नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
(अथसंक पीय वशेष सभा)
मंगळवार, द.२४.३.२०१५ रोजी सकाळ

११.०० वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची अंदाजपऽक य

वशेष

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.अ.स तार अ.गफुर.महापौर
सवौी ौीमती/
च हाण आनंद शंकरराव

कदम गंगाबाई नारायणराव

क याणकर बालाजी द तराव

सातेलीकर ौीिनवास आश ना

ःवामी शैजला कशोर

पवळे उमेश दे वराव

कोकाटे नागाबाई भुजग
ं राव

कंठे वाड स वता मारोतराव

फा ख अली खा इिलयाज खॉ

अंजम
ु बेगम शेख अफरोज

क याणकर बालाजी दे वदासराव

आनेवार गंगासागर संद प

भवरे कशोर दामोधर

ूमोद मुरलीधराव खेडकर

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 कमलाबाई रामःवामी

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

र जयाबेगम अयुबखान

गाडगे शंकर जयवंतराव

दे शमूख वैशाली िमिलंद

गायकवाड अंजली सुरेशराव

दे शमूख बालासाहे ब गंगाधराव

स.इतरत फातेम स.मजहर
ु हसे
ु न

गफारखान गुलाम महमंद खान

धबाळे गणपतराव िभवाजी

अनुजा अिमतिसंह तेहरा

योती महि खेडकर

नवाब गु िमतिसंघ ब-यामिसंघ

िगल सर जतिसंध पंजाबिसंघ

अ.हबीब अ.र हम बागवान
अ.फसीया बेगम

बपाशा बेगम स.विलवो द न

फरदोस

आसीयाबेगम अ.हबीब बागवान

स.शेर अली स.महे बुब अली

कुरे शी चॉदपाशा खाजा

तेहसीन बेगम अ.समद

फा ख हसे
ु न कािसम साब

कोकुंलवार लआमीबाई राखेवार

राखेवार सितष शेष पा

कुरे शी शफ अहे मद

चाऊस हसीना बेगम साबेर

अ.लितफ अ.मजीद

ज कया बेगम स.मुखतार

गु खुद सुंदरलाल कशनलाल

खोमणे सुदशना महे श

गायकवाड वैजयंती िभमराव

मोरे संजय गंगाधरराव

अिभषेक सौदे

काकडे िसंधू पांडूरं ग

दे शमूख मंगला गजानन

िचखलीकर सं दप सुभाषराव

रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह

कशोर यादव

सौ.लिलता मुंकुंदरा बोकारे

वनय वँवांभरराव पाट ल

जमदाडे क णा िभमराव

घोगरे इं दबाई
िशवाजीराव
ू

येवनकर वजय हराचंद

कदम वँवास बालाजी

अड.बन शाम वामनराव

अल केसर हसन बन उमेद

काबरा रामनारायण रामदे व
सभे या अ य ःथानी मा.ौी अ.स तार अ.गफुर ,महापौर हे होते तसेच ौी सुशील खोडवेकर आयु त,ौी र ाकर वाघमारे ,
उपआयु त, ूशासन,ौी कोलगणे, मु य लेखाप र क, सौ.िमरा कुलकण , मु य वै कय अिधकार , ौी आलुरकर, स.संचालक,
नगररचना.ौी वजय मुंढे, स.आयु त, आरो य, ौी िगर ष कदम, अिभयता. ौी अंधारे , व महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु त, व
सव वभाग ूमुख उप ःथत होते.
सुरवातील नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामू हक िगत
महापौर.

ःथायी सिमतीची सभापती ौी
कमचा-याचे ःवागत क न

हण यात आले.

वनय पाट ल िगरडे , आयु त, सव स.सदःय, अिधकार

आज या अंदाजपऽक य वशेष सभे या कामकाजास सुरवात कर यात येते.

(२)
अशोक उमरे कर

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे पशु वै कय अिधकार ौी रईसो द न याचे वड ल अहे मो द न यांचे
नुकतेच Ðहदय

वकाराने द:ु खद िनधन झाले

यावी.

अस यामूळे

या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे तसेच महारा

गफार खान

यांना भावपुण ौ दांजली अपण कर यात

रा याचे माजी उपमु यमंऽी ,रा वाद प ाचे जे

आर.आर.पाट ल (आबा) यांचेह द:ु खद िनधन झा यामूळे

यांना

ु मृत पावली
यांची दोन मुले जळन

लागून घरातील नवरा बायको व

नेते

तसेच खुदवईनगर भागातील घरास आग
यानाह भावपुण ौदांजली अपण

कर यात यावी.
सर जतिसंघ िगल

महारा

रा याचे माजी गृहमंऽी आर.आर.पाट ल यांचे द:ु खद िनधन झा यामुळे

यांना भावपुण ौदांजली

अपण कर यात यावी.

महापौर

सामा जक कायकत अहे मो द न, माजी उपमु यमंऽी आर. आर. पाट ल, व खुदवईनगर येथील घरास आग
लागून

या

मृतपावले या य

ना भावपुण ौ दांजली अपण कर यात येते.

ठराव ब. १६८

ठराव

नांवामनपाकेतील पशु वै कय अिधकार ौी रइसो द न यांचे वड ल अहे मो द न यांचे नुकतेच –हदय वकारा या ितवृ झट याने
द:ु खद िनधन झालेले अस यामूळे

यांना ह नांवामनपाकेची सवसाधार ◌ा

कुंटंु बावर ओढावले या दःखात
सहभागी होते.
ु
ठराव ब. १६९

महारांश रा याचे

नेते आर.आर.पाट ल,(आबा) यांचे अ पशा आजाराने

यांना ह नांवामनपाकेची सवसाधारण ्

ओढावले या दःखात
सहभागी होते.
ु
ठराव ब. १७०

सभा भावपुण ौ दांजली अपण करते. तसेच

मृ यृ झाला

अस यामूळे

यांना

ू घे यात आले
ते माईक काढन

यामूळे स.सदःयांना आपले ू

महारा

मांड यास ऽास होत आहे . माईक शोभेसाठ

खुलासा कर यात यावा.

शासनाने नांवामनपाकेचे जे

महारा

महारा

द कायवाह कर यात यावी.

सदःय ौी सर जतिसंघ िगल यांची ौी
केली

याब दल

सचखंड

हजुर सा हब

याचे अिभनंदन कर यात यावे.

शासनाने रा याचे माजी मु यमंऽी ौी अशोकरावजी च हाण यां या िशफारशीनूसार नांवामनपाकेचे

जे , अनुभवी

कॅपेबल सदःय ौी सर जतिसंघ िगल यांची ौी

बोडा या सदःय पद िनयु
वरििसंघ गाड वाले

नंतर

ू टाक यात आली यास
ू येक स.सदःयांचे टे बलावर माईकची यवःथा होती नंतर ती यव ःथा का काढन

अबचलनगर नांदेड बोडा या सदःय पद िनयु
गफार खान

यांची प ी, व

सभा भावपुण ौ दांजली अपण करते. तसेच

कोण जबाबदार आहे याची वभािगय चौकशी क न संबंिधता व
दप कंसह रावत

यांचे तसेच

सवसाधारणसभेत स.सदःयांना बोल यासाठ टे बलवर ःवतंऽ माईकची यवःथा कर यात आली होती

लाव यात आलेले होते काय याचा
गफार खान

घरास आग लागून या आगीम ये

ह नांवामनपाकेची सवसाधार ◌ा

यां या कुंटंु बावर ओढावले या दःखात
सहभागी होते.
ु

रामनारायणजी काबरा

नुकतेच दःखद
ु

यां या कुंटंु बावर

ठराव

नांवामनपा ह द तील ूभाग ब.२६ खुदवईनगर येथील नागर काचे
लहान दोन मुलांचा

यां या

ठराव

माजी उपमु यमंऽी व रा वाद प ाचे जे

िनधन झालेले अस यामूळे

सभा भावपुण ौ दांजली अपण करते. तसेच

केली

याब दल

शासनाने महानगरपािलकेचे जे

अनूभव, काय मता
महानगरपािलकेचे

होते

सदःय ौी सर जतिसंध िगल यांची ौी
यांनी

ल ात घेवून शासनाने
सदःय

अस यामूळे

हजुर सा हब अबचलनगर, नांदेड

याचे अिभनंदन कर यात यावे.

अबचलनगर नांदेड बोडा या सदःय पद िनयु
ौी िगल हे यापुव ह बोडाचे सदःय

सचखंड

ते

सचखंड

केली ह बाब महानगरपािलके या

ीने भूषणाःपद आहे ,

यावेळ चांगले काम केलेले अस यामूळे
याची सदसय पद
गु

दारा

बोडा या

िनयु
बैठक त

हजुर सा हब
यां या कामांचा

केलेली आहे . ौी िगल
महानगरपािलकेची

व

महानगरपािलके या
सभेत गु

दारा बोडाची बाजु मांडून बोड व महानगरपािलका दवा
ु

हणून काम करतील,

याचे अिभनंदनाचा

ूःताव एकमताने पास कर यात यावा.
अंजली गायकवाड

ौी सर जतिसंघ िगल याची ौी
झा याब दल

सचखंड

हजुर सा हब अबचलनगर नांदेड बोडा या सदःय पद िनयु

याचे अिभनंदन कर यात यावे.

(३)
सर जतिसंघ

िगल

ौी

सचखंड

हजुर सा हब अबचलनगर नांदेड बोडा या सदःय पद माझी

दपकिसंह रावत ,ौी गफार खान व सभागृह नेते ौी
मांडला

याब दल मी

पाट ल खतगांवकर यांनी

शासनाने चौदा वषानंतर ौी

सचखंड

हजुर सा हब अबचलनगर, नांदेड बोडा या सदःय पद

आभार

य

गु

दारा

बोडावर

सदःय

हणून

व खा.ौी रावसाहे ब दानवेजी यांनी ौी
माझी िनयु

काम

कर त

केली

याबदल मी

असतांना

गु

यांचेह

दारा

बोड

हणून मी कर ल यात शंका नाह .सभागृहाने माझे अिभनंदन केले

सभागृहाचा मी आभार आहे .

गु

हजुर सा हब

केले या िशफारशीनुसार रा याचे मु यमंऽी मा.ना.ौी दे विजी फडणवीसजी

महानगरपािलका यांचेतील दवा
ु
महापौर

सचखंड

ज हयाचे लोक ूय नेते माजी खासदार ौी भाःकररावजी

,महसुल मंऽी मा.ना.ौी एकनाथराव खडसेजी,भाजप ूदे शा य
करतो.

झा याब दल ौी

वरििसंघ गाड वाले यांनी जो अिभनंदनाचा ूःताव

याचे आभार मानतो. महारा

अबचलनगर नांदेड बोडाचे गठन केले आहे .

िनयु

दारा बोड हा धाम क बोड असून

व

याबदल

याम ये कोण याह राजक य प ाचा हतसंबध नाह .शासनाने ौी

सर जतिसंध िगल यांचे सामा जक व धाम क काय,अनुभव
अबचलनगर नांदेड बोडा या सदःय पद िनयु

ल ात घेवून ौी

सचखंड

केली हे अिभमानाःपद आहे . याब दल

हजुर सा हब
याचे अिभनंदन

कर याचा ूःताव पार त कर यात येतो.
ठराव ब. १७१

ठराव

महारा
यापुव गु

शासनाने

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे जे

दारा बोडावर सदःय

बोडा या सदःय पद िनयु

हणून केले या कामाचा अनुभव

केली ह बाब

ल ात घेवून

यांची ौी

सचखंड

हजुर सा हब अबचलनगर नांदेड

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेला भुषणाःपद असून ते गु

महानगरपािलकेची व महानगरपािलके या सभेत गु
अपे ा बाळगुन

सदःय सर जतिसंध िगल यांचे सामा जक ,धाम क काय, व

दारा बोडाची बाजु मांडून बोड व महानगरपािलका दवा
ु

दारा बोडा या बैठक त

हणून काम करतील अशी

यांचे ह नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची वशेष सभा सवानुमते अिभंनदन करते.

अनुजा तेहरा

नुक याच ूभाग ब.१२ (ब) िशवाजीनगर कर ता झाले या
उमेशिसंह च हाण हे ूचंड मताने
यास सभागृहाने मा यता

वरििसंघ गाड वाले
महापौर

पोट िनवडणूक त रा ीय कॉमेसचे उमेदवार ौी

िनवडू न आले अस यामूळे

याचे अिभनंदनाचा ूःताव

मी मांडत आहे

ावी.

ौी उमेश च हाण यांचे अिभनंदना या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे .
ूभाग ब.१२ (ब) िशवाजीनगर कर ता झाले या

पोट िनवडणूक त रा ीय कॉमेसचे उमेदवार ौी उमेशिसंह

च हाण हे ूचंड मताने

याचे अिभनंदन कर यात येते.

िनवडू न आले

ठराव ब. १७२

यब दल
ठराव

नुक याच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या
रा ीय कॉमेसचे उमेदवार ौी उमेशिसंह च हाण हे ूचंड मताने

ूभाग ब.१२ (ब) िशवाजीनगर कर ता झाले या
िनवडू न आले

याब दल

पोट िनवडणूक त

यांचे ह नांवामनपा वशेष सभा सवानुमते

अिभनंदन करते.
महापौर

भारतीय जनता पाट चे महानगर अ य

डॉ ौी धनाजीराव दे शमुख यांनी केले या िशफारशीनूसार

अिभषेक सौदे यांना नांवामनपाकेत भारतीय जनता पाट चे गटनेते
सभागृहाने नोद

यावी,ौी अिभषेक सौदे यांचे

ठराव ब. १७३

अिभनंदन क न

हणून मा यता दे यात आली

यांचे ःवागत कर यात येते.

याची

ठराव

नांवामनपाकेचे सदःय ौी अिभषेक सौदे यांना नांवामनपाकेत भारतीय जनता पाट चे गटनेते
घेवून ौी अिभषेक सौदे यांचे
स.शेर अली

ौी

हणून मा यता दे यात आली न द

ह नांवामनपा वशेष सभा सवानुमते अिभनंदन करते.
हणून व दे गलुर नाका चौक कॄःथान

है दरबाग दवाखाना क डवाडा

हणून घो षत कर यात यावा

अशी

मागणी आ ह करत आहोत ,
(एमआयएमचे सव सदःयानी
महापौर
स.शेर अली

एमआयएम या सदःयांनी

हातात फलक घेवन
ू महापौरां या टे बलासमोर बसून धरणे धरली.)
सं वधािनक प दतीने आप या जागेवर जावून आपले ूभागातील

ू

मांडावे महापौरां या समोर धरणे यो य नाह .सदःयांनी आप या जागेवर जावून आपले ू

गु

ता ग द २००८ अंतगत है दरबाग येथे गर ब अ पसं याक नागर कासाठ

दडकोट

मॅटरिन ट दवाखा याचे इमारतीचे बांधकाम कर यात आले परतु अ ाप दवाखाना सु
नाह या दवाखा या या प रसरात मोकाट जनावरे फरत आहे हा दवाखाना सु

वकासाचे
मांडावे.

पये खच क न
कर यात आलेला

(४)
होणार आहे कंवा नाह . दे गलुर नाका ते इदगाह अनेक दवसापासुन खोदन
ु ठे वलेला आहे या रः याचे काम
कधी पुण होणार याचा खुलासा कर यात यावा.

अल केसर हसन
स.शेर अली

दे गलुर नाका रः याचे काम पुण का कर यात येत नाह

जू या नांदेड शहरात एकाद आग लाग यास वेळेवर अ नीशमन वाहने वेळेवर येत नस यामूळे आगीचे
चा मृ यू झाला आहे

यामूळे जू या नांदेड शहरात

आयु

अ नीशमन कि सु

कर यात यावे.

दे गलूर नाका रः याची मी तीन वेळेस पाहणी केली ,पोिलस अिध कांशी चचा केलेली आहे ,रः याचे
कामासाठ काह तां ऽक अडचणी येत आहे .

वनय गुरम

यावा.

ू नागर कांची ज वत हानी होत आहे . आठ दवसापुवी एका घरास आग लागून एकाचा घरातील
ूमाण वाढन
३ य

आयु

याचा खुलासा कर यात

पाणी पुरवठा पाईप लाईन द ु ःतीची काम अगोदर पुण करणे

आवँयक आहे ,पाईप लाईन द ु ःतीचे काम पुण क न क न रःताचे काम

दवाखाना व अ नीशमन कि सु

कर यास काय अडचण आहे .

वर त सु

कर यात येईल.

खुदवईनगर, है दरबाग,दे गलुर नाका याभागात जवळपास एक लाख लोकसं या आहे याभागासाठ दवाखाना
आवँयक असून.महानगरपािलकेचे आवँयक तो कमचार वग नाह .

या दवाखा याकर ता लागणारे व वध

प आपणास व वध पदाची िनिमती करावी लागणार आहे .
स.शेर अली

महानगरपािलकेकडू न शासनाकडू न

दवाखाना सु

करणे श य नसेल तर एनजीओ कडू न सु

कर यात

यावा.
महापौर

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत भारतीय जनता प ाचे गट नेते
मा यता दे यात आली

हणून ौी अिभषेक सौदे यांना

याचे अिभनंदन कर यात येते.

( मा. महापौर यांनी भारतीय जनता प ाचे गट नेते ौी अिभषेक सौदे यांना पुंपगु छ दे वून

यांचे

अिभनंदन केले.)
डॉ .क णा जमदाड

आठ दवसापुव म हला व क याण सिमतीचे सभापती ,उपसभापती व सिमतीचे सदःयांनी सकाळ ११.३०
वा है दरबाग येथील दवाखा यास भेट दली असता दवाखा यात एकाह कमचार उप ःथत न हते , वै कय
अिधकार ह अिधकार उप ःथत न हते.

र जया बेगम

है दरबाग दवाखा यात आ ह भेट दली
न हते

याचे व

यावेळ वै कय अिधका-यासह इतर कोणतेच कमचार उप ःथत

द िशःतभंगाची कायवाह कर यात यावी.

महापौर

मु य वे कय अिधका-यानी दवखानयात अनुपिसथत असले या सव कमचा-यां व

द िशःतभंगाची

फा ख अली खा

२००८ ला गु

ता ग द अंतगत या दवाखा याचे काम पुण कर यात आले आठ वष होवूनह आज पयत

दवाखाना सु

झालेला नाह . या दवाखा याकर ता लागणारे

कायवाह करावी
व वध वै कय सा ह य ,मिशनर ज खरे द

कर यात आलेले असून ते आज धुळखात पडलेली आहे तीचा काह उपयोग होत नसेल तर
वक यात यावी
महापौर

.शासन दवाखाना सु

भंगारम ये

कर त नसेल तर हा दवाखाना चालू कर यात येणार नाह काय

, कती दवस शासनाची वाट पहावयाची

है दरबाग येथील दवाखाना शासनामाफत चाल व यासाठ सवसाधारण सभेने मा यता

दलेली आहे पंरतु

यावर अ ाप अमलबजावणी झालेली नाह .ौी शेर अली यांनीह याबाबत दोन वेळेस सवसाधारण सभेत
ूसताव मांडला होता. आयु ांनी िनणय धे याचा अिधकार आहे
आयु

यांनी लवकर िनणय

यावा.

सौ.जमदाडे मॅडम यांनी है दरबाग येथील दवाखा यात वै. अिधकरार व इतर कमचार उपिसथत नस याची
तबार केलेली आहे . संबंिधताना कारणे दाखवा नोट स दे वून िनयमाणे

यांचे व

द कायवाह कर यात

येईल.
दपकिसंह रावत

िशवसेना प ाचे वतीने ८ माच रोजी िशवजयंती साजर

कर या या

िशवाजीनगर भागात िशवजयंतीचे पोःटर लाव यात आले होते परं तु ूभार
का काढले यांचे ःप ीकरण आयु

साहे बांनी

बकेट कोच असतांना

याना

दवशी

े ऽय अिधका-यांनी ते पोःटर

ावे. े ऽय अिधका-यांना पोःटर काढ यासाठ आयु ांचे काह

आदे श होते काय ौी िशवाजी डहाळे हे बकेट कोच असतांना
काय ते

िनिम याने आद या

िनयमाूमाणे

यांना असे पोःटर काढ याचे अिधकार आहे त

े ऽय अिधकार यापदावर काम पाह याचे आदे श

दे ता येतात काय धाम क कायबमाचे थोर पु षां या जयंतीचे पोःटरला कोण याह ूकारचा जा हरात कर
आकार यात येवू नये असा सवसाधारण सभेचा ठराव आहे
ए ूलला िभम जयंती आहे

यानुसार पोःटर लाव यात आले होते. १४

यावेळेसह अशीच कायवाह कर यात येणार आहे काय

(५)
ूमोद खेडकर

ौी िशवाजी डहाळे यांची नेमणूक ह
असतांना

यांना अतां ऽक

बकेट कोच

े ऽय अिधकार

हणून झालेली असून ते तां ऽक ःव पाचे पद आहे असे

हणून काम कर याचे आदे श दे ता येते काय .याचा खुलासा

कर यात यावा.
सर जतिसंघ िगल

छऽपती िशवाजी महाराज यांचे ब दल आ हाला िनतांत आदर आहे . जा हरात बॉनर लाव याचे संदभात
महापौर ौी अ.स ार यांचे अ य ते खाली बैठक

झाली होती

यावेळ धाम क कायबमाचे व रा पु षां या

जयं या िनिम य रतसर परवानगी घेवून वना शु क फलक बॅनर लाव याचा िनणय घे यात आला होता
यािनणयास सभागृहाने मा यता

दलेली आहे याबाबत काह

शंका असेल तर महापौर आयु

यांना

वचारावे ते उ र दे तील.
वनय गुरम
दपकिसंह रावत

या

े ऽय अिधका-यांनी िशवजयंतीचे बॅनर काढले

या अिधका-या व

द कायवाह कर यात यावी.

आ ह छऽपती िशवाजी महाराजांचा अपमान होवू दे णार नाह . सवसाधारण सभेने जो ठराव केला होता
याचे भान ठे वावयास पा हजे. फलक काढावयाचा होता तर िशवसेनेचे नगरसेवक, आमदार, ज हा ूमूख

यांना फोन क न याची क पणा दे वून काढावयास पा हजे होती. िशवसेना प ाचे वतीने साजर कर यात
येणा-या िशवजयंतीचे फलक काढ यात येते इतर प ाचेवतीने
जयंतीचे फलक काढ यत येत नाह .िशवाजीनगर भागात इतर
नाह . फ

साजर कर यात येत असले या

िशव

प ाचे फलक होते ते का काढ यात आलेले

िशवसेनेचेच फलक का काढ यात आले. याचा खुलासा कर यात यावा.

अशोक उमरे कर

िशवसेनेचे बॅनर काढले

यावेळ

यांचे बाजूला खा.ौी अशोकरावजी च हाण साहे बाचे बॅनर होते.

उमेशिसंह च हाण

सभागृहाची दशाभूल कर याची गरज नाह .या सभागृहात
गरज नाह , कारण िनयामाूमाणे

खा.ौी अशोकरावजी च हाण

याचे नाव घे याची

रतसर परवानगी घेवन
ू फलक लाव यात आलेला आहे . आ. ौी हे मंत

पाट ल याचे नांवाचा जो फलक लाव यात आला होता तो रतसर परवानगी घेवून लाव यात आला होता
काय याचा खुलासा कर यात यावा.
ूमोद खेडकर
महापौर

बॅनर बाबत आयु ांनी खुलासा सादर करावा.
े ऽय अिधकार मागील सात आठ वषापासुन

एकाच

े ऽय कायालयात काम कर त असतात

बद या कर यात या यात. रमजान सणा या िनिम याने लाव यात आलेले बॅनर सु दा

वर त

े ऽय अिधका-यांने

ु
काढन
टाकले होते. क णा या भावना दखव
यात येत असेल तर संबंिधत अिधका-या व
ु

द कायवाह

कर यात यावी. चुक या जागेवर बॅनर लाव यात आले असेल तर संबंिधतांना फलक काढ यासाठ व तो
यो य जागेवर लाव यासाठ कळ व यात यावे.

आयु

मा.महापौरांनी सुच व यानुसार लवकरच सव

े ऽय अिधकार

यां या बद या कर यात येतील. पाणी

पुरवठा का.अिभयं याची बदली झा यामुळे ता पुर या ःव पात मनपा अिभयं याकडे अित र

पदभार

दे यात आला. महानगरपािलकेकडे अिधकार व अिभयं याची सं या कमी अस यामुळे अित र

पदभार

दे यात येत आहे त. आकृ तीबंधानुसार र

पदावर नेमणुका कर याची कायवाह कर यात येईल. जा हरात

फलका या बाबतीत यापुढे सु ूम कोटाचे आदे श, रा य शासनाचे आदे श, महानगरपािलका अिधिनयमातील
तरतुद व महानगरपािलकेचा ठराव या सव बाबीचा आदर क न बॅनर काढणे या संदभात कायवाह कर यात
येईल. िशवसेना प ाचे बॅनर चुक ने काढ यात आले

याब ल मी दलगीर आप या भावनांचा आदर क न

या ूकरणाची चौकशी क न कायवाह कर यात येईलत
ूमोद खेडकर

झोनल अिधका-यां या ये या आठ दवसात बद या कर यात या यात. आयु

बाळासाहे ब दे शमुख

ःव छता िन र कां याह बद या कर यात या यात.

नवलकुमार पोकणा

मागील दोन वषापुवी मगनपुरा भागातील अितबमण हटव याची मागणी केली होती परं तु अ ाप अितबमण

सदःयांची बैठक घेतली होती,

हट व यात

आलेले

बांधकामां व
संबंिधतां व
संजय मोरे

नाह .

द कायवाह

यावेळसह आ ह मागणी केली होती.

अितबमण
न कर यासाठ

हटाव

पथकातील

५० हजार

एका

चतुथौेणी

कमचा-यांनी

अनािधकृ त

. घेतलेले आहे . याचे मा याकडे पुरावे आहे त.

द काय कायवाह कर यात येत आहे .

महानगरपािलकेत जे इमारत िन र क आहे त ते १० वी १२ वी पास आहे त
िन र क

साहे बांनी िशवसेना भाजप

पद

दले

आहे .

या

पदावर

किन

अिभयं याची

नेमणुक

यांना
कर यात

पदो नतीने इमारत
यावी

जेणेक न

महानगरपािलकेचे उ प न वाढे ल व अनािधकृ त बांधकामांना आळा बसेल.
ूमोद खेडकर

महानगरपािलकेत तां ऽक पदावर कायरत कमचा-यांना अतां ऽक पदावर काम कर याचे आदे शीत कर यात
आलेले आहे ते चुक आहे

यांना

यां या मुळ पदावर पाठ व यात यावे.

(६)
आयु

स.सदःयां या भावनांचा आदर क न एक दोन म ह यात
आहे

उमेशिसंह च हाण

यांना

या कमचा-यांची नेमणुक

या पदावर झालेली

यां या मुळ पदावर आण यात येईल.

१४ ए ूल रोजी डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर जयंती अस यामुळे शहरातील सव दिलत वःतीतील पथ दवे चालु
कर यात यावे, साफसफाई कर यात यावी व दनांक १३-१४ ए ूल रोजी िनयमीत पाणी पुरवठा कर यात
यावा.

अंजली गायकवाड

धाम क व सामा जक कायबम नेमके कोणते त सांगा 14

ए ूलला

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर जयंती असून

महापु षां या जयंती िनिम य तीन दवस बॅनर पोःटर वना शु क लाव याची परवानगी दे यास मा यता
दे यात आली अस यामूळे तीन दवस वनाशु क आंबेडकर जयंतीचे फलक लाव यास परवानगी दे यात
यावी.डॉ.बाबासाहे ब आंबेडक जयंती अस यामूळे १४ ए पंल पुव
सर जतिसंघ िगल

कर यात यावेत अशी मागणी आहे .

सभागृह नेते वरििसघ गाड वाले, वरोधी प

नेत दपकिसंह रावत यांनी शासनाने माझी गु

सदःयपद िनवड के याब ल अिभनंदनाचा जो ूःताव मांडला
सभागृहानी अिभनंदनाचा ठराव एकमताने पास केला
यांचे अभार मानतो. गु

दारा

यां याकडे िशफारस केली होती.

याब ल सव स.सदःयांचे व महापौर ौी अ दल
ु स ार
झालेली आहे . ती राजक य य

कर यासाठ माजी खासदार

उमेश च हाण

बीएसयुपी

यानुसार माझी िनवड झालेली आहे .

याब ल मी ौी भाःकररावजी पाट ल

खासदार ौी रावसाहे बजी दानवे यांनी महारा ाचे मु यमंऽी ौी दे वेिजी

हणुन काम कर न महानगरपालकेचे जे ू
घराचे

बांधकामासाठ

दारा बोडापुढे मांड न व गु

गु

दाराची

जागा

महानगरपािलकेस

हःतांतर त

यांचेकडू न

यामुळे

यांनी
यां या व

कर यासाठ

यांचे व

दात तबार केली

यांना ऽास दे यात

यांचे घरचे बांधकामसु दा अनािधकृ तपणे झालेले आहे .

दह काय कर यात यावे.

ूभाग ब.38 व 39 म ये मोठया ूमाणात मोकळया जागा असुन

या जागेत

यायामशाळा, उ ान

वकसीत कर यात यावे. तसेच ूभाग ब.39 म ये एन ड -41 येथील मोकळया जागेत फं
बांधकाम कर यात यावे. याक रता अंदाज पऽकात तरतुद कर यात यावी.
ःथायी सिमती सभापती यांनी िशवजयंती िनिम य सांःकृ तीक कायबम व
.३ ल ची तरतुद केली

वनय गुरम

ौी

यां या सदिनका अनािधकृ त

हणुन सुडबु द ने हाडिशप ूिमयम योजनेअत
ं गत दं ड वसुल क न वनाकारण

येत आहे .

दारा

करावेत.

व जराबाद भागात सदिनकेम ये अनेक वषापासुन लोक राहतात.
आहे

लिलता बोकारे िशंदे

आहे त ते गु

दारा बोड व महानगरपािलका

आहे त ते महानगरपािलकेपुढे मांडेल.

सर जतिसंघ िगल यांनी ूय
अशोक उमरे कर

हणुन

ौी भाःकररावजी पाट ल खतगावकर,

फडणवीस यांचे अभार मानतो. तसेच या सभागृहास अ ासन दे तो क मी गु
बोडाचे जे ू

यांचे अभार मानतो. तसेच

खासदार ौी रावसाहे बजी दानवे यांनी महारा ाचे मु यमंऽी ौी दे वेिजी फडणवीस

खतगावकर, भाजपचे ूदे श अ य
यांचा दवा
ु

दारा बोडाचे

दारा धाम क बोडावर केले या कामा या अनुभवावर, सामा जक व धाम क

कायामुळे झालेले आहे . माझी िनयु
भाजपचे ूदे श अ य

याब ल मी

धाम क बोडावर माझी जी िनयु

झालेली नसुन मी यापुव गु

सव सफाई मजुराचे कमचा-याचे पेमट

याब ल मी

यांचे अिभनंदन करतो.

ूभागात होत असले या अनािधकृ त बांधकामा व
अनािधकृ त बांधकामाचे

द कायवाह

ौी

शन हॉलचे

वनय पाट ल सभापती

या यानमालेचे आयोजनासाठ

कर यासाठ

इमारत िन र क आ ण,

वभाग ूमुख ौी अटकोरे यांचेकडे वारं वार तबार क न ह ते कायवाह कर त

नाह त.
डॉ.क णा जमदाडे

मागील सभेत लातुर रःता डॉ.बाबासाहे ब आंबेडर चौकाचे सुशोिभकरण क न

या ठकाणी अशोकःतंभ

उभार यासाठ ूःताव मांडला होता. ते हा या कामासाठ १ कोट ची तरतुद कर यात आली होती परं तु
अ ाप काम झालेले नाह

कर ता संबंिधत अिधका-याना आदे श दे वुन डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर चौकाचे

सुशोिभकरण अशोकःतंभ उभार याचे काम

वर त पुण करावे. संबंिधत अिधका-यांनी काय कायवाह केली

याचा खुलासा कर यात यावा.
वरििसंघ गाड वाले

स.सदःयांनी अनािधकृ त बांधकामासंदभात ू
कमचा-यांनी अनािधकृ त बांधकामा व

द कायवाह न कर यासाठ

आहे . महानगरपािलकेने ड .सी. लला मा यता
कायवाह

वचारलेले आहे त. ौी नवल पोकणा यांनी ह चतुथौेणी
दली असुन

.५० हजार घेत याचा आरोप केलेला

यानुसार अनािधकृ त बांधकामावर दं डा मक

हावयास पा हजे. ईमारत िन र क ह ा घेवुन अनािधकृ त बांधकामा व

नस या या तबार आहे त.

यांना स

ता कद दे यात यावी यापुढे असे ूकार होवु नये.

द कायवाह

कर त

(७)
रामनारायणजी काबरा

नांदेड शहरांकर ता एफएसआय वाढवुन दे यासाठ महासभेने ठराव पार त केलेला आहे तो शासनास सादर
कर यात आला

कंवा नाह . शासन इतर शहरांना एफएसआय वाढवुन दे त आहे . आप याह

शहराला

एफएसआय वाढवुन दला तर लोकांची अनािधकृ त बांधकाम कर याची ूवृ ी कमी होईल.
नवलकुमार पोकणा

अ णाभाऊ चौक ते आयट आय या रः या या दो ह बाजुनी २०० दकानदारां
नी अितबमण केले आहे .
ु

यामुळे वाहतुक स अडथळा िनमाण होत अस यामुळे अितबमण हट व याची मागणी कर यात आली परं तु
अितबमण हटाव पथकातील कमचा-यांनी अितबमण हट वले नस यामुळे या पथकातील कमचा-यां या

बद या कर यात या यात.
आयु

अनािधकृ त बांधकामा व
हट व यासाठ एक
बांधकामे

वषय ब. 1

द

कायवाह

कर यासाठ

एक म ह याचा अवधी दे यात यावा. अितबमण

वशेष पोलीस पथकासह भरार पथकाची ःथापना क न चालु असलेली अनािधकृ त
िवकास होवु दला जाणार नाह .

वेळ च थांब व यात येतील. अनािधकृ त इमारतीचा

मु.ूां.महनपा अिधिनयम 1949 चे कलम 95

या अिधन राहन
ू ःथायी सिमतीने सादर केलेले सालसन २०१४-२०१५ चे सुधार त

अंदाजपऽक व सालसन २०१५-२०१६ चे मूळ अंदाजपऽक मंजरु करणे बाबत.
वनय पाट ल सभापती

सालसन २०१४-२०१५ चे सुधार त अंदाजपऽकास मा यता दे यासाठ ःथायी सिमतीने िशफारस केली आहे
तसेच सालसन २०१५-२०१६ चे मूळ अंदाजपऽकात ःथायी सिमतीने आवँयक ते फेरफार व द ु ः या क न
मा यतेसाठ सादर केलेले आहे ,

यास सभागृहाने मा यता

ावी. तसेच अथसंक पावर

मी माझे मनोगत

वाचुन दाख वत आहे .
(ौी वनय िगरडे पाट ल , सभापती, ःथायी सिमती ,यांनी आपले मनोगत सभागृहात वाचून दाख वले.)
दपकिसंह रावत

ौी वनय िगरडे पाट ल , सभापती, ःथायी सिमती, यांनी आताच ःथायी सिमतीने मा यतेसाठ िशफारस
केलेले महानगरपािलकेचे सालसन २०१४-२०१५ चे सुधार त अंदाजपऽक व सालसन २०१५-२०१६ चे मूळ
अंदाजपऽकसभागृहासमोर सादर केले आहे

याब दल मी

याचे अिभनंदन करतो. सादर कर यात आले या

अथसंक पावर अ यास कर यासाठ स.सदःयांना आठ

दवसाचा कालावधी दे णे आवँयक आहे . यामूळे

आजची वशेष सभा आठ दवसाकर ता तहकुब कर यात यावी.जे ◌ो क न स.सदःय अथसं पावर अ यास
क न यो य
सर जतिसंघ िगल

या तरतूद कर याकर ता िशफारस क

ौी दपकिसंह रावत

शकतील.

यांनी अंदाजपऽकावर अ यास कर यासाठ स.सदःयांना (8) दवसाचा अवधी दे यात

यावा तो पयत वशेष सभा तहकुब कर यात यावी असा ूःताव मांडला आहे

यास माझे अनुमोदन आहे .

आठ दवसाकर ता सभा तहकुब कर यात यावी.
अंजली गायकवाड

मागील सभेत एक ूःताव होता क ..लातुर रः यातील डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर चोकात मा.शंकररावजी
च हाण कमान करणे बाबत . याूःतावाला एक जागा आर
कमाणीसाठ

वरोध पण नाह . अगोदर आर

एमआयएम

त असतांना दसरे
काम होवू शकत नाह व
ु

त जागेत कमान करता येते का

हणून सं वधान व

या वतीने िनदशने केली होती. ते हा महापौर ौी अ.स ार यांनी तेथे एक कोट खच

क न

पुणाकृ ती पुतळा व प रसर सुशोिभकरण कर याची ज मेदार धेतली होती ती अ ाप पावेतो पुण झाली

नाह आ ण
मु दा फ
ूा.लिलता बोकारे िशंदे

एका ूःतावाला सुचक व अनुमोदक असतांना पु हा या कामाला अनुमोदन दे ता येते काय हा

सं वधान व एमआयएम यावतीने उचलला होता व तेच स य आहे .

कै.डॉ.शंकरराव च हाण ूवेश दार बांध याचा ूःताव िसडको येथील ूयदशनी म हला ूित ान यावतीने
त कािलन िसडको ूशासनास सादर केला होता. सन २००८ साली या ूवेश दाराचे भूिमपुजन झाले ती
जागा स याची िसडको येथील म ढा जेथून सु
वषापुव ती जागा िन

होतो तेथे कॅ सर हॉःपीटल या समोर आहे . जळपास ८

त असून घटनेचे िश पकार डॉ.,बाबासाहे ब आंबेडकर लातूर चौका या ठकाणी नाह .

याची न द घे यात यावी.
महापौर

स.सदःयांना अंदाजपऽकावर अ यास कर यासाठ
आलेली आहे .

याूमाणे आजची अथसंक पीय

आठ

दवसाचा कालावधी दे याची मागणी कर यात

वशेष सभा मंगळवार

द.३१.३.२०१५ पयत

कर यात येते.
ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

महापौर,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,नांदेड

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,नांदेड

तहकुब

