॉमेसचे नेते, माजी महापौर अ दल
ु स ार साहे ब यांनी पाठपुरावा

केला आहे . पण ूशासना माफत कायवाह काह होत नसतांना दसत आहे . आपण आले ते हा पासुन
आ ण मा. ज हािधकार यां याकडे दे खील हा ू

मांड यात आला होता. परं तू काह गाड पुढे सरकत

ू आहे . कि शासनाकड ल िनधी आण यासाठ का
नसतांना दसत आहे . शासनाने मंजूर केलेला िनधी पडन
ूय

केले जात नाह . कामे पुण करावयाचे झा यास

या िनधी साठ सु दा ूय

करणे गरजेचे आहे .

वकासाची कामे कर त असतांना लाभा याचा िनधी वसुल झाला पाह जे आ ह आप या सोबत आहोत.
मालम ा कराची वसुली कर यात येत आहे
ॄ हपुर एर यासाठ एक
अिधकार

यासाठ कोण याह नगरसेवकाचा

याय आ ण इतर एर यासाठ एक

वसुली होत नाह

वरोध कर त नाह त.

याय अशी भुमीका ठे व यात येवू नये. जे

हणून कामे थांब वत असतील तर

यांना खडयासारखे बाहे र काढा.

सभागृहात जी घटना होवू नये ती घटना घडत आहे , असे होवू नये. यासाठ लोकूितनी यांनी असा
ूकार करणे

हणेज आप यावर रोष आहे . मागील तीन मह यापासुन

यांचा पाठपुरावा करणे चालू आहे .

यासाठ ॄ हपुर एर यामधील कामे कसे करता येतील हे आपण पाह ले पा हजे. तसेच स. सरजीतिसंघ
िगल साहे बांनी अबचलनगर एर यामधील चीनी मातीची से नेज लाईनचे कामासंबधीचा ू

उप ःथत केला

होता. या अबचलनगर एर यातील काम सु दा माग लावावे अशी िम वनंती करतो. सव स.सदःयांना
वनंती करतो क , सभागृहात असे भ वंयात ूकार होवू नये आ ह आप या सोबत आहोत सव सभागृह
सोबत आहे . आपण काम क न घेवू. पु हा असा ूकार सभागृहात कोणीह क

नये अशी

वनंती मी

सव सदःयांना करतो. ता काळ ॄ हपुर एर यातील कामास सु वात कर यात यावी.
हे या ू ाचा खुलासा करतील.

महापौर

मा.आयु

आयु

ॄ हपुर एर यातील कामे का झाली नाह याची मा हती घे यात येईल. तथापी काम सु

कर यासाठ

अ ःत वात असले या एज सी कर त नसतील तर इतर एज सी कडन
ू कामे क न घे यात येतील. या

(१०)

एर यातील कामे सु

कर या या सुचना दे यात येत आहे त. या एर याचे कामे सु

कर यात येतील. जो

िनधीचा वषय आहे तो िनधी कसा उपल ध करता येईल याची काळजी घे यात येईल. िनधी अभावी कामे
महापौर

थांबणार नाह त.

हा जो सभागृहात ूकार झालेला आहे . तो ूकाराबाबत मला वाईट वाटत आहे . हा ूकार का होतो, कारण
टोकाची भुमीका

यावी लागते

या वेळ असा ूकार होतो. ॄ हपुर एर या मनपाकेत समा व

झा यापासुन

मनपाचे आदय कत य आहे . ते केले नाह . हा ॄ हपुर

मनपाने कोण याह मुलभुत सु वधा पुर व या नाह त.

एर या हा दल
ु ीत एर या आहे . जो काह िनधी इतर ठकाणी वळ व यात आला आहे .

याचीह चौकशी करावी.

यासाठ आ ह ूशासना या सोबत आहोत. 2012 सालापासुन

या ॄ हपुर एर यातील

लाभा य

हःसाची अट ॄ हपुर एर यालाच का लावावी. शहरात ती अट कोठे ह नाह . मालम ा कराची आपण

वसुली कर त आहात

एकह काम झाले नाह . ते लोक नरक यातना ते लोक भोगत आहे त.

ते लोक कशाप दतीने राहत आहे त.

याची क पना आपणास आलेली आहे . िनधी या सबबीखाली कामे थांब व यात येवू नये. से नेजचे काम ता काळ
करावे. कोठलाह

काम सु

िनधी

कर यात कुचराई कर त असेल तर

या

ठकाणी खच करावा. कोणताह

अिभयंता कंवा कंऽाटदाराने काम

या यावर कायवाह करावी.व संबंधीतास काम करत नस यामुळे काळया

याद त का टाक यात येऊनये या बाबतचा खुलासा ूशासना माफत माग व यात यावा व ये या 8 ते 15

अिभषेक सौदे

दवसात से नेजचे काम सु

बाळासाहे ब दे शमुख

हणुन आपण सव शहराचे महापौर आहात. ॄ हपुर चा वषय

करावा. एक ह पैसा खच झाला नाह
सांगवी

महापौर

करावे, हे काम माग लावावे.

आम या वाडाला एकह पैसा भेटला नाह . आम या वाडावाबत आपण बोलत नाह . आम याह वाडाचा उ लेख
यावे,कोठयाचा वषय

नाह त काय. तु ह

या,

या लोकांचे तु ह महापौर नाह काय.

ौी सौदे आपण आप या जागेवर बसावे. स या ॄ हपुर चा वषय चालू आहे .
ड पीआर 10 चे पैसे कोठे गेले हे सांगावे.

अिभषेक सौदे

आम या एर याची आपणास अलज आहे काय हे सांगावे.

महापौर

शहरात कोण याह जाती िनहाय कामे होत नसतात.

अ दल
ु सतार

अशोक उमरे कर

बाळासाहे ब दे शमुख

महापौर

पण कौठयाला का आले नाह , याचा खुलासा कर यात यावा.

पुण ूशासनला घेवन
ू आपण ॄ हपुर ला गेले होते

सव शहरात समान काम होत असते, जाती-पाती पाहन
ु

कामे कर यात येत नसतात. भेदभाव केला जात नसतो.

ग धळ चालू होता.

आपण द

ु जावे.
णचे आमदार व लोकूितिनधींना घेवन

ौी अिभषेक सौदे यांचा फ

एक वषय आहे क , कौठयाचा उ लेख कर यात यावा अशी

कौठा या भागाचा उ लेख येवू दयावी अशी मागणी आहे .

यांची मागणी आहे .

यांना पाऊल वाट लागत नाह काय. ते टॅ स भरत

नाह त काय. इतर भागासारखा या याह भागाचा उ लेख करावा अशी यांची भावना आहे .
ड पीआर १० म ये 124 कोट

उ रे दे त आहे त.

पयाचा िनधी आला तो िनधी गेला कोठे हे सांगा. अिधकार हे उडवा उड वचे
वचारत आहे .

जनता आ हाला ू

यांना आ हाला उ ेर दयावे लागते.

येवन
ु दे खील काम होत नाह . याचा खुलासा कर यात यावा.
शहराम ये

या

या भागाचा

वकास करणे आवँयक आहे

या

पये 124 कोट

या भागातील मुलभुत सोयी सु वधा

पुर व याचे काम ूशासनाने करावे. ॄ हपुर , तरोडा, कौठा, िसडको हडको, वाघाळा, वसरणी जथे जथे नागर
वःती आहे त

सौ.अंजली गायकवाड

या,

तरोडा या भागाचा वकास करावयाचा नाह काय. हे लोक टॅ स भरत

या वः याम ये काम करणे आवँयक आहे अशा सव ठकाणी

ूशासनाला आदे शीत करते.

सभागृहात हा जो ूकार घडला आहे

याचा ूथम मी िनषेध

य

करते. आता पयत आयु

कोठलेच उ र समाधान कारक भेटले नाह . अिधकार यो य प दतीचे आहे त

सोडवावे. दाखवणेसाठ

यांनी केले आहे असे

वकासाची कामे कर यासाठ

यांनी हा ू

साहे बांन कडन
ू

यो य प दतीने

हणणे यो य नाह . आतापयत बीएसयुपी योजनेचे 2007 पासुन

कामे चालू आहे . बीएसयुपीचा कायकाल चालू आहे . काय पर ःथीती आहे हे पहावे. बीएसयुपीचे पॅकेज का दले
गेलेले नाह हे सांगावे.

या एर यातील अिधकार यांनी काम का केले नाह नगरसेवक यांनी सांगीत यानंतर

दे खील काम होत नाह

हे यो य नाह .

मा.महापौर मॅडम आपणास वाजंऽी लावून मा या वाडात घेवून

जा याची माझी इ छा आहे क मा या वाडातील लोकांची काय प रःथीती आहे हे पहा यासाठ . कारण एकाच
घराम ये संडासचे पाणी येते आ ण ते लोक

याच

या ठकाणी बसुन खातात. गे या आठ मह यापासुन ते

लोक राहतात. आप या घराम ये आपणास माशा सहन होत नाह ते लोक कसे राहत असतील याची थोड

क पना करावी. ता काळ काम कर यासाठ ौी ःवामी यांना सांगीतले होते परं तू काम

ह च प रःथीती ॄ हपुर ची आहे . पैशा
मा. आयु

साहे बांन

वंनती आहे क

वाडास भेट दयावी. आ ण

या भागाचा कोठे गेला आहे .

या भागाचे काम

यावी अशी मी वनंती करते.

वर त कर यात यावे.

यांनी आम या वाडासाठ 10 िमनीटाचा वेळ काढावा आ ण मा या

या ठकाणची काय प रःथीती आहे याची पहाणी करावी.

या योजनेतून नळाचे काम झालेले आहे

यांनी काह केले नाह .

या ठकाणी बीएसयुपी

या एर याम ये छोटे छोट जोडणीचे का कामे केले नाह ती कामे क न

सावीऽीबाई फुले नगरमधील से नेजची लाईन का

(११)
जोड यात आली नाह याचा दे खील खुलासा कर यात यावा.

बीएसयुपीचा पैशा गेला कोठे हे दाखवा.

नळाची चार इं ची लाईन टाकावयाची होती ती तीन इं ची का टाक यात आली याची चौकशी कर यात
यावी. नगरसेवक हा ूशासन व नागर क यां यामधील दव
ु ा असतो. जर आ ह

नागर कांना सु वधा

द या नाह तर नागर काना काय उ र दयावे हे कळत नाह .मा या वाडातील ू ाबाबत मा. महापौर

यांनी खुलासा करावा.
सभागृह नेता

झोन बी खुप मोठा झालेला आहे
करावी.

सौ.अंजली गायकवाड

यामुळे कामे

यामुळे

या झोनला दोन भागाम ये वभागणी कर याची शहानीशा

वर त हो यास मदत होणार आहे .

आ हाला ठोस उ र िमळाले तर बरे होईल. या भागाची बैठक बोलावावी

यां या काय समःया आहे त हे

आपण पहावे.
महापौर

एक मीट ंग लाव यात यावी

सौ. गायकवाड यां या वाडातील समःया जानुन घे यासाठ

यात सव

संबंधीत अिधकर यांना बोलवावे.
बाळासाहे ब दे शमुख(तरोडा)

सभागृह हे ू

मांड यासाठ आहे . मी काह गु हा केला नाह मी जर गु हा केला असेल तर मला

िनल बंत करावे.
महापौर

आपाण परवानगी घेवून बोलावे आ ह आपणास वेळ दे वू म येच बोलने यो य नाह . परवानगी िशवाय
बोलू नये.

फा ख हसे
ु न बदवेल

इतवारा एर याम ये लोक कसे राहतात.
या दकानाचा
िललाव
ु

केलेला नस याने

कारण मनपाने 7 वषापासुन गाळयाचे बांधकाम केलेले आहे .
याचा भाडा मीळत नाह . मनपाचे आिथक नुकसान होत आहे .

जवळपास 7 वषाचे म हना दोन हजार जर गृह त धरले तर अंदाजे 33 ल

60 हजार

पये एवढ

र कम होत होती याला जबाबादार कोण आहे . मी आ यापासुन या वषयासाठ पाठपुरावा कर त आहे
परं तू कोणीह

दे त नाह .

ल

या दकानाबाबत
काह च का कायवाह
ु

कर यात आलेली नाह याचा

खुलासा कर यात यावा.मा या ूभागातील से नेज लाईनचे काम िश लक आहे . ते काम एएमआरसीला
कर यासाठ सांिगतले असता तो

हणतो क

याला पैसे दले जात नाह

आ ण मनपाचे पैसे एवढे वायाजात आहे . ये या दड वषानंतर

हणुन काम कर त नाह त

लोकां या समोर जावे लागणार आहे .

यांना काय उतर दयावे लागणार आहे . याला कोण जबाबदार आहे . ूशासन आहे
आहे
आयु

क कोण जबाबदार

यां यावर कायवाह करावी,याचा खुलासा कर यात यावा.

इतवारा माकटचा स.सदःयांनी जो ू
बांध यात आलेले आहे त

मांडला आहे नांदेड शहरातील मनपाचे दकाने
ु

याचा आढावा घे यात येत आहे .

प दतीने घरपटट ची वसुली कर यात येत आहे
जाःत वाढ झाली असे िनवेदन आलेले आहे .
से नेज लाईनचा उ लेख केला आहे

या

ठकाणी

या ठकाणची वसुली कर यात येईल

या

याच प दतीने मालम ेची वसुली कर यात येईल.यात
यां यासोबत तडजोड क न ते अंितम कर यात येईल.

या से नेज लाईनची पहाणी क न ते काम सु दा कर यात येईल.

ौी बाळासाहे ब दे शमुख(सं वधानपाट ) मनपाला रमाई आवास योजनेची 35 कोट पयाचे अनुदान आलेले आहे .

पह ला ह ा 11 कोट चा

मीळाला आहे . कालपरवा 17 कोट चा दसरा
ह ा िमळाला आहे . ह योजना ड आरड ए या व काःट या
ु

ूमाणपऽ असेल अशा लोकांना

याचा फायदा

दला जातो. ूधानमंऽी आवास योजनेचे 2 ल

हजाराचे अनुदान आहे . आ ण 6 ल ाचे कज आहे . मग 1 ल

50

90 हजाराची मागणी कोण करे ल.

समाजक याण वभागाचा िनधी खच करावयाचा आहे तो मागासवग य समाजात हा िनधी परत जाईल
काय. जर परत गेला तर मनपाची बदनामी होईल. यासाठ मनपा सव साधारण सभेची मा यता घेवून 1
ल

90 हजारा या िनधीत वाढ क न तो 2.50 ल

कंवा

पये 3 ल

केला तर तो िनधी खच होईल.

मागील आठ म ह यापासुन रमाई आवास योजनेची याद लागलेली नाह . याम ये आप या अिधकार
लोकांनी जावून स ह केलेला नाह .लोकांची मागणी आहे . ती याद का लाव यात आलेली नाह याचा
खुलासा करावा.

मालमता

वभागाकड ल गाळे आहे त ते भाडे त वावर दे यात यावे. केवळ मागील

वषापासुन चचा कर त आहोत गाळे भाडे त वावर दले तर परतावा र कमे या मा यमातून आप याला
पैसा जमा होई. मह या या मह याला आप याला भाडे भेटले असते.
शहराम ये मोकाट कु यांची
कु यावर काह ह

यामुळे मनपाचे उ प न वाढे ल.

जाःत सं या झालेली आहे . मागील एका वषापासुन अिधका-यांनी

या

उपाय योजना केलेली नाह .कुऽे लोकांना चावत आहे त. याबाबत ूशासनाने काय

उपाययोजना केली आहे कंवा करत आहे याचा खुलासा करावा.
आयु

स या शहराम ये ूधानमंऽी आवास योजना चालू आहे
आवास योजनेचे अनुदानाची र कम

पये 2 ल

या योजनेत 2.50 ल ाचे अनुदान असुन रमाई

आहे .हे अनुदान ूधानमंऽी आवास योजने या तुलनेने

कमी आहे .या योजनेबाबत आ ह शासनास मागदशन मागू आ ण ह योजना ूधानमंऽी योजनेत मच
करता येईल काय असे मागदशन माग व यात येईल.शासना या मागदशनाूमाणे पुढ ल कायवाह
कर यात येईल. दसरे
ु

तपास यात येत आहे .

हणजे मालमता गाळया या संदभात आ ह
जे मोकाट कु या या संदभात ू

कर यासासाठ लोकांची िनयु
हाती घे यात येईल.

होता

र हजन करता येईल काय हे दे खील
या संदभात मोकाट कु याचा बंदोवःत

कर यात येईल.या लोकां या मा यमातुन कुऽे पकड यासाची कायवाह

(१२)
महापौर

रमाई आवास योजनेचा लाभ दे यासाठ ड आरड ए या ूमाणपऽाचा आमह धर यात येवू नये. मोकाट
कु याचा बंदोबःत

वर त करावा. अगद

ग ली बोळातील कु याचा बंदोबःत करावा. तसेच मु य

रः यावर मोकाट गायी, जनावराने रः यावर

याचा दे खील बंदोबःत करावा. कु याचे

फरत आहे त

िन बजीकरण करणे बंद झालेले आहे ते िनब जीकरणाची कर याचे सु
मुलांना, वृ द लोकांना फरतांना ऽास होत आहे .
अशोक उमरे कर

करावे.

यासाठ ता काळ कायवाह सु

या

कु याचा शाळकर

करावी.

खरच आपण िनब जीकरण करतो काय ? मला वाटत नाह आप या माफत यो य प दतीने

कु याचे

िनब जीकरण करत नाह . दसरे
असे क , मागे 10 ते 12 वषापुव ड आरड एचा स ह क न घरे दे यात
ु
आली होती या याचे आता छत गळत आहे आता

या लोकांना ूधानमंऽी आवास योजनेचा लाभ घेता

येईल काय ?
ग धळ चालू होता.
महापौर

आता आपला वेळ संपला आहे .

यामुळे आपण बोलू नये ू

उ राचा तास स प यानंतरआप याला वेळ

दे यात येईल.
सौ. ौ दा च हाण

बोलाना – बोलाना असे
क मला बोलाना

हणणारे आपण कोण ? आपणास हा अिधकार कोणी दला. तु ह कोण होता

हणणारे . आ ह तु हाला ू

वचारला नाह

आपणास नाह . मा. महापौर मॅडम यांना आपण
नगरसेवक बोलत आहे त तु ह का बोला असे
गफार खान

यांना

आण

याचे उ र दे याचा अिधकार

यां या जागेवर बसवावे. आम या प ातील

हणता.

एूील मह यापासुन आतापयत िनवेदन दे यात आलेले क बीएयुपीचे ए ृाचे कामे कर यासाठ
होते. तयावर आपण स टबर म ह यात िमट ंग कॉल केली होती. बीएसयुपीचे व अिधकार
िमट ंग कॉल केले होते.
आले होते.

यावेळ

एका-एका सदःयांचा

हणुन ौी वाघमारे साहे ब होते.

र ह ब घे यात आला होता.

अपीलचे लोक दे खील तीथे होते.

यात

याची ूोिसड ंग दे खील बन व यात आली होती.

अिधकार यांचे ओपीनीयन घे यात आले होते.

यावेळ

यांचेसह

इ ृाची कामे कसे करता येतील याची मा हती घेवून

यांनी बजेट पोजीशन,

उपआयु

दले

बीएसयुपीचा अथ आहे क बेसीक स ह से टु

अबण पूवर या बेसीक स ह सेस जर पुर व यात आ या नाह तर काय उपयोग आहे .एर याम ये घरकुल
तयार केले आहे त परं तू रःते, ना या, से नेज, पा याची लाईन इ याद दे यात आले या नाह त. एक
अहवाल िमट ंगम ये घेवून आले होते अिधकार तो डाटा अ यंत बोगस आहे असे मला वाटते. एवढा
ती ूोिसड ंग आज सु दा आहे . मा. महापौरा या िमट ंगम ये सांग यात आले होते क

िनधी आहे .

इतका िनधी िश लक आहे .

या एर याची अशी प रःथीती आहे असे सांग यात आले होते.

ते 80 ट के लोकांकडन
ू आ ह मनपा त कालीन आयु
वाटा भर यात आला होता.परं तू एवढे क न दे खील
वेळोवेळ

या

खोडवेकर व

यावेळ 70

यांचे अिधकार यांचे सम

लोक

या एर याची इ ृाची कामे कर यात आली नाह . मी

वभागाचे संबधीत कायकार अिभयंता यांचे संपकात राहन
कामे कर यात यावे. परं तू
ु

यांचे एक उतर होत क ते तसेच आहे असे उ र सांगत होते.

या वेळ िमट ंग घे यात आले या

िनणयाूमाणे कायवाह करणे आवँयक आहे . मा. उप महापौर साहे ब व आनंद च हाण आतापयत काय
काय अंमलबजावणी कर यात आली हा

वषय वचारत होते. आ ह

वषय पास करतो.

याचा र ह व

घे याची जबाबदार आप यावर आहे . मा. उप महापौर साहे ब आपणास अिधकार नसतील परं तू र हन
तर आपणास घेता येतो. सव लोक बोलत होते क , मा. महापौर, माजी महापौर, आमदार, सदःय हे लोक
पाहनी कर यासाठ गेले होते
परं तू ते का िनघुन गेले

यावेळ मा. आयु

यांची तातड होती

साहे ब हे वना वचारता

या ठकाणाव न िनघून गेले

याचा काह खुलासा झालेला नाह . मागील िमट ंग म ये

यांनी टाईप उ र द ले होते क , मी सवाचे कामे क न दे ईल. वसुली या कामासोबत या दे खील वषयाचा
यांनी अ यास केला असेल कंवा

या वभागाचे अिभयंता/उप आयु

यांनी मा या ू ाचे उ र दयावे.

मी पसाळले या कु याचा बंदोबःत करावा या साठ डॉ. रईसोदद न यांचे कडे केली होती. ते
कु याला मारता येत नाह . ौीमती मेनका गांधी यांचे केसम ये
सुूीम कोटाचे गाईडलाईन आहे त.

यांचे उ र ठरलेले पसाळले या कु याचे मारणे साठ औषध नाह ,

अड हांस दे यात येत नाह . पैसे नाह
जात होतो

याचे असे स नाह असे उ र होते.

यावेळ कु याने चावा घेताला होता. ते हा पासुन

नाह अशी अपे ा आहे .
पसाळले या कु याची एक सिमती आहे

असतो आ ण ूशास कय अिधकार असतो.
गफार खान

करतो वेळ काडू उ र िमळणार

या सिमतीने तो कुऽा पसाळलेला आहे कंवा नाह याची खाऽी

या सिमतीने क न ूमाणीत केले पा हजे.
आहे त

मी सकाळ मौिनग वॉक ला

यांचे मागे आहे . मी सभागृहात वनंती

आहे क या दो ह ू ाचे उ र समाधान कारक िमळती अशी अशा य
आयु

हणतात

कु याला मार यात येवू नये. परं तू

या

सिमतीत पोलीस िनर

क, संबधीत

हे टरनर डॉ टर

या सिमतीने ूमाणीत केले आ ण शासना या

या सुचना

याूमाणे कायवाह कर यात येईल.

मा. आयु

महोदय, ॄ हपुर या एर यातील नगरसेवकाने जो ू

आला आहे तसे गोल गोल उ र आ हाला अपे ीत नाह .

उप ःथत केला आहे . फं ड वळ व यात

(१३)
आयु
सौ. ौ दा च हाण

बीएसयुपीचा जो िनधी वळव यात आल आहे

याची मा हती घेवून पुढ ल िमट ंगम ये दे यात येईल.

मागे पाऊस झा याने मा या ूभागाम ये गुडगाभर पाणी जमा झाले होते आ ण आता दे खील पाणी
आहे . आयु

महोदयाचा कॉल गेला होता या ठकाणची प र ःथती खुप गंभीर आहे .

क र ाकर

वाघमारे यांना सांगतो,

याचेशी संपक साधा. मा या ूभागात जे जे अिधकार आले

यानंतर काय केले याचा खुलासा कर यात यावा. शाळे म ये जातो
असतात

यांना आ ह

िशकव याचा ू

यांनी असे सांिगतले

काय उ र दयावे.

यांनी

याच एर यामधील मुले िश ण घेत

वदया याना शाळे त येता येत नाह

तर

या मुलाना

येत नाह सव ूकार गुंतागुंतीचा झाला झालेला आहे . जे अिधकार आले होते

यांनी

काय काय केले याचा खुलासा कर यात यावा.
आयु

आप या ूभागाम ये मी ःवत: आलो होतो
होतो व र ववार सु दा

वाडाची रचना खोलगट आहे
या

या ःथळाची पहानी केली आहे . राऽी 11.00 वाजता आलो

या ठकाणी आलो होतो.
यामुळे

आप या एर यातील रःते उं च झाले आहे त.आ ण

या ठकाणी पाणी साठले गेल आहे .

या ठकाणी लोकांना पा याचा वाट क न

दली होती

या

या ठकाणी श य आहे

या ठकाणी आवँयक आहे

या ठकाणी

मु म टाक यात आला.
सौ. ौ दा च हाण

मागील 4 वषापासुन हे च ऐकत काढ या गेले टाक या गेले हे च एकतो.

या ठकाणी नेमके काय

झाले

आहे हे सांगावे.
आयु

िन ीतपणे
पाणी

या भागाम ये पाणी साचुन राहते.कारण घरे ह खोलगट भागाम ये झालेली आहे

या ठकाणी पाणी साचुन आहे मी ःवत:

याने पाणी जा याचा माग काढ याचा ूय
सौ. ौ दा च हाण

या

यामुळे

या एर याची ःथळ पाहणी केली आहे . मा या अिधका-

केला आहे .

ठकाणी केवळ एक ट के काम झाले आहे आ ण 99 ट केकाम झालेले नाह

या

ठकाण या

लोकांनी राहवे क नाह हे सांगा.
आयु

स.सदःयांशी मी चचा केली आहे
कामाचे पऽ दे यात यावे ती

सौ. ौ दा च हाण

या ूमाणे उपाय योजना क न कामे कर यात येतील.
उ र िमळणार आहे काय क नाह .

या एर याम ये पाणी होते हे बरोबर आहे . पाऊस मोठा होता. यावेळ अिधका-याने काम केले आहे . मी
या ठकाणी होतो. स.स याची चचा क न ूाधा याने करावयाची कामे होती ती घे यात येतील.

सु दा
महापौर

या

या ठकाणी आताह पाणी साचलेले आहे . आजपयत कोणीह आलेले नाह . आ ह काय सव साधारण
सभेची वाट पाहावयाची काय ?

आयु

यां या एर यात कोणते कामे ूाधा याने घेणे आवँयक आहे

ब-याच भागाम ये मु म टाकावयाचे राह ल आहे

या ठकाणी मु म टाक यात यावा. व एर यातील पाणी

ू दया असे स.सदःय मागणी करतात. मा याच ूभागाम ये
काढन

कती मागणी क न सु दा वेळेवर

मु म टाक यास वलंब झालेला आहे एएमआरसीचे कंऽाटादास ता काळ आदे शीत करावे.
वनय गुरम

मा. महापौर मॅडम आपले काम होत नसतील तर आमचे काय खरे आहे .
ग धळ सु

महापौर

होता.

या वष पाऊस जाःत झाला आहे . ूशासनाने एएमआरसी या कंऽाटदारास ता काळ आदे शीत करावे क ,
या- या एर याम ये

मु म टकाणे आवँयक आहे

या

या एर याम ये मु म टाक यात यावा असे

ूशासनास आदे शीत करते.
सभागृह नेता

मा.आयु

साहे ब आपण काम केले नाह असे नाह आपण काम केले आहे . परं तू नागर कां या समाधान

होवू शकले नाह ह वःतूःथीती

आहे . काह ूय

अपुरे पडले असतील. ते पुण ूय

करावे. काह

ठकाणी कमतरता असेल तर ती पुण कर यासाठ आनखीन मु म टाक यात यावा.
महापौर

आणखीन मु म टाकावा व चाल या यो य रःते क न दयावे.

सौ.ौ दा च हाण

गो वंद नगरमधील से नेज लाईन जोडणी क न दे यात यावी. आ ह
आिधकार

हणतात

कती वषापासुन मागणी कर त आहे .

याचे पैसे कपात क न ठे वले आहे पैसे कपात क न ठे वले तर

काम करावे. आम या मह ला अंगावर रॉकेल ओतून घेतले आहे .
कोण जबाबदार आहे .आपणास पगार मीळतो

या पैँयामधून

यांना काह झाले असते तर

याला

या पगार एवढे काम करता काय ? से नेजचे पैसे केले तर

सुरळ त का क न दे त नाह याचा खुलासा करावा.
महापौर
सौ.स वता कंठे वाड

आठ दवसाचे आत च हाण यां या वाडातील पाणी काडन
ू

दे तील सव कामे सुरळ त क न दे तील.

एखाद मु माची गाड सु दा आम या वाडात पडत नाह ह वःतु ःथती आहे . आमळ िनवेदन दे तो
याचा काह उपयोग होत नाह .
अ यथा पडत नाह त.
क

जे हा मुड असते ते हाच

यांचे उ र ठरलेले असते.

याचे दसरे उ र तयार असते

भिगणीला

क,

आ मदहनाची वेळ आली आहे .

यांची

पाणी

या

ठकाणी मुरमा या गाडया पडतात.

खादानीत भरले आहे दोन दवस पाणी थांबले

बले दे यात आली नाह त. मा या एका बंधु आ ण

यांनी ूा य ीक क न दाख वले. आ ह केले नाह . आपण

मोठया पदावर बसले आहात. आ मदहनाची वेळ आम यावर येत आहे . या बाबीचा मी िनषेध करते.
उ हाळयात पाणी, आता िचखल
वसुली केली आहे

या ठकाणी मु म कंवा चुर टाक यात येत नाह . आपण 3 कोट ची

या बददल आपले अिभनंदन करते. एखादा लाईट बस व यासाठ आ हाला वचारणा

(१४)
कर यात येते क ,

याचा पोल नंबर आणा. वदयूत वभागाचे सुपरवायझर काय काम करतात.

सुटट दे ऊन टाका.शिनवार राऽी 8 वाजता

वदयूत पोलला शॉक लागुन बैलाचा मृ यू झाली ह इमेजेस

आपणास पाठ वली होती. नागर कांना उ र िमळाले क पोल नंबर काय, एर या कोणता. मी
गेले असता मनपा या व

यांना

या ठकाणी

एमएससीबी या लोकांना फोन केला व तेथील लाईट बंद करायला लावली.

नाह तर मोठ हानी झाली असती. अशा घटनेबददल बैठक लावणे आवँयक आहे . यासाठ िनधीह लागत
नाह . मागील ४ वषापासुन तार ख पे तार ख, िमट ंग पे िमट ंग अशीच आमची अवःथा झाली
आहे .आ ह िनवेदन दे तो

या यावर का कायवाह केली नाह ती तु ह

आ हाला दयावा.िनधीचा ू

येतो

का केली नाह याचा अहवाल

यावेळेस आ हाला लेखी दे त रहावे. यामुळे सभागृहाचा व ूशासनाचा

वेळ वाचेल याबाबतचा स वःतर खुलासा करावा.
आयु

पोलचा वषय होता

या बाबत कायकार अिभयंता यांना

या घटनाःथळ जा यास सुचना द या हो या.

स या कायवाकर अिभयंता यां यावर या वभागाची जबाबदार सोप व यात आली आहे . वदयूत पोलला
जनावरे बांधली गेली नाह पाह जे. पोल नंबर या बाबतीत हे ूशासनाचे काम अस यामूळे ते ूशासनाने
केले पा हजे ते नगरसेवकांनी करणे अपे ीत नाह आपण जीआयएसची यंऽणा जी केली आहे .

या

मा यमातून पोल बंमाकचा वषय सोडवता येवू शकेल.
सौ.लिलता बोकारे

म हला िश ण व बाल क याण सिमती या उप सभापती या ना याने िश ण वभागाचे काह ू

आहे त.

शहरात न वन भाग जसे, तरोडा, ॄ हपूर या ठकाणी मनपा या शाळा नाह त. नगरसेवकाची मागणी
आहे . या एर याम ये मनपा या शाळा आवँयक आहे त. खाजगी संःथेम ये मोठया ूमाणात डोनेशन
घे यात येते. गर ब लोक हे डोनेशन भ
वाडात मनपा या

शकत नाह त.

शाळा दे याची मागणी होत आहे .

थी पेत एकुन 25 ते 30

वदयाथ

हणुन मा या वाडात कंवा इतर सदःयां या

मनपा शाळे ची पट सं या खुप कमी आहे . १ ते ४

आहे त, खरे तर पह या वगाम ये 30 ते 40

असावेत.मा या असे ल ात आले क , काह िश क

वदयाथ

यां या शाळे त बाहे र जाऊन वदयाथ आणतात.

मनपा या शाळे ला वदयाथ का आणत नाह त. एूील पासुन खासगी िश क

लोक मुलांसाठ बाहे र

फरतात. मग आमचे िश क का फरत नाह त. आपले िश णािधकार काय करतात. 1 ते 4 पयत सव
केला पा हजे हे सव करत नाह .

सव केला तर वदयाथ िमळतील. आप याकडे सव सु वधा आहे त

मागणी केली होती. आपला िश ण वभाग कुचकामी झाला आहे . जीपी या शाळा बंद

ूयोगशाळे ची

पड या या मागावर आहे त.
वभागाशी संबधीत आहे

या शाळा मनपा या ता यात घे यात या यात. आमची कमीट
हणून कोणता वषय

िश ण

यावयाचा झा यास कमीट या समोर आणला पा हजे.

िश ण वभाग स म केला पाह जे. आम याकडे आरो यआहे . शहरात स या दषीत
पाणी पुरवठा होत
ु

आहे . शहरात मलेर याची लागण होत आहे . से नेज तुंबून रः यावर येत आहे . नळाला पाणी बरोबर येत
नाह . तुरट

कुठ गेली. पाणी अशु द येते.

जलशु द करण कि आहे त.

नगरसेवकाला तु ह

या तुरट चा वापर कर यात येतो

शु द पाणी दे ता. शहरात पाच

याचा स वसःतर अहवाल संबधीत

अिधका-यांनी दे यात यावा.शु द पाणी दे णे हे या पावसाळयात गजर आहे . वृतपऽात बात या येतात पण
पाणी पुरवठा अिधकार मौन धारण करतात. अशु द पा यामुळे रोगराई पसरलेली आहे . ूशासनाने याची
काळजी घेणे आवँयक आहे . आता बडा महो सव झाला मा या ूभागाम ये 52 सुवणपदके घेतलेली
दपा गवळे
आयु

हचा

ूशासनाने दल
ु

वषय आहे . आरो य िश ण या

क

कर त आहे या कडे

नये अशी माझी वनंती आहे , मला याचा खुलासा करावा.

स.सदःयांनी न वन भागाम ये मनपा या शाळा
प रषदे या शाळा असतील तर

असा यात हा मह व पु़ मुददा घेतला आहे . ज हा

या हःतांतर त कर याचा

येईल. पट सं ये या संदभात जे का
वनंती क आयु

वषयाकडे ूशासन दल
ु

वषय महासभेपुढे ठे वून कायवाह कर यात

उपया योजना करता येतील

असतांना वभाग ूमुखांनी

ते कर यात येतील स. सदःयांना

मा हती दयावी हे संयु

क नसुन ती जबाबदार आयु ांची

आहे . मनपा शाळे ची एकुण पटसं या 2229 असुन पटसं येचे ूमाण स या आप याकडे 59 िश क
कायरत आहे त. खाजगी शाळे कडे शहरातील नागर कांचा कल कळत नकळत असतो.मनपा या शाळे म ये
गुणव ा धारक िश ण आहे

कंवा नाह असा नागर कांम ये ू

िनमाण होतो. मनपा माफत काह

ना व यपुण उपबम हाती घेतले आहे त.
सौ. लिलता बोकारे

िश ण अिधकार बससोडे यांना खुलासा दे यास सांगावे.
ग धळ चालू होता..

बाळासाहे ब दे शमुख(तरोडा)

जर िश णािधकार उ र दे त असतील तर बीएसयुपी साठ चा खुलासा संबधीती अिधका-याकडन
ू दे यात

यावा.ड पीआर 10 चा खुलासा मला पण िमळाला पाह जे.
सभागृह नेता

उप सभापती आहे त वशेष बाब

बाळासाहे ब दे शमुख (तरोडा)

तरोडयाचा व ॄ हपुर चा वषय अ यंत गंभीर ःव पाचा
खुलासा क

दया.

हणुन वभाग ूमुखांने खुलासा करावा.
आहे माजी महापौर साहे ब वभाग ूमुखाला

(१५)
सर जतिसंघ िगल

मा. खोडवेकर साहे ब स.सदःयां या

उ रे स होते

याच प दतीने आपण दे खील

वभाग ूमुखामाफत

उ र न दे ता आपण ःवत: उ र दे ता हा पायंडा आपण चालू ठे व याबददल आपले हाद क अिभनंदन.
आप याला मा हती नस यास

वभाग ूमुख बसलेले असतात.

या ठकाणी

सभागृहात दे यात यावी.
दपकिसह रावत
बाळासाहे ब दे शमुख(तरोडा)
सौ.लिलता बोकारे

सभागृहातील सव वभाग ूमुखांना न थांबवता केवळ आयु

यां याकडन
ू माह ती घेवुन

साहे बांनी थांबवुन उ रे दयावी.

ड पीआर 10 चे पैसे कसे काय वळ वलेत याचा संबधीत वभाग ूमुखाकडन
ू खुलासा दे यात यावा.
शै णीक वष सु

हो यापुव आ ह िमट ंग घेतली होते. िश णािधका-यांना बॅनर लाव यासाठ सांगीतले

होते. आप या शाळा ड जीटल आहे त. याची ूिस द

कर यात यावी.आपण काय सु वधा दे तो याची

ूिस द दे यासाठ सांगीतले होते. अशी सुचना दे ऊन सु दा तयांनी
तरोडा,िसडको इतर मह वा या

याची अंमलबजावणी का केली नाह .

ठकाणी बॅनर लाव यास सांिगतले होते.

यांनी बॅनर का लावले नाह

याचा खुलासा कर यात यावा.
सभागृह नेता

उप सभापती यांनी शहरात काह तर क न दाख व यासाठ
उददे श आहे .

हणुन

पालन होत नाह .

यांनी सुचना के या हो या

काह सुचना के या हो या

यां या मुल

याची अंमलबजावणी झाली पाह जे होती. सुचनांचे

ह गंभीर बाब आहे . साधे बॅनर लाव याची सुचना केली. बॅनर लागले नसतील तर हे

िश णािधकार काय कामाचे आहे त.
वनय गु म

आमचे

या वेळ ू

होते,

सभागृह नंता हे मधे मधे उठू न का बोलत होते. आम या ू ाचा

यावेळ

यांनी का खुलासा करावा. तु ह सभागृहाचे नेते आहात तु ह बोलणे आवँयक होत काय ?
बाळासाहे ब दे शमुख(तरोडा)

आमचा ू

मह वाचा आहे मा. महापौर आपण अगोदर खाली बसावे.

ग धळ चालू होता.
महापौर

आपणाला वषय पऽीकेवर चचा होवू दयावची क नाह हे सांगावे.

डॉ.क णा जमदाडे

मा या ूभागाम ये से नेजचा फार मोठा ू

आहे ती ःलम एर या आहे . दिलत वःती आहे . मा या

वाडातील म हला आप याला भेटले या आहे त शाहु नगर, राहल
ू नगर, लुंबीनी, वाघाळा येथे मु म टाकावा
हणुन मागील पंधरा दवसापासुन

हणत आहे . एक मुली साप चावून मेली.

या मुलीला दवाखा यात

ने यासाठ रःता न हता पाऊस कोसळत होता. दवाखा यात ने यास वेळ झाला आ ण
गमवावा लागला याला जबाबदार कोण आहे ? मु म टका या मुलभुत
19 एूीलला या सु वधा िमळा या यात

हणुन पऽ

दलेले

या मुलीला जीव

सु वधा दे खील िमळत नाह त. मी

आहे .

महापौर मॅडम संबधीत

वभाग

ूमुखास पऽ दले आहे . आज ऑगःट मह ना उजाडला तर सु वधा िमळाले या नाह त. गु ेदार वक
ऑडर घेतली नाह असे उ र वषभर काम केले नाह तर लोक मर याची आपण वाट पहात आहोत काय
याबाबतचा मला खुलासा दे यात यावा.
कतीह फोनकरावे लागतात. मनपा

मा या वाडात से नेजचा मोठा ू

मागील साडे तीन वषापासुन सभागृहाम ये हा ू
याची कने ट ह ट

आहे ग फर मशीन येत नाह .

कती मशी बंद आहे . राहलनगरमधील
एकमेव लाईन चालू आहे
ु

दलेली नाह . जनतेने

उपोषणाला बसणार आहे . एका फोनवर

मांडत आहे . पंदे क ःश शनने जे काम केले आहे

15 ऑगःटला उपोषणाचे पऽ

काम करावयाचे नसते

दले आहे .

मी आमरण

तर 10 फोन लावावे लागतात. जनतेची

आपण थटटा करत आहात याबाबतचा खुलासा करावा.
महापौर

आजच

या ठकाणी खल झाला आहे

या ठकाणी मु म टाक यात येईल मनपाची जेट मशीन कुठे

आहे याची चौकशी कर यात येते.
डॉ.क णा जमदाडे
आयु

शहरात एक जेट मशीन आहे व ती बंद आहे दु ःत कर यासाठ नाग रला जावे लागते अशी मा हती

िमळाली आहे ती कधी द ु ःत होणार याचा खुलासा कर यात यावा.

से नेजीची कने ट ह ट ॄ हपुर सह व इतर ब-याच भागात दे यात आली नाह
कने ट कर यात येईल. लवकरात लवकर कने ट ह ट क न दे याचा ूय

याची पाहणी क न

कर यात येईल. जेट ंग

मशीन चालू असते अथवा बंद असो. यासाठ ची आवँयक ती उपाय योजना करणे आवँयक आहे . ते
डॉ.क णा जमदाडे

कर यात येतील. राहल
ु नगरमधील से नेज लाईनचा ू

ड आरड एचे आपण ूमाणपऽ स
केवळा जाती या ूमाणपऽावर

सौ.र जया बेगम

ू येक

आहे तो दे खील सोडव यात येईल.

चे केले आहे यावष स

चे केले अस यामुळे ू

िनमाण होत आहे .

लाभ दे यात यावा.

कामाचे आ ह िनवेदने दलेली आहे त. आजपयत

यावर

काह ह

कायवाह झालेली नाह .

आज आम या एमआयएम या भिगनीने अंगावर रॉकेल ओतून घेतलेले आहे . एवढ गंभीर प र ःथती
प र ःथती आम यावर आली आहे . आम या ूभागाम ये से नेजचे ना याचे पाणी वाहत आहे . ू येक
ूभागात अशीच प रःथीती आहे . र जया मॅडमने अंगावर
ू येक नगरसेवका बददल नागर क रोष य

रॉकेल ओतून अशी वेळ इतरांवर येवू नये.

कर त असताना एमसीन चॅनलवर दसून येत आहे . आपण

मह ला महापौर अस याने अती द ता घे यात यावी. ूभागात या सदःया दरु के यास म हलावर अशी

वेळ येणार नाह . मा या ूभागात घरकुल झाली परं तू इं ृाची कामे झाली नाह त. ना या, से नेजचे काम
झाले नाह .यामुळे लोकां या

घरात घाण पाणी िशरते. मह लावर रॉकेल ओतून घे याची वेळ येवू नये.

ूशासनावर आपली पकड कायम ठे वावी.

(१६)
महापौर
लआमीबाई मोकले

आप या वाडातील समःया ता काळ दरु कर यासाठ ूशासनाने काम करावे.
शासनाने म हलाना 50 ट के आर ण दले. 25 ट के

मा या ूभागामधील अिधका-याला
रः यावर काह ह

मह ला बोलतात. आ हाला बोलायला वेळ नाह .

हटले क , मु म,चुर ,

टाक यात आलेले नाह . इतके

कंवा िगटट तर

टाका पण वर ल पैक

दवस पाणी न हते आता पाणी आल. जरा मु म

टाक याची कामे करावे. तु ह सुखी रहा आ ह पण सुखी राहतो.
व ास कदम
आयु
व ास कदम

अिधका-याला कत य बजाव यासाठ सुचना करणे अपे ीत आहे काय ?
आवँयकतेूमाणे आ ह काम करतच असतो. स.सदःयांनी आ हास सांग याची आवँयकता भासु नये.
रः यावर अितबमने मोठया इमारती उ या रहातात. झोन बी म ये रः यावर ल अितबमणे काढली जात
नाह त तर सुचना दे णे आवँयक आहे काय ?

आयु

आपण अतीबमणे हट व याची िन ीतपणे कायवाह कर त असतो केवळ आम या आपण

िनदशनास

आनुद दयावी. ह जबाबदार अिधका-याचीच आहे यात शंका नाह .
व ास कदम

जर अिधका-याची जबाबदार असेल तर

याला सांगायची काय गरज आहे आहे एक पऽ

यांना दले

आहे . पऽ दे वून कती दवस झाले तर

यावर काह ह कायवाह झालेली नाह . का कोणाचे कने शन

कंवा इं टरे ःट आहे का ? या पऽावर काय कायवाह केली याची माह ती सभागृहात दे यात यावी.
महापौर

ौी कदम याचे घर मा या वाडात आहे . आनंदनगर

येथील

झाले या अितबमाना बददल ते बोलत

ू
असतील अथवा सव झोन बी मधील अितबमणाचा वषय असु शकेल. ह रः यावर ल अितबमण काढन

टाक यासाठ वारं वार सुचना के या हो या. आनंदनगर चौकातून

मुलांना जाणे कठ न झाले आहे . यावर

ूशासनाने ता काळ कायवाह करावी याचा आयु ांनी खुलासा करावा.
आयु

शहरात जेथे जेथे अनािधकृ त बांधकामे झाली आहे त
येईल. उ च

याची पाहणी

क न

यावर कायवाह कर यात

यायालया या िनणयानुसार िनवासी वापरासाठ या काह गाईड लाइ स आहे त. परं तू न वन

बांधकामे पाड यासाठ ता काळ कायवाह हाती घे यात येईल.
व ास कदम

इमारतीचे काम अनािधकृ त आहे तच रः यावर ल झालेली अितबमणे काढ यास काय अडचणी आहे त
याचा खुलासा करावा. दहा

दवसापुव या पऽाचे काय केले ते सांगा. ूशासन असे करते तसे करते

यांना फाशी दयायची नाह . अपे ा एवढ च आहे

आ हाला काय

यांनी काम केले पाह जे.

केवळ गोड

बोलतात काम काह करत नाह त याचा खुलासा करावा.
आयु

मा. महापौरा या परवानगीने ूशासनाला जर सव साधारण सभे या अगोदर ू

िमळाले तर

याचे उ र

दे णे सोईचे होईल.
व ास कदम

आपणाला माह ती नसेल तर वभाग ूमुखाला माह ती दे यास सांगावे.

वनय गुरम

सव सदःयाचे मत होते क , वभाग ूमुखाला बोलू दया. आताच आपण
झाला. यासाठ

संबधीत

वभाग ूमुखाकडन
मा हती
ू

वभाग ूमुख काम पाहतात.

हणले क मला एकच म हना

या व सभागृहात उ र दया. चार वषापासुन

यांना सवच मा हती आहे . 53 व 54

या नोट सा

द यानंतर

कती

दवसात कायवाह करतात याचा खुलासा दे यात यावा.
महापौर
अ वनाश अटकोरे (झोन ब)

झोन ब

या

े ऽय अिधकार यांनी खुलासा करावा.

मनपा या झोन ब अंतगत अनािधकृ त बांधकाम होतात ती बांधकामावर कायवाह कर यासाठ ूथम 53
व 54 ची नोट स

व ास कदम

दे यात येते.

अनािधकृ त बांधकामा या संदभात

यांनी सांगीतले आहे रः यावर

अितबमन होत आहे

या या संदभात

सांगीतले नाह अितबमन तर ता काळ काढता येते ते का काढले नाह याचा खुलासा दे यात यावा.
अ वनाश अटकोरे (झोन ब)

मा. महापौर मॅडम, मनपा रोडवर जे अितबमण होत आहे ते अितबमन काढ यासाठ
िनर

व ास कदम

इमातर

ू घे यात येईल.
कांना झालेले अितबमण काढ या या सुचना दले या आहे . दोन दवसात ते काढन

आप या अिधकार

ेऽात आनंद नगर एवढाच भाग येतील काय इतर भाग आप याकडे नाह काय ?

आनंदनगर या चौरः यातुन माझी व महापौराची गवड जाते. वयोवृ द लोकांना
अडचणी िनमाण होतात,

या रः यावर सगळे गाडे लागतात, आयु

या रः याव न जाताना

साहे ब यावर कायवाह झाली पाह जे

यांना आताच सुचना दया.
वनय गुरम
महापौर
वरोधी प नेता
वनय गुरम

मा. महापौर मॅडम, मी

यांनह अितबमण काढ यास सांगीतले होते पण

यांनह ते काढले नाह .

तुमची वेळ संपलेली आहे इतरांना बोलू दया.
वभाग ूमुखांने

काय खुलासा केला आहे .

या यावर ते बोलत आहे त.

मा. महापौर मॅडम कालच आपण बैठक त चचा कर त असतांना असे ठरले होते क , ौी दपकिसंह रावत
व ौी बंडू खेडकर यां या ू ाला पुणपणे उ र दे यात येईल आ ण सभागृह नेता ते फ
असे ह

हणणे उ र होते परं तू आता इतर नगरसेवक बोलत आहे त ते का ?

द यानंतर एका मह या या आत कायवाह कर यात येते. मी
केले या आहे त. जवळपास

या तबार ना

यांना वचा

यात बोलतील

53 ,54 ची नोट स

इ छ तो क 4 ते 5 तबार

5 महने झाले आहे . अनािधकृ त बांधकामे असे आहे त क , एक

इमारत आप या मनपा इमारती या अध असेल ती पुणपुणे अनािधकृ त र या बांध यात

आलेली आहे .

(१७)
या इमारतीला बांधकाम परवानगी दलेली नाह . ती इमारत पुण होवुन
आहे त.

या इमारतीची वाःतु उभा न शौ

म चालू केलेली आहे त.

दले या आहे त सभागृहात

अशा अनेक तबार

सांगतात 54, 54

यात लोक राहायला केलेली

यावर काह कायवाह केलेली नाह
ची नोट स द यावर एका म ह यात

कायवाह कर यात येते. महाराणा ूतापिसंह चौकात रः यावर अितबमण झालेले आहे . जो मु य नाला
आहे

याम ये वकशॉप

पासुन पाणी येते यावर अितबमण झाले आहे

यावर कायवाह केलेली नाह .

ग धळ चालू होता.
सभागृह नेता

ौी कदम यांनी दोन ू
असे

उप ःथत केलेले आहे त. एक अनािधकृ त बांधकाम

दोन रः यावर ल अितबमण

वषय आहे त अितबमण हे नगरसेवकाची तबार आ यानंतर तबार काढ यात यावे ह शहराची

आवँयकता आहे यात काह अडथळा नसेल शहराम ये बांधकाम परवानगी घेतलेले

न घेतलेले

या

सगळयाच इमारती शहरात अनािधकृ त आहे त. 99 ट के इमारती अनािधकृ त आहे त हे सव बांधकामे
आपण तोडू शकणार आहोत काय ? सदःयाकडन
असे ू
ू

नागर कांना ऽास होवू शकतो.

उप ःथत कर यात येवू नयेत. यामुळे

या ठकाणी रः याची अडचण आहे अशा ठकाणी

या इमारती पाड यात

या यात.
वरोधी प नेता

यांचे मत आहे क , अनािधकृ त बांधकामे झाली पाह जेत ते तोडच
ू नयेत

हणजे मनपाचे उ प न बुडाले

तर चालेल अनािधकृ त असेल तर तोड याची कायवाह केली पाह जे.
सभागृह नेता

ौी वनय गु मला माझे आवाहन आहे क , मा या घरापासुन अनािधकृ त बांधकामाची सु वात कर यात
यावी. आ ण सवाची बांधकामे तपास यात यावी. कोणाचे घर तोडायचे ते िन ीतपणे सांगावे

याूमाणे

कायवाह कर यात येईल. मोघम पऽ दे वू नये.
वनय गु म

झोन ब 2 म ये लेखी न द केली होती

यावर काह च कायवाह झाली नाह .

ग धळ चालू होता.
बाळासाहे ब दे शमुख(तरोडा)

अटकोरे यांनी सभागृहाची

1949 चे कलम आहे परं तू 1966 िलहणे ौी

दशाभुल केलेली आहे हा

सभागृहाचा अपमान आहे .
सभागृह नेता
वनय गु म
आनंद च हाण

मा. महापौर
मी जो ू
आयु

वनय िगरडे
हे
वनय गु म
वनय ग म

वचारला

हणून

यांना आपण बोलू दे वू नये.

याचा खुलासा कर यात यावा.

साहे ब हे दो ह नगरसेवकां या ू ाचे एकदाच खुलासे करतील.

यांचा ू ो- उ राचा तास चालू असतांना एकह

ग धळ चालू होता.

नगरसेवक बोललेला नाह . आ ह

यांनी चुपचाप ऐकुन घवे तुमचे असे चालू असतांना आ ह म येच

करतांना

अ.स ार

यांची वेळ संपलेली आहे

ू

उप ःथत

बोललो नाह ौी वनयजी

याना.

मा या कायवाह करावी. आपली इ छा असेल तर कायवाह करा.
अजडा पास कर यात यावा नगरसिचव अजडा सु

करावा.

मा यावर कायवाह झाली तर चालेल पण मा या ू ाचे उ र मला आताच पाह जे. ते सभागृहात बसून
आहे त

ू गेलेला आहे माझे समाधान करणे आवँयक
यांनी खुलासा करावा. चार मह याचा काल उलटन

आहे .
ग धळ सु
सभागृह नेता
कशोर भवरे

होता.

संबधीत स.सदःय सभागृहात ग धळ घालत आहे त
मा या वाडात

जंगमवाड ची

यांना िनल बंत कर यात यावे.

शाळा आहे तीची िन वदा दोन वषापुव

द ु ःती झाली नाह ती शाळा पा या या टाक खाली टनशेड म ये सु

िनघालेली होती

या शाळे ची

आहे . ते सु दा गळत आहे दोन

रःते ओलांडू न लहान मुलांना शाळे त जावे लागत आहे या शाळे त लहान मुलांना जाता येत नाह

यामुळे

दर वष मुलांची सं या 100 हनह
कमी होत आहे . या शाळे म ये मी आप याकडे आलो होतो. िश ण
ु
वभागतील अिधका-यांनी ू येक मुला या घर जावून सव करावा.

अ दल
ु स ार
आयु

अनािधकृ त बांधकाम केलेले आहे .

या बांधकामावर

वर त कायवाह झाली पाह जे काय 2 – 4 इमारती

पाडाय या ते पाडा.
स.सदःयांनी अनािधकृ त बांधकामाबाबत जी सुचना केली आहे
बांधकामे झालेली आहे त.
न वन एक ड सी

या संदभात

यावर कायवाह कर यात येईल आपला जो ड सी

ल तयार केला आहे .

ूकरणे मंजूर झाली आहे त.

या नोट फकेशनची ूत आप याकडे आलेली आहे जी हाडिशपची

या हाड िशप ूकारणात काह

कर यात येईल बांधकाम परवानगी ूकरणाला मंजूर
बांधकामे अनािधकृ त समजूनच

या ठकाणी अनािधकृ त
ल होता. रा य शासनाने

अधवट ू बया राह ली असेल ती पुण

दली आहे .

याचा िनधी जर भरला नसेल तर ती

यां यावर कायवाह केली जाईल.जे काह न वन ड सी

याम ये रह वासी वगळू न व आपण पावसाळयात श यतो बांधकामे पाडत

ल झालेले आहे त

नाह , चालू असलेली

बांधकामे यावर िन ीतच कायवाह झा याचे आपणास दसुन येईल.
वनय गु म

कलम 53 व 54 ची नोट स दलेली आहे .

यावर कायवाह

के हा कर यात येणार कती तशीच ठे वून

दे णार यावा खुप कालावधी गेला आहे तर काह कायवाह झाली नाह .

(१८)
वनय िगरडे

आता खुलासा झालेला आहे आता शांत बसावे.

सभागृह नेता

कायवाह ह वाडवाईज कर यात यावी.

वनय िगरडे

ःव छ भारत अिभयान, ःव छ महारा

अिभयान चालू आहे

या अंतगत िसडको एर यातील मागील चार

दवसापूव लोकांनी सहभाग घेतला आहे व अिधका-यांनी भाग घेतला आहे . िसडकोतील कचरा गोळा

ु ड जो आपला कंऽाटदार आहे
क न साफसफाई केली. एटझे
ु ड या आडमुठक
बंद केले आहे . एटझे

धोरणामुळे

यां या कमचा-यांनी तीन दवसापासुन काम

काम बंद ठे वले आप या मनपाने जे िनयोजन

आहे . घंटागाड चे लोकांना या गाड ची एक वेळ िन ीत झाली आहे
घेवून येतात. व घंटागाड त टाकतात. मागील तीन

केले

या वेळेम ये नागर क घरातील कचरा

दवसापासुन काम बदं अस याने घराम ये कचरा

साचलेला आहे .तर काह नी तर रः यावर कचरा टाकत आहे त.

अशा कंऽाटदारवर आपण काय

कायवाह

करणार आहात काय ? जर हा कंऽाटदार दर दोन म ह याला असेच कामगारांना समोर क न पैसे काढतो
मला कालच माह ती िमळाली क
आपण कायवाह केली पाह जे.

या या या धोरणामुळे

याला धनादे श दे यात आला आहे .
आपण तु पा येथील

ला ट बनवणार होतो.

सांग यात आले होते परं तू यात ःथायी सिमती व सव साधारण सभेने ठराव घेतला आहे क

याला

काळया याद म ये टाकावे. मागील दोन वषापुव या गु ेदाराची मुदत

याच

गु ेदाराला काम वाढवून

दे यात येत आहे . भारत भर व महारा

वाढ संपलेली आहे . वारं वार

भर ःव छता

कंऽाटदारामळे

मनपाला काळ मा फास याचे काम करत असेल तर

पाह जे. तु पा

लां टचे काम या गुतेदाराला होत नसेल तर

कारण हा ू

वारं वार सभागृहाम ये ू येक सदःया ू

गर ब लोकांचा आहे . सकळया शहराचा कचरा
सामना करावा लागत आहे

मोह म चालू आहे . या

या यावर कायवाह िन ीत केली

या यावर काय कायवाह करणार आहात.

उप ःथत करतो. बळ रामपुर तु पा भाग एकदम

यां या भागात जात आहे आ ण

यांना

कायवाह

या दगधीचा
ु

यांची काळजी आपणास घेणे गरजेचे आहे आ ण या गु ेदारावर फौजदार

गु हा दाखल कर यात यावा. कारण भ वंयात तो नाग रकांना वेठ स धरणार नाह यासाठ
कर यात यावी. घंटागाड या कमचा-यांना

लोकां या घरातील कचरा बाहे र गेला पाह जे.
असेच सोडणार काय आ ण ज मभर

यावर कठोर

या आ ण आम या भागात घंटागाड

फरवा.

यासाठ मनपाचे कमचार लावले पाह जे. या गु ेदाराला

यालाच कंऽाट दे णार काय ? ःथायी सिमती समोर िन वदा आली

होती.

या आ ह काह सुचना के या हो या

नाह

यामुळे 15 दवसा या आत न वन टे डर ू बया करावी व याला काळया याद त टाकावे. ःथायी

या ूमाणे ू बया कर यात यावी. हे एज सी काम करत

सिमती आ ण सव साधारण सभेने ठराव क न दे खील
दे यात येते.
आयु

यावर

तो चालू कर यासाठ

यावर कायवाह करत नाह त

याला मुदत वाढ

याला कोणा या अिधकाराने मुदत वाढ िमळते याचा खुलासा कर यात यावा.

घनकच-या या बाबतीत 2012 साली ह एज सी िनयु
आण

दे यात आली होती. सु वातीला तीन वषाची

केली होती

यावेळ

यांना पाच वष अशी मुदत

यानंतर एक-एक वषाची मुदतवाढ दे याचे

या

वनीदे म ये अस यामूळे मुदत वाढ दे यात आली जर मनपाने तीन म ह याचे वेतन दले नस याने
आ ण 14 वा व
परं तू

आयोगाचा िनधी झीरो झाला अस याने आप या मनपा फंडातून िनधी दे यात येईल

या िनवीदा धारकांला तीन म ह याचे पेमेट ःवत: केले पाह जे.

उप ःथत केला आहे

याची तपासणी कर यात येईल व ूोसेिसंग

स.सदःयाने जो िनवीदे चा ू

लॉ टसाठ नांदेड शहराला 65 कोट

पयाचा िनधी िमळू शकतो. याम ये 40 कोट चे अनुदान असणार आहे . यासाठ
कर यासाठ ूय
वनय िगरडे

याम ये एक

चालू आहे त. ड सबर अखेरपयत पुण क
लॉज होता दरवष

याचे काम बघुन

कामकाजाम ये तबार जर असतील तर

ह

व न वन वषात हा ूक प सु

ू बया पुण
क .

याला मुदत वाढ दे यात यावी.

याची आपण िन वदा रदद क

या या

शकतो. यापुव आपण ब-याच

कंऽाटदारा या िनवीदा रदद के या आहे त. सव साधारण सभे या सदःयांनी या कंऽाटदाची वारं वार तबार
के या आहे त

यामुळे

ूक प चालू करावा असा

याचे कंऽाट रदद करावे व िन वदा ू बया न याने सु
लॉज होता तो

यांने भंग केलेला आहे . आपण

करावी तु पा येथील

यावर काह ह कायवाह केली

नाह .
अ दल
ु स ार

ु ड कंपनीला काम दले
एटझे
होती पण
अस याने

यासाठ काय अट हो या तु पा ूक प पुण करणे ह

याने हा ूक प पुण केला नाह
याने काम केले नाह तर आ ण

यामुळे

याची जबाबदार

याने मनपाचे नुकसान केलेले आहे . कंड शन

याने 60 ते 70 लाखाचे पेमट केलेले आहे असे आ हाला

कळाले. लॅक िलःटसाठ ठराव केला होता ते न करता

याला पेमट कोण या आधारे दे यात आले याचा

खुलासा करावा. हा ूक प तीन वष झा यानंतर 10 कोट पयाचा िनधी दे यात यावा असे ठरले
होते. याला दर मह याला 1 कोट साठ लाख

पये दे तो तर तो काम कर त नाह तो

िमळाले नाह व काम बंद करतो ह कुठली प दत आहे . सभागृह एका साईडला

हणतो क , पेमट

आ ण अिधकार एका

बाजूला हे कुठे तर थांबले पाह जे. कंऽाटदाराची ताकद नाह तर तो काम का करतो ? काय मनपानेच
पुण पैसा दयावा गु ेदार कशाला

हणतात

याने ःवत: पैसे दले पाह जे. कशासाठ मुदत वाढ दे यात

येत आहे . तो राऽी काम करायला पण माणसे कती आहे त. याचा खुलासा कर यात यावा.मा या दोन

(१९)

ु ड चे माणसे कती आहे त असे एसआय ला वचारले तर तो
ूभागाम ये केवळ सात माणसे आहे त. एटझे
हणतो मला मा हती नाह .

याला बल कशाला दे ता ? एसआय व झोन अिधकार यां या सह ने जाते

सगळया ना या भरले या आहे त. साफसफाई नाह तर दे खील
शहराम ये कोणते मोठे काम केले 14 वा व

आयोगातुन दले ते दे याची काय गरज होती. आम या

कामे कर यासाठ पैसे नाह त मोठया गु ेदाराला पैसे दे यासाठ आहे त. 14

वाडाम ये 25-25 लाखाची
वा व

याला तीन कोट चे पेमट केले आहे .

आयोगामधील 16 कोट दे यात आले

सवसाधारण सभेची मा यता घे यात आलेली नाह .आ ह

िनवडन
ू कशा साठ आलो आहोत. आम या वाडाचा वकास झाला पाह जे. एक मु माची गाड आम या

वाडात पडत नाह

हणुन नगरसेवक लोक िचडन
ू आहे त. तु पा येथे

दगधी
सुटलेली आहे . आम या
ु

कडे ह होती ती आता तु पा येथे गेली आहे . तु पा म ये साफ पाह जे क नाह आपण साहे ब बारकाईने
पहा. यात काय झालेले आहे . मी महापौर होतो वांरवार मीट ंग घेत होतो.काम पुण कर यासाठ
पुण केले. आ ह ठराव सु दा क न दला होता. कारण तो काम
काय पुण झाले नाह . तो केवळ मलई खा यासाठ आहे काय ?
हातून चांगले काम होवू दयावे.

वर त पुण करे ल

काय

हणुन पण काम

याला काळया याद त टाकावे.आप या

सव साधारण सभा तुम या पाठ शी आहे . तु ह क नच दाखवा. पुढ या

सवसाधारण सभेम ये माह ती गोळा क न दयावी अशी आमची वनंती आहे .
सभागृह नेता

ु ड कंपनीला नांदेडम ये
ौी वनय पाट ल यांनी जो वषय मांडला आहे . तर 10-11 या एटझे

ह एज सी चंद गडची आहे ती कंपनी फार मोठ आहे

हणून गाजावाजा कर यात आला होता.

तसे का ह नाह . जो तु पा ूक प मंजूर झाला होता
आ ासन

परं तू

यावेळ अनेक ःथायी सिमतीम ये आ हाला

याला काम दे यात आले आ ण

दले होते.

आणले आहे .

याचे हे काम सबलेट क न टाकले होते.

मा.अशोकराव साहे बांनी िमट ंगा घेत या हो या. आयु ांनी दे खील िमट ंगा घेत या हो या
ठनकावनू सांगीतले होते क , तु पाचा ूक प या वष
जबाबदार नसुन तु पा ूक प पुण कर याची

संयु

क न मुदत वाढ द या आहे त. कारण
वाढ

या जबाबदार तून

याला ाीसीसीची नोट स दली होती.
पूण करतो

पु हा

याने

हणून सांगीतले होते आ ह मोठे मन

या याकडन
ू तु याचा ूक प पुण करावयाचा होता

हणून मुदत

नुकसान झालेले आहे . नगर वकास खा याचे अिधकार

आले होते.

दलेली आहे . पेमटदे खील वेळेवर

कारणामुळे मनपाचे फार मोठे

पुण क न दे यात यावा. कचरा उचल याची

क जबाबादर तया यावर आहे .

याला मोकळे क न टाकले आहे . ते हा आयु ांना
येवून वनंती केली आहे हा ूक प 12 मह यात

यांना

दलेले आहे .

याला पुणपुणे सहकाय केलेले आहे .

याचे या

ु ड ने नांदेडला
आप याला नांदेड हे अमेसी ह अस याचे िचऽ दाखवता आले असते. या सव एटझे
पाठ मागे आणणे तो ूक प आपण
एज सी िनयु

होईपयत

ू
यां याकडन
घेतला
ू काढण

ाीसीसीची नोट स दे तात आ ण दसर
ु

या याकडनच
काम क न घेतात. टडर ूोसेस कर यासाठ गोगलगायीचे पाय
ू

आहे ते पाय 10 ते 12 लोकांचे आहे त तु ह कर याचे ूय

करता तुमचे अिभनंदन ते लोक पुढे जाऊ

दे त नाह त हे खरे आहे . टे नर ूोसेस 2-2 वष लागत आहे त हे

कतपत बरोबर आहे . काह लोकांची

ु ड गेली नाह पाह जे. हे लोक कोण आहे त ? याची चौकशी करावी ते गोगल गायीचे पाय
इ छा आहे एटझे

कापुन टाका. तु पाचा ूक प आप या कायकाळात पुण करावा अशी आमची इ छा आहे .
तुम या सोबत आहोत. िसडकोतील काम बंद केले
सर जतिसंघ िगल

ौी

यां या व

आ ह

द दं डा मक कायवाह कर यात यावी.

ु ड ला
वरििसघ व अ.सतार यांनी सांगीत याूमाणे या सभागृहात एटझे

लॅकिलःट कर यात

आ यानंतरह काम दे यात आले. टडर ाी सीची नोट स दे यात आली आ ण एक कडे तु पाची काम
ू
काढन
घे यात आले.

एक कडे ठै व यात आले. आपले यात बरे चजण सहभागी आहे त.

काढ यात टाळाटाळ केली आहे

यांनी टडर

यां यावर िन ीत कायवाह करावी. सभागृह आप या सोबत आहे .

जो

अिधकार टे डर कर यास स म नाह . गोगलगाईचे पाय कापा आ ण एका मह यात टडर ूोसेस अंतीम
करा.

शहरात मोठया ूमाणात रोगराई पसर यास जबाबदार आहे त. अशा अिधका-यावर कायवाह करा.

सगळया ना या म न आहे त. साफसफाई होत नाह व बले उचलतो जो क काळया याद त टाकलेला
आहे . आपण

यास जबाबदार असणार आहात. लॅकिलःट केले या कडन
ू काम क न घेता

व तुमचे नाते जुटलेले आहे . स ार साहे ब
यावे. तु ह पाईमपास क

याचे

हट याूमाणे िचर मीर तर होत नसेल ना ? तु ह कायवाह

करा आ ह तुम या सोबत सभागृहात आहोत. टडर
सौ.रोह णी कनकदं डे

हणजे

नका नाह तर तुम या व

वर त रदद करा. दस
ू काम क न
ु -या लोकांकडन
द ठराव पास करावा लागेल.

सव सदःय हे आप या समःया आप या समोर मांडतात. परं तू

याह काह उपाययोजना होत नाह .

उ हाळयाची प रःथीती तीच होती व पावसाळयातह प रःथीती तीच आहे . काह च होत नाह तु ह कामे
केलीच पाह जेत आ ह
ूशासनाने जबाबदार

माईक घेवनू बोलतो आ ण इथेच

वस न जातो. पावसाळा सु

यायला पाह जे. न या साफ के या पाह जेत. से नेज पा या या लाईन हे सव पाहणे

गरजेचे असते. नालया तुडु ं ब भर या आहे त. शाळा कॉलेज, मंद रे जवळ आहे त.
याकडे कोण ल

हो यापुव

दे ते. अिधका-याला सुचना

दे ता

यात लहाण मुले पडतात

याची माह ती का घेत नाह त. या पावसाळयापुव

आपण काय उपाय योजना केली याचा खुलासा पाह जे. ौीनगर, कैलासनगर या भागाची समः या नसुल
संपुण शहराची समःया आहे .

(२०)
आयु

पावसाळयापुव ना याची(मोठया) सफाई कर यात येते आता आप या वाडातील
तर

या ठकाणी आमचे अिधकार

ना या तुबं या असतीत

पाहणी करतील व आठवडयाभरा या आत आप या वाडातील ना या

साफ क न दे तील.
फा ख अली खाँ

फार िन ेने आप यासमोर ठे वलेले आहे त आमची चार वष पुण झालेली

सव नगरसेवकांनी आपले ू
आहे त. आ ह

हणतो क , खुलासा करा आयु

साहे ब हे खुलासा करतात व आयु ांनी खुलासा

के यानंतर आ ळ खुश होवून जातो.आ ह समजतो आमचे काम झाले आहे खुलाशावर
खुलासे हे गीत एकत आहोत महापौर नगरसेवकआ ण मी सगळे जन एकच
ु ड हा श द ए पासुन झेड पयत
करावा.एटझे

सव सदःयांना सांगतो क ,

खुलासे पे

हणतात. खुलासा

याचेच श द आहे त तु हाला कायवाह करता येणार नाह मी

या यावर हे काह च कायवाह क च शकत नाह त.

ग धळ चालू होता.
आम या बह नीला अंगावर रॉकेल टाकुन घे याची वेळ आली आहे . काम न झा यामुळे ह वेळ
आली आहे . ूशासन आम या समःयाना थंड पा याने जाळ याचा ूय

आहात . आपण आम या समःयांचे िनराकरण कराल अशी मला आशा आहे .
वाडातील कामे कर यासाठ पैसे नाह त आ ण या ठकाणी फ

यां यावर

कर त आहे . आपण न वन
नगरसेवकांना

यां या

खुलासेच चालू आहे त मग कामे कधी

होणार. येणा-या काळात िनवडणूक ला सामोरे जावे लागणार आहे . मतदाराकडे जावे लागणार आहे .
आ ह काय त ड घेवनू

यां यासमोर जावे. मु म गीटट टाकावयाची आहे .

क आ हाला उ र िमळते

क , पैसे नाह त. सभागृहात न आणताह व टे डर न काढताह पैसे दे त आहे त. आ ह 40 ते 45
नगरसेवकांनी सहया क न आमचा वरोध आहे . तर ह पैसे दे यात आले मी नगरसिचवांना वचारले तर
नगरसिचव उ र दे तो आ ह उ र दयायला तयार आहोत. ूशासन हे अंगावरच येत आहे . ४ वष झाली
ू घेतली आहे . आ हाला शरम वाटत आहे . शरम को
तु ह आमची ताकद ओढन

बेशरम हई
ु है . काय आयु

शरम आ रह है . इतनी

साहे ब आमची हालत केलेली आहे . आ ह नगरसेवक आहोत क , तुमची

झोलेबाजी ऐक यासाठ आलोत हे च कळत नाह याची आ हाला लाज वाटत आहे .

नगरसेवकाचे ू

एकुन मला गा या या ओळ

हणून मला सव

हणून दाखवतो.”दिनया
मे कतना गम है मेरा गम तो
ु

कुछ भी नह है . लोग का गम दे ख के मै अपना गम भुल गया. ” महापौर साहे ब ह सर याची वेळ
नाह .

आयु

साहे ब ह गंभीर पणे वचार कर याची वेळ आहे . येणा-या काळात आ ळाला मतदाराकडे

जावे लागणार आहे

हणुन मी अशा

वकासाची गंगा वाह ली कमीत कमी
यावीत.अशी आशा य
वनय िगरडे

आ ह ू

य

करतो आपण चांगले िनणय

25 ते 50 लाख

यावा आ ण वाडाम ये

पयाची कामे ू येक वाडात कर यात

करतो.

उप ःथत केला याची आप याला माह ती नसेल इतरह सदःयांनी उप ःथत केले आहे त ये या

बैठक त याची आ हाला उ रे िमळाली पाह जेत.

कारण आपणास माह त

नाह असे उ र दे ता. एटझेड

ची ू बया कती वेळा रदद केली होती ह माह ती दयावी तयाची कारणे काय ? 70 लाख
कोण या आधारावर दलेत ूक प चालू
आपण न द क न

ु ड ला दं ड कती लावला ह मा हती ह आवँयक आहे .
यावी. एटझे

िमशन याला कुठे तर हा ूक प पुण झाला तर
बालाजी क याणकर

नपये दली ते

झा यानंतर 3 वषा या नंतर पैसे दयावायाचेहोते या ू ाची
ःव छ भारत

याचा फायदा मनपाला होईल.

मी आज जे सभागृहात ॄ हपुर चा कामे झाली नस यामुळे

रॉकेल ओतून घे याची वेळ आम या

साहे ब, मा. महापौर साहे ब गांिभयाने ल

दयावे. पुढ या

बैठक ला सु दा मी आ मदहन कर न करण कामे होत नसतील तर मला तरोडयाची

मलिनःसारणाचे

भगीनीवर आलेली आहे . याकडे मा.आयु

कामे ौ दा क ःश शनला दले आहे . 66 लाखाचे कामे पुण झाले आहे

33 लाखाचे काम िश लक

राह ले आहे . से नेजचे कामा अतंगत का थांबव यात आले आहे हे काम का बंद आहे याकडे आपण ल
दयावे. जेएनएनयुआरएमम ये 70 ट के कामे पुण झाली आहे त 30 ट के िश लक राह लेली आहे त.
याम ये मनपाचा वाटा नसलयामुळे आपले हे अनुदान थांबलेले आहे . याबाबतचा मला खुलासा पाह जे.
िशवरोडची लाईन शेतक-यांनी थांबवलेली आहे . या शेतक-यांवर मनपा काय कायवाह करत आहे याची
माह ती दयावी. मा या वाडातील अंतगत जोडणीचे काम

कर यात आले नाह

याची खुलासा करा

खुलासा संबधीत वभाग ूमुखाने दयावे.
आयु

तरोडा भागाम ये से नेज व पा या या लाईन हे अमृत अिभयानाम ये समा व

कर यात आली आहे त.

अधवट राह लेले ूक प ते पुण कर यात या योजनतुन कर यात येतील आ ह ूय

कर त आहोत 120

कोट चे कज हे घे याचा पुण वचार क न आ ण पीएमड ओ यां याशी चचा क न कजाची उभारणी करता
येईल काय आ ण मनपाचा

याम ये िनधी टाकुन राह लेली कामे पुण कर यात येतील. से नेज लाईन ह

शेतक-यामुळे अधवट राह लेली असेल
ल

नसेल ते

यातुनह

आ ह माग काढ याचा ूय

करणार आहोत.

पये 66

.66 कोट चा िनधी असेल.अंतगत असलेले से नेजचे काम जोडणी कर यात येईल इतरह

िश लक कामे पूण क न घे यात येईल. पुढ या 7 ते 8 मह यात ह कामे

यावयाची आहे त. तीन

वाडातील असतील कंवा इतर मोठे कामे असतील ते कर याचा पेतन कर यात येईल. मोठे ूक प
आहे त

याची अंमलबजावणी करणे सोईचे होणार आहे .

(२१)
आनंद च हान

सहा यक आयु

सेवा िनवृत झाले आहे त

झाले

यांचे पे शन

आयु

काम करत आहे त

याय आ ण

यांना तु ह पे शन दे ता आ ण ौी मोरे साहे ब सेवािनवृत

हे तूपरःपर थाब व यात आले आहे काय याचा खुलासा करावा. आता जे सहा यक
यां या पगार चालू आहे त

दस
ु -याला एक

याय असे क

नका.

यां या काम पगार थांबत नाह त. एकाला एक
यांची पगार थांबवा. पे शन दे वू नका. पंदेला

नेहमी पैसे दे त आहोत.दं ड माफ केली आहे . ःथायी सिमतीकडे अपील कर याचा अिधकार आहे . दं ड
लावला. त कालीन आयु ांनी मग

यांनी अ पल ःथायी सिमतीकडे करावयास पाह जे होते.

यांनी अपील

कोणाकडे आयु ाकडे केले आहे . या आयु ांना अिधकार आहे त काय अिधकार नसेल तर आयु ांने
ूःताव ःथायी कडे का पाठवला हे सांगा. ःथायी सिमतीची दशाभुल केली आहे . मोरे र या बाबत कलन
(३) (क) नुसार त कालीन आयु ांनी रदद केले क तो त कालीन रदद केले आ ण तो उ च

यायालयाने

सांगीतले ूशासनाकडे जावे शासनाकडे जावे. ठराव क न दला 451 (4) नुसार शासनाने दले या आदे श
रदद केला पु हा महापािलकेकडे

यांनी अपील केले. ठराव घेतांना त कालीन आयु ांनी आ हाला

कोणतीच क पना दली नाह आ ण इतीवृत कायम हो या या अगोदर
ज मेदार

फ स करा व

याची

या माणसाला पैसे दले

यावर कायवाह करा आ ण हायकोटात जावून मनपावर 19 कोट चा दावा

दाखल केला. पैसे दले याला कोण जबाबदार आहे याबाबतचा खुलासा करावा.
आयु

सदःयांनी सहा यक आयु ाचे पे शनचा जो मुददा आहे संबधीत कमचार
आःथापना वभागाला सुचना
दे तो

दले या आहे त.

यांना पैसे दया असे मी

मला भेटला होता. मी

या कमचा-याने काम केले आहे

याचे आपण पे शन

यांना सांगीतले आहे . रजा रोखीकरणाचे पैसे हे िनधी अभावी राह ले

असतील ते पण दे यात येतील. पे शन हे कोणालाह थांबवता येत नाह व तो कोणाचा अिधकारह नाह .
पंदेचा जो ठराव ःथायी सिमतीने घेतला आहे . तो शासनाने वभंड त केला आहे असे आपण
आनंद च हाण

हणाले.

पंधेचा वषय नसुन तो मोरे रचा आहे आपणास इ यंभूत मा हती नसेल तर पुढ ल बैठक त याबाबतची
मा हती दे यात यावी.

आयु

मी मा. महापौर महोदयांना

वनंती करतो क , आपले जे ू

आहे त ते 3

दवस अगोदर

याबददल स वःतर मा हती सव साधारण सभे या सभागृहात दे णे सोईचे होईल. महारा
वधान सभेत जो ू

उ राचा तास असतो. याच प दतीने आपली ह एक

द यास
शासनाचे

वधान सभाच आहे . जर

ू ाची याद जर दली तर

याची िन ीतपणे उ रे दे ता येतील.

सभागृह नेता

ू

िनहाय न घेता वषय िनहाय घे यात यावा अशी आपणास वनंती करतो.

महापौर

तीन

बाळासाहे ब दे शमुख (तरोडा)

मागील आठ दवसापुव पऽ दले होते

सितश राखेवार

आनंदरावांनी जे मुददे मांडले आहे .

उ राचा तास हा प

यावर सव प ातील नगरसेवकांना बोलणे सोईचे होईल.
दवस अगोदर सव सदःयांनी ू

दयावे

यानुसार सवसाधारण सभे म ये

याची उ रे दे ता

येतील.
यावर काह माह ती िमळत नाह .

याची खुलासा तु ह पुढ या िमट ंगम ये मा हती दे तो असे

हणाले.

आता अशी चचा आहे क आपण सुटट वर जाणार आहात आ ण तु ह येणारच नाह अशी चचा आहे .
मग
संजय मोरे

याचा खुलासा कोण करणार.

से नेज लाईन टाकलेली आहे . लोकांनी

याचे कने शन घेतलेले आहे . याला लो नाह

वषय अ यंत गंभीर

आहे हे बोलते वेळेस आ ळ बोललेलो नाह .
दपकिसंह रावत

आ ह खाली बसुन आहोत आ ह उभे नाह असे असं वधािनक श द वापर यात आले.
ग धळ सु

संजय मोरे

होता.

मी माझे श द वापस घेतो. रोडची जागा आहे ते लेआऊट झालेले आहे त से नेजची लाईन जाऊ दे त नाह त.
जर एखादा माणुस

याचा लेआऊट मधुन लाईन जावू दे त नसेल तर ऐ ट या तरतुद नुसार

यावर काय

कायवाह करणार आहात. लाईन टाकु शकता तर आतापयत का टाक यात आली नाह याचा खुलासा
कर यात यावा. आप याकडे दवाखाने आहे त, शाळा आहे त, सवानी जबाबदार ने काम केले तर आपणास
काह

अडचण येणार नाह

कोणीह

भुसप
ं ादन करावयाचे आहे . ते क न

जबाबदार ने काम करायला तयार नाह . जेएनएनयुआरएमम ये
यावे अशी

वनंती आहे . अ ट म ये तरतुद असेल तर

कती

दवसात काम होणार आहे याचा खुलासा कर यात यावा.
आयु

स.सदःयांने अधवट कामा या संदभात ू

वचारलेला आहे आपला प हला प हला ूाधा यबम असा

राह ल क ,यामधील जे काह अडथळे असतील ते त काळ दरु कर यात येतील.जर भुसंपादनाची गरज
असेल ती

असतील तर

वर त पुण क न घे यात येईल रःता, से नेज लाईन कर यासाठ कोणी जर अडथळा करत

यावर िन ीत अ टम ये तरतुद आहे . जे कामे करणे आवँयक आहे त ती लेखी दे यात

यावी.
संजय मोरे

वभाग ूमुखासमोर येवून कामे केली पाह जेत. समोर येवूनकाम कर यास कोणीह
मा हती आपणास दयावी.साईटवर यावे

डॉ.क णा जमदाडे

तयार नाह . ती

4- 4 वषापासुन आ ह पाठ पुरावा कर त आहोत.

आ ह 4-4 वषापासुन पाइपुरावा कर त आहोत मग

याची दखल अिधकार का घेत नाह त. आ ह

दले या पऽाचे ूशासन उ र दे वू शकले नाह आ ह टॅ स भरतो क नाह .

(२२)
दपसिसंग रावत

ःथगन ूःतावाचे वाचन करावे.

दनांक १०.०८.२०१६ रोजी या मनपा सवसाधारण सभेत महारा

महानगरपािलका अिधिनयम नुसार कलम २ ( ह ) व कलम

२ (ट) नुसार खालील सथगन ूःताव दे त आहे .
ूःताव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील िनयमबाहय सहा यक कायकार

अिभयंता व कायकार

अिभयंता ौी िगर ष

जाबवंतराव कदम यां या िनवड सदभातील ू बयेतील मा यता दले या िनयमबाहय ूःताव व िनवड संदभात चचा क न महारा
शासना या संबंधीत वभागास अहवाल दे णे बाबत.
सुचक :- रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह

अनुमोदक :- गु खुदे सुंदरलाल
ूशास कय ट पणी

नावाशमनपा सभा कामकाज १९९७ मधील २ (ट) नुसार नांदेड वाघाळा शहर कंवा
अशा अ यंत िनकड या सावजिनक मह वा या िन

यातील र हवासी यावर प रणाम होईल

त गो ीवर चचा घडवुन आण यासाठ पािलका / आयु

/ पठासन अिधकार

यांचे समंतीने ःथगन ूःताव मांड याची तरतुद आहे .
स. सदःय यांनी सादर केलेला ूःताव सेवा वषयक बाबीशी िनगड त असुन ह बाब सावजिनक हतासंबंधी िनगड त नाह
यामुळे ःथ न ूःताव ःवकारणे िनयमाकुल ठरणार नाह
नगरसिचव
दपसिसंग रावत

यामुळे सदर ूःताव नाकार यात यावा.

ःथगन ूःतावाचे वाचन केले....
आ हाला ःथगन ूःताव टाक याची ह वेळ का आली. कती दवसापासुन या वषयावर माझी तबार
होती.ती का सोडवता आली काह
बेकायदे शीर आहे त. मग मी

याचे उ र का मीळाले नाह .या मनपात कमचार

यांना फासावर लटकु असे आयु ां या भेट त

अशी भाषा वापरणे यो य नाह या ू ावर आःथापना
कायदे शीर / बेकायदे शीर आहे कारण आयु

यांनी सांगीतले. आप याकडन
ू

वभागातून मला उ र पाह जे

आहे त

हणुन आयु ांची काय भुमीका आहे

अ यंत गंभीर आहे .तो नांदेड शहरा या नागर काशी संबधीत
मा हती आःथापनेने दयावी

यांनी ूथम ःप
आहे .

हणुन

करावी.कारण हा वषय

यांना रे गुलर केले काय याची
ता गदद म ये

पये गेले. मा. आयु

यां या या चु कमुळे मनपाचे 17 कोट

काय महापौर काय बोलतील हे मला िमनीटसवर पाह जे. मी यांना िनवेदन
खुलासा मीळालेला नाह . मी यानंतर जे ू

यामुळे

दे ता येत नाह या

यांना ट एस कर याचे अिधकार आहे त काय हे सांगावे. गु

यांना ट एस कर याचे अिधकार होत काय

याची िनयु

हे मा हती घेवून सांगतो असेच उ र दे तात

आःथापना वभागाने उ र दयावे. मला अशी मा हती िमळाली आहे क ,असा ू
भुिमकेत आयु

हे 80 ट के

दले होते

यावर मला

उप ःथत केरे ल ते दे खील िमनीटसवर आले पा हजे मला या

संदभात कोटात जावे लागेल. जर मला ूशासनाने, सभागृहाने

याय दला नाह तर मी सीएम कडे तशी

तबार केलेलीच आहे . मी नगर वकास खा याचे मंऽी ौी चंिकांत पाट ल यां याकडे दे खील लेखी तबार
केलेली आहे . आपले जे पीए असतील

यांना

वचारा शासनाकडन
ई-मेल आला
ू

क नाह . शासनाने

23.7.2016 रोजी आप या कडे पऽ पाठ वलेले आहे याचा अहवाल दे यात यावा मला वाटते तुम या
खालचे लोक िमसगाईड कर त आहे त.
शकतात. एखादा जर

एखादया कमचार बेकायदे शीर असु शकतो सगळे च कसे असु

बेकायदे शीर असु शकतो. एखादा जर

बेकायदे शीर असला तर

ती तुम यावर

जबाबदार नाह काय ? हा जो िनयम बाहय कायकार अिभयंता आहे . िगर ष कदम यांनी शहर अिभयंता
पदासाठ

अज केला होता. ते शहर अिभयंता पदासाठ

मुलाखतीसाठ पाऽ कर यात आले होते. मग

ते कायकार अिभयंता झाले कसे ? मुलाखती या वेळ चार लोक आले होते
आहे

क , चारह

या सिमतीने शेरा मारला

उमेदवार पाऽ नाह त. मग त कालीन सवसाधारण सभेने सहा यक कायकार

अिभयंतासाठ ूःताव आला होता. आ ण इतीवृत तयार करत असतांना कायकार अिभयंताचा ूःतावात
आला. सव साधारण सभेतील सदःयांना कोणालाह मा हत न हते. ौी वरििसंघ, गील महाराज, सुधाकर
पांढरे हे सभागृहात होते यांनी या इतीवृतात आ ेप न द वला होता. ते हाचे महापौरानी आ ेप ःवकारला
होता. कायकार
अनुभव पाह जे.

अिभयंता राहु दयावे. कायकार

अिभयंता करत असतांना तीन वषाची कमीत कमी

यांना एकच वषात कायकार अिभयंता कसे केले. या पदाची मा यतानसतांना

लाभ दे त आहोत.

या पदाचे सव सुख सु वधा दे त आहोत.

यांना

गाड , कॅ बन, खुच या सु वधा पुर व या

आहे त. या सोयी कोण या आधारे दे त आहोत. 16 नो हे बर 2006 ला को हापुर मनपात िमराशे यांनीकेस
दाखल केली होती.

या संदभात शासनाचे एक पर पऽक िनघाले होते क , िनयु

कोणाचे आ ेप असले तर

यात आयु ांना दोषी धर यात

या संदभात दसरे
असे क , सव च
ु

येईल असे ःप

यायालयात उमादे वी व

या संदभात काह

नमुद कर यात आलेले आहे

द कनाटक अवैध िनयु

झालेली आहे .

याम ये आयु ांना जबाबदार धर यात येईल द.17.6.2016 चा एक िनणय आहे संद प व

या केसम ये याम ये सु दा कोटाने मागदशन केले. जर अवैदय िनयु
जबाबदार असतील.आयु

झाली असेल तर

जर दोषी नसतील तर आम या पऽाला उतर

खोडवेकर साहे ब हे सभागृहात राहत होते, खोडवेकर साहे बानी उ र

द राजगोरे
यास आयु

दले असते. कले टर साहे ब,

दले क यांची िनयु

पयवे ीत

काळापुरती केली आहे . आ ण तेह सव साधारण सभे या मा यतेने मग उदया आमचा िशपाई राठोड
यांना तु ह सव साधारण सभे या मा यतेने उपायु

करता काय ? आ ह सभागृहात ठराव क न

दे ऊ

(२३)
तु ह करता काय ? कलम 451 हणुन आयु ांना अिधकार नाह त काय आ ण मग मा. आयु
द.12.10.2013 नुसार एक प रपऽक आपणास दले होते. जे शास कय कमचार
पाऽ न हते अशावर कायवाह कर यात यावी हे तर लेखी झाले आयु
कमचार

साहे ब

या या मुळ पदासाठ

साहे ब तुम या खालचे

जे

आहे त मंऽालयातून पऽ येते व ते तु हालादाखवत नाह त शासनाकडन
पऽ हे ईमेल या
ू

सहा याने पाठ व यात येते तुमचा पीए असेन कंवा ऑपरे टर पंतगे असेल यांनी तु हाला ईमेल दाख वत
नसेल काय हया पऽावर आपा काय कायवाह केली याचा खुलासा
आहे च मग त कालीन आयु
नगर

वकास

असो कंवा रिनंग आयु

हावा.आ हाला तर कोटात जावयाचे

असो कंवा कोणी असो. मु यमंऽी असेल कंवा

वभागाचे कोणी असतील मंऽालयातून चंिकांत पाट ल साहे बांनी

या पऽावर मोःट

आयएमपी असा शेरा मा न मेल केला होता. चुक असेल तर आ हाला उ र दे उन टाका आमच बोलेणे
फेटाळा

हणून तीन

ह बाब िमनीटसवर येवू दया केवळ आ हाला आप या अहवालाची गरज आहे

म हने थांबलो आहे . केवळ मला सवसाधारण सभेचे इितवृत व आपले मत पा हजे आहे .मी कोटात जोने
िन ीत केले आहे .मं या या पऽाला आपण उ र दे त नाह तर सामा य नगरसेवका या पऽाचे उतर कसे
दणार मी आपणास एवढे प रपऽक

दले आहे .

या प रपऽका या आधारे काय अहवाल दे णार हे

सांगावे.भ वंयात आकृ तीबंध आहे . याम ये कोणाचेह नुसकान होऊ नये आ ह कमचा-या या पोटावर
मारणार माणसे नाह त. जे कोणी चुक चे बरतील

यांना आ ह वेठ स ध . नगरसेवकांनी चुक केली तर

याला आपण धरता ह एकठया दपकिसंग रावतची बाजू नसतून सव जनतेची बाजू आहे . भ वंयात
भरती होणार आहे

या भर या तु ह बेकायदे शीर करणार आहात काय याचा खुलासा कर यात यावा.

आपले सेवा िनयमच अंतीम झालेले नाह त. त कालीन आयु त ौी जी. ौीकांत यांनी सव साधरण
सभेची

मा यता घेवून शासनाकडे ूःताव पाठ वला होता.

यावेळेस पाठ वलेला आ ण आतात या

िनयमात बर च तफावत आहे . शासनाने जी माह ती मागीतली होती ती माह ती आपण का दली नाह मी
याचे ह उ र दले नाह

पऽ दले
आयु

यावेळेस

हणून

साहे ब सभागृहात मी तु हालच बोलता,

तु ह या ूकरणात काय कायवाह केली हे सांगावे.

तु ह कमचा-यां या समोर आ हाला बोलता क

यांना बोलायचे नाह मग आ ह इथे कशासाठ आलो

आहोत. आपण एक जबाबदार
ज हािधकार

य

हावयाचे आहे . या

आहात तु हाला दोन वषानंतर मु य कायकार

अिधकार ,

संदभात आम या कडन
ू काह चुक होवू नये याचा आ हाला खुलासा

करावा.
आयु

तु ह चौरे व पाट ल यांना बोलू नका मला बोला

महापौरा या परवानगीने ःथगन ूःतावावरती आता एका कमचा-यां या संदभात वचारणा झालेली आहे
क 2006

या दर यान या कमचा-याची भरती कर यात आली होती या भरती संदभात

शासनास

िन ीतपणे अहवाल पाठ व यात येईल.
दपकिसंह रावत

संबधीत संगणक वभागा या

कमचा-यास वचारणा करा इमेल आला काय जर आला नसेल तर तो

मा याकडे आहे मी आपणास दे तो. इमेलची व पऽाची ूत मा याकडे आहे ती दे तो नगरसेवकांनी ू
वचारला क , मा हती दे तो. खुलासा करतो असे
आयु

जो ू

स.सदःयाने घेतलेला आहे

यात आयु

हणता पण कायवाह करा हे मी कोटात जाणार आहे .
जबाबराद आहे त व आयु च जबाबदार राहतील. जर

एखादया कमचा-या या संदभात मागील दहा वषापुव तीस वष चाळ स वषापुव जे िनणय घे यात आलेले
आहे त

याला

आता तपासतांना कायदया या चौकट त राहन
ु िनणय

यावे लागतात. आ ह

यांना

पाठ शी घालत आहो कंवा कमचा-यांना संर ण दे त आहोत असे काह नाह . या मनपात कदाचीत नसेल
कमचा-यां या

गो ी होवू शकतात. ब-याच वेळा अिधका-यावर दबाब तंऽाचा वापर

हातून काह

कर यात येतो अशा वेळ
ःपेसीफ क जो वषय आहे क ,

या कमचा-या या बाजूने ूशासन राहु शकते. या संदभात िनयु
यांना शहर अिभयंता

आहे आ ण ती सवसाधारण सभे या

हणून का घे यात आले ह िनयु

मा यतेने घे यात

चा

2006 ची

आलेली आहे . सव साधारण सभेन मा यात

कर यात आली आहे . माझी अशी भुमीका असणार आहे क , अनाठायी अिधकार कमचार यां यावर
दबाव तंऽाचा वापर
कायकार अिभयंता

होवून शकतो. 2006 साली स म ूािधकरणाने उप कायकार
हणून िनयु

दे यात आलेला आहे . अितर
जाणार नाह .
तपास यासाठ

केलेली आहे . आता जो
कायभार ह पयायी

यांना शहर अिभयंताचा अितर

हे िनणय दे तील

या वेळेस या महासभेने घेतलेला िनणय आता
याचूमाणे िन ीतपणे कायवाह कर यात येईल.

शहर अिभयंता जो पयत िमळणार नाह . तो पयत कायभार हा
वांरवार सुचना
दे तील

येतात क हा पयायी यवःथा

यावेळेस या

कायभार

यवःथा होईपयत दे ता येवू शकतो मी इथुन काय

याची तपासणी क न

पठासन अिधकार
दलेला आहे .

अिभयंता क

होईपयत

यां यावर राह ल.

यां या कडन
ु सु दा

दे ता येवू शकते. पठासन अिधकार हे िनणय

महासभेने घेतलेला िनणय आता तपास यासाठ

दला तर

याची तपासणी क न

याच ूमाणे िन ीतपणे कायवाह कर यात येईल. शहर अिभयंता जो पयत िमळणार नाह . तोपयत
कायभार हा

यां यावर राह ल.

या या कडन
ु सु दा वांरवार

पदाचा कायभार काडन
ू घे यात यावा अशी

यांची मागणी आहे .

सुचना येता क

हा शहर अिभयंता

या

यामुळे स म अिधकार िमळा यानंतर

(२४)

ू घे यात येईल. मनपा अिधकर / कमचार यां यावर दबाची भुमीका असू
यां या कड ल कायभार काढन
नये. या भुमीकेत आहे या मनपाकेत नसेलह असे मला वाटते त कालीन 2006 ला सव साधारण

सभा

ह स म ूािधकरणाने घेतलेला िनणय आहे .
दपकिसंग रावत

या अिधका-याचे आपण पाठ राखन कर त आहात. शहर अिभयंता
याची भरती बेकायदे शीर आहे . बेसीकच बरोबर नाह तर
ह कायदे शीर आहे असे आपण

िनयु

हणा ते िमनीटसवर

यांचा कायभार

अिधकृ त आहे .

यां याकडन
ू काय काम क न घेता
येवु दया व

यांची

या या कापीज मला दे वुन

टाका.
आयु
दपकिसंग रावत

मा. महापौरा या परवानगीने

2006 साली स म ूािधकरणाने

हणजे महासभेने घेतलेला तो िनणय

आहे जर महासभेने पुन वचार करायला सांगीतले तर

यांनतर कायवाह कर यात येईल.

महापौरा या परवानगीने बोलतो. शासनाचे पऽ आले

याचा काय अहवाल दलेला नाह

मा या पऽाचे

उ र का दले नाह .मला मा या पऽाचे लेखी उ र दे यात यावे पर णाम काय येतील हे आ हास सांमू
नये

या कमचा-या या बाबतील आ हाला लेखी दयावे.

महापौर

आपणास

सभागृह नेता

बोलतांना ब-याच काह गो ी बोलून गे या आ ण तर ह कमचा-या या बाबतीत मागील 25 वषापासून

लेखी दे यात येईल आता आपण आप या जागेवर बसावे.

सभागृहात आहोत.
तो एके 56 होता

कधीह कमचा-या या बाबतीत आ ेप घेतलेला नाह मागे तर एक कमीशनर होता
यांने 56 लोकांना

बडतफ केले. एका कमीशनरने तर 50 लोकांना िनलंबीत केले काम

हणालो क सणा सुद चे दवस आहे त. ौी दे शमूख व कुलकण

मी तु हाला

यावे. या सभागृहातील सव सदःय

यांना कामावर घे यात

हे कमचा-यां या कामावर घे यात यावे. या सभागृहातील सव सदःय

हे कमचा-या या पाठ शी ताठपणे उभे राहतात. आयु ांनी टरमीनेट केले तर येवले या संदभात आ ह
टम नेशन

यायालयातील बाबी मागे घे यास

सांगीतले या सभागृहाने नेहमीच कमचा-याची पाठराखन

केली आहे . हा वषय या ठकाणी का आला हे ह मह वाचे आहे . िनयम काय

हणतात यात मी खोलवर

हट याूमाणे आ ह या वषयावर सगळयात जाःत इतीवृत मीच जाःत

जात नाह ौी दपकिसंग यांनी

बोललो आहे . आ ह 5-5 तास एका वषयावर बोललेलो आहोत. र ाकर वाघमारे यांची िनयु
झालेली

आहे

1980 ला

यां यावरह काह ू ावाबत नागर क तबार करतात. दपकिसंग हे मागील 15 वषापासुन

मनपात आहे त.

यांनी कधीह

कोण याह अिधका-यांची तबार केलेली नाह .

पाठराखन केलेली आहे . आज

यांनी उलट कमचा-याची

यांनी ःथगन ूःताव मांड यापयत आलेले आहे त. इत या पाठ मागे

लाग याचे कारण काय आहे हे सवात मह वाचे आहे . ितथपयत पोहचणे आवँयक आहे हे सभागृह
यां या पाठ मागे आहे तसे तु ह ह आहात. कमचा-यानीह काह गो ी ल ात घेत या पाह जे. हे ूकरण
वाढले का याची आपण शहािनशा करावी. भुिमका दोघांची संयमाची राह ली पाह जे एकाने संयमानची व
यायची हे बरोबर नाह . जसे तु हाला मनपात काम पाह जे

दस
ु -याने ताठर भुिमका

यासाठ ू येकाचा

मानस मान केला पा हजे. मागील दोन वषापासुन काह घटना पाह या तर िगर ष कदम यांचे चुकले
आहे . दस
ु -याचा आपमान कर त असतांना आपला स मान जातो याचा आपण वचार केला पाह जे. ौी
दपकिसंगचे एक कारण नाह तर 2-3 कारणे आहे त ते हापासुन चालू आहे

यामुळे

यांनी ह भुिमका

घेतली आहे . ौी कदम बददल राग ब-याच लोकां या मनात आहे . पाठराखन करतांना तु ह

यांना तंबी

दली पाह जे पदािधका-या सोबत नगरसेवकासोबत कसे वागायचे हे सांगा आमची कामे होतील नाह
होतील.कामाबददल

यांची तबार नाह

बोल वले तर कसे बोलावे कारण

आहे . सवाचा मान स मान राखला पाह जे. पदािधका-याने

यांना आचारसं हता आहे . नगरसेवक बोलतील. पदािधका-याचा मला
यां या कामाबदल आ हाला आ ेप नाह पण

राखलापाह जे. मान राखरा नस यामुळे हे घडत आहे .
यां या बाग याबददल आ ेप आहे . यासाठ
नगरसेवकासोबत उ दटपणे वागत असेल तर
महापौर

याची स वःतर माह ती ौी कदम यां याकडन
ू

आ ह

दपक या

पाठ मागे आहोत.एखादा कमचार

याची पाठराखन क

नये. मी महापौराना वनंती करतो

यांनी चुक झाली असे आ हालाह सांगीतले.

यावी

लोक ूितनीधीला बोलताना ःवत:चा ह स मान राह ला पाह जे. स.सदःयाचाह

स मान कसा राह ल

याची काळजी घे या यावी इत या वषापासुन सगळे एकऽ काम कर त आहोत. आपल अिधकार /
पदािधकार असे संबंध राह ले नाह तर ते घरगुती संबध सगळयाचे झालेले आहे त. आपण बोलत असतांना
कोणाला बोलत आहोत. पदािधकार हे

यवःथीत बोलत असतात. अिधका-याने दे खील वैय

क न घेता

कदमा या बाबतीत ब-याच तबार आले या आहे त. ते उ दटपणे ते पदािधका-याशी / स.सदःयाची
बोलतात. ौी कदम यांना मी आदे श दे ते क
कडन
ू काह चुक झाली असेल तर

झालेली आहे याचा महारा
सर जतिसंघ िगल

यांनी सो सभागृहा या समोर दलगीर

यांनी येथे येवून

दलगीर

य

य

करावी

यांची

करावी. ःथगन ूःताववर चचा

शासनाला अहवाल पाठवावा.

महापौर मॅडम हे ूकरण आपणास सामजंःयाने िमटवावयाचे आहे . तर अहवाल पाठ व याची काह गरज
नाह आता जर ःथगन ूःताव आहे क नाह या यावर चचा करावी लागणार आहे . परं तू पदािधकार व
अिधकार

याचा ताळमेळ चांगला

क ाम ये दोघाला

राह ला पा हजे

या

ीने आयु

आ ण महापौर यांना आप या

(२५)
एकऽ बोलवावे व सामजंःयाने ूकरण िमटवले पाह जे.

कारण ःथगण ूःताव होवू

शकत नाह

या या ःवभावामुळे मनःथाप झाला असेल यात वाद नाह .
दपकिसंह रावत

पऽकाराला धमक
महाराज क

महापौर

दली होती. कपडे काढले होते.

यांना है पर ःटे शन आहे

यां यातील काह मदभेद असतील

या ठकाणी िमटवून घे यात येतील.

मला केवळ लेखी दे वून टाका आयु

दपकिसंह रावत
सभागृहनेता

पाठराखन ौी िगल

नये अशी माझी इ छा आहे . मी िनयमानेच बोलत आहे .

मा या क ात ौी दपकिसंह व ौी िगर ष कदम यांना बोलावून घेईल
तर ते

याची

साहे ब हे शहािनशा करतील.

ौी दपकिसंह यापुव कोण याह कमचा-या पाठ मागे लागले नाह जानुन बुजून हे कृ य केलेले नाह .
या ठकाणी येवून कदम यांनी खुलासा करावा

आनंद च हाण

यांचेकडन
ू काय चुक झाले ते या ठकाणी येवून करावा.

मा. महापौर मॅडम नगरसिचवानी सांगावे क हा ःथगन ूःताव होतो
कारणे आहे त हे सांगा.

दपकिसंह रावत

यानंतर

यांना काय

यांना येथे बोलवावे ःथगन ूःताव के हा येतो.

जातीपातीचे राजकारण या ठकाणी क

आनंद च हाण

का हे सांगावे. आ ण

नये हा सावजिनक वषय आहे .

ःथगन ूःताव होत क नाह हे ूथम सांगावे ूथम यावर आपण बोलावे ौी कदम यांना बोलू नका.
ूथम हा ूःताव होत का

ते िनयमाने सांगावे.

ग धळ चालू होता.
अ दल
ु सतार

ःथगन ूःताव घेता येते का ? या पऽकार लोक आपणास बघत आहे त यांना आप या कॅबीनम ये घेवन
ू
जावे.

या ठकाणी यांचा ू

सोडवावा.

ःथगन ूःताव होतो का हे सांगा. नगरसिचव यांनी या ठकाणी नमुद करावे अगोदर सभागृहात सांगावे.

आनंद च हाण
दपकिसंह रावत

महापौराचा अिधकार आहे .

उप महापौर

यांनी तो ःवकारला आहे .

महापौर मॅडम व स. सभागृह नगरपािलका

कोण याह

संःथेचे कामे

ूशासन यां या सम वयाने कर त आलेलो आहोत. काह
नगरसेवकाची सु दा आहे त.
होतांना

िशकायते ह

कारण आ ह या पे ा जाःत

िनवडन
आलेले
ू

कठोर वेळ बघीतली आहे त हा बेबनाव

या वेळ सु दा पाह ले आहे . परं तू आ ह संःथे या ह तासाठ आ ह समोर राह लेलो आहे .

आम या मतभेद खतम केले

ौी दपक रावत हे चांगले नगरसेवक आहे त अ यासु आहे त, मी वैय

वनंती करतो क , कायदया या भाषेत न जाता ब-याच गो ी

समोर येतील

यां या दे खील येतील आ ण

आम या दे खील समोर येतील या यातून संःथेचे नुकसान होईल. मी दोघा नाह
हा ू
आंनद च हाण

ूितिनधी

ूशासनाची आहे त आ ह

वनंती करतो क

यांनी

या ठकाणी िमटव यात यावा या ठकाणी कदम यांनी यावे.

पह ले ूःताव होते का हे सांगा
ग धळ चालू होता.

नेता

वरोधी प

उपमहापौर यांनी एवढे सांिगत यानंतर ह अमेिस ह

भुिमका घे याची काय

गरज आहे . काय या

ठकाणी जातीवाद चे राजकारण करावयाचे आहे काम हे सांगा आ ह सांमजःयाची भुिमका घेत आहोत
यांना एवढे अमेिस ह हो याचे कारण काय ?
ौी िगर ष कदम यांनी समोर येवून खुलासा करावा.

महापौर
ौी िगर ष कदम

मा. महापौर यां या परवानगीने

बोलतो. यापुव ह

मोबाईलवर ौी दपकिसंग रावत स. सदःय यांची

माफ मागीतली आहे आ ण या ठकाणी सभागृहात दलिगर
ठराव बं.४९

करतो.

ठराव

ौी दपकिसंह रावत यांनी जो ःथगन ूःताव मांडला होता
दलगीर

य

य

यास ौी िगर ष कदम कायकार अिभयंता यांनी सभागृहात

के याने सदःय व अिधकार या दोघांचे एकमेका ब लचे मतभेद संपु ात आलेले आहे त

यानुसार ःथगन ूःताव

सवानुमते नामंजुर कर यात येते
महापौर

वषय प ऽका चालु करावी.

वषय ब.०१

कायबम प ऽका

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१६ ूमाणाची न द घेणे बाबत.
वै कय आरो य अिधकार

मुला मुलींची गुणव ा याद सादर कर यात येत आहे

याची न द घेणे बाबत.
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न द घे यात येते.

ठराव बं.५०

ठराव

नावाशमनपा ह ीतील िलंग गुणो र मुला मुलींचे ूमाणाची न द ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.
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वषय ब.०२
शासन िनणयानुसार नागर ःथािनक ःवरा य संःथामधील ःव छ महारा

अिभयान (नागर )

या अंमलबजावणीचा आढावा

घेणे
सौ. अनुजा तेहरा

मला यावर बोलावयाचे आहे . ःव छ महारा
येथे

VC

झाली होती

या

VC

अिभयांन अंतगत कांह

मधून आ ह

पाह ली ब-याच शहरांनी फारच िनयोजनब द तयार केली
करावे लागणार

या दवशी या

VC एकाच दवशी एकाच वेळ
म ये OD Free City कर
बाबीमुळे

खरे

लाभाथ

VC

राहत

आहे त

ज हािधकार कायालये

ीने आप याला अजून बराच मोठा काय
यंक या नायडजी
यांनी संबोधीत केले ह
ू

भारतातील सव ूमुख शहरा म ये

Live होती.

ःव छ महारा

आहे याम ये सु दा छोठया मोठया

``

उतर व याक रता तां ऽक बाबींम ये न अडकता ू य
मत आहे .

या

म ये कि य मंऽी मा.

याचे आपला ल

वंचीत

दवसापुव

भारतातील इतर शहराची ःव छ अिभयानाची तयार

घर

तेथे

शौचालय

``

ह

अिभयान

Technical

संक पना

स यता

काम घेणे अ यंत आवँयक आहे असे माझे ःप

शोचालय बांधकाम केले या लाभा याना वेळे या वेळ

यांनी केले या बांधकामाचे धनादे श

वतर त कर या या ूणाली म ये ता काळ सुधारणा आवँयक आहे .
सवसाधारण सभे या वषय प ऽकेवर ूशासनाने वषय आणायचा व आपण केवळ

याची न द

याची अशाने भागणार नाह या वष या अनुषंगाने आपण साधक बाधक चचा करणे आवँयक आहे असे
तसेच संपूण शहराम ये जे लाभाथ शौचालय योजनेपासुन वंचीत राह ले आहे त

मला वाटते.

फेरस ह कर यात यावा अशी माझी सुचना आहे .

डॉ. क णा जमदाडे

िसडको एर या म ये स ह झालेले नाह
ःव छ महारा
वचार

अिभयांन

यांचा

या ठकाणी ब-याच लोकांना याचा फायदा िमळालेला नाह

आपण आढावा घे याचे सांगीतले आहे

आर ीत व दलीत वाड यांचा दे खील

हावा. लुं बनीनगर,राहलनगर
, वाघाळा या वः या गे या 25 वषापासुन असुन याम ये से नेज
ु

लाईन नाह . जेएनएनयुआरएम या सवम ये हा भाग आलेला नाह गे या चार वषापासुन मी याचा
पाठपुरावा कर त आहे आजह ते लोक उघडयावर शौचास जातात आपण ःव छ

भारत ःव छ महारा

कर या या मागे लागलेलो नाह . आज आ हाला लोकांना उतरे दे णे अवघड झाले आहे . आ ह मनपाचा
कर भरतो क नाह दलीत वः या सुधार यािशवाय ःव छ महारा
होणार नाह ःव छ शहर कतीह

होणार नाह आ ण दे शह

हणले तर ते होणार नाह िभंती रं गव या

ःव छ

हणुन शहर ःव छ होत

नाह दलीत वःतीतील कामे पुण करावी लागतील. रःते, से नेज, ना या नाह त. हे सव आजह ूलं बत
आहे . आधी दिलत वः या ःव छ कर यात या यात मगच या योजनेचा फायदा होईल अ यथा सव काह
झीरो राह ल.
नगरसिचव

उपआयु

ःव छ महारा

अिभयांन यांचे पऽ बं ःवमअ/६१७५/१६

द. ०९.०८.२०१६ महासभेत ूा

दनांक १०.०८.२०१६ अ वये ूशास कय ट पणी खालील ूमाणे सादर कर यात आलेली आहे
आजपयत झालेली कायवाह
एकूण वैय
य

क शौचालय बांधकामासाठ ूा

द.०९.०८.१६ अखेरची
अज

५०७३

क शौचालय बांधकामाची तपासणी व मा यता (अिभयं या दारे ) २५८४

नाकारले या अजाची सं या

२४८९

कायारं भ आदे श दले या कामांची सं या

१२५५

खा यात जमा केले या िनधी लाभाथ ची सं या

०७३६

(२७)
एकूण कायारं भ द याची सं या

१९९१

सु

१२५५

असले या कामांची सं या

कंऽाटदारानी पुण केले या कामांची सं या
लाभा याना सु

११४९

केले या कामांची सं या

०२२०

बांधकामपुण झाले या कामांची सं या

११४९

संकेतःथळावर फोटो अपलोड झा याची सं या

१०७२

एकूण ूा

अनुदान (सव घटकांसाठ )

३.२४ कोट

एकूण खच

१.५३ कोट

ःव छ महारा

अिभयानांतगत झालेला खच

६४.६६
००.४४ कोट

७३६ लाभधारकांना वतर त केलेला िनधी
चौदा या व

आयोगातील ूा

िनधीतुन झालेला खच
एकूण

महापौर

शासन िनणयानुसार नागर

४१.३४ कोट
२.०१५ कोट

ःथािनक ःवरा य संःथामधील ःव छ महारा

अिभयान (नागर )

या

अंमलबजावणीचा आढावाची न द घे यात येते.
ठराव बं. ५१

ठराव

नावाशमनपाकेतील उपआयु
मा हती सादर केलेली असुन

ःव छ महारा

अिभयांन यांचे पऽ बं ःवमअ/६१७५/१६ द. ०९.०८.२०१६ महासभेत आढावाची

याची न द ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.
आजपयत झालेली कायवाह
एकूण वैय
य

द.०९.०८.१६ अखेरची

क शौचालय बांधकामासाठ ूा

अज

५०७३

क शौचालय बांधकामाची तपासणी व मा यता (अिभयं या दारे ) २५८४

नाकारले या अजाची सं या

२४८९

कायारं भ आदे श दले या कामांची सं या

१२५५

खा यात जमा केले या िनधी लाभाथ ची सं या

०७३६

एकूण कायारं भ द याची सं या

१९९१

सु

१२५५

असले या कामांची सं या

कंऽाटदारानी पुण केले या कामांची सं या

११४९

लाभा याना सु

०२२०

केले या कामांची सं या

बांधकामपुण झाले या कामांची सं या

११४९

संकेतःथळावर फोटो अपलोड झा याची सं या
एकूण ूा

१०७२

अनुदान (सव घटकांसाठ )

३.२४ कोट

एकूण खच

१.५३ कोट

ःव छ महारा

अिभयानांतगत झालेला खच

६४.६६

७३६ लाभधारकांना वतर त केलेला िनधी
चौदा या व

आयोगातील ूा

००.४४ कोट

िनधीतुन झालेला खच
एकूण

वषय बं.०३

४१.३४ कोट
२.०१५ कोट

नावाशमनपा चा वष २०१२-१३ चा ःथािनक िनधी लेखाप र ा (मनपालेप) औरं गाबाद यांना लेखाप र ण अहवाल ूापत झाला
असुन सदर ल अहवालास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०७ (अ) नुसार सदर लेखाप र ण अहवाल

सवसाधारण सभेपुढे ठे व याची यवःथा करे ल

यानंतर आयु

अहवालावर आवँयकती पुढ ल कायवाह करे ल असे नमुद आहे
मा यता ूा

मनपा महारा

ःथािनक िनधी लेखाप र ा अिधिनयमातील तरतुद नुसार

यामुळे सदर लेखाप र ण अहवाल सवसाधारण सभे समोर सादर क न

घे यात यावी तदनंतर अहवालावर आवँयकती पुढ ल कर यात येईल (सुलभ संदभासाठ सोबत वष २०१२-१३

या

अहवालाची छायांक त ूत जोड यात येत आहे )
महापौर

लेखा प र ण अहवालास मा यता दे यात येते . या लेखा प र ण अहवालावर आयु ांनी पुढ ल वैधािनक
कायवाह करावी.

ठराव ब.५२

ठ रा व

ःथािनक िनधी लेखा प र ा औरं गाबादने नांदेड वाघाळा शहर महागनरािलकेचे सन २०१२-२०१३ लेखा प र ण केलेले असून
या लेखा प र ण अहवाला या ूती सव स.सदःयांना दे यात आले या आहे त. कर ता नांदेड वाघाळा शहर महागनरािलकेचे सन २०१२२०१३ चे लेखा प र ण अहवालास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते. आयु ांनी िनयामानुसार या लेखा प र ण
अहवालावर पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

वषय ब.०४

ौी स यद महे मुद स यद कर म यांना स

ने सेवािनवृ

के या बाबत ौी स. लायख

पता स. महे मद
ु याला अनुकंपा

त वावर सेवेत घे याबाबत नावाशमनपाके या सव साधारण सभेने दनांक ३०.११.२०१५ रोजी समंत केलेला ठराव बं. ९३ अ वये ठराव

(२८)
समंत केलेला होता.
शासनस

ूःताव

तथा प सदरचा ठराव ूशास कय ट पणी या व
सादर

कर यात

आला

२०१६/ू.ब.१५/न व-२४ मंऽालय मुंबई

असता

महारा

शासन

दनांक २० मे २०१६

नगर वकास

वभाग

शासन

िनणय

बं.

या शासन िनणया दारे सदर ल ठराव हा महारा

अिधिनयमातील तरतुद ंशी वसंगत अस याने सदरचा ठराव हा महारा
वचारात घेता िनलंबीत कर यात आला आहे

द व िनयमबाहय अस याने सदरचा ठराव वखंड त करणेसाठ
नावाशमनपामहानगरपािलका

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५१(१) मधील तरतुद

याची न द घेणे बाबत. (सुलभ संदभासाठ शासन िनणयाची छायांक त ूत जोड यात

आली)
अ दल
ु सतार

एक सिमती गठ त कर यात यावे.

महापौर

शासनाने मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. ९३ द. ३०.११.१५ िनलंबीत केलेला असुन

यांची न द ह

नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते
ठराव बं. ५३

ठराव

ौी स यद महे मुद स यद कर म यांना स

के या बाबत ौी स. लायख

ने सेवािनवृ

पता स. महे मद
ु याला अनुकंपा

त वावर सेवेत घे याबाबत नावाशमनपाके या सव साधारण सभेने दनांक ३०.११.२०१५ रोजी समंत केलेला ठराव बं. ९३ अ वये ठराव
तथा प सदरचा ठराव ूशास कय ट पणी या व

समंत केलेला होता.
शासनस

ूःताव

सादर

कर यात

आला

२०१६/ू.ब.१५/न व-२४ मंऽालय मुंबई

असता

महारा

दनांक २० मे २०१६

वषय बं.०५

नगर वकास

वभाग

शासन

िनणय

या शासन िनणया दारे सदर ल ठराव हा महारा

अिधिनयमातील तरतुद ंशी वसंगत अस याने सदरचा ठराव हा महारा
वचारात घेता िनलंबीत कर यात आला आहे

द व िनयमबाहय अस याने सदरचा ठराव वखंड त करणेसाठ

शासन

बं.

नावाशमनपामहानगरपािलका

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५१(१) मधील तरतुद

याची न द ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.

कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/२४९७/१६

दनांक २७.५.१६ अ वये महारा

शासन, शासन िनणय बं.

िनमवा/२०१६/ू.ब.१६/सेवा-४/ द. ६ फेॄुवार १६ अ वये महानगरपािलकेतील िनवृ ीवेतनधारक / कुटंू ब िनवृ ी वेतनधारक यांचे
िनवृ ी वेतनावर का.आ.बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/१५६६६/१६ द. ०१. माच १६

या आदे शानुसार दनांक १ जुलै १६ पासुन अनु ेय

महागाई वाढ चा दर ११३% व न ११९% कर यात आला असुन सदर महागाई वाढ ची र कम दनांक १ फेॄुवार १६ पासुन रोखीने अदाई
कर यात येत आहे .
द. २८ ए ूल १६

या शासन िनणयानुसार द. ०१ जुलै १५ ते ३१ जानेवार १६ या कालावधीतील महागाई वाढ या थकबाक

र कम रोखीने दे या बाबतचे शासन आदे श िनगमीत कर यात आलेनुसार मनपा िनवृ ी वेतनधारक/कुटंू ब िनवृ ी वेतनधारक यांचे मुळ
िनवृ ी वेतनावर मनपा सव साधारण सभा ठराव बं. २६ द. २८.०५.२००२ अ वये मा यतेनुसार काय र मा यतेस अिधन राहन
द. १
ु

जुलै १५ ते ३१ जानेवार १६ या कालावधीतील महागाई भ ा ११९% या दराने रोखीने ूदान कर याची ूशासक य व आथ क मा यता

ूदान कर यात आली

यास काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव सादर.

महापौर

काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते.

ठराव बं. ५४

ठराव

कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/२४९७/१६

दनांक २७.५.१६ अ वये महारा

शासन, शासन िनणय बं.

िनमवा/२०१६/ू.ब.१६/सेवा-४/ द. ६ फेॄुवार १६ अ वये महानगरपािलकेतील िनवृ ीवेतनधारक / कुटंू ब िनवृ ी वेतनधारक यांचे
िनवृ ी वेतनावर का.आ.बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/१५६६६/१६ द. ०१. माच १६

या आदे शानुसार दनांक १ जुलै १६ पासुन अनु ेय

महागाई वाढ चा दर ११३% व न ११९% कर यात आला असुन सदर महागाई वाढ ची र कम दनांक १ फेॄुवार १६ पासुन रोखीने अदाई
कर यात येत आहे .
द. २८ ए ूल १६

या शासन िनणयानुसार द. ०१ जुलै १५ ते ३१ जानेवार १६ या कालावधीतील महागाई वाढ या थकबाक

र कम रोखीने दे या बाबतचे शासन आदे श िनगमीत कर यात आलेनुसार मनपा िनवृ ी वेतनधारक/कुटंू ब िनवृ ी वेतनधारक यांचे मुळ
िनवृ ी वेतनावर मनपा सव साधारण सभा ठराव बं. २६ द. २८.०५.२००२ अ वये मा यतेनुसार काय र मा यतेस अिधन राहन
द. १
ु

जुलै १५ ते ३१ जानेवार १६ या कालावधीतील महागाई भ ा ११९% या दराने रोखीने ूदान कर याची ूशासक य व आथ क मा यता

ूदान कर यात आली

यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव

याच सभेत कायम कर यात येतो.

वषय बं.०६
अपंग

य

(समान संधी, ह कांचे संर ण आ ण संपूण सहभाग) अिधिनयम १९९५ मधील कलम ४० नुसार दा रिय

िनमुलन योजनांमधील लाभ धारकाम ये कमान ३ ट के िन:समथ (अपंग) लाभाथ असावेत अशी तरतुद आहे .
ःथािनक ःवरा य संःथांनी

सदर तरतुद नुसार

यां या दा रिय िनमुलन योजनाम ये ३ ट के िनधी िन:समथ लाभा या या / अपंगा या क याणकार

योजनांसाठ राखून ठे वणे व तो खच करणे बंधनकारक आहे .
सदर ३% अपंग िनधी हा महारा

शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. सक ण-२०१५/ू.ब.११८/न व-२० मंऽालय

मुंबई दनांक २८ ऑ ट बर २०१५ अ वये खच करावयाचे आहे .
या वये

दनांक २८ ऑ ट बर २०१५

०१.०७.२०१६ अ वये सन २०१६-१७
१,४९,००,०००/- (अ र

या शासन िनणयानुसार मु यलेखािधकार

मनपा नांदेड यांचे अिभूाय

या अंदाजपऽकामधील दा रिय िनमुलन योजने या (४९.८३ कोट या) ३% िनधी

पये एक कोट एकोणप नास ल

हणुन

दनांक
पये

फ ) ऐवढा िनधी िन:समथ लाभा या या / अपंगा या क याणकार

योजनांसाठ राखून ठे व याक रता सदरचा ूःताव मनपा सव साधारण सभे समोर िनणयाःतव सादर.

(२९)
महापौर

ूशासना या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. ५५

ठराव

अपंग

य

(समान संधी, ह कांचे संर ण आ ण संपूण सहभाग) अिधिनयम १९९५ मधील कलम ४० नुसार दा रिय

िनमुलन योजनांमधील लाभ धारकाम ये कमान ३ ट के िन:समथ (अपंग) लाभाथ असावेत अशी तरतुद आहे .
ःथािनक ःवरा य संःथांनी

सदर तरतुद नुसार

यां या दा रिय िनमुलन योजनाम ये ३ ट के िनधी िन:समथ लाभा या या / अपंगा या क याणकार

योजनांसाठ राखून ठे वणे व तो खच करणे बंधनकारक आहे .
सदर ३% अपंग िनधी हा महारा

शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. सक ण-२०१५/ू.ब.११८/न व-२० मंऽालय

मुंबई दनांक २८ ऑ ट बर २०१५ अ वये खच करावयाचे आहे .
या वये

दनांक २८ ऑ ट बर २०१५

०१.०७.२०१६ अ वये सन २०१६-१७
१,४९,००,०००/- (अ र

या शासन िनणयानुसार मु यलेखािधकार

मनपा नांदेड यांचे अिभूाय

या अंदाजपऽकामधील दा रिय िनमुलन योजने या (४९.८३ कोट या) ३% िनधी

दनांक

हणुन

पये

फ ) ऐवढा िनधी िन:समथ लाभा या या / अपंगा या क याणकार

पये एक कोट एकोणप नास ल

योजनांसाठ राखून ठे व यास व पुढ ल िनयमानुसार कायवाह कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव
याच सभेत कायम कर यात येतो.

वषय बं.०७

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीकेत कायरत असले या कमचार कु. नेहा वठठलराव जवतोडे हया कायालयीन आदे श ब.
५२००-२०२००/- मेड पे १९००/- म ये इ.मा.व. म हला

नावाशमनपा/ आःथा-सेल/६५४४/२०१४, दनांक ०४.०७.२०१४ अ वये
ूवगातुन आर

त असले या िलपीक या पदावर दनांक १४.०७.२०१४ रोजी

रोजी सेवािनोत ऴालेले असुन

जु झाले या आहे त. यांचे वड ल दनांक ३०.०६.२०१५

यांचा लहान भाऊ मतीमंद अस यामुळे, याचा उपचार नागपुर येथे डॉ.चंिशेखर मेौाम यांचेकडे सु

आहे . वड ल सेवा िनोत झा यामुळे कुटंु बाची सवःवी जबाबदार

यांना कुटंु बाची

यां यावर असुन नांदेड येथे नौकर कर त असतांना

जबाबदार पार पाडणे श य होत नाह . तसेच संबंधीतां या वैवाह क कारणाःतव

यांनी नागपुर महापािलकेत सेवा वग होणे गरजेचे

आहे .
तसेच महारा

महानगरपािलका सेवा ( सेवा भरती सेवांचे वगाकरण िनयम २००८ मधील (६) अ वये एका महापालीकेतुन दस
ु -या

माहानगरपालीकेत बदलीने िनयु

साठ अज के यास अिधनीयमातील तरतुद नुसार व दो ह महानगरपालीकांतील िनयु

यां या परःपर संमतीने मा य होतील अशा अट व शत वर खालील बाबीं या अधीन राहन
ु बदलीने िनयु
अ) पदो नतीने भर यात येणा-या पदावर बदलीने िनयु
आले या पदावर बदलीने िनयु
ब) अशा िनयु

झा यानंतर

कर यात येणार नाह .फ

ूािधका-

दे ता येईल.

नामिनदशनाने िनयु

कर ता राखुन ठव यात

कर यात यावी.

या पदधारकांची जे ता िनयु

या दनांकास

या पदा या संवगात सवात किन

(Zero Seniority)

राह ल.
उ
संवगात किन

तरतुद वचारात घेता तसेच

या दनांकास संबधीत हया नागपुर महापालीकेत

राह ल व संबंधीताचे वेतन संर ीत क न सेवा समायोजीत क न

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीकेतील

यां या

जु होतील तो दनांक

या पदा या

यांचे अंशदायी कुटंु ब िनोती योजनासाठ कायवाह ह

जु दनांकापासुन माहय धर यात येईल या अट वर

यांची सेवा वग कर यास हरकत

नाह .
उपरो

अट

व शत या अिधन राहन
ु कु.ःनेहा

वठठलराव

जवतोडे , िलपीक, यांना नागपुर महानगरपालीकेत सामावुन

घेणेसाठ पऽ यवहार क न पुढ ल वैधािनक कायवाह नांदेड महानगरपालीका ूशासनाने करावी. सदरचा ठराव या सभेम ये ठे वुन
कायम कर यात यावा.
सुचक :- संजय मोरे

अनुमोदक :- उमेश पवळे
ूशास कय ट पणी

सदर ूःतावात महारा

मनपा सेवा, सेवा भरती वग करण िनयम-२००८ चा दाखला नमुद केलेला आहे .

सेवा ूवेश िनयम शासनाकडे मंजुर साठ सादर असुन ते मंजुर होई पयत उ
ूशासन वभागाचे दनांक ०३.०६.२०११

िनयमाचा दाखला दे ता येणार नाह .

नावाशमनपाकेचे
तसेच सामा य

या शासन िनणयातील अट बं. ३ नुसार कमचा-यांची सेवा ५ वष असणे आवँयक असून

अपवादा मक प रःथीत कमान ०३ वष सेवा असणे आवँयक आहे .
कु. नेहा

जवतोडे यांची नावाशमनपाकेत सरसळसेवेने का.आ.बं. आःथा-सेल/६५४४/१४ द. ०४.०७.१४ रोजी

व ठलराव

िलपीक या पदावर इमाव म हला या ूवगातुन नेमणुक झालेली असुन
आदे शानुसार

या दनांक १४.०७.१४ रोजी

यांचा प र व ाधीन कालावधी २ वषाचा दनांक १३०७.१६ रोजी संपलेला असुन

२ वष २२ दवस झालेली आहे

यामुळे सेवा वग कर यासाठ

दनांक ०३.०६.११

जु झाले या आहे त.

िनयु

यांची दनांक १०.०८.१६ रोजी सेवा फ

या शासन िनणयानुसार पाऽ नस याने

यांची सेवा

वग करणेसाठ ची कायवाह करता येणार नाह .
महापौर

स. सदःयांचा ूःताव मंजुर कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. आयु ांनी
िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.

ठराव बं. ५६

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीकेत कायरत असले या कमचार कु. नेहा वठठलराव जवतोडे हया कायालयीन आदे श ब.
नावाशमनपा/ आःथा-सेल/६५४४/२०१४, दनांक ०४.०७.२०१४ अ वये
ूवगातुन आर

त असले या िलपीक या पदावर दनांक १४.०७.२०१४ रोजी

५२००-२०२००/- मेड पे १९००/- म ये इ.मा.व. म हला
जु झाले या आहे त. यांचे वड ल दनांक ३०.०६.२०१५

(३०)
रोजी सेवािनोत ऴालेले असुन

यांचा लहान भाऊ मतीमंद अस यामुळे, याचा उपचार नागपुर येथे डॉ.चंिशेखर मेौाम यांचेकडे सु

आहे . वड ल सेवा िनोत झा यामुळे कुटंु बाची सवःवी जबाबदार

यांना कुटंु बाची

यां यावर असुन नांदेड येथे नौकर कर त असतांना

जबाबदार पार पाडणे श य होत नाह . तसेच संबंधीतां या वैवाह क कारणाःतव

यांनी नागपुर महापािलकेत सेवा वग होणे गरजेचे

आहे .
महानगरपािलका सेवा ( सेवा भरती सेवांचे वगाकरण िनयम २००८ मधील (६) अ वये एका महापालीकेतुन दस
ु -या

तसेच महारा

माहानगरपालीकेत बदलीने िनयु

साठ अज के यास अिधनीयमातील तरतुद नुसार व दो ह महानगरपालीकांतील िनयु

यां या परःपर संमतीने मा य होतील अशा अट व शत वर खालील बाबीं या अधीन राहन
ु बदलीने िनयु
अ) पदो नतीने भर यात येणा-या पदावर बदलीने िनयु
आले या पदावर बदलीने िनयु
ब) अशा िनयु

झा यानंतर

कर यात येणार नाह .फ

ूािधका-

दे ता येईल.

नामिनदशनाने िनयु

कर ता राखुन ठव यात

कर यात यावी.

या पदधारकांची जे ता िनयु

या दनांकास

या पदा या संवगात सवात किन

(Zero Seniority)

राह ल.
उ

तरतुद वचारात घेता तसेच

संवगात किन

या दनांकास संबधीत हया नागपुर महापालीकेत

राह ल व संबंधीताचे वेतन संर ीत क न सेवा समायोजीत क न

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीकेतील

यां या

जु होतील तो दनांक

या पदा या

यांचे अंशदायी कुटंु ब िनोती योजनासाठ कायवाह ह

जु दनांकापासुन माहय धर यात येईल या अट वर

यांची सेवा वग कर यास हरकत

नाह .
उपरो
घे यासाठ

अट

व शत या अिधन राहन
कु.नेहा
ु

वठठलराव

जवतोडे , िलपीक, यांना नागपुर महानगरपालीकेत सामावुन

ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते. आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.

वषय बं.०८

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अंतगत आरो य वभागा माफत जनतेस आरो य सेवा पुरवली जाते परं तु आज पयत
अंदाजे १५ ते १६ वषा पासुन शासन िनयमान२सार जो जी.आर. आहे

यानुसार बएएमएस पद वधर म हला डॉ टर यांची मनपा म ये

सेवाभरती झालेली आढळू न येत नाह त हा शासन जी.आर. २५ ट के ूमाणे बएएमएस डॉ टरांची सं या अपुर असून यापुढे होणार
डॉ टरांची भरती बएएमएस म हला पदवीधरच कर यात यावी.
कारण यापुव एमबीबीएस म हला भरपुर घे यात आले या आहे त. बीएएमएस ची डॉ टर मंडळ बंधन पाळू न
त परतेने दे याचा यो यतो ूय

ण सेवा

करतात सेवेत टाळाटाळ कर त नाह त असे दसू येते त हा हया पुढ ल डॉ टरांची होणार भरती

म हला बएएमएस पदवीधरच असावी यासाठ सवसाधारण सभा एकमुखाने मा यता दे ते.
सुचक:- डॉ. क णा जमदाडे

अनुमोदक :- सितष राखेवार, संजय मोरे , उमेश पवळे , फा ख अली

खाँ
ूशास कय ट पणी
नावाशमनपा अंतगत आरो य वभागा माफत वै कय सेवा पुर वले जाते मनपाने सेवाूवेश िनयम व आकृ तीबंध मंजुर क रता
शासनाकडे सादर कर यात आला असून शासनाने यासाठ सवसाधारण सभेचा ठराव सादर करावा असे िनदिशत केले असुन
तो सवसाधारण सभेसमोर सादर आहे मनपा सवसाधारण सभेचा ठराव ूा
मनपा सेवाूवेश िनयम व आकृ तीबंधास शासनाची मा यता ूा

यानुसार

झा यानंतर तो शासनाकडे सादर कर यात येईल तदनंतर

झा यानंतर बी.ए.एम.एस. पदवीधर म हला डॉ टरांची भरती

कर याची कायवाह शासन िनणय व सेवाूवेश िनयमानुसार कर यात येईल.
सितष राखेवार

म हला बएएमएस पदे भरतांना

वशेष मागास ूवग (SBC) या जात ूवगातुन भर यात यावी अशी

द ु ःती क न सदर ूःतावास मा यता दे यात यावी.

स. सदःयां या द ु ःती ूःतावास मंजुर कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो

महापौर

आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.
ठराव बं. ५७

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अंतगत आरो य वभागा माफत जनतेस आरो य सेवा पुरवली जाते परं तु आज पयत
अंदाजे १५ ते १६ वषा पासुन शासन िनयमान२सार जो जी.आर. आहे

यानुसार बएएमएस पद वधर म हला डॉ टर यांची मनपा म ये

सेवाभरती झालेली आढळू न येत नाह त हा शासन जी.आर. २५ ट के ूमाणे बएएमएस डॉ टरांची सं या अपुर असून यापुढे होणार
डॉ टरांची भरती बएएमएस म हला पदवीधरच कर यात यावी.
कारण यापुव एमबीबीएस म हला भरपुर घे यात आले या आहे त. बीएएमएस ची डॉ टर मंडळ बंधन पाळू न
त परतेने दे याचा यो यतो ूय

ण सेवा

करतात सेवेत टाळाटाळ कर त नाह त असे दसू येते त हा हया पुढ ल डॉ टरांची होणार भरती

म हला बएएमएस वशेष मागास ूवग (SBC) या जात ूवगातुन कर यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम
कर यात येतो. आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.

वषय बं.०९

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील व वध वभागांतगत कायरत कंऽाट अिधकार / कमचार यांना आकृ तीबंधानुसार
महापािलका सेवेत कायम न करता,

यांची वेगळयाने आवँयक

वभागाकडन
भरती ू बया करणे क रता ह
ू

कायवाह ता काळ पार पाडणे आदे शीत करते.
सुचक:- अ. स ार अ. गफुर

या

ू
या मंजुर पदानुसार जा हरात काढन
सरळसेवेने आःथापना

सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व आःथापना

वभागाकडन
आवँयकती
ू

अनुमोदक :- आनंद च हाण

(३१)
ूशास कय ट पणी
नावाशमनपाके या िनकड व आवँयकता ल ात घेऊन मनपाकेने

व वध

वभागा क रता कंऽाट त वावर

व वध पदावर

अिधकार / कमचा-यां या नेमणुका कर यात आले या आहे त.
संबंधीत सव कंऽाट अिधकार / कमचा-यांची ूथम सहा म ह याक रता नेमणुक कर यात आली होती.

सहा म ह याचा

कालावधी संप यानंतर मनपा सवसाधारण सभेने मा यता ूदान के यानुसार संबंधीत सव कंऽाट अिधकार / कमचा-यांना वेळोवळ
मुदतवाढ दे यात आलेली आहे .
ूःतुत ूकरणी संबंधीत कंऽाट अिधकार / कमचार यांना आकृ तीबंधानुसार महापािलका सेवेत कायम न करता

यांची

ू
या मंजुर पदावर जा हरात काढन
सरळसेवेने भरती ू बया करणेसाठ चा ूःताव स. सदःयांनी मनपा

वेगळयाने आवँयक

सवसाधारण सभेसमोर सादर केलेला आहे .
ूःतावा या अनुषंगाने नावाशमनपाकेने सेवा ूवेश िनयम व आकृ तीबंध मंजुर क रता शासनाकडे सादर कर यात आला असून
शासनाने यासाठ सवसाधारण सभेचा ठराव सादर करावा असे िनदिशत केले असून
मनपा सवसाधारण सभेचा ठराव ूा

यानुसार तो सवसाधारण सभेसमोर सादर आहे .

झा यानंतर तो शासनाकडे सादर कर यात येईल.

तदनंतर मनपा सेवाूवेश िनयम व

आकृ तीबंधास शासनाची मंजुर िमळा यानंतर आवँयकते ूमाणे वह त कायप दतीचा अवलंब क न सरळसेवेने भरती ू बया कर यात
येईल.
शासना माफत आकृ तीबंध मंजुर झा यानंतर कंऽाट

महापौर

कमचा-यांना कायम / आःथापनेवर िनयु

कर यापुव नावासह तचा ूःतावास महासभेची मंजुर घेवुन िनयु
ठराव बं. ५८

कर यास मा यता दे यात येते.

ठराव

शासनाने आकृतीबंध मंजुर के यानंतर नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील व वध वभागांतगत कायरत कंऽाट अिधकार
/ कमचार यांना कायम/आःथापनेवर िनयु

यां या नावासह तचा ूःतावास महासभेची मंजुर घेवुन नेमणुक कर यास ह

दे यापुव

नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजुर करते.

तसेच सरळसेवेने अिधकार /कमचा-यांची आःथापना

वभागाकडन
भरती
ू

ू बया क न िनवड केले या उमेदवारांची नेमणुकपुव महासभेची मा यता घे यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानंमुते मंजुर
करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.

वषय बं.१०

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत ःथािनक संःथा कर बंद झा यापासुन आजतागायत

Assessment ची ू बया गे या
वषभरापासुन चालु आहे . या कामी अनेक कमचार कायरत आहे त. आजरोजी पयत कती Assessment पूण कर यात आले आहे .
कती Assessment ूलं बत आहे त व या पासुन महापािलकेत कती उ प न ूा झाले आहे . ूलं बत Assessment अस याचे
कारण काय, ूलं बत Assessment बाबत ूशासनाचे कायम िनयोजन आहे , भ वंयात ूलं बत Assessment पासून कती उ प न
अपे

त आहे व

या

ठकाणी कायरत कमचार

सवसाधारण सभेसमोर ठे वणे व

व

यांचे कामकाजाची शहािनशा याबाबत ूशासना माफत स वःतर अहवाल

याबाबत चचा करणे
अनुमोदक :- स. वरििसंघ गाड वाले, आनंद च हाण

सुचक:- अ. स ार अ. गफुर
ूशास कय ट पणी
दनांक 01.08.2015 पासुन
ःथािनक संःथा लागु नाह .

या

या

यवसायीकांची वा षक उलाढाल

यवसायीकांचे वा षक उलाढाल

. 50 कोट पे ा कमी आहे अशा

.50 कोट पे ा जाःत आहे . अशा

संःथा कर चालु आहे . या महानगरपािलकेत एकच यवसायीकांची वा षक उलाढाल
. 40 ते 60 ल

ःथािनक संःथा कर ूा

यवसायीका कर ता

यवसायीका क रता ःथािनक

.50 कोट पे ा जाःत आहे .

होत आहे .

यां याकडन
ू ूितमहा

िनधारणाबाबतचा गोषवारा
ूा
झोन ब.

संिचका ( ववरणपऽ)

िनकाली संिचका

िनयमीत

अभय

एकुण

िनयिमत

ववरण

योजना

ववरणपऽ

िनधारण

ववरण
01.

1112

02.
03.

िश लक संिचका

अभय

एकुण

िनयमीत

अभय

एकुण

योजना

िनधारण

ववरण

योजना

ववरणपऽ

िनधारण

ववरण

343

1455

331

191

522

781

152

933

2359

856

3215

1114

359

1473

1245

497

1742

1278

250

1528

455

166

621

823

84

907

04 अ

847

1353

2200

355

635

990

492

718

1210

04 ब

1483

1205

2688

474

258

732

1009

947

1956

04 क,ड

1894

1108

3002

17

394

411

1877

714

2591

05.

827

274

1101

151

151

302

676

123

799

एकुण

9800

5389

15189

2897

2154

5051

6903

3235

आजतागायत एकुण 5051 ववरणपऽाचे िनधारण पूण कर यात आले आहे . िनधारणानंतर एकुण र कम
आली.
होती.

याम ये अभय योजनेत
यामधुन

याज व दं डाची र कम

.65236601/- वसुल झाले. स ा र कम

. 21841718/- माफ दे यात आली. वसुली ूा

र कम

10138
.95121668/.73279950/-

.8043349/- वसुली िश लक आहे सदर वसुलीचे काम चालु आहे .

(३२)
व रल ववरणपऽाचे िनधारण करतांना पूण एक वषाचा हशोब तपासावा लागतो याम ये वा षक खरे द सह ताळे बंद पऽक, हॅ ट
रटन या मधील खरे द तसेच परतावा असले या ूकरणात सदर माल बाहे रगावी व ब झा या संबंधात दे यक (बील) तपासावे लागतात
व हे काम काळजीपूवक करणे आवँयक असते.

यामुळे िनधारण करतांना जाःतीचा कालावधी लागतो.

यामुळे िनधारण संिचका

ूलं बत आहे त.
ूलं बत िनधारणा संबंधात ूशासनाचे िनयोजन खालील नमुद के याूमाणे आहे .
स ा एकुण ूलं बत ूकरणे 10138 आहे त. याम ये अभय योजनेची 3235 व अभय योजना वगळू न 6903 इतक िश लक
आहे त.
शासन अिधसूचना द.03.06.2015 नुसार ःथािनक संःथा कराची मुळ र कम वसुल हो याक रता शासनाने ःथािनक संःथा
याम ये अनु.ब. 03 म ये असे नमुद आहे क ,

कर अभय योजना घोषीत केली.
के यास याज व दं डाची माफ

यापा-याने दे य असले या संपूण कराचा भरणा

ावी असे आदे िशत आहे . तसेच मुदतीत करिनधारण न के यास

यानंतर करदा यावर याज व दं डाचे

दायी व राहणार नाह असी अट आहे . सदर मुदत दनांक 31.03.2017 पयत आहे .
क रता स ा अभय योजनेतील ूलं बत

ववरणपऽाचे िनधारण

द.31.03.2017 पूव

पूण कर याक रता ूतीमहा 600

िनधारण कर याचे िनयोजन केले आहे . याबरोबरच अभय योजने िशवाय इतर ववरणपऽाचे िनधारण
आत पूण कर याचे िनयमात अस यामुळे प हले अभय योजनेस ूाधा य दे ऊन

या वषापासुन 05 वषा या

या

यानंतर उवर त िनधारणाचे काम पूण कर यात येणार

आहे .
यापा-यांनी अभय योजनेचा फायदा

व रल नमुद के याूमाणे शासनाने अभय योजना घोषीत के यामुळे अनेक मोठया
हो याक रता या योजनेत मुळ कराचा भरणा केला.

याज व दं ड जवळपास 3.5 कोट माफ होऊ शकते.

माफ ची र कम

. 8.12 कोट र कम ःथािनक संःथा करापोट जमा

.3.50 कोट र कम ह अभय योजनेमुळे जमा झाली आहे . या र कमेमुळे सदर र कमेवर ल ूा

झाली आहे . या र कमेत जवळपास
होणारे

याम ये जुलै 2015 म ये

यानुसार वर ल नमुद के याूमाणे स ा आतापयत या िनधारणावर ल

.21841718/- कोट आहे . भ वंयात वर ल ूलं बत करिनधारणापासुन 3 कोट

पये अपे

त आहे त. या वभागात

कायरत असले या कमचा-यां या कामकाजा बाबत थोड यात मा हती पुढे नमुद के या ूमाणे आहे .
ःथािनक संःथा करा अंतगत ूा

झाले या ववरणपऽाचे िनधारण यो य ूकारे

हावे. याक रता

कमचा-याची रचना

खालील ूमाणे आहे .
झोन बमांक

अ.ब.

े ऽय अिधकार

िलपीक

िशपाई

01.

01 व 05

01

02

01

02

02

01

02

01

03

03

0

01

01

04

04 अ

01

02

01

05

04 ब

01

02

01

06

04 क,ड

01

01

01

07

वसुली िनधारणाची र कम वसुल करणे क रता

0

01

01

05

11

07

अ.क.

िलपीक

िशपाई

01.

आःथापना वभाग /कायालयीन पऽ/आवक जावक

कायालयीन कमचार

03

02

02

संगणक चालक

03

0

03

टपाल वाटप

ःथािनक संःथा कर ूणालीत ूा
खालील ूमाणे आहे .

0

01

06

03

ववरणपऽा या िनधारणाबाबत इतर महानगरपािलकेकडन
ू मा हती घे यात आली आहे . ती

महानगरपािलनकेचे नांव

ूा
अभय योजना
वगळू न ूा
ववरणपऽ

िनकाली

अभय

एकुण

योजनेतील

अभय योजना

अभय योजना

वगळू न

ूा

एकुण

ूा

अमरावती महानगरपािलका

12589

1536

14125

3898

825

4723

सोलापुर महानगरपािलका

11902

16263

28165

238

675

913

मालेगाव महानगरपािलका

2330

2091

4421

िनरं क

िनरं क

िनरं क

7867

3967

11834

27

िनरं क

27

98000

5389

15189

2897

2154

5051

सांगली िमरज कुपवाड
महानगरपािलका
नांदेड वाघाळा शहर
महानगरपािलका

(३३)
वर ल नमुद के याूमाणे इतर महानगरपािलके या तुलनेत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथािनक संःथा कर
वभागातील कायरत असले या कमचा-यांनी मोठया ूमाणात वा षक ववरणपऽाचे िनधारण केले आहे त.
स ा अभय योजनेतील ववरणपऽाचे िनधारण द.31.03.2017 पयत पूण करावयाचे आहे .

यामुळे ववरणपऽा या िनधारणाचे

काम पूण झा यानंतर या वभागातील कमचार आवँयकतेनुसार इतर वभागाकडे दे यात येतील.
महापौर

ूशास कय अहवालानुसार

ठराव बं. ५९

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत ःथािनक संःथा कर बंद झा यापासुन आजतागायत
वषभरापासुन चालु आहे .

Assessment ची ू बया गे या

ूशासनाने वर ल ूमाणे दले या स वःतर अहवालाची न द ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते

घेते.

वषय बं.११

ूःताव

मनपा ह ीत वसरणी भागातील जवाईनगर हा भाग लातुर रोडव न उं च टे कडयावर आहे वर ल भागात जा यासाठ रःता नाह
तेथील कांह लोकांचे

हणणे आहे क , ह जागा आमची आहे संबंधीत

य

या जागेची मालक पाहन
ु खाजगी अस यास सदरची

जागा भुसंपादन क न जावाईनगर येथील नागर कांसाठ ता काळ रःता क न दे यासाठ
सुचक:- संजय गंगाधरराव मोरे
महापौर

ह सवसाधारण सभा मा यता दे ते.

अनुमोदक :- स. वरििसंघ गाड वाले, उमेश पवळे

स. सदःयांचा ूःताव मंजुर कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

आयु ांनी

िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.
ठराव बं. ६०

ठराव

मनपा ह ीत वसरणी भागातील जवाईनगर हा भाग लातुर रोडव न उं च टे कडयावर आहे वर ल भागात जा यासाठ रःता
नाह तेथील कांह लोकांचे

हणणे आहे क , ह जागा आमची आहे संबंधीत य

या जागेची मालक पाहन
ु खाजगी अस यास सदरची

जागा भुसंपादन क न जावाईनगर येथील नागर कांसाठ ता काळ रःता क न दे यासाठ

ह सवसाधारण सभा मा यता दे ते व हा ठराव

याच सभेत कायम कर यात येतो. आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.
नगरसिचव

ूशासनाचा एक आय या वेळचा ूःताव आहे जे मी वाचुन दाखवत आहे

वषय बं.१
महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण-१३ कलम १९४ व ूकरण-२५ चे कलम-३९७ नुसार नांदेड वाघाळा

शहर महानगरपािलका ह ीतील अनािधकृ त नळ जोडणी िनयमीत करणेसाठ अभय योजना लागण करणेसाठ नावाशमनपा ह ीत
स :ःथीतीत शहरातील मालम े या सं ये या तुलनेत नळजोझीची सं याम ये वाढ झालेली अस याची श यत आहे व याम ये
अनािधकृ त नळ अस याची श यता आहे .

तर मनपाचे आथ क उ प नवाढ वणेसाठ अनािधकृ त नळ िनयमीत करणेसाठ अभय

योजना राबवुन पुढ ल ूमाणे फस आका न अनािधकृ त नळ िनयमीत करणे आवँयक आहे .
. ४०३८/- ऐवढ

फस आकारली जाते.

न वन नळ जोडणीसाठ मनपा माफत

तथापी जाःतीत जाःत अनािधकृ त नळ िनयमीत करणेसाठ या

शु क आका न अनािधकृ त नळ जोडणी िनयमीत कर याचे ूशासना कडन
ू ूःता वत कर यात येत आहे .

म ये दनांक १५ ऑगःट २०१६ ते १५ नो हबर २०१६ पयत मुदत दे वुन
जा हर कर यात यावी.
धारकांना

दनांक १५ नो हबर २०१६ नंतर

ीने

. २५००/- इतके

चालु आथ क वष २०१६-१७

पये २५००/- भ न िनयमीत करणेसाठ सवलत योजना

या मालम ाधारकाकडे अनािधकृ त नळ जोडणी आढळू न येईल अशा मालम ा

पये २५,०००/- ( पये पंचेवीस हजार फ ) दं ड आकार यास व फौजदार कायवाह कर यासाठ चा ूःताव सवसाधारण सभे

समोर मा यतेःतव सादर.
महापौर

ूशासनाने सादर केलेला आय यावेळ चा ूःताव सवानुमते मंजुर कर यात येते व हा ठराव याच सभेत
कायम कर यात येतो.

ठराव बं. ६१
महारा

ठराव
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण-१३ कलम १९४ व ूकरण-२५ चे कलम-३९७ नुसार नांदेड वाघाळा

शहर महानगरपािलका ह ीतील अनािधकृ त नळ जोडणी िनयमीत करणेसाठ अभय योजना लागण करणेसाठ नावाशमनपा ह ीत
स :ःथीतीत शहरातील मालम े या सं ये या तुलनेत नळजोझीची सं याम ये वाढ झालेली अस याची श यत आहे व याम ये
अनािधकृ त नळ अस याची श यता आहे .

तर मनपाचे आथ क उ प नवाढ वणेसाठ अनािधकृ त नळ िनयमीत करणेसाठ अभय

योजना राबवुन पुढ ल ूमाणे फस आका न अनािधकृ त नळ िनयमीत करणे आवँयक आहे .
. ४०३८/- ऐवढ

फस आकारली जाते.

न वन नळ जोडणीसाठ मनपा माफत

तथापी जाःतीत जाःत अनािधकृ त नळ िनयमीत करणेसाठ या

शु क आका न अनािधकृ त नळ जोडणी िनयमीत कर याचे ूशासना कडन
ू ूःता वत कर यात येत आहे .
म ये दनांक १५ ऑगःट २०१६ ते १५ नो हबर २०१६ पयत मुदत दे वुन

जा हर कर यात यावी.
धारकांना

दनांक १५ नो हबर २०१६ नंतर

ीने

. २५००/- इतके

चालु आथ क वष २०१६-१७

पये २५००/- भ न िनयमीत करणेसाठ सवलत योजना

या मालम ाधारकाकडे अनािधकृ त नळ जोडणी आढळू न येईल अशा मालम ा

पये २५,०००/- ( पये पंचेवीस हजार फ ) दं ड आकार यास व फौजदार कायवाह कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण

सभा सवानुमते मंजुर करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
पुरवणी वषय प ऽका
वषय बं.०१
दनांक ०५.०१.२०१६, २९.०२.२०१६, १९.०३.२०१६ रोजीची अंदाजपऽ कय

वशेष सभा ३१.०५.२०१६, ०२.०७.२०१६ रोजीची

अंदाजपऽ कय वशेष सभा दपार
३.०० वाजता, ४.३० वाजता व ५.३० वाजता मागील झाले या सभेचे इितवृ
ु

कायम करणे बाबत.

(३४)
महापौर

इितवृ

कायम कर याचा

वषय पुढ ल सभेत ठे व यात यावा सदरचा

वषय,

वषय पऽीकेव न

वगळ यात येतो.
वषय बं.०२
महारा

शासन नगर

वकास

वभाग,मंऽालय मुंबई यांनी शासन िनणय बं. महारा

शासन नगर वकास

वभाग, शासन

प रपऽक बं. ठामपा2002/821/ूब.86/न व-23/ द.2 जुलै, 2008 नुसार शासनाने महापािलकेतील अिधकार /कमचार मॉडे ल सेवा
ने कालब द कृती कायबम आखुन दला

ूवेश िनयम तयार कर या या
ूवेश िनयम तयार कर यात आले
आ ण महारा
अनुभवाची

यानुसार महापािलकेतील अिधकार /कमचार यांचे सेवा

यात सरळ सेवेने भरावयाचे व वध संवगातील पदाबाबत वयाची अट ह महारा

शासनाचे धोरण

लोकसेवा आयोग यांनी व हत केलेली व वध पदांची वयोमयादा िन ीत कर यात आली तसेच पदो नतीसाठ आवँयक
मयादा

शासना या

सामा य

ूशासन

वभागाचे

दनांक

25.02.2005

या

शासन

िनणयातील

िनदशानुसार

कमचार /अिधकार यां या हरकती व सुचनांवर रतसर सुनावणी घेऊन नमुना सेवा ूवेश िनयम तयार क न दनांक 20.09.2008
रोजी सव साधारण सभे समोर मा यतेसाठ सादर केले होते सवसाधारणसभेने दनांक 08.08.2011 रोजी या सभेत ठराव बमांक 94
ारे महापािलके या ूःतावीत मॉडे ल सेवा ूवेश िनयमास मा यता ूदान के यानंतर महानगरपािलकेने दनांक 09 जुलै 2012 रोजी
तयार केलेले मॉडे ल सेवा ूवेश िनयम शासन असाधारण राजपऽात ूिस द कर यासाठ

शासक य मुिानालय औरं गाबाद येथे

ूिस द साठ पाठ वलेले आहे त.
महारा

शासन नगर वकास वभागाचे शासन िनणय दनांक 4 मे 2006 अ वये रा यातील अ ते ड वग महानगरपािलकेत

38 पदांचा आकृ तीबंध िन ीत केला असून उवर त पदासाठ चा आकृ तीबंध िन ीत कर यात बाबत आवँयकते िनदश दलेले आहे त.
यानुसार महानगरपािलकेचे वाढ व

ेऽफळ, लोकसं या व आःथापना खच 35 % ची मयादा

याम ये वेतन,िनवृ ी वेतन, कायालयीन

खच, वहान, इं धन, ःटे शनर व बैठकावर ल खच या सव बाबी वचारात घेवून आकृ तीबंध िन ीत कर याबाबत िनदश दे यात आले
आहे त

यानुसार महानगरपािलका सवसाधारण सभेने 31.08.2013 रोजी ठराव बमांक 126

ारे महापािलका आयु ांनी लवकरात

लवकर महापािलकेतील कमचार आकृ तीबंधाचा ूःताव तयार क न शासनास सादर करावा अशी मा यता
महापािलका कमचार

आकृ तीबंधाचा ूःताव तयार कर यापुव

कायालयीन पऽ बमांक 22939/2013

दलेली आहे

यानुसार

दनांक 16.12.2013

या

प रपऽका ारे सव वभाग ूमुखांना आवँयकती मा हती सादर कर यास सुचना दे यात आ यानंतर सव वभाग ूमुखांची आकृ तीबंध
अंतीम कर यासाठ

दनांक 30.05.2014 रोजी बैठक आयोजीत कर यात आली आ ण वभाग ूमुखां या सुचनांनुसार या कायालयाचे

पऽ दनांक 16.03.2015 अ वये आकृ तीबंधाची कायवाह अंतीम ट यात अस याचे शासनास कळ व यात आले.
शासनाचे पऽ दनांक 17.08.2015 चे पऽास अनुस न शहराची वाढती लोकसं या, नागर भागाचा वकास, शासना या व वध
योजना व

यानु प वाढलेले कामकाज या बाबीचा वचार क न महानगरपािलके या वभाग ूमुखा माफत आवँयक असणा-या पदांचा
ने उपयोगी पडणारा कमचार आकृ तीबंधचा ूःताव, उपसिचव, नगर वकास वभाग मंऽालय

आढावा घेवून भ वंयातील 25 वषा या
मुंबई यां या सुचनेनुसार वसई

वरार महानगरपािलकेचे कमचार आकृतीबंध व सेवा ूवेश िनयमास महानगरपािलका सवसाधारण

सभे या मंजुर या अिधन राहन
शासनाने मंजुर
ु

आकृ तीबंधाचा ूःताव दनांक 05.09.2015
महारा

दलेली आहे

याच धत वर कमचार

मॉडे ल सेवा ूवेश िनयमासह त कमचार

या पऽा ारे शासन मा यतेसाठ शासनाकडे सादर कर यात आलेला आहे .

शासन नगर वकास वभाग (नवी-24) चे क

अिधकार यांनी

यांचे पऽ द.28.01.2016 अ वये कळ वले क ,

मा.महापौर यांनी सेवा ूवेश िनयम व कमचार आकृ तीबंधाचे अनुषंगाने उप ःथत केले या मु ांनुसार अहवाल सादर करावा

यास

अनुस न या कायालयाचे पऽ बमांक 14450/2016 दनांक 05.02.2016 अ वये महापािलकेचा ठराव बमांक 94 दनांक 08.08.2011
आ ण ठराव बमांक 126 दनांक 31.08.2013 नुसार मॉडे ल सेवा ूवेश िनयम आ ण कमचार आकृ तीबंधाचा संयु

ूःतावाचा अहवाल

शासन मा यतेसाठ सादर कर यात आलेला आहे . सदरचा मॉडे ल सेवा ूवेश िनयम आ ण कमचार आकृतीबंधाचा संयु
महारा

शासन नगर वकास

वभागाचे शासन प रपऽक

ूःताव

दनांक 02 जुलै 2008 मिधल िनदशांनुसार मा यतेःतव महापािलका

सवसाधारणसभे समोर सादर कर यात येत आहे .
वरोधी प

नेता

आकृ तीबंधाचा

वषय दाखव यात येणार होता. 2012-13 चा आकृतीबंध दाखव यात आलेला नाह

कोणा या सह ने हा

दलेला आहे . एका उपायु ाने

या याच सह ने आकृ तीबंध पाठवलेला

ट पणी िलहलेली संिचका पाह लेली आहे आ ण

आहे .एवढ गडबड का झाली आ ण सभागृहाची

दशाभुल का

केली व सभागृहाकडे हा वषय ूलंबीत आहे असे कळव यात आले होते. मा. महापौर साहे ब आप या
सभागृहाकडे हा वषय ूल बंत होता काय ? 38

दवस झाले आप याकडे हा वषय आलेला नाह . आपली

दशाभुल केलेली आहे . शासनाकडे सांग यात आले क , सभागृहापुढे हा वषय ूलबीत आहे
सह ने गेले याचा खुलासा करावा. आकृ तीबंधात असे ह

बिघतले क , उपायु ाने

हे कोणा या

या या सोयीसाठ

सहा यक आयु ाना पद वधर पाह जे आ ण उपायु ांना पदवीधर नाह पाह जे हे कोण या उपायु ाने
पाठ वले
उपायु

याचे अिभनंदन करणे गरजेचे

आहे . आयु

साहे ब हे सांगा क ,

मोठा याचा खुलासा कर यात यावा. 10 वी नापासवाला उपायु

यां याकडे चाज जाईल आ ण मग आ ह

हणावे क

आयु

सहा यक आयु

होवून आयु

मोठा क

रजेवर गे यानंतर

दहावी नापास अशी वेळ येईल. हे

कोणा या सह ने गेले याचा खुलासा कर यात यावा.
आयु

आकृ तीबंधाचा जो ूःताव आहे दोन वेळेला शासनाकडे हे संदभ गेले होते. ूभार उपायु
यां या सह ने

ूःताव गेलेला होता. त कालीन आयु ांनी शासनाला एक पऽ पाठवून

ूःताव पाठ वला आहे असा खुलासा शासनाकडे केला आहे .

ौी येवले

यां या मा यतेने

(३५)
वरोधी प

नेता

मा. सिचवाला पऽ पाठवत असतांना उपायु

यां या ःवा र ने क मा. आयु

यां या ःवा र ने ूःताव

पाठ वला पाह जे याचा खुलासा करावा. उपायु ा या सह ने असा ूःताव पाठवता येतो का हे सांगा.
शासनाला मु यमं याना मा हती पाठवत आहात. आपण मंऽालयात काम केले आहे .
याची मा हती आहे .
घेत या आहे त.

या उपायु ांनी हा ूःताव पाठ वला

याम ये 1979 चा जीआर लावला आहे

याम ये

याने

यामुळे आपणास

या या अट िशथील क न

तो जीआर कुठला आहे . उपायु ां या सह चे पऽ

ःवकारले जाते काय हे सांगावे.
आयु
दपकिसंह रावत

साधारणत: मह वाचे जे संदभ असतात ते आयु ां या ःवा र ने गेले पाह जे.
सेवाूवेश िनयम तयार कर यात आले आहे त. ते सेवा िनयम राजपऽात ूिस द कर यात आले आहे .
राजपऽात ूिस द करणे आ ण सवसाधारण सभेची मा यता झा यावर परत ते सभागृहात येणे यो य
आहे काय ?
क उपायु

यानंतर ौी जी. ौीकांत साहे बानी 2.7.2018 चे प रपऽक आहे क , कमचार िलपीक असो
णक अहता लागु केली होती. आताचा आकृतीबंध आहे तो वरार मनपा या

पयत सवाना शै

धत वर केलेला आहे असे त कालीन आयु
एस.ट , एन.ट . यांनाह
भुमीका आहे .

हटले आहे . मी

याचा अ यास केला असता. एस.सी.,

याय िमळाला पाह जे. खु या ूवगातील कमचा-यांना

याय िमळावा ह आमची

चंिपुर, औरं गाबाद मनपा इतर मनपाचा आकृ तीबंध पाह ला तर कोण याह

शै णीक अहता िशथील

कर यात आलेली

नाह .

आता आमचे मीऽ बंडू खेडकर यांनी

पदाची

हट या ूमाणे

दनांक 5.9.2015 ला पऽ मा. ूधान सिचवाला गेले आहे . आयु

जो ूःताव सादर कर यात आला
कर ता

यांनी

हणुन सह केलेली आहे हे िनयम बाहय असले या सहा यक आयु ांने सह केलेली आहे तो ौी

येवले साहे बांना अिधकार आहे काय ?

आ ह समजू शकतो मा. आयु

पु हा 10.9.2015 ला परत पु हा ःमरणपऽ
होती क ,

हणुन आयु

कर ता

हे दौ-यावर गेलेले आहे त.

हणुन पऽ पाठवले. इतक काय घाई

5 दवसात पु हा पऽ पाठवले काय एमरज सी होती.

प रपऽक 2008 चे त कालीन

आयु ांनी सवसाधारण सभेची मा यता घेवून ूःताव पाठवलेला आहे पाच
महोदयांची सह झालेली होती
आकृ तीबंध थांबला गेला.

दवसात मा. मु यमंऽी

मा. महापौर व मा. खासदार यांचे अिभनंदन करतो क , या दोघांमुळे

हा

यां या वनंतीला मान दे वून मा.मु यमंऽी यांनी ते बाजूला ठे वले आ ण मा.

मु यमंऽी साहे बांनी सु दा ऽुट केली क , जोपयत सवसाधारण सभेची मा यता होणार नाह तो पयत
ूःताव मा य क

नये.

सदरचा आ ेप मा. महापौर व मा.खासदार यांचा होता. इतक काय घाई होती

जे करायचे आहे ते िनयमानेच करायचे आहे कोणा या पोटावर मारायचे नाह . सहा यक आयु ाची अहत
काय पाह जे. आता या आकृ तीबंधात आपण पाह ले असेल. उपायु ाची पदे एकुण 5 आप याकडे 3
उपायु

आहे त.

नविनिमत पदाची सं या

होणार नाह काय ? उपायु ा कर ता

2 आहे . सहा यक आयु

सहा आहे त एकावर अ याय

हणुन पऽ पाठ व याचा अिधकार आहे काय ?

अ ट ंग कमीशनरची पऽावर सह का घे यात आली नाह . जो सहा यक आयु
या या पदा या िनम तीचा वषय आहे .
आहे क , सहा यक आयु

नसतांना

याला सु दा

या या पदाची शै िनक अहता िशथील केली. माझा असा ू

या पदाचा 5 वषाचा अनुभव असा ह िलहलेला आहे

हे 2007 पासुन मा यता ूा

आयु

आहे .

झालेले नाह .

सहा यक

आयु

पद

मग ते 5 वषाचा अनुभव कसा घेणार. चुक ची माह ती

सभागृहा समोर आली. सभागृहाची दशाभुल कर याचा ूय

आहे . मा. आयु ाला वेठ स धर याचा ू

आहे . नांदेड शहराम ये अनेक मा हती या अिधकारात मा हती घेणारे

आहे त

यांनी मा हती या

अिधकारात कॉपी मागीतली तर आ ण नेहमी ूमाणे पास केले तर आ ण ते मॅटर कोटात गेले तर तु हा
आ हाला हथकड लागले. सहा यक आयु

ची मा यता नाह

याला पाच वषाचा अनुभव कसा धरता येते

साहे ब. असा अनेक ऽुट आहे त. मा. महापौर मॅडम कोण याह कमचा-यावर अ याय होवू नये आमचे
कमचार 20-25 वषा पासुन सेवा करतात.
लागते. जे कमचार खरच पाऽ आहे त
पदधारन करणार नाह

वेळ ूसंगी नगरसेवकाना व आिधका-याला त ड दयावे

यां या पाठ शी आहोत.

याचा वचार क

याची शै

णक अहता नाह आ ण तो

नये. जी ौीकांत साहे बांनी केले ती फाईल आपण मागवावी.

ौी बंडू खेडकर व ौी स ार भाई यांनी सांगीतलली फाईल मागवावी. या दोघाम ये काय तफावत आहे

शासन िनणय काय आहे . आ हाला वाटते आम या कमचा-यावर अ याय होणार नाह आयु
वेगळ, जे आयु

गेले

यां या समाजाला आ हाला मारायचे नाह .

अ याय असे होवू नये.

आम याकडे एससी एसट

एकाला एक

ची समीती आली होती.

आकृ तीबंध मंजूर नाह . दनांक 27.4.2006 ला एक पऽ आले क

ड एनट ,

असा

यांच

या सिमतीने यांचा

यांचा आकृ तीबंध मंजूर नाह ते

मंजुर क न घेणे बंधनकारकच आहे असे नगरसेकवकास सांग यात आले या पऽात ःप
एससी एसट वर अ याय होवू नये

आले

याय व दस
ु -यावर

असे काह नाह .

या पऽावर शेरा आहे आमची ह भुमीका एससी, एसट ,एनट ,

ह जेएनट , ओबीसी व ओपन यां यावर अ याय झाला नाह पाह जे. सभागृहात आकृ तीबंधाचा

वषय आहे

याला िन ीतच पास करावयाचे आहे पण

यावी. भ वंयात आ हाला कोणीतर कोटात
अ यास करावा. त कालीन

या या काह तफावत असेल तर ती दरु कर यात

घेवून लाईल. या कर ता मा. महापौर साहे ब याचा सखोल

आयु , सवसाधारण सभेत ूशासनाने मान ठे वावा राजपऽ ूिस द झाले

(३६)
आहे

याची ूत मी आपणास दे तो. आकृ तीबंध मंजूर कर या अगोदर सेवा ूवेश िनयम मंजूर क न

यावे. आपण सेवा िनयमावली व आकृ तीबंध हा एकच आणलेला आहे . सेवािनयमावली अगोदर मंजूर
करणे बंधनकारक आहे . भ वंयात आम यावर 420 चा गु हा दाखल झाला तर 80 नगरसेवकासह
महापौरावर गु हे दाखल होतील ूशासन
काय करावे.

हणेल क सवसाधारण सभेने मंजूर केलेल आहे

आयुंयभर काय आ ह कोटाची पायर चढावी

यावेळ आ ह

महोदयांना वनंती आहे क ,

हणून आयु

सुचना, वनं या, ूःताव याचा सारासार वचार करावा वशेष क न जे आ ह

हणलो

यावर आपण

वचार करावा.
वरोधी प

नेता

या फाइलवर कोणाची सह आहे ते जरा पहावे
सवाना मा हत

हावयास पाह जे.

यासाठ ती फाईल सभागृहात मागवावी. सभागृहात

इतका अनाग द कारभार मनपात चालू आहे हे सवाना समजू दया.

या उपायु ांला इतक काय गडबड झाली क दोन पऽ दले जग बुडून जाणार आहे . शासन दरवार पऽ

पाठव यासाठ

आम या महापौर हशार
हो या, खासदाराचे ौी
ु

दपकिसंह यांनी अिभनंदन केले आहे .

यां यामुळे थांबले आहे . नाह तर आ ह जेलम ये गेलो असतो. नोट ंग कोणी टाकली आहे . ती फाईल
पहावी
महापौर
वरोधी प

या फाईलम ये राजपऽ दे खील नाह सभागृहात फाईल मागवावी.

चचतुन असे ल ात आले क शासनाला आकृतीबंध पाठव याची घाई का झाली हे कळाले आहे .
नेता

यांनी सभागृहाची दशाभुल केली आहे

यामुळे

यां यावर 420 चा गु हा दाखल होतो क ,नाह ते सांगा.

मग कायवाह का कर यात येत नाह सभागृहात तु ह तर
दपकिसंह रावत

दनांक 4 मे 2006

या शासन िनणयात

लींग दयावी.

आकृतीबंध तयार कर या या गाईड लाईन आहे त. याम ये

तीन वभाग केलेले आहे त. 1) तांऽीक 2) ूशास कय 3) लेखा वभाग

याम ये ूशास कय वभागातील

जे कमचार आहे त

व या 38 कमचा-याचा शासन

यांना

िनयमानुसार सहा यक आयु

करता येते

िनणय आहे या शासन िनणयाम ये ौी साद क, ौी िमझा बेग, नगरसिचव यां या पदाचा ह उ लेख
नाह . आणखीन कोणी असो
अिभषेक सौदे

ूभार उपायु ाने
वकास

ूशासक य अिधकार आहे त यां यावर का अ याय करावा आहे .

या या सह ने शासनाला ूःताव पाठवलेला आहे ह बाब अ यंत गंभीर आहे .

वभागात हा जो ूःताव तयार क न सादर केलेला आहे . तयात

यां या पदो नतीचा वषय होता. मी बीजेपी तफ मागणी
िनलंबीत करावे आ ण चौशी होईपयत

करतो क ,

यांचे

ःवत:चे

नगर

हत होते

संबंधीत अिधका-यास त काळ

आकृ ती बंधाचा वषय पेड ंग ठे व यात यावा.

डॉ.क णा जमदाडे

आकृ तीबंधाचा नेमका काय वषय आहे ? शासन प रपऽका ूमाणे तो तयार झाला काय ?

सौ. लिलता बोकारे

आकृ तीबंध तयार करतांना तीन बाबीचा वचार करावा 1) सेवािनयमावली 2) शै णीक अहता 3) सेवा

सभागृहासमोर आणावे व
जे ता
वरोधी प

नेता

यानंतरच वषय पास करावा. अ यासासाठ हा वषय दे यात यावा.

या या नंतरच आकृतीबंध सादर करावा.

सभागृहात संिचका मागव यात यावी आ ण आ हाला या महा ूकरणात जेलम ये जायचे नाह चचा हावू
दया पण अगोदर फाईल पाह यासाठ महापौर मॅडम फाईल मागवा.
सु दा गायब होत आहे त

महापौर

हे अगोदर

फाईल माग व या यावी.

संिचका

यासाठ संिचका मागवा.

फाईल माग व याची आवँयकता नाह कारण मा. आयु ांनी मा य केलेल आहे क

यां यवर आपला

व ास आहे .
ग धळ चालू होता.
गणपत धबाले

या यावर काय कायवाह करणार आहात ते अगोदर सांगा

यां यवर कायवाह करा. ौी ूमोद खेडकर

मग कायवाह करा आपणा दोघांना मा हती असेल परं तू फाईल

काय खोटे बोलत आहे त काय ?

आ हाला दाखवा. हा अिधकार नेहमीच चचत असतो.
वरोधी प

नेता

यां या सह ने ूःताव गेला मग
जोडले नाह

या यावर गु हा दाखल होवू शकतो क नाह . आयु ांने

यां यावर पऽ

कंवा चाज दलेला नाह याचा कुठे ह उ लेख नाह . ःवत:ची ट पणी ःवत:च पऽ तयार

क न ूःताव पाठवला

ह कुठह

िनयमावली आहे . मा.आयु

साहे ब ह संिचका मागवा व सगळया

सभागृहाला दाखवा अशी वनंती आहे . कोणताह अिधकार असे भ वंयात करणार नाह यासाठ फाईल
मागवा.
फाईल या
सभागृह नेता

माग याव न ग धळ

चालू होता.

फाईल आप या अिधकारात ठे वून घे यात यावी. फाईल गायब होतात. या फाईलीतील राजपऽ कुठे गेले.
यासाठ संिचका मागवा.

वनय गु म

सगळया सभागृहात संिचका दाखवा सह कोणाची आहे हे ओपन होवू दया.

गणपत धबाले

सभागृहात तीन म हने सहा मह ने वषाला

अशोक उमरे कर

ौी येवले साहे ब सभागृहातुन उठू न गेलेत

दपकिसंह रावत

सगळे अिधकार एक कडे व दसर
ु कडे

या अिधका-याची चचा होत असते कोणाची बदनामी होत आहे

तो एकटा आहे .

कायदयाने महापौराची परवानगी घेणे आवँयक आहे .
ग धळ चालू होता

यासाठ फाईल माग व यात यावी.

यांनी तुमची परवानगी घेतली होती का ?

(३७)
सर जतिसंघ िगल

या अिधका-यावर आरोप आसेल
बाहे र गेले असतील तर

या अिधका-याने सभागृहात बसु नये आ ण तसा िनयम सु दा आहे

चांगले झाले आहे .

जे शासनाला पऽ पाठवले आहे ते टपणीवर आयु ांची सह नाह असे मला दसले 5 स

आयु

आहे

या पऽावर ौी येवले यांची उपायु

बर जे पऽ

हणुन सह आहे . तदनंतर आयु ांनी शसनाला दले आहे क ,

मा या मा यतेने ूःताव शासनाला पऽ पाठवलेले आहे . जो राजपऽाचा

वषय आहे . ौी जी. ौीकांत

साहे बांनी 2012 ला जी ूोिसजर केली होती एमएमएचे कलम 57 (3) नुसार शासनाला ूःताव पाठवला
होता.

यावर शासनाने ऑबझे शन व सजेशन माग वलेले आहे त

यानुसार आता ूा प

हणुन ूिस द

कर यात आला होता. गॅझेट झाले असेल तर ूःतावा ूोसेसनुसार सेवािनयमातील अट स शासनाची
मा यता

आवँयक आहे ते ूिस द झा यावर अंतीम होईल.

यासाठ

शासनाने पु हा आप याकडे

आप या मा यतेसाठ पाठवलेले आहे .
दपकिसंह रावत

अगोदर सेवािनयमावली तयार केली पाह जे आ ण आजच सभागृहात का आले इतके दवस का आण यात
आले नाह याचा खुलासा कर यात यावा. आपले जे खालचे अिधकार आहे त
केलेली आहे . मी आप या िनदशनास ती गो

आणुन दली आमचे वाचन क न आपण सभागृहाम ये

उ र दे त आहात याचा अथ असा आहे क , आपणास या पुव काह
व आकृतीबंध काय हे ब-याच नगरसेवकांना मा हती नाह .
हायची आहे काय?
सांगावे.

कारण सभागृहाची अशी धारणा आहे भरती

काम होणार काय ?

यायालयाचा िनणय आहे

काह लोकांनी तर धंदा चालू केला आहे .

आहे त/कमचार आहे त. यां याकडन
ू पैसे जमा केले आहे त.
एकलो आहे . मी कंऽाट कमचा-याला वनंती करतो क ,

सवसाधारण सभा व स मािनय

हमारे 10 आदमी है करलो सर, असी चचा
या अिधका-याला पैसे दे वू नका जो पयत
नये िनलबींत असलेला कमचार

हणत फ रत आहे .

ौी मोरे साहे बांनी सहा यक

यां यावर आ ह अ याय होवू दे णार नाह 45 (4) ची मा यता न हती
लेखा वभागाबदल वचारावयाचे आहे कमचार सेवा िनवृती होतो. ौी

मोरे साहे ब आमचे सेवा िनवृती होता व आ ण जे कायरत आहे त
याला पऽ दे ता क

या िनणयाचे अिधन राहन
ू हे

पैसे जमा कर याचा यात अिधकार

यां या पोटावर लाथ मा

मंऽालयात फे-या मारतो. आ ण मी क न आणतो असे
हणुन सेवा दली आहे .

कंऽाट

यायालय िनणय आहे . सवसाधारण सभा िनणय घेत नाह तो पयत

कोणतीह कायवाह पुढे करता येत नाह

याचे पैसे थांब व यात आले आहे

तर हया नगरसेवकास समजून

याम ये कंऽाट /सेवा िनयम/आकृ तीबंध हे समजावावे.

लोकांना कायम करावे काय हे कळवा. सव च

आयु

माह त न हते. सेवािनयमावली काय

हे आकृतीबंध काय आहे . कमीत कमी ते हढ

हे ूशासनाचे काम आहे .

यांनी आपली दशाभुल

तुम या पदाची मा यता नाह

कमचा-या वेळ येईल असे अनेक कमचार आहे त

यांना पगार दे ता. संबधीत अिधका-

हणुन तु हाला पे शन भेटत नाह . आ मह या
यां यावर अ याय होवू नये असे मला वाटते.

या लोकानी आकृ तीबंधावर या संिचकेत सह आयु ांची नाह आहे .
करणार हे याचा खुलासा सभागृहात कर यात यावा.

या

यां यावर आपण काय कायवाह

आकृ तीबंध व सेवा िनयम यात काय फरक आहे हे

दाख व यात यावे.
बाळासाहे ब दे शमुख (तरोडा)

आकृ तीबंध व सेवा िनयमावलीवर एवढ चचा झाली माझी सभागृहाला वनंती आहे क , सन 2011-2012
आकृ तीबंध पास झालेला आहे ते
याचे नागपुर ऑड टने

याम ये

कशा ूकारे प दतीने पास झाला कोण या िनयमाने / पास झाला.
ताशेरे केलेले आहे . तर अनावधानाने पास झाले असते तर आज जागृत

/अ यासु नगरसेवक आहे त आ ण महापौर अ यासु आहे त

हणून सव सभागृहाला कळाले आहे . माऽ हे

जर पास झाले असते तर मनपा नागपुरम ये सव नगरसेवकांना हात कडया लाग या आहे त.
याप दतीने आ हाला माता भगीनीसह सवा या हातकडया लाग या अस या. तर ते होवू नये. कोणा या
सह ने फाईल गेली मंऽालयापयत जावून ती फाईल पयत जावून वापस येते. मा.महापौर / मा. खासदार
अशोकराव च हाण यांचे अिभनंदन करतो.
रजेवर होत काय ?

यावेळ आयु ांनी लेखी चाज दला आहे काय ?

आयु

या दवशी याचा सु दा सभागृहाम ये खुलासा करावा फाईल मागवावी आ हाला कळु

दया.
वरोधी प

नेता

महापौर मॅडम, त काळ मागव यात यावी आ ह 20 िमनीटापासून ह फाईल आण याची वनंती कर त
आहोत नजरे या समोर एकदा फाईल येवू दयावी, तु हाला फाईल

माग व याचा अिधकार आहे .

या

फाईलम ये काय ऽुट आहे त हे दाखवाय या आहे त.
महापौर

आप या बोल यावर आमचा व ास आहे .

यामुळे संिचका माग व याची आवँयकता भासत नाह .

बाळासाहे ब दे शमुख (तरोडा)

संिचका मागव यात यावी आ ण संिचका माग वली नस यास

यामुळे आ हाला जेलम ये जायची वेळ

येईल.
अिभषक सौदे

एका अिधका-याला तु ह

कती दवस वाचवणार

यासाठ

एकदा संचीका घेवून

या व

या अिधका-

यावर कारवाई करा.
सभागृहनेता

वषय ब 2 वर चचा झालेली आहे यात दोन वषय आहे त 1) आकृ तीबंध पाठ व यासाठ अिनयिमतता
झाली अिधकार नसताना अिधकाराचा वापर झाला ूथम दशनी

आ ह ह संचीका पाह लेली आहे .

(३८)
यावर आयु ांची कुठे ह सह नाह व नोट ंगवरह मा यता नाह नोट ंग िलह ली पण

यावर सह केलेली

नाह शासनाला कळवाच आ ण नोट ंगवर सह करायची नाह अशी ःथीती आताह आहे .
झाली

या दोषीवर कायवाह करणे. 2) 2005 पासुन आकृ तीबंधराचा

अिनयमीतता

वषय ूलंबीत आहे . शासनाने

2005 ला आर आर व आकृ तीबंध सादर क न मंजूर क न

यावा आज 2016 उजाडले आहे . मा.

महापौर व मा. अशोक च हाण साहे ब यांची अिभनंदन करतो.

यांनी पऽ दे वून हे थांबवले

इं टरे ःट हे ता क

काह

काय यासाठ

घाई कर यात आली. मु यमंऽयाची सह

मु यमंऽयांनी सवसाधारण सभेची मा यता घे यासाठ

ःवत:चा

झा यानंतरह

परत पु हा आप याकडे पाठवावी. यासाठ

शासनाचेह ध यवाद. नाह तर हा अधीकार सवसाधारण सभेला िमळाला नसता 2008 ला आयु ांनी
ूःताव सवसाधारण सभेसमोर ठे वला होता.

2008 चा ूःताव आपण 2011 ला पास केला. 2011 ला

पास झा यावर सजेश स व ऑ जे शन मागव यात आले. ौी जी. ौीकांत साहे बांचे जे लाडके कमचार
होते

यां यानुसार सगळे झालेले आहे . आ ण आता ौी खोडवेकर साहे ब आले

यां यावर कर यात आले व पाठव यात आले याबाबत आ हाला
आम यासाठ

लाडके अिधकार

समान आहे त. उपायु ांनी 1976 चा शासन िनणय लावला आहे एससी समाजातील

अिधका-यांना शै
फरक आहे .

यांचे

यायीक भुमीका पाह जे सव कमचार

णक अहता िशथील कर यात यावी.

1976 ची व 2016

या प रःथीतीत खुप मोठा

यावेळ मागासवग य बांधव अिश ीत होत हे सगळयांना मा हत आहे . यशवंत कॉलेजची

कटऑफ िलःट पाह ली तर ओपन चे 83 वर व मागासवग यांचे

80 वर दसून येते. मागासवग यात

मॅजवेशन भेटत नाह असे नाह . शै णीक िशथीलता कशासाठ पाह जे असे चुक चे यात घेतलेले आहे त.
1985 पासुन काम करणा-या कमचा-याना 1997 ला घेतले आहे . 12 वषानंतर यांची सेवा िनयमीत
झाली. महापािलका झा यावर कमचा-याची गरज होती.

यांना घेतले काह कमचा-याची िनयु

आली ौी सुशीलकुमार िशंदे साहे ब अ णाभाऊ साठे पुतळया या उदघाटणासाठ आले होते
कमचा-यांना

कर यात

यावेळ

यांनी

यायिमळवुन दला. जेएनएनयुआरएम व बीएसयुपी साठ कमचा-यांची आवँयकता भासत

होती. महापािलकेत कमचार

कमी पडत होते.

हणून इं जीिनअर, डॉ टर यांना आपण घेतले, रोड

कारकुन, डाटा इ श ऑपरे टर हे सु दा घेतले. 2007 साली या कमचा-याचे वय 24-25 वष असेल आता
यांना 10 वष झालेली आहे त ते आता एजबार झाले आहे त.

यांना आता कोण नौकर दे णार आहे . जो

पदे भरती कलेली आहे त ती शासना या िनयमानेच भरली आहे त. जाह रात, मुलाखत, घेवून भरली
आहे त. आकृ तीबंध लवकर

हावा महापौराकडे िश मंडकआले होते. महापौरांनी अिभवचन दले क आ ह

लवकरात लवकर आकृ तीबंध अंतीम क न दे वू तीथे ौी

वलास गजभारे

हा महापौराला जाब

वचार यासाठ आला होता. जीतक काळजी तु हाला आहे तीतक च काळजी आ हालाह आहे .

यासाठ

काम करावे लागते. आ ह सगळे होतो. आ ह श द दला होता आ ह आप या पाठ शी आहोत. जे
लाडके कमचार होते

यां यासाठ आयु ांनी जी भुिमका घेतली होती ते सव बदल कर यात यावे जे

आवँयक बदल आहे त ते ता काळ क न शासनाकडे ूःताव मा यतेसाठ पाठ व यात यावा.
दपकिसंह रावत

कोण याह कमचा-यावर अ याय होवू नये अशी आमची भुमीका आहे . आकृ तीबंध हा िनयमास वसंगती
क न होत असेल

याचे प रणाम काय होतील हे सभागृहात सांगावे आर आर होते. ते 2012 नंतर

सभागृहात आणणे गरजेचे होते.
येणार हे सांगावे. लखापर

आ ह सभागृहाने आकृतीबंध मंजूर केला तो पु हा ईथे येणार क नाह

ण असवाल सभागृहात आजला अ यासासाठ वेळ मागीतला. आकृतीबंधाची

जी स य पर ःथती आहे ती सभागृहाला कळली पाह जे.

ू येक

नगरसेवकाला

याची ूत दे या यावी

अशी आपणास वनंती करतो.
आनंद च हाण

ौेणी-4 मधील कमचार

पद वधारक आहे त ते वग 3 म ये घे यासाठ

याऐवजी 75 ट के कर यात यावे. चतूथौेणी कमचा-याचा वचार

ते ूमाण 50 ट के आहे .

या या शै

णक अहतेनुसार केला

पाह जे.
बाळासाहे ब दे शमुख/ दपकिसंह रावत

आपण एकऽ आलो

यामुळे सवाना एकच

याय कर यात यावा सव कमचा-यांना

याय

दे यात यावा.
स. शेर अली

2012 ला ऑड नस झा यावर

यात आपणास दु ःती कर याचे अिधकार आहे त याचा खुलासा कर यात

यावा. जे बदल क न पाठव यात आले आहे त ते आम यासमोर ठे व यात यावे हे आम यासमोर अजून
ठे व यात आलेले नाह 2011-12 ला जे आरआर

ल काय आहे त ते दे खील समोर आणावेत यासाठ

आरआर ला शासनाची मा यता लागते आरआर वर ूथम
आकृ तीबंधाचा वचार

वचार कर यात यावा व

यांनतर

हावा आरआर मंजूर नाह झाले जी 58 ट के जे बजेट खच दाखवला आहे तो

रयालीःट
क खचा या आधारावर आहे काय आ ण तो पु हा 35 ट के दाखव यात आला आहे . जे आ ह
्

बजेट बनवतो ते बजेट फुगीर असते. जो खच दाव यात आलेला आहे तो
आधारभुत ठरवून दाखव यात आलेला नाह .
समा व

आहे त काय ते दाखवा जे िश ण वभाग आहे

डॉ टरांचा समावेश केला आहे काय ?
साहे बांनी खुलासा करावा.

रयािलःट क बजेटवर

याच बरोबर अ नीशमन वभागचा जो संबध आहे ते यात
याचा यात समावेश कर यात आला आहे काय ?

है दरबागचा दवाखाना हा बंद पडलेला आहे . या सव बाबीचा आयु

(३९)
बाळासाहे ब दे शमुख(तरोडा)

एजी नागपुर यांनी 2011-12 साली यावर काय आ ेप घेतला आहे . सेवािनयमावलीत व आकृ तीबंधात हे
ःप

वरोधी प

नेता

अ दल
ु स ार

अशोक उमरे कर
वरोधी प

नेता

करावे हे सभागृहात सांगा.

सभागृहात संिचका मागव यात यावी.
साहे बांनी सांगीतलेले आहे

आयु

यामुळे संचीका माग व याची आवँयकता नाह .

फाईल न माग व याचे काह वेगळे कारण आहे काय मा.महापौर मॅडम फाईल मागवावी.
एक दवस िमट ंग घेवून आ हाला सांगता क सभागृहात ग धळ क
फाईल मागवत नाह .

नका व फाईल मागवा

ू येका या ू ाचे उ र दे यात येइल असे आपले

हटल तर

हणणे होते असे होताना

दसत नाह याम ये ठराव घे यात यावा.
अ दल
ु स ार

ूःताव पाठ वला नोट ंगवर आयएएस अिधका-याची सह नाह . नोट ंगला मा यता नाह काय िनझाम
सरकारची हक
ु ु मत आहे काय ? पह या आयु ांनी 2011-12 चा आकृ तीबंध
अिधकार आहे त

यांनी

यांचे जे लाडके

यांना खाली वर केलेले आहे अशा ऽुट आहे त तया आता दरु कर यात या यात

सभागृहासमोर आणावे पु हा ौी खोडवेकर आले

यांनी

सभापती यां या क ातील लोकांचा समावेश केलेला नाह

यांनी

यां या लाड या कमचा-यांना टाकले महापौर,
यामुळे

याचा आ ह िनषेध करतो. आयु

साहे ब आपले या फाईलवर समाधान आहे काय हे सांगावे आ ह शासनाचा दे खील िनषेध करतो. कारण
यावर आयु ांची सह नाह
सिमती गठ त क न

या अिधका-याची चौकशी लावावी तु ह आकृतीबंध पास करा

यात

वरोधी प

याम ये एक

नेता,

स ाधार असे नगरसेवक घे यात यावे व चोकशी करावी.

जे अिधकार अिधकाराच गैरवापर कर त आहे

याची चौकशी झाली पाह जे हा रपोट सिमतीसमोर जावू

दया. ते मुड
ं े साहे ब येणार आहे त

यां यासमोर या अिधका-यांने काय चुका के या आहे त ते

िनदशनास आणुन दयावे. मा. खा. ौी अशोक च हाण साहे बाने पऽ

यां या

द याने या वषयावर आ हाला

बोल याचा अिधकार िमळाला आहे . नाह तर हे परःपर मनपाला वकुन टाकतील. मनपाची जागा वकली
आहे . यासाठ सिमती करा व फेरबदलाचे सव अिधकार आपणास दे यात येतात यात दोन डॉ टराचा
समावेश नाह
सर जतिसंघ िगल

यांचा समावेश कर यात

यावा.

माजी महापौरांनी सांगीत याूमाणे सव अिधकार महापौर मॅडम
येतात. या फाईलम ये अिधिनयमीतता झाली आहे .

अशोक उमरे कर

यासाठ सिमतीने आकृ तीबंध पास कर यात यावा.

ल 2011-12 ला चुक ने पाठवलेले आहे त. सहा यक आयु , वधी अिधकार आप याकडे कती

आरआर

आहे त वधी अिधकार आहे काय.
विध अिधकार

िनयु

तो कायम आहे काय. मनपाचे

केलेली आहे त

यायालयात भोसले साहे ब व
िनयु

यांना फेरबदलाचे आपणास दे यात

उ च

यायालयीन ूकरणे हाताळ यासाठ

या वक ला माफत आपण कामकाज चालवतो.

यायालयात दे शाई साहे ब

काम पाहतात.

क न काय फुकटची पगार दयायची काय हे होत असतातना यात मु य वधी अिधकार याचा

समावेश केला आहे . खालचेचे लोक काम कर त नसतील तर मु य वधी अिधकार िनयु
काय आवँयकता आहे . मु य
मुलाखत
अिभषेक सौदे /गणपत धबाले
महापौर

घेवून िनयु

यावयाचा झालया

वधी अिधकार

याची जाह रात,

कर याची

लेखी पर

सभागृहात आतापयत जी चचा झाली

या.

याव न असे मा या ल ात आले आहे क ूःताव पाठव यात

अिनयमीतता झालेली आहे . आर आर आकृ तीबंध यात अिनयमीतता झाली मनपाचे वर
आहे त

शासनाला ूःताव पाठवलेला आहे .

आहे

यां या ःवा र ने तो

याची सव चौकशी कर यात यावी. व अहवाल सभागृहासमोर सादर

या अिधका-याने मागासवग यासाठ

नाह त. उपायु साठ कोणतेह
फाटा

अिधकार

यां या सह ने हा आकृ तीबंध शासनाला पाठवला गेला पाह जे होता. पण तसे झाले नाह .

त कालीन आयु ांने शासनाची दशाभुल केली आहे जो ःवयंघोषीत उपायु
करावा.

ा,

करावी.

या अिधका-यावर काय कायवाह करणर ते पह ले सांगा. व िनणय यो य

आयु

ज हा

या वक लांना आपण

शै

णक अहतेची अट िशथील कर याचे शासन िनणय

वदयापीठाचे पदवीधर असणे आवँयक आहे . जे मी या आकृ तीबंधात

दलेला आहे . शासनाला ूःताव गेला आ ण त कालीन आयु ांनी

याला माझी मा यता आहे .

याचा अथ असा आहे क ,ःवत: वरती कुठलाह अलीगेशन होणार नाह याची काळजी घेतली आहे . आमचे
मा. खा. ौी अशोक च हाण साहे बांनी ता काळ पावले उचलली आ ण सीएम साहे बां या ल ात आणुन
दले क हा आकृ तीबंध चुक चा आहे . सवसाधारण सभा ह सव च आहे तीची अवहे लना क न महारा
शासनाला पाठ व यात आला. यामुळे आम या नगरसेवका या अिधकारावर गदा आली आहे . मा.खासदार
ौी अशोकराव च हाण साहे बांचे मी या ठकाणी अिभनंदन करते.

यासाठ सभागृहाचे एक मत आहे मा.

मु यमंऽी साहे बांनी सवसाधारण सभेची मा यता घेवूनच आकृ तीबंध सादर करावा असे सुिचत केले आहे .
कंऽाट कमचा-यावर आ हाला अ याय करावयाचा नाह
यांना या आकृ तीबंधात समा व
या सवाना
यां या शै

यांचे वय एजबार झाले आहे त. या सव कमचा-

क न घे यात येईल मनपात

या या लोकांना समा व

याय दला जाईल. यानंतर सगळे काम हे िनयमानुसारच होणार
णक अहतेनुसार व िनयमानुसार

यांना सु दा

करता येईल

आहे . वग 4

या कमचा-

याय दे यात येईल मनपाचे पदािधकार

आहे त. महापौर उपमहापौर यां या क ाम ये एकह ःवीय सहा यकाचे पद िनमाण केलेले नाह

यांना

(४०)
िलपीका मधुनच ःवय सहा यक असे

हणाले तर

यांना मान वाढे ल. राजिश ाचार अिधकार सु दा

यांची सु दा पद िनम ती होईल याम ये शै णीक अहता
याची शै

णक अहता नसेल तर

पुण अिधकार दलेले आहे त
सर जतिसंघ िगल

याला पदो नती

सव च मानली आहे . जर एखादया अिधका-

दे यात येवू नये. सभागृहाने मला फेरबदल कर याचे

याबददल मी सभागृहाचे आभार य

करते.

यात अ प सं याक समुदायावर अ याय होणार नाह याची काळजी घे यात यावी
िशख, दलीत

महापौर

सगळ

यावर अ याय होणार नाह याची काळजी

यायीक भुिमका घे यात येईल.

यावी अशी आपणास वनंती आहे .

सगळया गो ी िनयमानुसार होतील याची काळजी घे यात येईल.

याम ये बीयुएमएस, बीएएमएस यांचाह
समावेश होईल.

समावेश कर यात यावी सव कंऽाट

या ःवयंघोषीत उपायु ाने हा आकृतीबंद पाठवला आहे

गठ त कर यात यावी व ते दोषी आढळ यास
ूशासनास आदे शीत करते.

याम ये मुःलीम,

यां यावर कडक कायवाह

कमचा-याचा याम ये

या यावर चौकशी सिमती
कर यात यावी अशी मी

या आयु ांनी आप या काय ेऽात ठे वून

या आकृ तीबंधा या फाईल आहे त

या यात.
ठराव बं.६२

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील अिधकार व कमचा-यां क रता तयार कर यात आले या मॉडे ल सेवा ूवेश िनयम
आ ण कमचार आकृ तीबंधाचा संयु

ूःतावात कांह ऽुटया आढळू न आ या अस यामुळे शासनास सादर कर यात आले या मॉडे ल सेवा

ूवेश िनयम आ ण कमचार आकृ तीबंधाचा संयु

ूःतावात आवँयक या दु ःती व फेरफार दु ःत कर याचे व दु ःती अंती शासनास

ूःताव सादर कर याचे पुण अिधकार मा. महापौर व आयु

यांना ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते.

वषय बं.०३
कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साू व/५८८१/२०१६ दनांक ०५.०८.२०१६ अ वये ौी वजय िनलंगेकर अ य

एकिन

ूित ान नांदेड यांचे िनवेदना दारे दरवष ूमाणे बु द जयंती िनिम ाने दनांक २१ मे २०१६ रोजी बु द ूभात या सांःकृ ितक कायबमाचे
आयोजन कर यात आले अस याचे कळ वले असून सदर कायबमासाठ महानगरपािलके तफ गतवष ूमाणे आथ क मदत दे यात
यावी अशी

वनंती केली होती.

याअ वये सदर िनवेदनानुसार मा. महापौर, मा.सभापती ःथायी सिमती, मा. सभागृहनेता, मा.

वरोधीप नेता मनपा नांदेड यांचेकडे सदर ल ूकरणी अिभूाय दे यासाठ मा यतेःतव सादर कर यात आले होते
महापौर मनपा नांदेड यांनी संबंधीतांची िनयमानुसार कागदपऽे तपासून व पुतता क न
आथ क ःथीती पहाता

पये ५०,०००/- (अ र

यानुसार मा.

यावी अशी सुचना द या असुन, मनपाची

पये प नास हजार) अनुदान दे यास मा. महापौर मनपा नांदेड यांचा अिभूाय दनांक

१८.०५.२९०१६ अ वये मा यता दली आहे
यानुसार संबंधीतांनी बु द ूभात या कायबमास अनुदान िमळ यासाठ खालील ूमाणे कागदपऽ सादर केलेले आहे त.
१)

एकिन

ूित ान नांदेड या संःथचा ठराव दनांक १४.०४.२०१६

२)

संःथेचे न दणी ूमाणपऽ (सहाययक संःथा िनबंधक नांदेड वभाग)

३)

संःथेचे न दणी ूमाणपऽ (सहा यक धमादाय आयु
व

नांदेड वभाग)

४)

संःथेचे प रिश

५)

संःथे या वाष क लेखाप र ण अहवाल

ापन (मेमोरं डम ऑफ असोिसएशन)

६)

चाटड अंकाऊंटं ट यां या माफत झाले या लेखाप र णाचा अहवाल
मनपा सवसाधारण सभेची मा यता अपे ीत गृ हत ध न वर ल कायबमासाठ

फ ) चे अनुदान दे याची काय र ूशास कय व आथ क मंजुर दे यात आली
एकिन

. ५०,०००/- (अ र

यास मा यतेसतव सादर.

ूित ान नांदेड यां या नांवे दे यात यावा यावर होणारा खच सालसन २०१६-१७

पये प नास हजार

सदर र कमेचा धनादे श

या संबंधीत िशषकाखालील तरतुद तुन

कर यात यावा यास काय र ूशास कय आथ क मंजुर दे यासाठ मनपा सव साधारण सभेसमोर सादर.
महापौर

ूशासना या आदे शास काय र ूशास कय व आथ क मंजुर दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम
कर यात येतो.

ठराव बं. ६३

ठराव

कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साू व/५८८१/२०१६ दनांक ०५.०८.२०१६ अ वये ौी वजय िनलंगेकर अ य

एकिन

ूित ान नांदेड यांचे िनवेदना दारे दरवष ूमाणे बु द जयंती िनिम ाने दनांक २१ मे २०१६ रोजी बु द ूभात या सांःकृ ितक कायबमाचे
आयोजन कर यात आले अस याचे कळ वले असून सदर कायबमासाठ महानगरपािलके तफ गतवष ूमाणे आथ क मदत दे यात
यावी अशी

वनंती केली होती.

याअ वये सदर िनवेदनानुसार मा. महापौर, मा.सभापती ःथायी सिमती, मा. सभागृहनेता, मा.

वरोधीप नेता मनपा नांदेड यांचेकडे सदर ल ूकरणी अिभूाय दे यासाठ मा यतेःतव सादर कर यात आले होते
महापौर मनपा नांदेड यांनी संबंधीतांची िनयमानुसार कागदपऽे तपासून व पुतता क न
आथ क ःथीती पहाता

पये ५०,०००/- (अ र

यानुसार मा.

यावी अशी सुचना द या असुन, मनपाची

पये प नास हजार) अनुदान दे यास मा. महापौर मनपा नांदेड यांचा अिभूाय दनांक

१८.०५.२९०१६ अ वये मा यता दली आहे
यानुसार संबंधीतांनी बु द ूभात या कायबमास अनुदान िमळ यासाठ खालील ूमाणे कागदपऽ सादर केलेले आहे त.
१)

एकिन

ूित ान नांदेड या संःथचा ठराव दनांक १४.०४.२०१६

२)

संःथेचे न दणी ूमाणपऽ (सहाययक संःथा िनबंधक नांदेड वभाग)

३)

संःथेचे न दणी ूमाणपऽ (सहा यक धमादाय आयु

४)

संःथेचे प रिश

व

नांदेड वभाग)

ापन (मेमोरं डम ऑफ असोिसएशन)

(४१)
५)

संःथे या वाष क लेखाप र ण अहवाल

६)

चाटड अंकाऊंटं ट यां या माफत झाले या लेखाप र णाचा अहवाल
मनपा सवसाधारण सभेची मा यता अपे ीत गृ हत ध न वर ल कायबमासाठ

फ ) चे अनुदान दे याची काय र ूशास कय व आथ क मंजुर दे यात आली
एकिन

ूित ान नांदेड यां या नांवे दे यास काय र ूशास कय आथ क मंजुर

. ५०,०००/- (अ र

यास मा यतेसतव सादर.

पये प नास हजार

सदर र कमेचा धनादे श

ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.०४
महारा

शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय ब. सं कण/2015/ू.ब.90/न व-16 मंऽालय मुंबई-32 द. 16 जानेवार

2016 चे कृ पया अवलोकन

हावे.रा यातील नागर ःथािनक ःवरा य संःथा यां या ह तील रः यांची दे खरे ख - द ु ःती, रःता

बांधणी, रः यांचे डांबर करण, मोठया ूमाणात नाद ु ःत झाले या रः यांची पुनबांधणी, रःता-पुल व रे वे-पुल बांधणी, पदपथ बांधणी,
भुयार रःता इ याद रःता व त अनुषंिगक बाबींचा वकास करणेसाठ ''सवसाधारण रःता अनुदान '' व '' वशेष रःता अनुदान'' अशा
दोन ूकारे रःता अनुदान

हणुन मंजुर कर यास सदर शासन िनणया ारे मा यता दे यात आलेली आहे .

1. सवसाधारण रःता अनुदान - रा यातील अ ःत वातील सव महानगरपािलका/नगर प रषद/नगर पंचायत हया सव साधारण
रःता अनुदान िमळ यास पाऽ राहतील. 'ड' वग महानगरपािलकेसाठ दरवष

. 75.00 ल

मंजुर कर यात आलेले असून काया वयन

यंऽणा संबंधीत महानगरपािलका/नगर प रषद/नगर पंचायत राह ल. संबंधीत नागर ःथािनक ःवरा य संःथेची सवसाधारण सभा कामे
िन

त करे ल. िन

त कर यात आले या कामांना स म ूािधका-यांची तां ऽक मा यता ूा

झा यानंतर सदर कामांना ूशासक य

मा यता दे याचे अिधकार संबंधीत नागर ःथािनक ःवरा य संःथाचे आयु /मु यािधकार हे स म राहतील.
2. वशेष रःता अनुदान - नागर ःथािनक ःवरा य संःथांना िनयमीत िमळणाढया सवसाधारण रःता अनुदान

यितर

वशेष रःता अनुदान िमळ यास अ ःत वातील सव महानगरपािलका/नगर प रषद/नगर पंचायत पाऽ राहतील. तथापी सवसाधारण
रःता अनुदान
मंजुर क न िश लक अथसंक पीय तरतुद व मागणीचे ूःताव वचारात घेवुन आवँयकते नूसार महानगरपािलका/नगर प रषद/नगर
पंचायत यांना वशेष रःता अनुदान मंजुर कर याची कायवाह कर यात येईल. सदरचे अनुदान मंजुर करतेवळ खालील बाबींचा वचार
कर यात येईल.
1. नागर ःथािनक ःवरा य संःथेची व ीय प र ःथती 2. ःथािनक गरज व ूाथिमकता 3. पूरक वकास ूक पाक रता 4. भौगोिलक
प र ःथती 5. नैसिगक आप ी 6. नागर करणाचा दर 7. पूरक दळणवळण साधानांचा वकास 8. हागणदार मु
िनिमती. इ याद

व ःव छ शहराची

'' वशेष रःता अनुदान'' अंतगत हाती घे यात येणाढया कामां या अंमलबजावणी क रता काया वयन यंऽणा

आवँयकतेनूसार शासन ःतराव न िन

त कर यात येईल.

या ूकरणी शासन ःतराव न काया वयन यंऽणा िन

त कर यात येणार

नाह अशा ूकरणी काया वयन यंऽणा संबंधीत महानगरपािलका/नगर प रषद/नगर पंचायत राह ल. '' वशेष रःता अनुदान'' अंतगत
हाती

यावयाची कामे शासन ःतराव न िन

अशा ूकरणी सवसाधारण सभा कामे िन

त कर यात येतील.

या ूकरणी शासन ःतराव न कामे िन

त कर यात येणार नाह त.

त करे ल. '' वशेष रःता अनुदान'' अंतगत मंजुर िनधी या मयादे त संबंधीत नागर ःवरा य

संःथा या आयु /मु यािधकार यांनी कामांना सावजिनक बांधकाम वभाग/महारा

जवन ूािधकरण/स म ूािधकाढयाची तां ऽक

मा यता घेवुन मा. वभागीय आयु , यां या अ य ते खाली ग ठत केले या सिमती समोर ूशासक य मा यतेसाठ ूःताव सादर
करावेत.
1. वभागीय आयु

- अ य

2. संबंधीत ज हािधकार

- सदःय

3. काया वयन यंऽणेचा स म अिधकार

- सदःय

4. संबंधीत महानगरपािलकेचे आयु

- सदःय सिचव

'' वशेष रःता अनुदान'' अंतगत नागर ःवरा य संःथा या ह त हाती घे यात येणाढया कामाक रता आवँयक असणाढया
नाहरकत परवान या दे याबाबत आवँयकती कायवाह संबंधीत आयु /मु यािधकार यांनी करावे. ''रःता अनुदान'' अंतगत या कामांना
ूशासक य मा यता दे तांना खालील बाबींचा वचार कर यात यावा.
अ. सदरची कामे ह सावजिनक मालक या

ठकाणीच करावीत. कामाचे ःव प सावजिनक असावे तसेच

यामुळे सव समावेशक

नागर कां या ूाथमीक सोयी सु वधांम ये भर पडणार आहे . याची खातर जमा करणे व कुठ याह खाजगी ःव पा या कामांना मा यता
दे यात येवु नये.
ब. सदरची कामे संबंधीत शहरा या वकास िनयंऽण िनयमावली व वकास आराखडयाशी सुसंगत अस याची खातर जमा करणे.
क. सदरची कामे सु

ु ठे वणे व मागणीनूसार
कर यापुव या ःथतीचे व काम झा यानंतर या कामाचे िचऽ (PHOTOGRAPH) काढन

सादर करणे तसेच कामाचे ऽयःथ प ाकडन
लेखा प र ण क न घेणे काया वयन यंऽणेस बंधनकारक आहे . ड. नागर ःथािनक
ु

ःवरा य संःथा या ह तील रः याची दे खरे ख-द ु ःती, डांबर करण, मोठया ूमाणात नाद ु ःत झाले या रः यांची पुनबांधणी, रःता-पुल
व रे वे पुल बांधणी, पदपथ बांधणी, भुयार रःता इ याद रःता व त अनुषंिगक बाबींचा वकासाची कामे ''रःता अनुदान'' अंतगत

हाती घे यात यावीत. रःता वकासा यितर

अ य कोण याह ूकारची कामे हाती घे यात येवु नयेत.

इ. सदर कामांसाठ ''ई-िन वदा'' कायूणालीचा अवलंब करणे बंधनकारक राह ल. ''ई-िन वदा''

अंतीचा खच हा तां ऽक व ूशासक य

मा यता दे यात आले या ूक प खचापे ा जाःतीचा अस यास, अशा जाःती या खचासाठ कुठ याह ःव पात अित र
शासनाकडन
ु उपल ध क न दले जाणार नाह . महारा

अनुदान

शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय ब. जीईएन-2015/ू.ब.82/ न व-

(४२)
16 मंऽालय मुंबई-32 द. 8 माच 2016 नूसार रा यातील महानगरपािलका/नगरप रषद/ नगरपंचायत यांना ''रःता अनुदान'' चा िनधी
वतर त कर यात आलेला आहे .

यानूसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस खालील ूमाणे िनधी मंजुर झाला आहे .

(1) मंजुर ''सवसाधारण रःता अनुदान''

. 75.00 ल

(2) मंजुर '' वशेष रःता अनुदान''

क रता ''सवसाधारण रःता अनुदान'' अंतगत
महारा

. 194.00 ल

. 75.00 ल ाची व '' वशेष रःता अनुदान'' अंतगत

. 194.00 ल ाची कामे
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मधील 2 (ड) व 3 (ड) अनुबमे अ वये िनवड व िन
सभागृहनेता

ती क न दे णेबाबत ूःताव सवसाधारण सभेसमोर सादर.

वर ल ूःतावा या अनुषंगाने शहरातील ूमुख रः यांची पुनबांधणी सवसाधारण रःते अनुदान
ल ,
िन

अ. स ार अ. गफुर

वशेष रःते अनुदान

. १९४.०० ल

. ७५.००

. २१३.०० ल ा या कामे

त क न अंतीम कर याचे अिधकार मा. महापौर यांना दे यात यावे.

सभागृहनेता यांनी जो ूःताव मांडला

महापौर

तसेच मनपा िनधी अंतगत

यास माझे अनुमोदन आहे .

ूशासनाने सादर केले या ूःतावा या अनुषंगाने शहरातील ूमुख रः यांची पुनबांधणी सवसाधारण रःते
अनुदान

. ७५.०० ल , वशेष रःते अनुदान

. १९४.०० ल

तसेच मनपा िनधी अंतगत

. २१३.००

ल ा या कामे खालील ूमाणे अंतीम कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव बं. ६४

ठराव

महारा
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2016 चे कृ पया अवलोकन

हावे.रा यातील नागर ःथािनक ःवरा य संःथा यां या ह तील रः यांची दे खरे ख - द ु ःती, रःता

बांधणी, रः यांचे डांबर करण, मोठया ूमाणात नाद ु ःत झाले या रः यांची पुनबांधणी, रःता-पुल व रे वे-पुल बांधणी, पदपथ बांधणी,

भुयार रःता इ याद रःता व त अनुषंिगक बाबींचा वकास करणेसाठ शासनाकडन
ू ूा
७५.०० ल

व '' वशेष रःता अनुदान''

पये १९४.०० ल ाचे िनधतुन खालील िन

िनधी ''सवसाधारण रःता अनुदान ''

पये

त कर यात आले या डांबर करणाचे कामे कर यास

ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते.
सवसाधारण रःते अनुदान अंतगतची कामे
अ.ब.
१

रः याचे नांव

अंदा जत कमंत

हं गोली गेट आयुबी चे अूोचेस व उजवया व डा या दो ह बाजु या रः याची पुनबांधणी

पये (लाखात)

२५.००

करणे ( दो ह बाजुस )
२
३

िशवाजीनगर भागातील मु य रःते व अंतगत रः यांची पुनबांधणी करणे

२५.००

िशवाजीनगर ओ हर ॄज दिधजी मागासह रः याची पुनबांधणी करणे

२५.००

एकूण

७५.००
वशेष रःता अनुदान अंतगतची कामे

१

ईदगाह ते है दराबाद रोड रः याची पुनबांधणी करणे

२०.००

२

ूभाग बं. २ म ये इं दरानगर येथे वमानतळा या संर ण िभती पासुन रोड नं. ४४ मेन

१५.००

रोड पयत रःता करणे.
३

नंद महाराज कमान ते सेवालगा चौक व ूयदशनी ते गुजर चौक पयत रःता करणे

१०.००

४

शहाजी माकट ते हता
मा ःमारक पयत रः याची
ु

०४.००

५

पुनबांधणी करणे

दे गलुर रोड ते बक चौक (केळ माकट रोड) रः याची पुनबांधणी करणे

०५.००

६

म सुर खाँ हवेली ते नावघाट रः याची पुनबांधणी करणे

०५.००

७

पहे लवान ट

०५.००

८

इतवारा दगाह नईम भाई भुसार लेन ते भारत मेड कल पयत या रः याची पुनबांधणी करणे

०५.००

९

बरकत कॉ पले स ते जुना गंज रोड नं. ८ रः याची पुनबांधणी करणे

१०.००

१०

लातुर रोड ते आकारशवाणी किा पयतचा रःता

१०.००

११

ौीनगर ते ब.के. हॉल पासुन शामनगर मेन रोड पयत या रः याचे डांबर करणे करणे

१५.००

१२

बाफना ते टॉवर ते न वन पुल रः याची पुनबांधणी करणे

१०.००

हाऊस ते

पवळ

ब ड ंग ते डॉ. भोपले यांचा दवाखाना ते चौफाळा ते

बलालनगर रः याची पुनबांधणी करणे

१३
१४

ह .आय.पी. रोड आयट आय ते अ णाभाऊ साठे चौक रः याची पुनबांधणी करणे
अ णाभाऊसाठे चौक ते एमजीएम कॉलेज रः याची पुनबांधणी करणे (नमःकार चौक

१०.००
१०.००

पयत) दो ह बाजु
१५

ूा. राठोड यांचे घर ते छोट दगाह Ð कालापुल पयत रः याची पुनबांधणी करणे

१०.००

१६

शांतीनगर चौरःता, जुना गंज, बाबुिमयाँ हॉटे ल ते ौी जावेद हॉटे लवाले यां या घरा पयत

०५.००

(मुग माकट) रः याची पुनबांधणी करणे
१७

ूभाग बं. १९ वाहे दनगर भागात रःते करणे

१०.००

१८

खुदवाईनगर चौक ते ब ढार पा याची टाक पयत रःता करणे

०५.००

१९

बोरबन फॅ श भागातील रः याची पुनबांधणी करणे

१५.००

(४३)
२०

िशवनगर भागात ौी व टमवार यांचे घरापासुन ते रोड नं. २४ पयत रःता करणे.

१०.००

२१

रवीनगर जुना कौठा नरबागे यांचे घरा पासुन ते ठ कर यां या घरा पयत रःता करणे

०५.००

एकूण

१९४.००

तसेच मनपा िनधी अंतगत खालील कामे कर यासाठ

पये २१३.०० ल ास ूशास कय आथ क मा यता दे यात

ह

नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते.
अ.ब.

रः याचे नांव

अंदा जत कमंत

पये (लाखात)

१

गोकुळनगर चौक ते आयट एम रः याची पुनबांधणी करणे

१५.००

२

मामा चौक ते बॉ ब शोधक रः याची पुनबांधणी करणे

१०.००

३

मॉल ते भगतिसंग रोड रः याची पुनबांधणी करणे

१०.००

४

उःमाननगर रोड ते हडको ःटॉप रः याची पुनबांधणी करणे

१५.००

५

रामनगर कमात ते जे.पी. पाट ल रः याची पुनबांधणी करणे

१०.००

६

ःवीमींग पुल ते िशवाजीनगर पोलीस ःटे शन रः याची पुनबांधणी करणे

१०.००

७

हडको ईएसआर ते िसडको ईएसआर रः याची पुनबांधणी करणे

१०.००

८

संभाजी चौक ते िसडको झोन ऑ फस रः याची पुनबांधणी करणे

१५.००

९

चुनाभ ट रः याची पुनबांधणी करणे

०५.००

१०

साई गॅरेज बाफना आर.यु.बी. ते अ णाभाऊ साठे चौक रः याची पुनबांधणी करणे

१०.००

११

कोट ते लेड बड ःटे चु ते याऽीिनवास पोलीस चौक रः याची पुनबांधणी करणे

१०.००

१२

नावघाट ॄज ते दरबार मःजीद होळ माग पुनबांधणी करणे

१०.००

१३

भा यनगर ट पाई ट ते ह आयपी रोड रः याची पुनबांधणी करणे

१०.००

१४

पंचिशल से सेस ते तरोडा नाका रः याची पुनबांधणी करणे

२०.००

१५

चौफाळा ते बलालनगर ना या पयतची रः याची पुनबांधणी करणे

०५.००

१६

ौी वाघमारे यांचे घर ते र नगरे र मंद र कलाल ग ली पयत रःता करणे

०८.००

१७

िशवाजीनगर ते मोहन चौधर यां या घरापयत रः याची पुनबांधणी करणे

०५.००

१८

ूभाग बं. १५ ौी मकबुल बेग यां या घरापासुन ते ौी पाशा यांचे घर ते ौी दोराःवामी

१०.००

चेरला यां या घरापयत रःता करणे
१९
२०

तरोडा-बु. ब.अ ड.सी. कॉलनी मधील अंतगत रःते करणे

१५.००

व नगर येथील तरोडा बु अंतगत रःते करणे

१५.००

२१

अ णाभाऊ साठे चयौक ते हनुमान मं दर चौक (टाऊन माकट) पयत रःता करणे

२०.००

२२

ूभाग बं. ३६ महा मा फुले चौक ते शंकरनगर मारोती मं दर पयत रःता करणे

१०.००

२४

डॉ. भोपळे यांचा दवाखाना ते गणपती मं दर वणकर कॉलनी पेंत रःता करणे

०५.००

एकूण

२५३.००

व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय बं.०५

ूःताव

महानगरपािलका संिचत दे णे असले या रकमांचा भार महारा

अनुमोदक :- हिसना बेगम साबेर चाऊस, अ.लितफ अ.म जद, इशरत फातेमा अ.शमीम

सुचक :- अनुजा तेहरा
सौ.अनुजा तेहरा

शासनाने उचलावा यावर सभागृहात चचा क ण िनणय घेणे बाबत.

महारा

शासनाने १ ऑगःट २०१५ रोजीपासून LBT बंद केलेली आहे

यामुळे महापािलकेस दरमहाचा

अ यावँयक खच भाग वणेसु दा स या कठ ण जात आहे . उ प नात माऽ घट झालेली आहे परं तु खच
पूव होता

यापे ा वाढतच चाललेला आहे .

यातूनच महानगरपािलकेस दे य असले या रकमांचे दािय व

वाढतच चाललेले आहे . आज रोजी महापािलकेस ७.५ ते ८ कोट
वीज बल महारा

पये पाणीपुरवठा व व ुत

रा य व ुत वतरण कंपनीस दे णे बाक आहे . महारा

यवःथेचे

जीवन ूािधकरणाचे कज

पये

९ कोट ९० ल , कमचार सेविनवृ ी उपदान ४ कोट ५० ल , मॅ युट व रजा रोखीकरण १ कोट ,
कमचाढयांना लागू केले या ५ हजार ते ८ हजार या वेतनौेणीचा फरक
कोट ५३ ल
६ कोट ५ ल

. एवढा खच होतो.

महापािलकेम ये जकात चालू होती
एल.बी.ट . सु

. ४ कोट व भूसप
ं ादनाचे ३

असे महापािलकेचे थ कत दे णे आहे . तसेच कमचाढयांचे वेतन व िनवृ ीवेतन यावर दरमहा

झाली तर

यावेळ चे ह

Against दे यात येणारे दरमहाचे

यावेळ वा षक उ प न ४१ कोट एवढे होते.

यानंतर

वा षक उ प न ६१ कोट इतके हाते. परं तु एल.बी.ट .

. ४ कोट २४ ल

पयांचे अनुदान अितशय थोडे आहे .

यामुळे आज रोजी महापािलकेचे जेवढे काह थ कत दे णे आहे

याचा भार महारा

या

शासनाने

उचलावा कारण १ ऑगःट २०१५ पासून ःथािनक संःथा कर बंद के यानंतर दे यात येणारे अनुदान हे
अ यंत तुटपूंजे आहे
आहे ते महारा

यामुळेच हे थ कत दे णे वाढलेले आहे .

शासनाने अनुदान ःव पात

यामुळे महापािलकेचे जे काह थ कत दे णे

ावेत व दरमहा वेतन अनुदाना या

पये २ कोट चा फरकह

(४४)
शासनाने

ावा अशा आशयचा ठराव एकमताने पार त क न महारा

शासनास पाठवावा अशी माझी

सभागृहाला वनंती आहे .
सभागृह नेता

सभापती मॅडमने अितशय चांगली सुचना मांडली आहे .

महापौर

सभापती यांनी जो ूःताव मांडला आहे

यां या सुचनेूमाणे ठराव पास कर यात

यावा.

यांचे मी ःवागत करते. ूशासनाने हा ठराव शासनाला पाठवावा

व यात ूशासनाने पाठपुरावा करावा.
महापौर

सौ. अनुजा तेहरा यांनी जो ूःताव मांडला

यास मा यता दे वुन शासनास िशफारस कर यात येते व हा

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.
ठराव बं. ६५

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत महारा

शासनाने १ ऑगःट २०१५ रोजीपासून LBT बंद केलेली आहे

यामुळे

महापािलकेस दरमहाचा अ यावँयक खच भाग वणेसु दा स या कठ ण जात आहे . उ प नात माऽ घट झालेली आहे परं तु खच पूव
होता

यापे ा वाढतच चाललेला आहे .

महापािलकेस ७.५ ते ८ कोट
महारा

यातूनच महानगरपािलकेस दे य असले या रकमांचे दािय व वाढतच चाललेले आहे . आज रोजी

पये पाणीपुरवठा व व ुत यवःथेचे वीज बल महारा

जीवन ूािधकरणाचे कज

रा य व ुत वतरण कंपनीस दे णे बाक आहे .

पये ९ कोट ९० ल , कमचार सेविनवृ ी उपदान ४ कोट ५० ल , मॅ युट व रजा रोखीकरण १

कोट , कमचा-यांना लागू केले या ५ हजार ते ८ हजार या वेतनौेणीचा फरक

. ४ कोट व भूसप
ं ादनाचे ३ कोट ५३ ल

महापािलकेचे थ कत दे णे आहे . तसेच कमचा-यांचे वेतन व िनवृ ीवेतन यावर दरमहा ६ कोट ५ ल
महापािलकेम ये जकात चालू होती
यावेळ चे ह

यावेळ

वा षक उ प न ४१ कोट

वा षक उ प न ६१ कोट इतके हाते. परं तु एल.बी.ट .

एवढे होते.

असे

. एवढा खच होतो
यानंतर एल.बी.ट . सु

या Against दे यात येणारे दरमहाचे

झाली तर

. ४ कोट २४ ल

पयांचे अनुदान अितशय थोडे आहे .
यामुळे आज रोजी महापािलकेचे जेवढे काह थ कत दे णे आहे

याचा भार महारा

शासनाने उचलावा कारण १ ऑगःट

२०१५ पासून ःथािनक संःथा कर बंद के यानंतर दे यात येणारे अनुदान हे अ यंत तुटपूंजे आहे
आहे .

यामुळे महापािलकेचे जे काह थ कत दे णे आहे ते महारा

२.०० कोट चा फरकह शासना माफत ूा

शासनाने अनुदान ःव पात

यामुळेच हे थ कत दे णे वाढलेले

ावेत व दरमहा वेतन अनुदाना या

पये

क न घे यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते िशफारस करते व हा ठराव याच

सभेत कायम कर यात येतो आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.
ूःताव

वषय बं.०६

अमरावती महापािलकेतील सहा यक आयु त ौी आर. बी. ओगले यांनी अमरावती येथील ौी िशवाजी िश ण संःथे या
मालम तांना िश ण कर व रोजगार हमी करात आयु तांची परवानगी न घेता ःवतः या अिधकारात िनयमबाहय सवलत द यामुळे
तसेच

यांना दलेली पदो नती दे खील िनयमबाहय अस याची बाब समोर आली अस याने आयु त, अमरावती महानगरपािलका यां या

ूःतावानूसार संबंिधतांस स तीने सेवािनवृ त कर याबाबत केलेली िशफारस सभेने ठरावा दारे अमा य के यामुळे नगर वकास वभागाचे
शासन िनणय बं. अमरावती-२००६/ू.ब.६२/न व-२६

द. १३ जुलै २०१६ महासभेचा ठराव िनलं बत केला आहे . (सोबत शासन

िनणयाची ूत जोडली आहे .)
याचूमाणे नांदेड महानगरपािलकेतील ौी ूकाश माधवराव येवले, िनयमबाहय सहा यक आयु त यांनी खालीलूमाणे गैरूकार केला
आहे .
०१.

महानगरपािलके या मालक ची व जराबाद भागातील मटन माकट जवळ ल स ह नं. ४८ मधील ७२.१६ एवढ जागा शासनाची

०२.

महानगरपािलके या मालक ची व जराबाद स ह नं. ७७ (जनता माकट) येथील जागा मा.उ च

मा यता न घेता, ःवतः या वड ल भावास वब कर यास िनयमबाहय मदत केली आहे .
व ज हा सऽ

यायालय, नांदेड येथे महापािलकेने जागा ता यात

यायालय खंडपीठ औरं गाबाद

यावी, असा िनणय दला होता. या ूकरणांत आयु त

महानगरपािलका, नांदेड यांनी सदर जागेवर कोण याह नांव प रवतन क

नये, असे लेखी आदे श काढले होते.

ौी ूकाश माधवराव येवले, िनयमबाहय सहा यक आयु त यांनी वर ल सव बाब नजर अंदाज क न आयु तांची मा यता न
घेता, ःवतः या अिधकारात सदर जागेवर अितबमण केले या नागर कां या नावे नांव प रवतन क न दले.
महारांश महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५९ (१) मधील तरतूद नूसार वर ल ूकार या गैर यवहारात महापािलकेचे
कमचार / अिधकार / स.सदःय सहभागी अस याचे िस द झा यास

याला ता काळ बडतफ कर याची तरतूद आहे .

ौी ूकाश माधवराव येवले, िनयमबाहय सहा यक आयु त यांनी महानगरपािलके या अनािधकृ त बांधकाम कायवाह कर त
असतांना अडथळा के याब ल

यांचे व

द व जराबाद पोलीस ःटे शन येथे तबार झाली होती. ती अदयापी

यायू वंट आहे .

याच

कायवाह त केले या वभागीय चौकशीम ये संबंिधत हे बाधीत मालम ता पाडतांना वरोध के याचे, सरकार कामात अडथळा िनमाण
के याचे िस द झाले आहे त.

यामुळे त कालीन आयु त यांनी

महासभेने ती िश ा माफ केली आहे . असे असतांना

यांना पदावनत कर याची गंभीर िश ा ूःता वत केली होती. परं तू

यां या वतनात कोणतीह सुधारणा झालेली नाह .

ौी ूकाश माधवराव येवले, िनयमबाहय सहा यक आयु त यां या सहा यक आयु त पदापुव चे पदो नतीचे ूकरण मागील
१७ वषापासून मा.उ च

यायालय खंडपीठ औरं गाबाद येथे

यायू वंट असून ते सहा यक आयु त पदाची शै

कर त नस यामुळे शासनाने महारांश महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५ (४) नूसार
पदो नतीस मा यता दलेली नाह .

णक अहता धारण

यां या सहा यक आयु त पदा या

यामुळे ते आता सहा यक आयु त आहे त, असे कायदयातील तरतूद नूसार माहय धरता येत नाह .

ौी ूकाश माधवराव येवले, िनयमबाहय सहा यक आयु त यांचे वर ल सव ूकरणांतील वतन पदाचा दु पयोग क न ूशासक य
िशःती या व

द झाले अस यामुळे महापािलकेतील अ य कमचार / अिधका-या या मनोधैयावर वपर त प रणाम हो याची श यता

िनमाण झाली आहे .

(४५)
वर ल सव बाब वचारात घेता ौी ूकाश माधवराव येवले, िनयमबाहय सहा यक आयु त यांनी ूशासक य िशःती या व

द

वतन के याचे िस द होत अस यामुळे महारांश महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५९ (१) व महारांश महानगरपािलका
अिधिनयमातील कलम ५६ मधील (क) व (ड) मधील तरतूद नूसार िश ा लाद याची ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचक:- ूमोद (बंडु) खेडकर
१)

जिमन मालम ा

अनुमोदक :- क याणकर बालाजी द राव, गु खुदे सुद
ं रलाल कशनलाल, संिगता पृ वीराज राओऽे
ूशास कय ट पणी
वभागा माफत आलेली

ट पणी :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे

वरोधी प

नेता यांनी

द.

०१.०८.२०१६ रोजी या पऽा वये महनपाके या मालक ची व जराबाद भागातील मटन माकट जवळ ल सव नं. ४८ मधील ७२.१६ एवढ
जागा िनयमबाहय र या वब के या ब ल मनपाके या अिधका-यांना िनलंबीत क न पोलीसात गु हा दाखल करणे बाबत अज दाखल
केला आहे .
सदर बाबत त कालीन आयु

तथा ज हािधकार यांनी चौकशी कर यासाठ नैसिगक

२)

आःथापना

ीने दो ह बाजूची

याबाबत यो यतो िनणय घे यात येईल.

वभागा माफत आलेली

ट पणी :-

दनांक २६ माच १९९७ रोजी नांदेड व वाघाळा या दोन नगरपािलकेचे

एकऽीकरण क न नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अ ःत वात आलेली आहे .

महापािलका अ ःत वात ये यापुव भुतपुव वाघाळा

नगरपािलकेने ौी ूकाश माधवराव येवले यांचेसह एकूण १९ कमचा-यांना पदो नती १० कमचा-यांना िनयु
व पदो नती दे तांना व हत प दतीचा अवलंब झाला नस याने महापािलकेने दनांक १३.०८.१९९७
यांनी मा. औ ोगीक

दली होती सदर िनयु

या आदे शा व

यायालय जालना येथे केस बं. ULP १५२/९७ या दाखल केले या ूकरणात औ ोगीक

दनांक २९.०७.१९९८ रोजीचे आदे श र

हणने

यांची बाजु मांडणेसाठ वेळ मागीतलेला

मांड यासाठ सुनावणी ठे व यात आली होती सदर ूकरणात ौी मा. मा. यवले यांचे वतीने
आहे . सबब सदर चौकशी ू बया पुण क न

याया या

केले या आदे शा या

व

द महानगरपािलकेने मा. उ च

द संबंधीत कमचा-

यायालयाने महापािलकेचे

यायालय खंड पठऔरं गाबाद येथे

यािचका बं. ४०६९/९८ अ वये अ पल दाखल केले असुन अ पल आजपावेतो ूलंबीत आहे .
असे असतांना ौी ूकाश माधवराव येवले व इतर पाच कमचा-यांना पदो नती दे यासंदभात मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम
१९४९ चे कलम ५४ नुसार दनांक ०५.१२.२००५ नुसार िनवड सिमती गठ त कर यात आली होती.

सदर िनवड सिमतीने िशफारस

के यानुसार तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने ठराव बं. २०५ दनांक ०४.०२.२००६ अ वये पार त क न
का.आ. कं. नावाशमनपा/आःथा-१/१४०५२/२००६ दनांक ०६.०२.२००६ अ वये ौी ूकाश माधवराव येवले यांना ौी रणजीतिसंघ शाहु

योचे सेवा िनवृ ीमुळे र
आदे शात मा. उ च

असले या सहा यक आयु

या पदावर वेतनौेणी

पये ६५००-१०५०० म ये पदो नती दे यात आली सदर

यायालय समोर ूलं बत असले या यािचके या अिधन राहन
ु आदे श काढ यात येत आहे असे आदे शात नमुद आहे .

मा. ूधानसिचव नगर वकास वभाग मंऽालय मुंबई यांना का.आ.बं. मनपा/आःथा-१/१९८२/२००६ दनांक १५.०५.२००६
पऽा दारे ौी ूकाश माधवराव येवले सहा यक आयु

यांना दे यात आले या सहा यक आयु

मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ४५ मधील (३) नुसार शासन मा यता होणेसाठ
ूधानसिचव नगर वकास

४५ मधील (४) नुसार शासन मा यता होणेसाठ

१९४९ चे कलम ४५ मधील (४) नुसार शासन मा यता होणेसाठ

या पऽा दारे मनपा आःथापने वर ल सहा यक आयु
अस यामुळे पुन

या

या

मुंबई ूां.मनपा अिधिनयम

वनंती कर यात आली होती.

तदनंतर पु हा मा. ूधानसिचव, नगर वकास वभाग मंऽालय मुंबई यांना का.पऽ बं
या पऽावदारे नावाशमनपाकेतील सहा यक आयु

दनांक ०५.१२.२०११

ं ई यांना
अिधकार नगर वकास वभाग मंऽालय मुब

वनंती कर यात आली होती. क

अिभनामा या पदावर मनपाकेने दले या पदो नती बाबत शासनाची मा यता अूा

मधील (४) नुसार शासन मा यता होणेसाठ

पु हा मा.

या अिभनामा या पदास मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम

कायालयीन पऽ बं. मनपा/आःथा-१/२२६२६/२०१५ दनांक ३०.०३.२०१५

२०.०७.१६

या अिभनामा या पदास मुब
ं इ ूांितक

वनंती कर यात आली होती.

वभाग मंऽालय मुंबई यांना कायालयीन पऽ बं. मनपा/आःथा-१/९३००/२०११

पऽा दारे ःमरणपऽ दे वुन नावाशमनपाकेतील सहा यक आयु

या

मनपा/आःथा-१/५२४०/२०१५ दनांक

या अिभनामा या पदास मु.ं ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ४५

वनंती कर यात आली होती

याअनुषंगाने क

अिधकार नगर वकास वभाग यांनी

यांचे

ं ई दनांक ०५.०८.१५ या पऽा दारे ८ मु याची मा हतीसह
पऽ बं. नावामपा-२०१५/ू.बं.१११/न व-२४ नगर वकास वभाग मंऽालय मुब
सुधार त ूःताव सादर कर याचे िनदश दलेले आहे त
पदो नती दले या अिधका-यां या शै

यानुसार सदर पऽात नमुद असलेला मु ा बं. ०४ म ये सहा यक आयु

पदावर

णक अहता िशथ ल कर याबाबतची कारणिममांसा व महासभे या ठरावाची ूत या मु यांची

पुतता क न सुधार त ूःताव शासनाकडे सादर कर याची कायवाह ूःतावीत आहे .
वरोधी प

नेता

अमरावती महानगरपािलकेतील सहा यक आयु
घेत यामुळे
स ारभाई

यांना िनलबींत केले आहे . या
यांनी ठराव क न दला असेल तर

ौी आर.बी. उगले यांनी आयु ांची परवानगी न

ठकाणी तर आयु ाची परवानगी
या संःथेला

दली गेली नाह . ौी

जागा दली असेल तर जर

ह

जागा

मागणी केली असेल तर ती जागा वकत माग याची मागणी केलेली न हती. मनपाने ठराव क न दला
आहे

यात शासनाची परवानगी घे यात यावी. या जागेची कोणतीह परवानगी शासनाची घेतलेली नाह .

शासनाची मालम ा आहे ती मालम ेची कमंत 60 ते 70 लाखाची आहे . ती केवळ 7 लाख
दली आहे . तीचे

हॅ ली हे शन केले तर 11 लाख

पये होते तर सातच ल

पयाची तफावत या ठकाणी दसत आहे . कती मोठा जमीन घोटाळा आहे .

पयाला

भरले मग यात 4 ल
या जमीनीचा टॅ स भरला

गेला नाह . मा. खोडवेकर साहे बांनी पऽ काढले होते क , ज म-मृ यू ूमाणपऽासाठ

टॅ स

भ न

यावा.जे हा नांव प रवतन कर ता आहात ते हा टॅ स ॅ याची आपणास आवँयकता का वाटली नाह हे
से कोणाचे होते ते पैसे गेले कोठे का भरायचे होते. यां यासाठ

काह िनयम धा यावर बसवावयाचे काय

? आ हाला संःथेबाबत काह ह मनावयाचे नाह . वक याचा अिधकार कोणी दला आ ण कोणाला दला.

(४६)
एका दवसात रजी ी करावयाची एका दवसात पैसे भरायचे यात शासनाची परवानगी घेतली काय ?
दसर
बाजू जनता माकटची आहे . कोटाचे आदे श असतांना सु दा ती जागा झोनल अिधकार होते
ु

यांनी

कोणाचीह परवानगी न घेता आप या अिधकारात ती जागा नांवावर क न दली आहे . ती जागा ह

वस

न परवानगी घेतली नाह .
िनयमाची आयु ाकडन
ू

ती जागा हे झोनल ऑ फसर होते. कोण याह
कोट ची

आहे . नांव पर वतन क न दे ताना आपले ःवत:चे अिधकार

वापरलेले आहे त.कोटाचे आदे श

असतांना सु दा कोण याह आयु ाचे कंवा सभेची मा यता न घेता नावप रवतन क न दलेले आहे . मग
झोनलला एवढे अिधकार आहे त का ?

मग आपले मनपात खुप मालम ा आहे त खुप करायदार आहे त

बाजार भावाूमाणे र ज ीक न घे यास तयार आहे त तर मग दयाना र ज ीक न. आपली जी बकट
अवःथा आहे ती तर दरु होईल. कमचार यांचे पगार होत नाह ह जागा वकली याची कोण वाट

लावणार याची संचीका सु दा गायब आहे .

यां यावर कोणतीह कायवाह होत नाह काय ते या ठकाणी

बसुन दादागीर करत आहे त काय ? एक झेरॉ स मागीतली तर

दोन दवस संिचका आम याकडे येत

नाह . संिचका कशा काय गायब होता. तु ह या ठकाणी आयु

हणून बसलात

जर कोणी पदाचा

गैरवापर करत असलो तर कंवा मनपा या फाईल जाळू न टाकता काय याला जबाबदार कोण ?
झोनल आफ सला वचाराना ?

? अमरावती मनपाकेत िश ण संःथेला परवानगी

दली नाह

याला का िनल बंत केले जात नाह . का

मनपाकेत

आयु ांनी करावा. आम या सोबत सव सभागृह
खुलासा कर यात यावा. संःथेचे
बांधकाम करत असेल तर

हणून िनलबींत केले जाते मग या

याची पाठराखन के या जाते याचा खुलासा

सोबत आहे

यांना पाठ शी

का घालत आहात याचा

ह त पहाणार आहात क नाह हे सांगा. एखादा

नगरसेवक अनािधकृ त

याला नोट स दे यात येत असते. मग यांना का नोट स दे यात आली नाह

हे सांगा ? आ ह सांगत आहोत आ ण तु ह एकत आहात. सांगणे
कोणतीह कायवाह आपण आयु
लागले.

या

ते ःवत:चे मालक झाले आहे काय ? नांदेड शहराचे मालक आहे त काय

आ ण ऐकने

साहे ब करणार नसला तर आप या व

एवढाच ूकार आहे .

द रट पट शन दाखल करावे

यात आयु ावर सु दा र ट पीट शन दाखल कर ल. आपण वेळ मा न नेत आहोत मला याचा

खुलासा कर यात यावा.
ौी ूकाश माधवराव येवले, िनयमबा

सहा यक आयु

पदो नतीचे ूकरण मागील १७ वषा पासुन मा. उ च
असून ते सहा यक आयु

पदाची शै

यायालय खंड पठ औरं गाबाद येथे

आहे , असे काय ातील तरतुद नुसार मा

ौी ूकाश माधवराव येवले, िनयमाब

ूकरणातील

पदाचा

दु पयोग

यायू व

यां या सहा यक आयु पदा या पदो नतीस

यामुळे ते आता सहा यक आयु

धरता येत नाह .
वतन

पदापुव या

णक अहता धारण कर त नस यामुळे शासनाने महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५(४) नुसार
मा यता दलेली नाह .

यां या सहा यक आयु

क न

ूशासक य

सहाययक आयु
िशःती या

व

यां या वर ल सव

द

झाले

अस यामुळे

महापािलकेतील अ य कमचार / अिधका-यां या मनोधयावर वप रत प रणाम हो याची श यता िनमाण
झाली आहे .
०१.

महानगरपािलके या मालक ची व जराबाद भागातील मटन माकट जवळ ल स ह नं. ४८ मधील

७२.१६ एवढ जागा शासनाची मा यता न घेता, ःवतः या वड ल भावास वब कर यास िनयमबाहय
मदत करणे.
०२.

महानगरपािलके या मालक ची व जराबाद स ह नं. ७७ (जनता माकट) येथील जागा मा. उ च

यायालय खंडपीठ औरं गाबाद व ज हा सऽ

यायालय, नांदेड येथे महापािलकेने जागा ता यात

यावी,

असा िनणय दला होता. या ूकरणांत आयु त महानगरपािलका, नांदेड यांनी सदर जागेवर कोणा याह
नांव प रवतन क

नये, असे लेखी आदे श काढले होते असे असतांनाह

यांनी अिधकार नसतांना

ःवत: या अिधकारात आयु ांची मा यता न घेता नाव प रवतणची कायवाह

क न सदरची संिचका

गहाळ करणे.
०३

चतुथौेणी कमचा-यां या

व वध ूकार या ३०

नसतांनाह ३० दवसापे ा अिधक कालावधी या

दवसा पे ा रजा मंजुर कर याचे अिधकार

रजा मंजुर करणे.

ौी ूकाश माधवराव येवले यांनी अिधकार नसतांना आप या अिधकाराचा गैरवापर, वभागीय
िनयमांचा, िशःतीचा भंग, व गैरवतणुक, केली अस यामूळे
१९४९ कलम ५६ मधील तरतुद नूसार नुसार

यांना महारा

महानगरपािलका अिधिनयम

वर त िनलंबीत कर याची ूशास कय मा यता

नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते. तसेच आयु

नावाशमनपा नांदेड यांनी उपरो

ौी ूकाश माधवराव येवले उपआयु /सहा यक

यांची

आयु

ह

ूकरणात

वभािगय चौकशी अिधका-यामाफत

वभागीय चौकशी क न चौकशी अहवाल तीन म ह या या आत महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर
िनणय घे यासाठ मा यता दे यात यावी.
दपकिसंह रावत

िशवाजी नगर जनता माकट येथील वभागाचे झोनल अिधकार हे येवले साहे ब होते 2013.-14 व 201415 ला सभेचा कोणताच ठराव झालेला नाह या दोन वषा या काळात सव च
अशा गो ी करणे यो य आहे काय ? ौी बंडू खेडकरांनी

यायालयाचा ःटे असताना

हट याूमाणे अमरावती मनपात सहा.आयु ावर

(४७)
कारवाई केली तीश कारवाई करावी.असे
ह ंद त

हण आहे . सव गो ी

हणतात क हात क कगंन को आईने क

या ज रत

अशी

आ ह िनयमाने कायदयाने सांगत आहोत कोणताह ठराव झालेला नाह

हणून यात महापौरा या संमतीने संबधीतावर कायवाह करावी.
आयु

स.सदःयाने या संदभात जी माह ती सभागृहात ठे वली आहे आ ण

या याम ये चौकशी कर याचे मागणी

केली आहे या दो ह गो ी एका मह या या आत िन ीपेणे िनणय घेतला जाईल. पाठराखण कर याचा
क पावर नसुन ते समाजाचे पावर आहे त. ःवत: या फायदयासाठ

ू च नाह आहे . ते बैय

िन ीतपणे वापर केला तो पावर वापरला गेला नाह पाह जे.
सुनावणी या वेळ ल ात घेत या जातील
वरोधी प

नेता

या संिचका आहे त
एकदा

यांना

हणुन बसवून तर टाका
यावर काय

या

या फाईली आप या कःटड त ठे वा यात

हणजे आमचे टे शन लाल आ ह सांगतो

यावर

याव ह संचीका कशी काय गायब होते. मा. महापौर हे सांगा

काह च करा नाह कुठलातर एक िनणय
यांनी ती गायब केली

या आपण ऽुट सांगीत या आहे त

याूमाणे िन ीतपणे कायवाह केली जाईल.

यामधुन कागदपऽ गायब होत आहे त

उपायु

याचा

कायवाह होणार. आम या एखादा नगरसेक बांधकामात गेला

याला लगेच नोट स दे यात येते. संिचका गायब होणे हा ूकार कसा काय होतो. याला ते अिधकार
जबाबदार नाह त काय

ू
या उपायु ाने सव चाज काढन
टाका िशवाजीनगर जिमनीची, बकरा मटन

माकटची, आकृ ती बंधाची

या सव फाईली आप या कःटड त ठे व यात या या.

यांनी कुठ याह फाईल

लींग दे यात यावी तो आपला अिधकार आहे . आज एक वष झाल संिचका

आप या हाताळु नये असे

सापडत नाह त. सगळया वभागाला पऽ दलेले आहे . पेपरला जाह र ूकटन दे यात यावे साहे ब उ हाळे
तुमचे नांव आहे . तु ह उ हाळयासारखे वागले तर दोन दवसात फाईल येवू ँ◌ाकते. उ हाळया सारखे
वागा. पावसाळयासारखे वागु नका. आपला चम कार दाखवा वेळ काडन
ू घेवू नका. यांच काय झाल

यांच

काय झाल हे च कराव का आ ह संचीका गायब होते याला कोणी जबाबदार आहे क नाह याचा खुलासा
कर यात यावा.

अिधकार येईल

या या हशोबाने िलह त आ ण फाईल गायब क न जाईल असाच

ूकार होत राहणार काय ?
बाळासाहे ब दे शमुख (तरोडा)

सवात ूथम फाईली ता यात घे यात या यात चौकशी होईपयत

ू
या अिधका-याचे अधीकार काढन

घे यात यावेत.
सभागृह नेता

या ठकाणी खेडकरांनी जो ूःताव ठे वला आहे माग या िमट ंगम ये ह हा ूःताव ठे व यात आला होत.
जिमनीचा वषय होता शासनाची मा यता घेवून कायवाह कर यात यावी. यात जी अिनयिमतता झाली
आहे ती आयु ांनी ज र तपासावी आ ण दसरा
वषय नांव पर वतनाचा ती फाईल गायब झाली आहे ह
ु
चुक नाह सा य नांव पर वतन वेगळ गो

आहे . मनपाचे 20-25 कोट ची जमीन आहे मनपा या

कोटात केस चालू आहे काह केसचा अप या बाजून िनकाल जागलेला आहे एक वेळ अशी होती क
मनपाने जावून पझेशन
पर वतन क

नये.

यावे ते काह कारणाःतव राह ले आयु

हे आदे श दे तात या मालम ेचे नांव

झोनल अिधका-याला एवढ काय घाई होती क त काळ नाव पर वतन क न दले व

फाईलह गायब केली ह काम कर याची कुठली प दत आहे जथे मनपाकेचे आथ क नुकसान होते ितथे
कोण याह अिधका-याला सोडायचे नाह ते येवले आहे त
आता नांव प रवतन क न दले

यामुळे

हणुन सांगत असुन कोणताह अिधकार असो

याला एक पायर पुढे जाता आले आ ण

याचा आधार आणखी

प का झाला व फाईल गायब झाली अशाना तु ह पाठ शी घालणार आहात काय याची चौकशी करावी
मनपा झा या झा या मा. आयु

साहे ब ौी पंगळे यांनी दोन आलमा-या भर फाईल िसल के या हो या

साहे ब फाईल मागवा व आप या कपाटात लॉक मा न टाका पंगळे साहे बांनी िसल मारलेली िसत आ ह
५ वषानंतर खोलले होते जी िचंतामःत फाईल आहे त ते आपण बोलव यात या यात
वरोधी प

नेता

आथ क नुकसान होणार आहे अशा अिधका-यास आपण सोडू नये.

या

याला काह कायदा आहे क नाह संचीका गायब झा यावर गु हा दाखल करता येवू शकतो.

ठकाणी
यां यावर

गु हा दाखल का कर यात येत नाह . आप याकडे ह संिचका आली का हे भांडार , बांधकाम,ट पी, यांना
वचारणा कर यात आली आता सगळयाचे पऽ येवून टे कलेत. आम याकडे संचीका नाह
अटकोरे

साहे बांना या संिचके बददल चौकशी केली असता कोण याह

सांग यात आल आहे . जे संबधीत अिधकार होते
चतुथौेणी

वभगात संचीका नसलयाचे

यां यावर गु हा दाखल करता

कमचा-याने पैसे भरले नाह तर आपण

याने पैसे वापरले तर सहा यक आयु

हणुन ौी

येते क नाह . एखादया

या यावर कायवाह करतो 15 दवस

या कॆचा-

या यावर गु हा दाखल करता. एवढा मोठा ूकार होवून सु दा

सगळे डोळे झाक करता काय असेच अिधकार माजत जाणार क नाह हे सांगा. आ हाला यां यावर
गुनहे दाखल झालेले पाह जेत.
सरजीतिसंघ िगल

वरोधी प नेता यांनी दोन मुददे मांडले आहे 1) जमीनीशी िनगड त असून माजी महापौर अ.स ार यांनी
मनाचा मोठे पणा क न ते 40 वषापासुन

या ठकाणी राहतात यासाठ

यांना शासनाची मा यता घेवून

जागा दे यात यावी असा ठराव केला होता. संबंधीतावर आपण िन ीत कायवाह करणार आहोत. आयु
सु दा करत होते. बहते
ु क

नगरसेवक

यांनी रजीःश

सु दा परत केली आहे तो

आिधकार यां या गैरसमजामुळे हे ूकार झालेले आहे त.

वषय आपोआप संपु ात येते

(४८)
सर जतिसंघ िगल

एक वषय यापुव आपण िमटवला होता तसाच हा िमटव यात यावा 2) वषय फाईल गहाळ झालेला
वषय

तो गंभीर आहे .

या

या अिधका-याने

या संिचकाम ये कायवाह केली

यां यावर िन ीतपणे

कायवाह कर यात यावी. अ तर नांवा या कॆचा-यानं8 ते9 लाखाची अफरातफर केली आहे
पैसे भ न घेतले आहे त
दपकिसह रावत

याला कामावर

यावे

या कमचा-याने अफरातफर केली होती
मला मा हत नाह

यावा ठरावा ह क न दलेला आहे .

यां याकडन
ू

यां यासोबत सुरेश कुलकणी नावाचा कमचार होता क नाह हे

तरं तू ूकाश येवले यांनी सुरेश कुलकण

यां यावर गु हा दाखल कर यासाठ

वजीराबाद पोलीस ःटे शनला गेले होते. िगर ष कदमचा हा वेगळा वषय होता तो नगरसेवकातील होता.
येवलेचा वषय हा मनपाशी िनगड त आहे जे पुरावे दाखल केलेले आहे त
सु दा होवू

शकत नाह

याव न तो माफ चा सा ीदार

आ ह आप यासमोर पुरावे सादर केले आहे तो माफ चा

सा ीदार होवू शकत

नाह . िन ीतपणे आपण यावर िनणय

या. आयु

वसुली िलपीकाने अफरातफर केली तर

यावर आपण कायवाह करतो. एका वसुली िलपीकाने 67 हजार

पयासाठ तीन वेळेस अज केला होता. तर

साहे ब आपणास हे करावेच लागणार आहे . एखादया

याला आपण कामावर घेतले नाह . मुःतफा अली होता. या

कमचा-याला बडतफ केले येथे कोणी बालायलाच तयार नाह क
चचा होते बाक

काह

अिधकार तीन कोट

होत नाह

यांनी चुक केली क नाह . सभागृहात

असे चालणार नाह . यां यावर कायवाह

कर यात यावी. आपले

पये बसुल करत आहे त. आ ह आपणास आरसा दाखवला आहे आता गु हा दाखल

करावा लागेल.
बाळासाहे ब दे शमुख (तरोडा)

एका िसडको या वसुली िलपीकाने अफरातफर केली होती
घे यात यावे.

आयु

नाह आहे जर काह गंभीर चुका झा या असतील

हे तूपुरःसर झा या असतील तर िन ीतपणे कायवाह

तर मा यावरह

केली जाईल ते काणीह असु दे मी असेल

कायवाह होईल. मनपाचे कामकाज करत असतो. संःथेचा व ास अहता ह मह वाची

असते. या व ास अहतवरच

ीकोनह असतो. मी आपणास आःवःथ क

नागर कांचा बग याचा

इ छ तो क पाठ शी घाल याचा कोणताह

ूकार असू शकत नाह . जर मनपाचे आिथक नुकसान झाले

तर िन ीतपणे कायवाह कर यात येईल. वह त कायवाह केली तरच
असते. ूशासनाची भुमीका अशीच आहे
आहे . कोणी
दपकिसंह रावत

याची केस ःटॅ ड होत नाह .

ूोसेस ऑफ लॉ हे ूोसेस करणे अ यंत गरजेचे असते. नैसग क

यासाठ

हणते

अिधका-याकडे

करावीच लागणार

हणून नाह तर जर चुका झा या असतील तर कायवाह करणे आवँयकच आहे .

होता या िनणयाची अवहे लना क न
झालेला आहे येथे

यायाने संधी दे णे अपे ीत

पाठ शी घाल याची नाह . कठोर कायवाह

जमीन घोटाळयाचा जो वषय झाला आहे . मा. उ च

येत नाह .

याला कामावर

याला कामावर घे यात आले नाह .

कोण याह अिधका-यास पाठ शी घाल याचा काह ू
तर

याला िनल बंत केले होते

यायालय खंडपीठ औरं गाबाद येथे

िनणय झालेला

यायालया या िनणयाला डोळे झाक क न या जमीन घोटाळा

यायालयाचा अपमान झालेला आहे . हा मनपाकेत गंभीर ूकार झाला आहे . अशी

यायालया या ूकरणे चालू असताना संचीका या इकडे तीकडे हो याची श यता नाकारता

यासाठ ूशासनाचे सव च

अिधकार आयु

यांचेकडे या संिचका ता यात

या यात. या

अिधका-यांने पदाचा दु पयोग केला आहे . जमीन घोटाळा केला आहे . याम ये अिधका-यावर चौकशी सु

झाली आहे . या अिधका-याची चौकशी क न कायवाह करावीच लागणार आहे . पेपरम ये बात या येत

आहे त

यामुळे अशा ूकरणात

कायवाह केली नाह तर जनतेम ये मनपावर व ास राहणार नाह .

अशा अिधका-यावर सखोल चौकशी करावी. चौकशीला लागेल इतका वेळ
घेवून

यांनी

यावा. वह त कालावधी

या संबधीत अिधका-यावर ता काळ कायवाह करावी.
तसेच ौी ूमोद बंडू खेडकर वरोधी प नेता यांनी ौी ूकाश माधवराव येवले यांना अिधकार

नसतांना चतुथौेणी कमचा-यां या

व वध ूकार या ३०

नसतांनाह ३० दवसापे ा अिधक कालावधी या

दवसा पे ा रजा मंजुर कर याचे अिधकार

रजा मंजुर केलेली आहे हे गंभीर चुक आहे िशःतभंग

वषयक आहे . ौी ूकाश माधवराव येवले यांनी अिधकार नसतांना आप या अिधकाराचा गैरवापर,
वभागीय िनयमांचा, िशःतीचा भंग, व गैरवतणुक, केली अस यामूळे
अिधिनयम १९४९ कलम ५६ मधील तरतुद नूसार नुसार

यांना महारा

महानगरपािलका

वर त िनलंबीत कर याची ूशास कय मा यता

दे यात यावी. तसेच आयु

नावाशमनपा नांदेड यांनी उपरो

उपआयु /सहा यक

यांची वभािगय चौकशी अिधका-यामाफत वभागीय चौकशी क न चौकशी

आयु

ूकरणात ौी ूकाश माधवराव येवले

अहवाल तीन म ह या या आत सवसाधारण सभे समोर सादर कर याचा जो ूःताव मांडला

यास माझे

अनुमोदन आहे .
महापौर

ौी ूमोद बंडू खेडकर वरोधी प नेता यांनी आप या ूःतावा पुढ ल ूमाणे दु ःती कर याची वनंती

के यामुळे नांदेड महानगरपािलकेतील ौी ूकाश माधवराव येवले, यां याकडे नावाशमनपाके या उपआयु
/ सहा यक आयु

या पदाचा पदभार असतांना

अिधकाराचा गैरवापर क न महानगरपािलकेचे

यांनी खालील ूकरणात अिधकार नसतांना िनयमबाहय
हता या

व

द काम क न महानगरपािलकेचे आथ क

नुकसान केले अस याचे सकृ तदशनी दसुन येत आहे .ूकाश येवलेची चौकशी क न दोषी आढळ यास
ता काळ कायवाह करावी

(४९)
०१.

महानगरपािलके या मालक ची व जराबाद भागातील मटन माकट जवळ ल स ह नं. ४८ मधील

७२.१६ एवढ जागा शासनाची मा यता न घेता, ःवतः या वड ल भावास वब कर यास िनयमबाहय
मदत करणे.
महानगरपािलके या मालक ची व जराबाद स ह नं. ७७ (जनता माकट) येथील जागा मा. उ च

०२.

यायालय खंडपीठ औरं गाबाद व ज हा सऽ

यायालय, नांदेड येथे महापािलकेने जागा ता यात

यावी,

असा िनणय दला होता. या ूकरणांत आयु त महानगरपािलका, नांदेड यांनी सदर जागेवर कोणा याह
नांव प रवतन क

नये, असे लेखी आदे श काढले होते असे असतांनाह

यांनी अिधकार नसतांना

ःवत: या अिधकारात आयु ांची मा यता न घेता नाव प रवतणची कायवाह क न सदरची संिचका
गहाळ करणे.
चतुथौेणी कमचा-यां या

०३

व वध ूकार या ३०

नसतांनाह ३० दवसापे ा अिधक कालावधी या

दवसा पे ा रजा मंजुर कर याचे अिधकार

रजा मंजुर करणे.

ौी ूकाश माधवराव येवले यांनी अिधकार नसतांना आप या अिधकाराचा गैरवापर, वभागीय
िनयमांचा, िशःतीचा भंग, व गैरवतणुक, केली अस यामूळे
१९४९ कलम ५६ मधील तरतुद नूसार नुसार

यांना महारा

नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते. तसेच आयु
ौी ूकाश माधवराव येवले उपआयु

महानगरपािलका अिधिनयम

वर त िनलंबीत कर याची ूशास कय मा यता

/ सहा यक

नावाशमनपा नांदेड यांनी उपरो

आयु

ह

ूकरणात

यांची वभािगय चौकशी अिधका-यामाफत

वभागीय चौकशी क न चौकशी अहवाल तीन म ह या या आत महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर
िनणय घे यासाठ

सादर करावा असे ह

नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते समंत करते.

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव बं. ६६

ठराव

नांदेड महानगरपािलकेतील ौी ूकाश माधवराव येवले, यां याकडे नावाशमनपाके या उपआयु /सहा यक आयु
पदभार असतांना
व
०१.

यांनी खालील ूकरणात अिधकार नसतांना िनयमबाहय अिधकाराचा गैरवापर क न महानगरपािलकेचे

या पदाचा
हता या

द काम क न महानगरपािलकेचे आथ क नुकसान केले अस याचे सकृतदशनी दसुन येत आहे .
महानगरपािलके या मालक ची व जराबाद भागातील मटन माकट जवळ ल स ह नं. ४८ मधील ७२.१६ एवढ जागा शासनाची
मा यता न घेता, ःवतः या वड ल भावास वब कर यास िनयमबाहय मदत करणे.

०२.

महानगरपािलके या मालक ची व जराबाद स ह नं. ७७ (जनता माकट) येथील जागा मा. उ च
व ज हा सऽ

यायालय, नांदेड येथे महापािलकेने जागा ता यात

महानगरपािलका, नांदेड यांनी सदर जागेवर कोणा याह

यायालय खंडपीठ औरं गाबाद

यावी, असा िनणय दला होता. या ूकरणांत आयु त

नांव प रवतन क

नये, असे लेखी आदे श काढले होते असे

यांनी अिधकार नसतांना ःवत: या अिधकारात आयु ांची मा यता न घेता नाव प रवतणची कायवाह क न

असतांनाह

सदरची संिचका गहाळ करणे.
०३

चतुथौेणी कमचा-यां या व वध ूकार या ३० दवसा पे ा रजा मंजुर कर याचे अिधकार नसतांनाह ३० दवसापे ा अिधक
कालावधी या रजा मंजुर करणे.
क रता उपरो

ूकरणात ौी ूकाश माधवराव येवले यांनी अिधकार नसतांना आप या अिधकाराचा गैरवापर,

िनयमांचा, िशःतीचा भंग, व गैरवतणुक, केली अस यामूळे
तरतुद नूसार नुसार

यांना महारा

वभागीय

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम ५६ मधील

वर त िनलंबीत कर याची ूशास कय मा यता ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते. तसेच आयु

नावाशमनपा नांदेड यांनी उपरो

ूकरणात ौी ूकाश माधवराव येवले उपआयु /सहा यक

आयु

यांची वभािगय चौकशी अिधका-

यामाफत वभागीय चौकशी क न चौकशी अहवाल तीन म ह या या आत महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर िनणय घे यासाठ
सादर करावा असे ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते समंत करते. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ूःताव

वषय बं.०७

कु. र माला रामदास अ लमवाड, रा. नांदेड यांची जा.बं. ९१८/२०१०, नगरप रषद कायालय रसोड दनांक २८.०९.२०१० रोजी
सह िश ीका (िश ण सेवक) या पदावर अनु. जमाती या संवगामधून िनयु

झालेली असून दनांक २७.०९.२०१३ रोजी िश णसेवक

कालावधी संप यानंतर जा.बं. नप र/िनयिमत सेवा/ूाथ/िश ण/कावी-४६०/२०१४ दनांक १२.०५.२०१४ अ वये कायम वेतनौेणीत
सामावून घे यात आलेले आहे तसेच संबंधीत हे मुळ नांदेडचे र हवासी असून पती प ी एकऽीकरण अंतगत आंतर ज हा बदलीने नांदेड
वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथे एकतफ

बदली कर यासाठ

रतसर अज सादर केलेला आहे .

तसेच मु यािधकार

नगरप रषद, रसोड ज. वािशम यांचे कायालयीन पऽ बं. नप र/८६०/२०१६ दनांक २४.०६.२०१६ अ वये उकत सहिशकेस नगरप रषद
रसोड येथील आःथापनेव न नावाशमनपा नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर आंतर ज हा बदलीस सदर ल कायालयाची कांह हरकत
नाह असे कळ वलेले आहे .
क रता नावाशमनपाके या िश ण आःथापनेवर

र

असले या जागेवर एकतफ

बदलीने सदर सह िश ीकेस सामावून

घे यासाठ सदर ल ूःताव सवसाधारण सभेसमोर सादर.
सुचक:- संजय गंगाधरराव मोरे

अनुमोदक :- उमेश दे वराव पवळे

(५०)
ूशास कय ट पणी
ौीमती र माला रामदास आलमवाड रा. नांदेड यांची जा.बं. ९१८/१० नगरप रषद कायालय रसोड द. २८.०९.१० रोजी सह
िश ीका (िश णसेवक) या पदावर अनु. जमाती या संवगातुन िनयु

झालेली असून द. २७.०९.२०१३ रोजी िश णसेवक कालावधी

संप यानंतर जा.बं. नप र/िनयिमत सेवा/ूाथ.िश ण/का व-४६०/२०१४
असून संबंधीत हे मुळ नांदेडचे र हवासी अस याने
०७११/ू.ब.११३/११/आःथा-१४/२०११,

द. १२.०५.१४ अ वये वेतनौेणीत सामावून घे यात आले

यांनी शासन प रपऽक बं. माम वकास व जलसंधारण

वभाग,

जपब-

दनांक २९.०९.११ अ वये पती प ी एक ऽकरण अंतगत आंतर ज हा बदलीने नांदेड वाघाळा

शहर महानगरपािलका नांदेड येथे एकतफ बदली कर यासाठ

रतसर अज केलेला आहे .

तसेच मु यािधकार नगरप रषद रसोड ज.

वाशीम यांचे कायालयीन पऽ बं. नप र/८६०/१६ द. २४.०६.१६ अ वये उकत सहिश ीकेस नगरप रषद आःथापनेव न नावाशमनपा
नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर अंतर ज हा बदलीस सदर ल कायालयाची हरकत नस याचे कळ वले आहे . तथा प, सदर शासन
िनणयानुसार दोघांपैक

एक

ज हा प रषद व दसरा
हा
ु

ज हा प रषद / रा य शासन / कि शासन / ःवायत संःथेचा

(महानगरपािलका, नगरपािलका) / रा य अथवा कि शासना या सावजिनक उपबमातील कमचार / खाजगी संःथेतील कमचार
असेल तर पती प ी एकऽीकरणाचा लाभ दे यात येतो.
संःथेतील कमचार

आहे त.

क रता उपरो

परं तु संबंधीत हया ःवायत संःथे या कमचार असून

यांचे पती हे खाजगी

शासन िनणय संबंधीतांना लागू होत नस यामुळे संबंधीतांना नावाशमनपा िश ण

आःथापनेवर सामावून घेता येणार नाह .
स. सदःयांचा ूःताव मंजुर कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो शासन िनणय

महापौर

दनांक २९.०९.२०११ अ वये आयु ांनी पुढ ल िनयमानुसार कायवाह करावी
ठराव बं. ६७

ठराव

कु. र माला रामदास अ लमवाड, रा. नांदेड यांची जा.बं. ९१८/२०१०, नगरप रषद कायालय रसोड दनांक २८.०९.२०१० रोजी
सह िश ीका (िश ण सेवक) या पदावर अनु. जमाती या संवगामधून िनयु

झालेली असून दनांक २७.०९.२०१३ रोजी िश णसेवक

कालावधी संप यानंतर जा.बं. नप र/िनयिमत सेवा/ूाथ/िश ण/कावी-४६०/२०१४ दनांक १२.०५.२०१४ अ वये कायम वेतनौेणीत
सामावून घे यात आलेले आहे तसेच संबंधीत हे मुळ नांदेडचे र हवासी असून पती प ी एकऽीकरण अंतगत आंतर ज हा बदलीने नांदेड
वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड येथे एकतफ

बदली कर यासाठ

रतसर अज सादर केलेला आहे .

तसेच मु यािधकार

नगरप रषद, रसोड ज. वािशम यांचे कायालयीन पऽ बं. नप र/८६०/२०१६ दनांक २४.०६.२०१६ अ वये उकत सहिशकेस नगरप रषद
रसोड येथील आःथापनेव न नावाशमनपा नांदेड येथील िश ण आःथापनेवर आंतर ज हा बदलीस सदर ल कायालयाची कांह हरकत
नाह असे कळ वलेले आहे .
क रता नावाशमनपाके या िश ण आःथापनेवर
घे यास

र

ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजुर

असले या जागेवर एकतफ

बदलीने सदर सह िश ीकेस सामावून

दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

आयु ांनी

िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.
वषय बं.०८

ूःताव

मनपा ह ीतील ूभातनगर, ौीनगर पोलीस कॉलनी, वकशाप, हषनगर भागातील पाणी वाहत जाऊन शाहनगर
भागात येथून
ु

येणा-या ना याचे नालीत

पांतर झाले आहे .

यामुळे प रसरातील नागर कांना ऽास सहन करावा लागत आहे

भागात ना याचे व से नेजचे पाणी रः यावर वाहत अस यामुळे सदर

यामुळे शाहु नगर

ठकाणची नाली व से नेज लाईन सुरळ त ूवाह त कर याची

यवःथा ूशासनाने कर यासाठ ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचक:- आनंद च हाण
महापौर

अनुमोदक :-

कशोर भवरे

स. सदःयांचा ूःताव मंजुर कर या येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो आयु ांनी
िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.

ठराव बं. ६८

ठराव

भागात येथून
मनपा ह ीतील ूभातनगर, ौीनगर पोलीस कॉलनी, वकशाप, हषनगर भागातील पाणी वाहत जाऊन शाहनगर
ु

येणा-या ना याचे नालीत

पांतर झाले आहे .

यामुळे प रसरातील नागर कांना ऽास सहन करावा लागत आहे

यामुळे शाहु नगर

भागात ना याचे व से नेजचे पाणी रः यावर वाहत अस यामुळे सदर ठकाणची नाली व से नेज लाईन सुरळ त ूवाह त कर यास ह
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक

कायवाह करावी.
वषय बं.०९

ूःताव

नावाशमनपा ह ीतील िसडको येथील र हवाशी कु. दपा ूकाश गवळे ह माशल आट खेळाडू असून ित या आजपयत या

माशल आट या ूवासात ितला २२ पे ा जाःत रा ीय ःतरावर ल सुवण पदक िमळालेले आहे त.
तसेच

हएतनाम येथे होणा-या एिशयन

बच गे ससासठ ितची िनवड झाली असून या सपधत भाग घे यासाठ ितला

आथ क मदतीची गरज आहे सदर खेळाडू ह अनुसूिचत जातीतील मागासवग य आहे व ितची आथ क प र ःथती अ यंत हलाखीची आहे
ितचे वड ल ौी ूकाश गवळे हे ऑटो र ा चालक असून

मनपा तफ रा ीय खेळाडू
क रता आथ क

यावरच

यां या कूटंू बाचा ूपंच चालता. कु. दपा ूकाश गवळे या मुलीस

हणुन आथ क मदत केली तर ितचे भावी आयुंय उ वल होवून दे शपातळ वर ितचे नावलौक क होईल.

या कमकुवत असले या मागास वगातील कु. दपा ूकाश गवळे या खेळाडस
ू सहानुभुतीपुवक वचार क न ितला

ूवास खचासाठ लागणारे

. ५०,०००/- ची आथ क मदत दे वुन सहकाय करणेसाठ ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.

सुचक:- डॉ. लिलता मुकूंब बोकारे (िशंदे)

अनुमोदक :- वैजयंती िभमराव गायकवाड

(५१)
ूशास कय ट पणी
कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/ले व/४१७८/२०११

दनांक २६.०९.२०११

या पऽात अट बं. १० म ये

व वध संःथांना

दे यात येणारे अनुदान मनपाची आथ क प र ःथती पाहता बंद कर यात येते सामा य ूशासन वभागाने सदर िनयमावली अंतगत
कोणतीह संिचका सादर क पये तसे के यास संबंधीतावर कायवाह केली जाईल असेन नमुद आहे त
महापौर

स. सदःयांचा ूःताव मंजुर कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो आयु ांनी
िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.

ठराव बं. ६९

ठराव

नावाशमनपा ह ीतील िसडको येथील र हवाशी कु. दपा ूकाश गवळे ह माशल आट खेळाडू असून ित या आजपयत या

माशल आट या ूवासात ितला २२ पे ा जाःत रा ीय ःतरावर ल सुवण पदक िमळालेले आहे त.
तसेच

हएतनाम येथे होणा-या एिशयन

बच गे ससासठ ितची िनवड झाली असून या सपधत भाग घे यासाठ ितला

आथ क मदतीची गरज आहे सदर खेळाडू ह अनुसूिचत जातीतील मागासवग य आहे व ितची आथ क प र ःथती अ यंत हलाखीची आहे
ितचे वड ल ौी ूकाश गवळे हे ऑटो र ा चालक असून

मनपा तफ रा ीय खेळाडू
क रता आथ क

यावरच

यां या कूटंू बाचा ूपंच चालता. कु. दपा ूकाश गवळे या मुलीस

हणुन आथ क मदत केली तर ितचे भावी आयुंय उ वल होवून दे शपातळ वर ितचे नावलौक क होईल.

या कमकुवत असले या मागास वगातील कु. दपा ूकाश गवळे या खेळाडस
ू सहानुभुतीपुवक वचार क न ितला

ूवास खचासाठ लागणारे

. ५०,०००/- ची आथ क मदत दे यास ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच

सभेत कायम कर यात येतो. आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.
वषय बं.१०

ूःताव

रा यातील जनतेचे ूितिनधी व करणा-या आमदार यांचे दोनदा वेतनवाढ झाली आहे .
या नगरसेवकांचे मानधन अ य प आहे .

तसेच ःथािनक जनतेचे ूितिनधी व करणा-

यामुळे नगरसेवकांचे मानधनात वाढ करणे क रता ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता

दे ते.
सुचक :- स. शेर अली
स. शेर अली

अनुमोदक :- िसंधुताई काकडे , अ. स ार अ. गफुर, स.सरजीतिसंघ िगल, गु खुदे सुद
ं रलाल
आ ह

पहात आहो क , आमदाराचे मानधनात मोठ

मानधनात वाढ केली आहे मनपात यापुव सभेत
मानधनात वाढ कर यात यावी.

वाढ केली आहे सिचवांचे

यां या पीए

या

एक ूःताव ठे व यात झाला होता नगरसेवका या

या ूःतावाला कचरा कुंड

दाखवली आहे . आज आप यासमोर हा

ूःताव आला आहे सव नगरसेवका या मानधनात वाढ कर यात यावी. पदािधकार यां या समवेत वचार
वनीमय क न ूःताव पास कर यात यावा.
महापौर

हा सव मनपाचा

वषय आहे आपण हा

वषय पास क न मा. मु यमंऽी महोदयांना िनवेदन दे ऊ.

आम याह मानधनात वाढ करावी अशी वनंती क .
बाळासाहे ब दे शमुख

आप या मनपाचे बजेट कती आहे .

सर जतिसंघ िगल

शेरअली व सव प ीय नगरसेवकाने मानधन वाढ या ूःताव ठे वलेला आहे . या दोन दवसापुव नािशक
मनपाने

या या अनुषंगाने आप याला वाढ करता येते.

यां या नगरसेवकांना 50 हजाराचे मानधन

ठे वले आहे . नािशक मनपाने हा ठराव पास केलेला

आहे . आमदाराचे मानधन दोन लाख होतात व सेवािनवृती मानधन 50 ते

60 हजार झाले आहे

याचे

आ ह समथन करतो. काम करणा-याचे मानधन वाढले पाह जे बरे च पेपरवाले िलहतात. एवढे मानधन
कशाला . केवळ ूजावाणीनेच मानधनाबददल समथन केले आहे .
बाजू राखली

मानधन दे णे यो य आहे .

याचे मी अिभनंदन करतो. आमदाराची

या यात काह गैर नाह . तसेच नगरसेवकांना दे खील

मानधन

वाढवून िमळावे. आप या अ य तेखाली एक सिमती गठ त करावी व सीएमसाहे बांना िनवेदन दयावे व
याम ये 25 हजार मानधन
महापौर

नगरसेवकाचे कर यात यावे.

स. सदःयां या ूःतावानुसार मनपाकेतील नगरसेवकांना मािसक मानधन

. २५,०००/- कर यासाठ

शासनास िशफारस कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

आयु ांनी िनयमानुसार

पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.
ठराव बं. ७०

ठराव

रा यातील जनतेचे ूितिनधी व करणा-या आमदार यांचे दोनदा वेतनवाढ झाली आहे .
करणा-या नगरसेवकांचे मानधन अ य प आहे .
७,५००/- ऐवजी

तसेच ःथािनक जनतेचे ूितिनधी व

यामुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील नगरसेवकांचे मानधन

पये

पये २५,०००/- कर यासाठ शासनास िशफारस कर यास ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव

याच सभेत कायम कर यात येतो. आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.
वषय बं.११

ूःताव

ूधानमंऽी आवास योजने अंतगत स वःतर मा हती दे णे स. सदःयांना शंका अस यास
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले
ठराव बं. ७१

या शंकेचे िनरसन करणे
अनुमोदक :- उमेश पवळे

ठराव

ूधानमंऽी आवास योजने अंतगत स वःतर मा हती लेखी ःव पात संबंधीत वभागाने नावाशमनपाकेतील सव स. सदःयांना
दे यास

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

िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.

आयु ांनी

(५२)
वषय बं.१२

ूःताव

मनपा ह ीतील मालम ाधारकांना बांधकाम परवानगी बाबत या संिचका ूलंबीत अस यामुळे उ प नावर प रणाम होत
अस याने

यावर चचा क न िनणय घे यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजुर करते.

सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले

अनुमोदक :- पवळे उमेश
सहा यक संचालक यांची ूशास कय ट पणी

नगरनचना वभागास ूा

ूकरणात मंजुर वकास योजना व मंजुर वकास िनयंऽण िनयमावलीनुसार छाननी कर यात येते.

मंजुर सुधार त वकास िनयंऽण िनयमावलीतील िनयम बं. १२ अ वये पुढ ल कागदपऽे वकास परवानगी ूःतावासमावेत
सादर करणे आवँयक आहे .
a)
Attested copy of original registered sale / leasse deed / power of attorney / enabling ownership document
wherever applicable accompanied by an site plan giving the physical description of the plot / property.
b)
Property register card, 7/12 extract, of a date not earlier than Two Months of the date of submission of the
development proposal and certified copy of measurement plan.
c)
Housing Society / Authority allotment letter along with its NOC.
d)
Statement of area of the holding by triangulation method from the qualified licensed technical personnel or
Architect with an affidavit from the owner in regard to the area in the form prescribed by the Commissioner.
e)
Any other document prescribed the Commissioner.
f)
In the case of land leased by the Government or local authorities, clearance of Government or such authorities
regarding observance of the lease conditions shall beobtained and attached to the application for development
permission in respect of such land.
शासन िनणय बं. ट पीएस-३२१५/ू.ब.१९३/न व-१३ द. ०७.०७.२०१६ नुसार महारा ूादे िशक व नगररचना अिधिनयम
१९६६ चे कलम १५४ अ वये शासनाचे िनदे श, नुसार खालील कागदप९ सादर करणे आवँयक आहे .
a)
7/12 Extract / Property Card / Sale Deed / Development Agreement
b)
Title search report.
c)
Measurement Plan by TILR
d)
Building Plan / Lay out plan
e)
Affidavit by Architect
f)
Affidavit of Structural Designer, Engineer, Supervisor.
g)
Requirement NOCs of respective departments whichever required.
h)
Document/s as specified and notified by the Municipal Commissioner / Chief Officer.
उपरो कागदपऽे सादर केली अस यास तसेच ूःता वत बांधकाम नकाशे मंजुर वकास िनयंऽण िनयमावलीनुसार असले
बाबत छाननी क न प रपूण ूःताव मंजुर केले आहे त.

सदर मंजुर ूःतावातून वकास शु क जमा होतो.

प रपूण नसणा-या ूकरणात ऽुट ची पुतता करणे बाबत कळ वणेत आले आहे .
वकास परवानगी ूकरणे ूलं बत नाह त.
के यामुळे ूःतावात ऽुट कळ वली आहे

(बहतां
ु श ूकरणात उपरो

यामुळे स सथीतीत नगररचना वभागाकडे

कागदपऽापैक Measurement Plan by TILR ची ूत सादर न

अजदाराने ऽुट ची पुतता के यास िनयमानुसार वकास परवानगी दे यात येइल स

वभागात एकूण २९ ूःताव कायवाह त आहे त जे वह त मुद तील आहे त.

या वभागास ूा

ःथतीत

ूकरणात लवकरात लवकर कायवाह

करणेची द ता घे यात येत आहे .
महापौर

नगरसिचव

वभागाने मालम ा धारकांना बांधकाम परवानगी दे तांना टोच नकाशाची िशथीलता दे वुन

ू बांधकाम परवान या दे यात
उवर त ऽुटयांची पुतता क न बांधकाम परवान या ता काळ िनकाली काढन
यावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह
करावी.

ठराव बं. ७२

ठराव

मनपा ह ीतील मालम ाधारकांना बांधकाम परवानगी ूा
आहे

यामुळे नगररचना

होत नस याने महापािलके या उ प नावर वतपर त प रणात होत

वभागाने मनपाकेचे उ प न वाढ व यासाठ

आप या

वभागातील ूलंबीत व ूा

होणा-या बांधकाम

ू पुव ूमाणेच बांधकाम
परवान या मधील येणारे ऽुट त टोच नकाशाची िशथीलता दे वुन उवर त ऽुट ची पुतता ता काळ िनकाली काढन

परवानगी लवकरात लवकर दे यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजुर करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात
येतो. आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी
सभागृह नेता

ूधानमंऽी आवास योजनेत मोठया ूमाणात लोक अज भरत आहे त. अज भरत असतांना

यांना अनेक

अडचणी िनमाण होत आहे त. सव ू ाची काह लोकांना मा हती आहे . काह ना नाह . काह ना शंका आहे .

काह लोक बाँडवर फॉम भरत आहे त. आ हाला ःटँ ड ग हॉलम ये मा हती दली क , बाँडवर कुठलेली घर
दले जाणार नाह जे लोक फॉम ् भरत आहे त ते 10 ते 20 ट के

लाभाथ आहे त.

याची ववाहामुळे

फॉम भरत आहे त व वचारणा कर त आहे त क आम या ग चीवर घर बांधुन दे णार काय .

आ हाला

जागा नाह . पुण सदःयांना याबददल स वःतर मा हती दे यात यावी. नागर कांकडन
ू जे ू

होतात
सौ.लिलता बोकारे

िनमाण

या ू ाचे िनरसन या ठकाणी क न घे यात यावे.

वषय ब 9 हा का वगळ यात आला मनपा या मा यमातून आपण ब डा महो सव घेतला. रा ीय राजय
पातळ वर जे खेळाडू आहे त

यांना ूो साहन िमळाले पा हजे मा या वाडात दपा गवळे ह ला आतापयत

22 सवणपदके िमळालेली आहे त.ती नॅशनल खेळाडू आहे . माशल आटचा खेळाम ये ती

ह एतनाम ये

जात आहे . बडा महो वसात तीची िनवड झाली आहे ती गर ब आहे . हा वषय पास झाला पाह जे.

(५३)
वनय िगरडे

या वदयाथ नाला मदत करता येत नसेल तर असा ठराव क न

या क , मदत कोणालाह करता येत

नाह . कारण काय होते क , एखादयाला आपण मदत करतो व दस
ु -याला
वदया याला वाटते मला का मदत दे यात आली नाह

कोणाला दे ता येणार नाह . यामुळे कोणालाह वाईट वाटू नये.
महापौर

नाकारतो. मग

या

हणुन मग सा ठराव करा क , अशी मदत

आप या नांदेड शहराचे खेळाडू या मा यमातुन नाव होत असेल तर मदत केली पाह जे. हा वषय

पास

कर यात येते.

ग धळ चालू होता.
सभागृह नेता

माग या 3

–

आले आहे त

4 मह यापासुन बांधकाम परवानगीची ूकरणे थांबली आहे . आपले जे न वन एड ट पी

यांनी शासन िनणय दाख वला आहे . नवीन जीआर आलेला आहे .

आहे त. मनपात कधी

यानुसार कामे थांबलेली
यापुव आप ◌ा

कती

यांना मनपात काम कर याची इ छा नाह

मा.

जू झालेत. 7 तारखेला जीआर िनघाला असे सांगता.

बांधकाम परवानगी ूकरणे मंजूर केलेले आहे त

ज हािधका-या या दबावाखाली येवून ते मनपात बसतात. मनपाचे काम कसे

ोत हे बांधकाम परवानगी आहे . या वभागात असा अिधकार

पाहतात. मनपा या उ प नाचे मु य
नको.
सर जतिसंघ िगल

यांना शासनाकडे परत पाठवा खोडवेकर संरानी

जे मनपाचे नुकसान झाले आहे
यावे. करोडोचे नुकसान
दोन करोड

याची भरपाई

यांना जॉईन क न घेतले नाह .

यां याकडन
ू क न घे यात याव.

यांनी केले आहे . खोडवेकर सरांचे आ ह अिभनंदन करतो

यांना परत पाठव यात
यां या काळात दोन-

पये येत होते.

आतापयत
नाह

बघडवता येईल हे

या बांधकाम परवानगी दे यात आ या,

यात टोच नकाशाची अट कोणीह घातली

यामुळे बांधकाम परवानगीची ूकरणे रखडलेली आहे त.

यासाठ

या अिधका-याला परत

पाठव यात यावे.
सर जतिसंघ िगल

आता एक मह वाचा वषय आहे नािशक मनपात ःवे छा िनधी 60
तेथील अिधक-यांने

यां या प र ःथतीनुसार बरोबर नाह

आपण ह 50 लाख

पये ठे वावे व

यां यात
महापौर

आ ह

पये ठे व यात आला आहे पण

हणुन 50 लाख

पये ठे व यात आले आहे .

याचे वेगळे अकाऊंट ठे व यात यावे ते नगररचना वभागाचे िनधी

टाकावा अशी घोषणा करावी व

जे बजेटम ये सुच वलेले आहे

याचे आयु ांनी अनुमोदन करावे.
याचूमाणे

याची अंमलबजावणी कर यात यावी. संबधीत

अिधका-याला या मनपात काम कर याची इ छा नस यामुळे मनपाचे आिथक नुकसान होत आहे . टोच
नकाशा हा आमह होवू शकत नाह . मनपाचे आिथक नुकसान क
आयु

आज सकाळपासुन आठ तास झाले ह

बैठक चाल वली

नये.

याबददल मी मा.महापौर, उपमहापौर, सव

पदािधकार व सव सदःय/सदःयांचे यांचे अिभनंदन करतो. सिमती सदःयां या 8 तास िमट ंगा फार
कमी ूमाणात चालतात.या िनमी ोने सवच वषयावर चचा झालेली आहे . वाड वकास िनधीम ये आिथक
प र ःथतीनुसार ू येक वाडात िन ीतपणे काम कर यात येईल.
वशेष बाब
महापौर

हणुन आय यावेळ घे यात आलेले वषय

ज हाूशासन अिधकार
दनांक ११.०८.२०१६
५६/न व-४

नांदेड,

ज हािधकार

या पऽानुसार महारा

दनांक ०२ जुलै २०१६

कायालय यांचे पऽ बं. २०१५/नपाू/का-१/टे -४/ू.ब.

शासन िनणय, नगर वकास वभाग बं. ड ह वाय १९१५/ूब

या शासन िनणया या अनुषंगाने व मा. आय

यांचे पऽ बं,

नावाशमनपा/साबां व/७२१३/१६ दनांक ३१ ऑगःट २०१६ अ वये कळ व यानुसार मनपा ह ीत दलीत

वःती सुधार योजने अंतगत दलीत वःतीत नागर सु वधांची वकासाचे कामे कर यासाठ िनधी मंजुर
केलेला असुन या िनधीतुन आप आप या ूभागात व वध वकासाचे कामे कर यासाठ स. सदःयांनी
सुच वले या कामांना मा यता दे यासाठ मा. ज हािधकार नांदेड यां याकडे िशफारस कर यास मा यता
दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव बं. ७३

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत व वध ूभागात दलीत वःती सुधारणा योजने अंतगत खालील कामे कर यासाठ
मा यता दे याकर ता

मा. ज हािधकार नांदेड यां याकडे िशफारस कर यास ह नावाशमनपाकेची सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता

दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
1)
2)

ूभाग बं.1 मधील स िगर कॉलनी ते क याणनगर जोडणा-या रः याचे डांबर करण करणे. ( .20 ल )
ूभाग बं.1 मधील वकास नगर भागात हटकर यांचे घर ते सोनसळे यांचे घर व जवळे कर यांचे घर ते जेतवण बु द वहार येथे
आरसीसी नाली व िसिस रोडचे बांधकाम करणे. ( .15 ल )

3)

ूभाग बं.1 मधील स िगर कॉलनी भागात साळवे यांचे घर ते यलमवार यांचे घरापयत, कांबळे यांचे घर ते िमौा यांचे घरापयत,
आठवले यांचे घर ते पठाची गीरणी पयत, आठवले यांचे घर ते बु द वहारापयत, सुयवंशी यांचे घर ते हलवले यांचे घरापयत,
टो पे यांचे घर ते पवार यांचे घरापयत, हटकर यांचे घर ते दे वके यांचे घरापयत, कदम यांचे घर ते अजय
आरसीसी नाली व िसिस रोडचे बांधकाम करणे. ( .20 ल )

कराणा पयत

(५४)
4)

ूभाग बं.2 मधील नालंदानगर येथे ौी कांबळे यांचे घर ते ौी आमपूरे यांचे घरापयत आरसीसी नाली बांधकाम करणे.

( .5

ल )
5)
6)
7)
8)

राहलनगर
भागात कदम यांचे घर ते सुंदरनगर मु य रः यापयत िसिस रोड बांधणे. ( .10 ल )
ू
पौ णमानगर भागात ऊवर त सी.सी. रोड करणे व ःश ट लाईट बस वणे. ( .15 ल )
राहलनगर
भागात संर ण िभंत बांधणे व व ुत यवःथा करणे. ( .10 ल )
ू

पौ णमानगर हनुमान मं दर, ड गरे ते सोनवणे, ौीधर कांबळे ते

मीणी कुंज, जावळे कर ते वाटोरे , िभसे ते कदम आरसीसी नाली

व सी.सी. रोड करणे ( .20 ल )
9)

पांडु रं गनगर येथे जेएनएनयुआरएम अंतगत झाले या बांधकामावर 2 पूल बाधणे ( .08 ल )

10) ूभाग बं.3 मधील कमवीर नगर येथे अंतगत आरसीसी रःते, नाली व से नेज तयार करणे.( . 15 ल )
11) मु य रःता सांगवी पासून अ णाभाऊ चौक ते माधव वाघमारे यांचे घरापयत िसिसरोड तयार करणे. ( .20 ल )
12) ूभाग बं. ०३ म ये पांडु रं ग नगर ना यालगत रःता तयार करणे ( .5 ल )
हाळजा येथे अ णाभाऊ साठे समाज मं दर बांधणे ( .6 ल )

13)

14) ूभाग बं. ४ म ये गांधीनगर भागात मलिन:ःसारण वा हनी टाकणे. (25 ल )

15) ूभाग बं. १३ मधील सखोजीनगर व िमऽनगर मु य रः यावर नाली क न साईड ॄम क न व ुत यवःथा करणे. (25 ल )
16) पौ णमानगर येथील रःता बांधकाम करणे. ( .5 ल )
17) बाबानगर ते हषनगर आरसीसी रोड बांधकाम करणे.( .5 ल )
18) हषनगरम ये संर ण िभंत बांधणे ( .15 ल )
19) हषनगर येथील बु द वहारा या मोकळया जागेम ये लॅ डःकेपींग करणे. (15 ल )
20) सॆाट अशोकनगर ते जंगमवाड रोड माग वकशॉपपयत सीसी रःता करणे. ( .25 ल )
21) ूभाग बं.36 म ये िभमवाड भागात मलिनःसारण वा हनी टाकून रोड रःटोअर करणे. ( .25 ल )
22) ूभाग बं.7 मधील स मान कॉलनी पाट पासून ूा.वाघमारे यांचे घर ते डॉ.सोनकांबळे यां या घरापयत ड

युबीएम व सी.सी.रोड

करणे. ( .18 ल )
23) तरोडा मुळ गाव दिलत वःतीम ये अंतगत रःते, ना या व ःमशानभुमीसाठ रःता व नाली करणे ( .08 ल

)

24) ूभाग बं.7 मधील िस दांत नगर भागात ौी कवडे यांचे घरापासून ते ौी मगरे यांचे घरापयत व ौी कवडे यांचे घरा पासून ते ौी
सोनकांबळे यांचे घरापयत नाली व रःता तयार करणे तसेच भालेराव यांचे घरापासून ते ौी कांबळे यांचे घरापयत व स मान
कॉलनी भागातील ौी वाघमारे यांचे घरापासून ते ौी सोनकांबळे यांचे घरापयत आरसीसी नालीचे बांधकाम करणे. ( . 25 ल

)

25) तरोडा खु. मधील सुमेधनगर येथील बु द वहारासमोर मोकळया जागेत कंपाऊंड वॉल बांधून सुशोिभकरण करणे ( . 15 ल )
26) ूभाग बं.7 मधील बोधीस वनगर भागात समाजमंद राचे सभागृह बांधणे व सुर ा िभंत बांधणे. ( .9 ल )
27) समता नगर भागात भंडार नगर मु य रःता ते कांबळे यांचे घरापयत आरसीसी रःता बांधकाम करणे ( .15 ल )
28) ूभात नगर भागात व वध ठकाणी आरसीसी नाली बांधकाम करणे ( .10 ल )
29) ूभातनगर येथील बाबासाहे ब आंबेडकर अ यािसकेचे नुतनीकरण करणे, कुशीनगर येथे आरसीसी नाली करणे, अशोकनगर येथील
से नेज लाईन व रःता करणे. लआमण सरपाते यां या घरापासून ते सुिनल पंड त यां या घरापयत आरसीसी नालीचे बांधकाम करणे.
(

. 25 ल )

30) ूभाग बं.39 मधील िसडको एन.ड .41 भागाम ये ौी

यंबकराव भाले, गणपत गाडे कर, भगवान हटकर व कमलबाई गायकवाड

यांचे घरासमोर मोकळया जागेत सीसी लॅटफॉम करणे. ( .20 ल )

31) ूभाग बं.39 मधील िसडको एन.ड .41 भागाम ये यशवंत कांबळे , पांडू रं ग कागडे , सोपान सोनसळे व गंगाधर हणवंते यां या
घराजवळ मोकळया जागेत सीसी लॅटफाम करणे. ( .15 ल )

32) ूभाग बं.16 मधील जनता कॉलनी बु द वहाराचे ऊवर त काम करणे. ( .25 ल )
33) लेबर कॉलनी येथील आबेडकर ःमारक नुतनीकरण करणे ( .10 ल )
34) लेबर कॉलनी म ये अड.टो पे ते प पु आठवले यां या घरापयत सीसी रोड करणे (5 ल )
35) लेबर कॉलनी बु द वहाराची क पाउ ड वॉल चे वःतार करणे करणे.(5 ल )
36) ौी खेडकर यांचे घरापासून ते वडे प ली यांचे घरापयत िसिस रोड बांधकाम करणे ( .5 ल )
37)

ज हािधकार िनवास ते नवघडे यां या घरापयत न वन से नेज लाईन व सीसी रोड करणे( .25 ल )

38) मगनपुरा येथील झोपडप ट भागात मेनरोड बांधकाम करणे

( . 10 ल )

39) मगनपुरा भागात अंतगत रःते बांधणे ( .15 ल )
40) मगनपुरा भागात नालीचे काम करणे ( .15 ल )
41) ूभाग ब.12 मधील मु य रःता व अंतगत 10 रः यांचे बांधकाम करणे. भाग - 1 ( .25 ल )
42) ूभाग ब.12 मधील मु य रःता व अंतगत 10 रः यांचे बांधकाम करणे. भाग - 2 ( .25 ल )
43) बालाजीनगर भागात सनेज, सीसी नाली व रःता बांधकाम करणे. ( .25 ल )
44) ूभाग बं.13 मधील अं बका

कराणा ते गो वंदनगर ना यापयत सीसी रःता करणे, सुधाकर बावळे यांचे घर िशवनगर ते

गो वंदनगर बॉस रोड पयत सीसी रःता करणे, िशवणे महाराज कराणा ते रोड नं.२४ पयत सीसी रःता करणे, नरवाडे यांचे घर
ते रोड नं.२४ पयत सीसी रःता करणे, सुिशल भगत यांचे घरापासून ते आ कानंद िनवास पयत सीसी रोड करणे.( .25 ल )

(५५)
45) ूभाग बं.13 मधील सखोजीनगर भागात से नेज लाईनमुळे नादु ःत झालेले रःते दु ःत करणे व

व ुत

यवःथा करण व

साठे वाड भागात से नेज लाईन व रःते करणे. भाग-1 ( .25 ल )

46) इ रनगर व हमालपूरा भागात रःते, अंतगत रःते व ना या व ईतर वकासाची कामे करणे.- ( .25 ल )
47) हं गोली गेट अंडर ॄज ते एमएसईबी ऑफ सपयत नाली बांधकाम करणे ( .15 ल )
48) रमामाता आंबेडकर नगर ते गोकुळनगर चौक ते रोड बं.26 पयतचा रःता व नाली, तसेच मुलभूत सु वधा स हत. ( .25 ल )
49) रमामाता आंबेडकर नगर लगत असले या हता
मा ःमारक ते रमामाता आंबेडकर नगर रोड बं.26 पयत व इं द रा गांधी मैदान
ु
वकसीत करणे. ( .25 ल )

50) नागसेननगर पाट पासून ते सातोरे यां या घरापयत आरसीसी नाली करणे. ( .25 ल )
51) आंबेडकर नगर पाट पासून ते चंपत रोकडे यांचे घरापयत िसिस रोड व नाली बांधणे. ( .5 ल )
52) ूभाग बं.16 मधील ौी कसबे गु जी ते ौीकांत यां या घरापयत िसिस रोड व नाली बांधणे. ( .5 ल )
53) ूभाग बं.16 मधील ौी वावडे गु ेदार यांचे घरापासून ते सुिनल कराणापयत िसिस रोड व नाली बांधणे. ( .5 ल )
54) ूभाग बं.16 मधील ौी गायकवाड यांचे घर ते ौी येडके यांचे घरापयत िसिस रोड व नाली बांधणे( .5 ल )
55) आंबेडकरनगर येथील धोबीग लीत िसिसरोड बांधणे ( .5 ल )
56) आंबेडकर नगर भागात मुलभूत सु वधा पुर वणे ( .25ल )

57) राजनगर भागात मु य रःता ते कापसीकर यांचे घरापयत िसिस रोड तयार करणे ( .10 ल )
58) राजनगर भागात ह .एस.पांडव यांचे घर ते दयानंद क डिसं
ू ग जाधव यांचे घरापयत िसिस रोड तयार करणे ( .15 ल )
59) राजनगर, नागसेननगर, चंिगु नगर, बांतीनगर व रमाबाई सोसायट भागातील व ुत पोलवर न वन म युर लाईट सेट बस वणे.
( .15 ल )
60) ूभाग बं.18 मधील गंगाराम कसबे ते मालोजी यां या घरापयत प या या पा याची लाईन टाकणे ( .10 ल )
61) ूभाग बं.18 मधील भरत तुळसे ते ूकाश नरवाडे यांचे घरापयत प या या पा याची लाईन टाकणे ( . 10 ल )
62) ूभाग बं.18 मधील भाउराव भदरगे ते क ड बा गोटमुखे यांचे घरापयत प या या पा याची लाईन टाकणे ( . 10 ल )
63) ूभाग बं.18 मधील भाउराव भदरगे ते क ड बा गोटमुखे यांचे घरापयत सीसी रोड करणे ( .5 ल )
64) ूभाग बं.18 मधील ौी यवहारे यांचे घर ते ौी ज बार यांचे घरापयत रःता व नाली बांधकाम करणे ( .5 ल )
65) जयभीमनगर कमान ते जयभीमनगर ना यापयत सी.सी. रोड करणे. ( .10 ल )
66)

ऽर

बु द वहाराचे ऊवर त काम करणे. (25 ल )

67) पंचशील नगर भागाम ये शोभा हटकर यांचे घरापासून ते बबन बंड यांचे घरापयत िसिसरोड व नाली बांधकाम करणे( .15 ल )
68) पंचिशलनगर भागात वायफळ यांचे घरापासून दलीप भोळे यांचे घरापयत िसिस नाली बांधकाम करणे. ( .10 ल )
69) पंचशीलनगर भागात सु वधा जसे, ना या, िसमड रोड चे काम करणे. ( .15 ल )
70) पंचिशलनगर लोकांना चुनाल ना यावर कालापाईप या बाजूने आरसीसी क वट व अूोच रोड करणे. ( .10 ल )
71) ूभाग बं.20 मधील ऽपीठक बु द वहार, भैयासाहे ब आंबेडकर नगर येथे बु द वहारास कंपाऊंड वॉल बांधणे. ( .25 ल )
72) ूभाग बं.20 मधील गोवधनघाट टे कड नद या कडे ने सुर ा िभंत बांधणे. भाग -1

( .25 ल )

73) ूभाग बं.20 मधील गोवधनघाट टे कड नद या कडे ने सुर ा िभंत बांधणे. भाग -2 ( .25 ल )
74) ूभाग बं.21 मधील लहजीनगर
पोिलस
ु

वॉटर समोर ल से नेजलाईन व रःता करणे ( .15 ल )

75) िमलगेट जवळ ल ध मनगर भागात रोड व नाली करणे. ( .10 ल )
76) ूभाग बं.39 मधील िसडको एन.ड .41 भागाम ये
मोकळया सीसी लॅटफॉम करणे.( .20 ल )

माजी काळे , िभमराव कांबळे , माधवराव लोखंडे व हटकर यांचे घराजवळ

77) ूभाग बं.20 मधील गोवधनघाट टे कड नद या कडे ने सुर ा िभंत बांधणे. भाग -3 ( .25 ल )
78) ूभाग ब. 23 म ये से नेज लाईन टाकणे व रःते करणे. ( .25 ल )
79) श

नगर भागात सीसी रोड व आरसीसी नालीचे बांधकाम करणे. ( .15 ल )

80) श

नगर मु य रोड पासून ते आठवले व गजभारे यांचे घरापयत आरसीसी नाली करणे.( .10 ल )

81) ूभाग बं.24 म ये वा मक नगर भागात सभागृहाचे वःतार करण करणे व अंतगत रःते व नालीचे बांधकाम करणे – भाग 1
( .25 ल )
82) ूभाग बं.24 म ये वा मक नगर भागात सभागृहाचे वःतार करण करणे व अंतगत रःते व नालीचे बांधकाम करणे – भाग 2
( .25 ल )
83) भावे रनगर भागात से नेज, रःते व नाली बांधकाम कर ◌ो – भाग 1 ( .25 ल )
84) भावे रनगर भागात से नेज, रःते व नाली बांधकाम कर ◌ो – भाग 2 ( .25 ल )
85) ूभाग बं.24 म ये वा मक नगर भागात सभागृहाचे वःतार करण करणे व अंतगत रःते व नालीचे बांधकाम करणे – भाग 3
( .25 ल )
86) ूभाग बं.13 मधील व ठलनगर भागात से नेज लाईन, टाकून रःते करणे, सभागृह, कं पाऊडवॉल व वधुत यवःथा करणे ( .25
ल )
87) ूभाग बं.13 मधील सखोजीनगर भागात से नेज लाईनमुळे नादु ःत झालेले रःते दु ःत करणे व
साठे वाड भागात से नेज लाईन व रःते करणे. भाग-2 ( .25 ल )

व ुत

यवःथा करण व

(५६)
88) ूभाग बं. ०२ म ये नालंदानगर – बाजीरावनगर येथे सीसी रःता करणे. ( .25 ल )
89) ूभाग बं.30 मधील नावघाट ॄज, िस दाथनगर, हातजोड ते मरघाट पयत रटे नींग वॉलसह रःता व नाली करणे.भाग–1 ( .25
ल )
90) ूभाग बं. २९ म ये महं तवाड येथे रं जना एडके यांचे घर ते गु

ारा पयत आरसीसी नाली करणे, पंचिशल नगरम ये समाज

मं दर बांधणे, िलंबोणी नगरम ये समाज मं दराचे कंपाऊंड वॉल बांधणे, पंचिशलनगर म ये एमेकर यांचे घर ते ौी तेलंगे यांचे
घरापयत आरसीसी रःता करणे, मारोती मंद र ते माने यांचे घरापयत सनेज लाईन टाकणे. ( . 25 ल )
91) ूभाग बं. २९ म ये ूतीनगर भागात सीसी रोड करणे. ( .25 ल )
92) ूभाग बं.30 मधील नावघाट ॄज, िस दाथनगर, हातजोड ते मरघाट पयत रटे नींग वॉलसह रःता व नाली करणे.भाग–2 ( .25
ल )
93) ूभाग बं.30 मधील नावघाट ॄज, िस दाथनगर, हातजोड ते मरघाट पयत रटे नींग वॉलसह रःता व नाली करणे.भाग–3 ( .25
ल )
94) िस दाथ नगरम ये न वन पाणी पुरवठा व से नेज लाईन टाकणे. ( .25 ल )
95) ूभाग बं.30 मधील नावघाट ॄज, िस दाथनगर, हातजोड ते मरघाट पयत रटे नींग वॉलसह रःता व नाली करणे.भाग–4 ( .25
ल )
96) ूभाग बं.37 मधील न वन कौठा येथील मारोती घ गडे यांचे घर ते िनतीन ज धळे यांचे घरापयत िसिस रोड व नाली बांधकाम
करणे ( . 10 ल )
97) ूभाग बं.37 मधील जुना कौठा येथील पा या या टाक पासुन बनाजी बारसे यां या घरासमो न ते बौ द वहाराकडे जाणारा
सी.सी. रोड करणे. ( .15 ल )
98) ूभाग बं.32 मधील ौी साखरे यां या घरापासून ते म यार ग ली रोडपयत सीसी रोड व नाली करणे. (10 ल )
99) नावघाट बु द वहार ते गौतमनगर बु द वहार पयत सीसी रोड करणे. (10 ल )
100) गौतम नगर ते रं या यांचे कराणा दकानापयत
सी.सी. रोड बांधणे. ( .25 ल )
ु

101) बाजीराव नगर येथील मेनरोड नं.44 ते ौी खाडे यांचे घरापयत सी.सी. रोड करणे. ( .25 ल )
102) ूभाग बं.39 मधील िसडको एन.ड .41 भागाम ये शशीकांत हाटकर, भगवान जोगदं ड व कमलबाई खंदारे यांचे घराजवळ मोकळया
जागेत सीसी लॅटफाम करणे.( .20 ल )

103) ूभाग बं.20 मधील गोवधनघाट टे कड नद या कडे ने सुर ा िभंत बांधणे. भाग -4 ( .25 ल )
104) ूभाग बं.36 म ये लातूर रोड ते नारायण पोवळे यांचे घर माग मारोजी वंजारे यांचे घरापयत रः याची व चौक सी.सी. रःता
ं द करण करणे. (10 ल )
105) ूभाग बं.36 मधील हार चंि मोळके यांचे घरापासून िशवाजी भुरे, नामदे व सुयवंशी माग वसरणी मेनरोडपयत आरसीसी नाली व
सीसी रःता करणे ( .10 ल )
106) ूभाग बं.36 मधील िभमवाड बु द वहार ते आनंदा पवार यांचे घरापयत सीसी नाली व रोड करणे. ( .10 ल )
107) ूभाग बं.36 मधील भाःकरे नगर बु द मुत प रसरास कंपाऊंड वॉल व िसिस लॅटफॉम तयार करणे. ( .10 ल )
108) ूभाग बं. ३६ म ये आंबेडकरवाद िमशन ते बबन गजभारे यांचे घरापयत सीसी रोड व नाली करणे. ( .10 ल )
109) ूभाग बं.37 मधील न वन कौठा येथील बौ द वहारापासून ते जबीभाई यांचे घरापयत िसिस रोड बाधकाम करणे.( .10 ल )
110) ूभाग बं.37 मधील वरभिनगर येथे ौी वजय गायकवाड यां या घरापासून ते िभमराव धाकवाडे यां या घरापयत सीसी रोड
करणे. ( .15 ल )
111) ूभाग बं.37 मधील ूभाग बं.37 म ये ौी िभगानीया यांचे घरापासून ते राजू डलगच
ु
यां या घरापयत सीसी रोड करणे.( .10
ल )
112) ूभाग बं.37 मधील न वन कौठा नालंदा बु द वहार ते कुशीनगर पयत सीसी रोड करणे. ( .15 ल )
113) ूभाग बं.38 म ये नागलोक बु द वहारास क पाउ ड वॉल करणे. ( .25 ल )
114) ूभाग बं.39 मधील िसडको एन.ड .41 भागाम ये दशरथ कंधारे , शेख बशीर व कांबळे यां या घराजवळ मोकळया जागेत सीसी
लॅटफाम करणे.( .20 ल )
115) ूभाग बं.39 मधील िसडको एन.ड .41 भागाम ये शेख नजीर, रमेश लांडगे व शेषेराव नवघरे यां या घराजवळ मोकळया जागेत
सीसी लॅटफाम करणे.( .15 ल )
116) ूभाग बं.39 मधील िसडको एन.ड .41 भागाम ये ूकाश ससाणे, बळ राम कांबळे व शेख रोशन यां या घराजवळ मोकळया जागेत
सीसी लॅटफाम करणे. ( .20 ल )
117) ूभाग बं.39 मधील िसडको एन.ड .41 भागाम ये अशोक काळे , िनतीन कदम, र व सावंत व रमाकांत चौदं ते यां या घराजवळ
मोकळया जागेत सीसी लॅटफाम करणे. ( .20 ल )
118) शाहनगर
येथील एकनाथ लोहकरे यां या घरापासून ते सुरेश गजभारे यां या घरापासून ते गणपत भदरगे यां या घरापयत सीसी
ू
रोड व नाली बांधणे ( .12 ल )

119) शाहनगर
येथील दपक नंदनवरे यां या घरापासून ते काटकर बाई यां या घरासमो न गवळे बाई यां या ग लीपयत सीसी रोड
ू
करणे. ( .6 ल )

120) ूभाग बं.40 मधील रामापूरे यां या ग लीतील लाकड अडयापासून ते शंकर गोगदरे यां या घरापयत सीसी रोड करणे. ( .7
ल )

(५७)
121) वाघाळा बौ द वहारा या पाठ मागे अशोक कंधारे यांचे घर ते राजू गायकवाड यां या घरापयत सीसी रोड करणे. ( .7 ल )
122) ूभाग बं.40 मधील मीरानगर म ये आनंदा हाटकर यांचे घर ते िशंदे यांचे घरापासून ते बोईनवाड यांचे घरापयत सीसी रोड
करणे. ( .12 ल )
123) वाघाळा म ये केशव िनखाते यांचे घर ते आनंदा पंड त यांचे घरापयत सीसी रोड करणे ( .6 ल )
आरसीसी नाली व िसिस रोडचे बांधकाम करणे/
124) ूभाग बं.1 मधील वजयनगर पाट ते बाबू सुयवंशी यांचे कराणा दकानापयत
ु
कांबळे सोपान यांचे घर ते सुव यांचे घरापयत आरसीसी नाली व िसिस रोडचे बांधकाम करणे ( .10 ल )

125) ूभाग बं.2 मधील नालंदानगर भरणे ते कायंदे यांचे घरापयत आरसीसी नाली बांधकाम करणे. ( .5 ल )
126) ूभाग बं.2 मधील नालंदानगर रफ क यांचे घरापासून मेनरोड पयत आरसीसी नाली करणे. ( . 5 ल )
127) ूभाग बं.3 मधील पांडु रं गनगर येथील अंतगत सी.सी.रोड करणे.( .15 ल )

128) ूभाग बं.3 म ये पांडु रं गनगर येथील से नेज व आरसीसी नाली करणे.( .15 ल )
129) ूभाग बं.20 म ये िमल

लब चौरःता ते पोिलस हे ड

वॉटरची कंपाऊंड िभंत (िभमघाट) रोड येथे िसिस रोड करणे. ( .25 ल )

130) ूभाग बं.20 म ये गोवधनघाट टे कड भागात रःते व नाली करणे ( .10 ल )
131) ूभाग बं.36 म ये िनवृ ी पोवळे यांचे घरापासून महा मा फुले चौका पयत आरसीसी नाली व रःता करणे ( .8 ल )
महापौर

आज या सभेचे कामकाज संप यामूळे आजची सभा संप याचे ज हर कर यात येते.

शेवट रा िगत

ःवा र त/नगरसिचव
नावाशमनपा नांदेड

हण यात आले.

ःवा र त/महापौर
नावाशमनपा नांदेड

