नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड
सव साधारण सभा
( द. २४.३.२०१५ ची तहकुब सभा )
शुबवार

द.

२७.३.२०१५

रोजी

दपार
ु

३.००

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 म.न.पा. 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

पांढरे ःनहा

फा ख अली खा इिलयाज खॉ

कोकाटे नागाबाई भुजग
ं राव
सुधाकर

कंठे वाड स वता मारोतराव

मुंढे शांता मोतीराम

क याणकर बालाजी दे वदासराव

आनेवार गंगासागर संद प

भवरे कशोर दामोधर

ूमोद मुरलीधराव खेडकर

कनकदं ड मो हनी महे शराव

स.जानी म.कासीम

मोकले सोनाबाई रामचंि

पोकणा नवलकुमार ओमूकाश

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

सलीमा बेगम नु

दे शमूख वैशाली िमिलंद

ला खा

गायकवाड अंजली सुरेशराव

दे शमूख बालासाहे ब गंगाधराव

स.इतरत फातेम स.मजहर
ु हसे
ु न

गफारखान गुलाम महमंद खान

अनुजा अिमतिसंह तेहरा
योती महि खेडकर

राओऽे संिगता पृ वीराज

शमा पुंपाताई राजेश
नवाब गु िमतिसंघ ब-यामिसंघ
िगल सर जतिसंध पंजाबिसंघ

अ.हबीब अ.र हम बागवान

स.शेर अली स.महे बुब अली

कुरे शी चॉदपाशा खाजा

फा ख हसे
ु न कािसम साब

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

रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह

मोरे संजय गंगाधरराव

अिभषेक सौदे

काकडे िसंधू पांडूरं ग

दे शमूख मंगला गजानन

अ नपुणाबाई ज मुिसंह ठाकूर

वनय वँवांभरराव पाट ल
कदम वँवास बालाजी

गायकवाड वैजयंती िभमराव

जमदाडे क णा िभमराव
अड.बन शाम वामनराव

अल केसर हसन बन उमेद
सभे या अ य ःथानी मा. महापौर ौी अ.स ार अ,गफूर, हे होते. तसेच ौी सुशील खोडवेकर,आयु , ौी र नाकर वाघमारे ,
उपआयु

(ूशासन), सौ.िमरा कुलकण , मु य वै ा कय आरो यािधकार , ौी मु य लेखा प र क ौी आर.एस.कोलगणे

ौी वजय मुंढे,

स.आयु

आरो य, ौी िगर ष कदम, अिभयंता, ौी अंधारे , अिभयंता व महानगरपािलकेचे सव सहायक आयु / े ऽय अिधकार

व सव

वभाग ूमुख उप ःथत होते.
सुरवातीस नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामु हक िगत
सर जतिसंघ िगल

हण यात आले

मा.महापौर आ ण स मानिनय सभागृह यां या वनॆपणे िनदशनास आणू इ छतो क , आज दनांक 27
माच 2015 रोजी चबवत सॆाट अशोक बंदसार
मौय यांची जयंती आहे .
ु
हे भारतीय रांश वजावर
हणून

वराजमान आहे . आ ण

या सॆाट अशोकांचे 'ध मचब'

यांचा ''अशोकःतंभ'' हा भारत सरकारने ''राजमुिा''

ःवकारलेला आहे . आ ण भारतर न डॉ बाबासाहे ब आंबेडकर यांनी भारतीय सं वधानात सॆाट

अशोकां या लोकशाह रा याचे ूित बंब उमटवलेले आहे . तसेच भारताचे पह ले पंतूधान पं.जवाहरलाल

(२)
नेह

सॆाट अशोकाला महान राजा मानत होते

हणुन

यांनी सु दा जागतीक पातळ वर ल भारत सरकारचे

धोरण 'पंचिशल' त वांचे ःवकारले, अशा ॐमाट अशोकांचा ज म इ.स.पूव 304 रोजी चैऽ म ह यात 'शु ल
अंटमी' या दवशी झाला. आ ण योगायोगाने आपली सवसाधारण सभा चैऽ म ह या या शु ल अंटमीला
हणजेच आज

दनांक 27/03/2015 रोजी होत आहे .

यां या जयंती िनिम त

यामुळे मी सव ूथम चबवत सॆाट अशोक

यां या तसबीर ला मा.महापौर, उपमहापौर आ ण मा.आयु त यां या शुभहःते पुंप

अपण क न ॐमाट अशोकांूती आदरांजली वाहन
ु

यांची जयंती

साजर करावी, अशी मी या सभागृहास

वनंती करतो. तसेच संपूण भारत वषात सॆाट अशोकांची जयंती साजर कर यासाठ भारत सरकारचे

ूमुख मा यवर महाम हम रांशपती ूणव मुखज , पंतूधान मा.ना.नरिजी मोद , लोकसभे या अ य ा
ना.सुिमऽा महाजन, लोकसभेतील कॉम
ं ेसचे गटनेते मा.ौी म लीकाजुन खरगे आ ण महारांश रा याचे
लाडके मु यमंऽी मा.ना. दे विजी फडण वस यांना या सभागृहामाफत शासक य ःतराव न सॆाट अशोकांची

जयंती संपुण भारतात साजर कर यासाठ

वनंती करावी अशी मी या सभागृहास वनंती करतो.

मा.महापौर साहे ब आज या दै .वृ र न सॆाट म ये माजी
'' वँवध म सॆाट अशोक'' हा लेख ूिस द झाला. मी

यायमुत

सुरेश घोरपडे यांचा

यां याशी ॅमण वनीव न संपक केला असता,

यांनी सांिगतले क , ौी शांतीःव प बौ द, न व द ली यांचे 'स यक' ूकाशना माफत सुूिस द लेखक
मधुकर पपलायन, न व द ली यांचे ूिस द झालेले पुःतक 'सॆाट अशोक' ( हं द ) या पुःतकाचा संदभ
घेऊन हा लेख िल हलेला आहे . या पुःतकात 'सॆाट अशोक' यांचा ज म इ.स.पुव 304

या चैऽ

म ह यातील 'शु ल अंटमी' या दवशी झाला. अँया या महान चबवत सॆाट अशोकाची जयंती शास कय
ःतराव न ूथमतः भारत वषात साजर
सवजण ध य आहोत.

कर याचे भा य या महासभेला लाभत आहे .

यां या ूती आदारं जली वाहन
ू व

यामुळे आपण

यां या ूतीमेस पुंप वाहन
ू या सभागृहाने सॆाट

अशोकांची जयंती साजर करावी तसेच दरवष चैऽ म ह या या शु ल आंटमीला ऱकवत सॆाट अशोकांची
जयंती साजर करावी. अशी कळकळची वनंती मी या सभागृहास करतो.
दपकिसंह रावत

ौी सर जतिसंघ िगल यांनी जो ूःताव मांडला

डॉ.क णा जमदाड

यास माझे अनुमोदन आहे .

ौी सर जतिसंध िगल यांनी महानगरपािलकेमाफत दरवष जयंती ूयदश राजा सॆाट अशोक यांची साजर
कर याचा जो ूःताव मांडला

याब दल

यांचे अिभनंदन करते. ौी िगल यांनी सुच व या ूमाणे

महानगरपािलके या वतीने दरवष सॆाट अशोक राजाची जयंती साजर कर यात यावी.
अशोक उमरे कर

ौी सर जतिसंघ िगल यांनी दरवष महानगरपािलकेचे वतीने सॆाट अशोकाची जयंती साजर कर याचा
ूःताव मांडला

यास माझे अनुमोदन आहे . ूःताव एकमताने पास कर यात यावा. महानगरपािलकेचे

मु य लेखािधकार व नगरसिचव ौी प. प.बंकलवाड यांचाह आज वाढ दवस आहे

यांनाह वाढ दवसा

या हाद क शुभे छा
महापौर

ौी सर जतिसंघ िगल यांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठ रा व

ठराव ब.१७४
ःवातंऽ पूव भारतात

ूयदश राजा सॆाट अशोक बंदसार
ू

आ ण बधुता तसेच शांतता व अ हं सेचा

मौय हा राजा होवून गेलेला असून

भुतदया व क णा ह त वे आचर यात आण याची िशकवण दली व

यां या

यांनी सारनाथ येथे उभारले या ःमारकातील धमचब आज भारता या रा
हणून

ःवकारलेला आहे . अशा या महानतम चबवत

म ह या या शु ल

अ मीला

महानगरपािलके या वतीने

काळात िश प कला व वाःतुकला वकिसत झाली तसेच

वजावर झळकत असून शासनाने अशोकःतंभ हा

राजा सॆाट अशोक

हणजेच आज द.२७.३.२०१५ रोजी झालेला आहे ,

यां या ूितमेला पुंपगु छ वाहन
ु

यांनी लोकांना समता,ःवातंऽ

उपदे श पोहच व यासाठ जागो जागी ःतंभ उभारले व िशलालेख कोरले.ूजेला स य अ हं सा,

यांना वनॆ

अिभवादन करते,

राजमुिा

बंदसार
मौय यांचा ज म इ.स.पुव ३०४ म ये चैऽ
ू

हणून ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सॆाट अशोक

तसेच दरवष चैऽ म ह यातील शु ल अ मीला नांदेड वाधाळा शहर

चबवत राजा सॆाट अशोक यांची जयंती साजर कर यात यावी असेह ह नामावामनपा सवसाधारण सभा

सवानुमते संमत करते.
तसेच भारत सरकारचे ूमुख मा यवर महाम हम रा पती ौी ूणव मुखज ,भारताचे पंतूधान मा.ना. ौी नरिजी मोद ,
लोकसभे या

सभापती

मा.ना.दे विजी फडणवीस

मा.ना.सुिमऽा महाजन, लोकसभेतील कॉमेसचे नेते मा.ौी म लीकाजून खरगे आ ण
यांना शासक य ःतराव न चबवत राजा

महारा

रा याचे मु यमंऽी

सॆाट अशोक बंदसार
मौय यांची जयंती चैऽ म ह यातील शु ल
ू

अ ीमीला दरवष साजर कर यासाठ ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते वनंती करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात
येतो.
अिभषेक सौदे

भारतीय जनता पाट चे जे
भारत र

नेते व भारताचे माजी पंतूधान ौी अटल बहार वाजपाई यांना भारताचा

हा सव च नागर पुरःकार दे यात आला, याब दल

याचे अिभनंदन कर यात यावे.

(३)
दपकिसंह रावत

ौी अिभषेक सौदे यांनी माजी पंतूधान ौी अटल बहार वाजपाई यांना भारत र
याचे अिभनंदनाचा ूःताव मांडला

अशोक उमरे कर

यास माझे अनुमोदन आहे .

.कि शासनाने गोवंश ह या बंद कायदा अमलात आणला आहे परं तु या गोवंश ह या काय ाचे पालन होत
नाह . गोवंश ह याचे उ लंघन क न आजह दे गलुर नाका भागात काह
ह या कर त आहे

वरे ििसंध गाड वाले

पुरःकार िमळा याबदल

यांचे व

लोक आप या घरात चो न गो

द कायवाह होत नाह .

कवळ ूिस द साठ स.सदःय असे मोघम ःव पाचे आरोप कर त आहे . स.सदःयांनी
असेल तर

याचे पुरावे आयु ांना

दलेले आहे

गोवंश ह या होत

का काह लेखी तबार केलेली आहे काय याचा खुलासा

करावा.
महापौर

स.सदःयांना अशा ूकारचे ू
अगोदर लेखी ू

सभागृहात उप ःथत करावयाचे असतील तर

ावयास पा हजे.स.सदःयांनी गोवंश ह यासंबंधी

नाह . पुरा या सह त लेखी तबार

ावी ूशासनामाफत संबंिधता वर द

कर यातयेईल.ौी अटल बहार वाजपाई यांना भारत र

यांनी सभे या तीन दवस

कोण याह

ूकारची तबार केलेली

गु हा न दवून कायदे िशर कायवाह

पुरःकार िमळा याबदल

यांचे अिभनंदनाचा ूःताव

मंजरु कर यात येतो.
ठराव ब. १७५

ठ रा व

भारतीय जनता पाट चे जे

नेते व भारताचे माजी पंतूधान ौी अटल बहार वाजपाई यांना भारताचा सव च

पुरःकार दे शाचे रा पती यां या हःते घर जावून दे यात आला

याब दल

भारतर

नागर

यांचे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते

हाद क

अिभनदन करते.
वरििसंघ गाड वाले

स.सदःयांनी ग धळ के यामूळे मागील सभा तहकुब करावी लागली. मा.महापौरांनी ू उ र संप याचे
सांगूनह स.सदःयानी ू ो र चालूच ठे वले.मागील अड च वषापासुन आपण पाहत आहोत क

वषय प ऽका

बाजुला ठे वून इतर ू ावर सभागृहात चचा कर यात येत आहे .िनयमानुसार सुरवातीचा
ू ो राचा राहतो परं तु स. सदःय तीन चार तास
सभागृहाचा वेळ घालवतात, यामूळे

अधातास

आप या ूभागातील लहान सहान ू

सभागृहात िशःत राह या या

मांडून

ीने सभेचे कामकाज कसे चालावे

याबाबत मा.महापौरांनी सव प ा या गटने याशी चचा क न सभे या कामकाजाची िनयमावली तयार क न
पुढ या सभेत आणावी
आपले ू
दपकिसंह रावत

मांडून

जेणे क न या सभागृहाचा मान राखता येईल व

सव सदःयाना िनयमाूमाणे

यावर उ र घेता येईल.

ौी अजयिसंह बसेन महापौर असतांना सभे या कामकाजाबाबत स.सदःयांकर ता व अिधकार व
कमचा-यांकर ता आचारसं हता लागू केलेली आहे
ू

यानुसार सुरवातीचा एक तासाचा वेळ हा स.सदःयांना

मांड यासाठ दे यात यावा असे ठर व यात आले होते. परं तु सदर ल आचारसं हतेची अमलबजावणी

होत नाह . सव सदःयांना या आचारस हते या ठरावाची ूत दे यात यावी.सवसाधारण सभेस सव अिधकायांनी उप ःथत राहावयास पा हजे परं तु आज या सभेत अनेक अिधकार अनुप ःथत आहे त. अःथापना
वभागाचे सहायक आयु ,बांधकाम
सर जतिसंघ िगल

कर यात आलेला

आहे

वभागाचे अिभयंते उप ःथत नाह . आचारसं हते या जो ठराव मंजरु

याठरावाची अमलबजावणी कर यात यावी.

यापुव या कौ सीलने सभे या कामाकाजा संदभात स.सदःय व अिधकार कमचार यांचेकर ता आचारसं हता
तयार केलेली असून

याम ये काह सुधारणा करावयाची असेल तर महापौरां या अ य तेखाली सव प ीय

सदःयांची एक उपसिमती कायम क न

याम ये सुधारणा करावी. तसेच सभागृहाने पार त केले या ठरावा

ची अमलबजावणी कर यासाठ महापौरां या अ य तेखाली

सव प ीय

आ ासन सिमती ग ठत कर यात

आलेली असून या उपसिमतीने कमान तीन म ह यातून एकदा बैठक घेवून ठरावाचा आढावा
दपकिसंह रावत

ज हािधकार
सदःय

सर जतिसंध िगल
महापौर
उमेश च हाण

यांनी न वन क लखाना उभार या या संदभात

यावा.

ऽसदःयीय सिमती नेमली होती या

सिमतीचा अहवाल आलेला आहे तो पुढ ल सभेत ठे व यासाठ संबंिधतांना आदे श

ऽ

ावेत.

ऽ सदःयीय सिमतीचा अहवाल पुढ ल सभेत ठे व यात यावा.
ऽसदःयी सिमतीचा अहवाल पुढ ल सवसाधारण सभेत ठे व यात येईल.
स.सदःयांना ू

वचारावयाचे असतील स.सदःयांनी िनयमाूमाणे

व महापौरांकडे नगरसिचव वभागाकडे

तीन दवस अगोदर लेखी आयु ांकडे

ावयाचस पा हजे. वादमःत वषय असतील तर महापौरांनी असे

वादमःत वषय सभागृहापुढे ठे वू नये.
श फ अहे मद कुरे शी

आयु

साहे बांनी रः यावर ल अितबमण हट व याची मो हम सु

केली

याबदल मी

यांना ध यवाद दे तो

रः यावर ल अितबमण काढ यास आमचा वरोध नाह परं तू अितबमण हट व या या नावांखाली
हातगाडे धारकावर
नसतांनाह

यापा-यावर बदसलुक

गैरवतन कर यात येत

आहे . रः यावर

गर ब

यांचे अंितबमण

याचे दकानाचे
दोनदोन फुटाचे बांधकाम पाडलेले आहे . नालीचे आंत आम या जागेवर
ु

(४)
बांधकाम अस यामूळे ते पाड यात येवू नये अशी वनंती केली परं तु
बांधकाम पाडले िनयमाचे उं लघन क न
येत आहे .शहरात वना परवानगी ने
बांधकाम होत आहे .
वना

परवानगीने

या व
होत

ग रगर ब

यांची

वनंती धुडकावुन

यापा-यावर दादािगर क न

दकानाचे
ु

याचे नुकसान कर यात

मु य रः या या बाजूने मोठया ूमाणात फॅलटचे,

यापार संकुलाचे

द कोण याच ूकारची कायवाह कर यात येत नाह आयु

साहे बांनी ूथम

असले या

फॅलटधारका

व

द,

शॉ पंग

कॉ

ले या

व

द

कायवाह

करावी.अितबमणा या नावाखाली गोरगर बाचे संसार उधडयावर पाडू नये.
स.शेर अली

रःता

ं द करणासाठ नागर कांनी ःवत:हन
ू आप या जागा दले या आहे त.२०-२० फुटाचा रःता असतांना

यापे ा अिधक
दादािगर

ं द त येत असलेले नागर काचे दोन दोन फुटां या िभंती पाड या.गर ब नागर कांवर

कर यात येत आहे . अितबमण काढ यास कोणताह

अितबमण काढ त असतांना नागर कांचे
यावी. चौकातील अितबमण

फॅ चर झाला आहे
सर जतिसंध िगल

गु

हणून

यापा-याचे

सदःय

नुकसान होणार नाह

वरोध करणार नाह
याची खबरदार

िभंत पाडत असतांना एका नागर कास इजा होवून

परं तु

ूशासनाने

यांचा हात

यास नुकसान भरपाई दे यात यावी.

दारा याऽेक ं या सु वधेसाठ गु

दारा गेट नं.१ ते निगनाघाट या रः याचे

ं द करण कर यात आले

परं तु या रः यावर मोठया ूमाणात अितबमण झालेले आहे ते अितबमण का काढ यात येत नाह .
बाळासाहे ब क याणकर

आम या ूभागात मु य रः यावर

वना परवानगीने मटना या

कायवाह का कर यात येत नाह याचा खुलासा कर यात यावा.
अनुजा तेहरा

बोल याचा अिधकार आहे , महापौर व आयु

आहे क .म हला सदःयांनाह सभागृहात बोल याची संधी
तर आ ह म हला सदःया

काढ यास आमचे सव

द

साहे बाना वनंती

यांना बोल याची संधी दे यात येत नसेल
याची न द घे यात यावी.

यास सव म हला सदःयांचा पा ठं बा आहे . म हला सदःयांना
सुचना केली .ूशासनास शहरातील मु य रः यावर ल अितबमण

सहकाय राह ल परं तु अितबमण हट व या या नावाखाली गोरगर बांवर अ याय

याची द ता ूशासनाने

यावी. शहरातील सव मु य रः यावर ल अितबमणाचे ऍसेसमट

कर यात यावे. ौी िगल साहे बानीह

गु

हट व याची मागणी केली आहे .याकडे ल
महापौर

व

ावी.

ौी श फ अहे मद यांनी अ यंत चांगली
होणार नाह

ावी.

याचा िनषेध क न सभा याग क

सौ.तेहरा मॅडम यांनी जी सुचना केली
बोल याची संधी

वरििसंध गाड वाले

यांचे

या सभागृहात ५० ट के म हला सदःय िनवडू न आले या असून म हलांना सभागृहात बोलू दे त नाह .म हला
सदःयांनाह सभागृहात पु ष सदःयांूमाणे

सुदशना खोमणे

दकाना
चालू असून
ु

दारा गेट नं.१ ते

निगनाघाट या रः यावर ल अितबमण

दे यात यावे.

दे गलुर नाका भागातील अितबमण काढ त असतांना गर ब दकानदाराचे
अितबमण काढ यात आले हे
ु

अ यंत चुक चे काम कर यात आले. अितबमण काढ यास आमचा वरोध नाह या कामास आमचे सवाचे
सहकाय राह ल

समोर ल जागेत फुटपाथ चांगले रहावे
यापा-यानी आप या दकाना
ु

होती परं तु ती तोड यात आली. ौी िगल यांनी गु

हणून फरशी टाकली

दारा गेट नं.१ ते निगनाघाट या रः यावर ल अितबमण

हट व याची मागणी केली

यारः यावर ल अितबमण का काढ यात येत नाह . डॉ टर लाईन म ये ह

जाणा-यारः यावर ल सव

अितबमण काढ यात यावे. े ऽय कायालय िनहाय अितबमण हट व याचा

मोठया ूमाणात अितबमण आहे त

यांचे

व

द ह गु हे न दवून कायवाह करावी .धाम क ःथळास

ूोमाम तयार क न अितबमण काढ याची कायवाह कर यात यावी.
दपकिसंह रावत

रः यावर ल अितबमण हट व यास सव सदःयांनी पाठ ंबा

दलेला आहे . आम याह

ूभागातील जु या

म ढयातील अितबमण काढ यात आलेले आहे जू या म ढा भागात दकानासमोर
ओपन ःपेस अस यामूळे
ु
यापा-यानी तेथे फरशी टाकून जागेचे सुशोिभकरण केले तेह तोडू न टाकलेले आहे . व ानगर हौ.सोसा.ची

जागा ह महानगरपािलके या मालक ची असून याूकरणात महानगरपािलके या बाजूने िनकाल लागलेला
आहे असे असतांना ःथायी सिमतीने

जागे या संदभात वाटाघाट कर याचे अिधकार आयु ांना दे यात

आलेले आहे . जे बेकायदे िशर आहे . ःथायी सिमतीचा ठराव वखंड त कर यासाठ शासनास सादर कर यात
यावा.
स.जानी

रः यावर ल अितबमण हट व याची मो हम सु

कर यात आलेली आहे .रः यावर ल अितकम ◌ा हट वत

असतांना रःता कती फुटाचा आहे याचे मेजरमट घेवूनच रः यावर ल अितबमण हटवावयास पा हजे. असे
अंदाजपंचे अितबमण हट व यामूळे गोरगर ब
वकशॉप पयत रः याचे
ड हायडर मूळे
होतो

यापा-यावर अ याय होत आहे . मुथा चौक ते

रजनल

ं द करण कर यात आले परं तु या रः या या मधोमध बांध यात आले या रोड

रः या या दो ह बाजुने फ

एकच वाहन पास होते

यामूळे वाहतुक स अडथळा िनमाण

यामूळे रः यामधील रोड ड हायडर तोड यात यावे जेणे क न रःता ं द होवून वाहतुक स अडथळा

(५)
िनमाण होणार नाह . यापा-याचे दकानासमोर
ल ठे वलेले सा ह य ,बोड उचलून ने यात येत आहे . ूशासन
ु
यापा-यांना लक मेल कर त असुन जे यापार पैसे दे तात

नाह

याचे सा ह य ज

आहे . गोरगर ब

याचे व

द कायवाह कर त नाह जे पैसे दे त

कर यात येत आहे . ौी शफ अहे मद कुरे शी यांनी अितषय चांगली सुचना केलेली

यापा-यांना वनाकारण वेठ स धर यात येत आहे

यांचे जे नुकसान झाले

याची भरपाई

कर यात यावी.
डॉ.क णा जमदाडे

हाडिशप योजने अंतगत अनािधकृ त बांधकामे िनयिमत कर यास मा

ता दे यात आलेली आहे .

यानुसार

हडको बसःटॉप जवळ ल दपांजली जनरल व मेड कल दकानधारकानी
आपली इमारत हाडिशप ूिमयम
ु

अंतगत िनयिमत कर यासाठ तीन वषापुव संिचंका

संबंिधत वभागास सादर केलेली आहे .परतु अ ाप

यांची संिचका िनकाली काढ यात आलेली नाह . िनयमानुसार ते हाडिशप ूिमयमचे पैसे भर यास तयार
आहे

वनाकारण दहशत िनमाण क न पैँयाची मागणी कर यात येत आहे . ह

महानगरपािलकेसमोर उपोषण ह कर यात आलेले आहे . आयु ांनी याकडे ल

इमारत पाड यासाठ

दे वून

संिचका िनकाली

काढावी.
र जया बेगम

लहान सहान दकान
दाराचे दकानासमोर
ल लाव यात आलेले व वध ूकारचे सा ह य
ु
ु

लॉःट कचे सामान

महानगरपािलकेचे कमचार घेवून गेलेले आहे त आयु ांना वनंती आहे क संबंिधताचे सव सा ह य परत

करावे.
ूमोद खेडकर

शहरात पा याची टं चाई जाणवत आहे शहरातील एकूण कती हातपं प बंद आहे त

यापैक

कती द ु ःत

कर यात आले याची मा हती दे यात यावी.
बालाजी क याणकर

महानगरपािलकेचे एकूण ७०० बोअर आहे त स ह म ये फ

४०० बोअर अस याचे रे कॉडवर आहे त ३००

बोअर कुठे गेले याचा खुलासा कर यात यावा.
आयु

त कािलन नांदेड नगरपािलका ह

१९५२ पासुन अ ःत वात आली

यानंतर माच १९९७ ला नांदेड व

वाघाळा नगरपािलकेचे एक ऽ करण होवून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अ ःत वात आली. या
कालावधीत

व वध शासनाचे योजने अंतगत अनेक रः याचे

ं द करण कर यात आले काह

मोकळया

जागेत इमारतीचे बांधकाम कर यात आले,इतर कारणासाठ जागेचा वकास कर यात आला अस यामूळे या
जागेवर ल

वंधन

व हर

बंद झाले या आहे त.तर काह

नागर कांनी महानगरपािलके या

वंधन

वह र

क पाउं ड वॉलम ये घेत याचे िनदशनास आलेले आहे .
वषय ब.१
द.२६.६.२०१४,
१४.८.२०१४

द.१९.७.२०१४ रोजी सकाळ

११.00 व दपार
ु

१.00 वा.,

दनांक २४.७.२०१४ रोजी दपार
ु

द.ु 3.00 (अंदाजपऽ कय वशेष सभा) व साय. ५.०० वा. (सवसाधारण सभा), द. २४.११.२०१४, व

३.०० वा.,

द.

द. ९.१.२०१५ रोजी

झाले या मागील सभे या इितवृ तास कायम करणे बाबत.
वरििसघ गाड वाले

द.२४.११.२०१४
जिमन

या सभेत कै.बानो ए युकेशन संःथेला मौजे नादे ड येथील स ह नं.१६९ पैक

दे याचा ूःताव परत घेतला होता परं तु इितवृ ात सदरचा ठराव मंजरु के याचे दसून येते .कर ता

सदरचा ूःताव मी परत घेतलेला अस यामूळे ठराव ब.१२४ हा र द कर यात यावा
द.२४.११.२०१४ या सभे या इितवृ ात कर यात यावी.

दपकिसं ह रावत

द.१४.८.२०१४ रोजी या सभेत

पं धे कंपनीला

िनणयास िशवसेना व भाजप सदःयांचा
एलऍ डट

व तशी द ु ःती

याज माफ कर याचा िनणय घे यात आलेला आहे . या

वरोध होता कारण

ूःतावात

ची िन वदा मंजरु कर यात आली असतांना पं धे कंपनीचे

घे यात आला, याज माफ मुळे महानगरपािलकेचे
वरे ििसंध गाड वाले

८० आर

बएसयुपी या कामासाठ

याज माफ

कर याचा िनणय

.३.५७ कोट चे नुकसान होत आहे .

हा ूःताव सभागृहात चचस आला ते हा या ूःतावावर

यांनी

यांनी आपली मते मांडली, वरोध केला

सव इितवृ ांत आलेले आहे . ौी अशोक उमरे कर व इतर दोन तीन सदःयांनी वरोध केलेला आहे

ते

यामूळे

बहमताने
िनणय घे यात आला.इतर कोण याह सदःयांनी या वषयावर चचा केलेली नाह , बोलले नाह .
ु
यावेळ

यांनी वरोध केलेला आहे ते इितवृ ात आलेले आहे .

उमेश च हाण

या वषयावर मला बोलावयाचे आहे

सर जतिसंध िगल

मागील सभेत जे सदःय उप ःथत होते

याच सदःयांना मागील सभे या इितवृ ावर बोल याचा अिधकार

आहे .
स.शेर अली

द.९.१.२०१५ रोजी झाले या सभेत ठराव ब.१६० अ वये शहरातील रः यांना चौकाना नाव दे यास मा यता
दे यात आलेली आहे याम ये अ.ब.२५ ूभाग ब.१२ अनुसया िनवास जाधव याचे घर ते आवड िनलमय
अपाटमेट पयत या रः यास कै.रामराव दशरथ जाधव असे माग दे यास मा यता दे यात आलेली आहे

(६)
परं तु

या जागेत सदरचा रःता कर यात आलेला आहे ती जागा धाम क व फ बोडाची इनामी जागा असून

या जागे या मालक ह का बाबत ूकरण

यायू व

आहे .िनयमानुसार महानगरपािलके या मालक या

रः याना नाव दे ता येते.कर ता ूभाग ब.१२ अनुसया िनवास जाधव याचे घर ते आवड िनलमय

अपाटमेट

पयत या रः यास कै.रामराव दशरथ जाधव असे नांव दे याचा ठराव र द कर यात यावा.
महापौर

कै.बानो ए युकेशन संःथेला मौजे नादे ड येथील स ह नं.१६९ पैक

८० आर जिमन

दे याचा िनणय हा

सभागृहाचे मा यतेने घे यात आलेला आहे .
सुदशना खोमणे

द.१९.२.२०१४

या सभेत दै .ूजावाणीचे मु य संपादक कै.सुधाकररावजी डोईफोडे

यांचे ःमृती ू यथ

याचे

नांव महानगरपािलके या रः याला कंवा इमारतीला नाव दे यासाठ उपसिमती कायम क न (८) दवसात
िनणय घे यात येईल असे महापौरांनी आ ासन दले होते परं तु अ ाप िनणय घे यात आलेला नाह .
महापौर

नाना नानी पाक म ये जे

फा ख अली खॉ

मागील ८ सभेचे इितवृ ास कायम कर याचा वषय आलेला आहे . ८ सभे या इितवृ ास कायम करता येते

नामकरणास

नागर कांकर ता बांध यात आले या भवनास कै.सुधाकररावजी डोईफोडे असे

यांचे मुलाने पऽ दलेले आहे . लवकरच

याबाबत िनणय धे यात येइल.

काय याबाबत नगरसिचवांनी खुलासा करावा.
नगरसिचव

सभेसमोर मांड यात आले य वषयावर िनणय घे याचा अिधकार

फा ख अली खॉ

द.१४.८.२०१४

सभागृहाला आहे .

यासभेत प धे कंपनीला दे यात आले या अमीम र कमेचे

याज माफ कर याचा िनणय

घे यात आला,परं तु वषय प ऽकेवर एलए डट ला दे यात आले या अमीम र कमेवर याजाबाबत
घे यासाठ

िनणय

आयु ांचा ूःताव होता. यानंतर ठरावात एलए डट / पं धे इ ृा .कंपनी अशी द ु ःती

कर यात आली.

हणजे एका कामासाठ दोन कंऽाटदाराना कामाचे आदे श दे यात आले होते काय हे दो ह

कंप या न दणी कृ त

कंऽाटदार आहे त. कोण या कंपनीला घराचे बांधकाम दे यात आले व कोण या

कंपनीचे याज माफ कर याचा िनणय घे यात आला याचा खुलासा कर यात यावा.
महापौर

एलऍ डट ला घराचे बांधकामासाठ कामाचे आदे श दे यात आले होते परं तु या कंपनीने नंतर प धे कंपनीस
सबलेट केलेले आहे .आयु ांकडू न अमीम र कमेचे

याजा बाबत िनणय घे यासाठ ूःताव आला होता.

याूःतावावर सभागृहाने बहमताने
िनणय धेतलेला आहे . सवसाधारण सभेस आयु ांचे ूःतावावर िनणय
ु
धे याचा अिधकार आहे .

संजय मोरे

जागा ता यात नसतांना संबंिधत कंऽाटदारास कामाचे आदे श कसे काय दे यात आले. अमीम र कम कशी
काय दे यात आली याचा खुलासा कर यात यावा.

सर जतिसंघ िगल

ठरावाम ये टं कलेखनाची काह चुक झालेली आहे काय काना माऽा वलांट चुक झाली आहे काय ते सांगावे
ती द ु ःती करता येईल.

गफार खान

आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी असे ठरावात नमूद आहे

यामूळे आयु

सदर या

ठरावावर िनयमानुसार पुढ ल वैधािनक कायवाह करतील. या वषयावर वारं वार चचा कर यात येवू नये.
महापौर

द.२६.६.२०१४, द.१९.७.२०१४ रोजी सकाळ ११.00 व दपार
१.00 वा., दनांक २४.७.२०१४ रोजी दपार
ु
ु

३.०० वा., द.१४.८.२०१४

द.ु 3.00 (अंदाजपऽ कय वशेष सभा) व साय.५.०० वा. (सवसाधारण सभा),

द.२४.११.२०१४ रोजी झाले या मागील सभे या इितवृ ास कायम कर यास

मा यता दे यात येते. ौी

स.शेर अली यांनी सुच वले या द ु ःती ूमाणे द.९.१.२०१४ रोजी झाले या सभेतील ठराव ब.१६० मधील

अ.ब. २५ ूभाग ब.१२ अनुसया िनवास जाधव याचे घर ते आवड िनलमय

अपाटमेट पयत या रः यास

कै.रामराव दशरथ जाधव असे माग दे यास मा यता दे याचा ठराव र द कर यात येतो.तसेच स.सदःय ौी
गणपत धबाळे यांनी दै .समता दपन वतमानपऽाचे कायालय ते दे गांवचाळ िभमघाट या मागास ःवातंऽ
सैिनक ूभाकरराव सताजीराव हं गोले याचे नाव दे याचा ूःताव सादर केलेला असून तो चुक ने रा हलेला
आहे सदरचा ूःताव मंजरु क न

तशी द ु ःती ठराव ब.१६० म ये कर यास मा यता दे वून द.९.१.२०१५

रोजी झाले या मागील सभे या इितवृ तास कायम कर यास मा यता दे यात येते.
ठराव ब.१७६

ठ रा व

द.२६.६.२०१४,
द.१४.८.२०१४

द.१९.७.२०१४ रोजी सकाळ

द.ु 3.00 (अंदाजपऽ कय

सभे या इितवृ ास कायम कर यास

११.00 व दपार
ु

१.00 वा.,

दनांक २४.७.२०१४ रोजी दपार
ु

३.०० वा.,

वशेष सभा) व साय.५.०० वा. (सवसाधारण सभा), द.२४.११.२०१४ रोजी झाले या मागील

ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे यात येते

द.९.१.२०१५ रोजी झाले या सभेतील ठराव ब.१६० मधील अ.ब. २५ ूभाग ब.१२ अनुसया िनवास जाधव याचे घर ते आवड
िनलमय अपाटमेट पयत या रः यास कै.रामराव दशरथ जाधव माग असे नामकरण कर यास मा यता दे याचा िनणय र द क न

सदर

ठरावातून अ.ब.२५ वगळ यास तसेच दै .समता दपन वतमानपऽाचे कायालय ते दे गांवचाळ िभमघाट या मागास ःवातंऽ सैिनक
ूभाकरराव सताजीराव हं गोले याचे नाव दे यास सवानुमते

मा यता दे यात येते अशी द ु ःती ठराव ब.१६० म ये कर यास मा यता

(७)
दे वून द.९.१.२०१५ रोजी झाले या मागील सभे या इितवृ तास कायम कर यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता
दे यात येते.
वषय ब.२
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१५ ूमाणाची न द घेणे बाबत.
अ.ब.

म हणा

एकूण

एकूण ज म

िलंग गुणो र
ूितहजार मुलीचे

पु ष

ूमाणे

ी

१.

डसबर

१४१०

१२८०

२६९०

९०७.८०

२

जानेवार

१३११

११८८

२४९९

९०६.१७

३

फेॄूवार

१००४

९४१

१९४५

९३७.२५

महापौर

न द घे यात येते.

ठराव ब.१७७
खालील ूमाणे ूा

ठ रा व

झाले या नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१५ ूमाणाची न द ह

नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.
अ.ब.

म हणा

एकूण ज म

एकूण

िलंग गुणो र
ूितहजार मुलीचे

पु ष

ूमाणे

ी

१.

डसबर

१४१०

१२८०

२६९०

९०७.८०

२

जानेवार

१३११

११८८

२४९९

९०६.१७

३

फेॄूवार

१००४

९४१

१९४५

९३७.२५

वषय ब.३
महारांश शासन िनणय ब.िनमवा-२०१४/ू.ब.८३/सेवा-९ द.२१ ऑगःट २०१४ व शासन िनणय ब.िनमवा-१११४/ू.ब.१९/सेवा-९
द.२० स टबर २०१४ नुसार का.आदे श ब.नांवाशमनपा/लेवी/सेिन/२१११७/२०१५ द.२७.२.२०१५ अ वये मनपा असुधार त वेतनौेणीतील

िनवृ ीवेतनधारक/ कुटंु ब िनवृ ी वेतनधारक यांचे मुळ िनव ी वेतनावर

द.१.१.२०१४ पासून महा.भ ा १८३ ट केव न २०० ट के या

दराने रोखीने ूदान कर याची ूशासक य व आिथक मा यता ूदान कर यात आली

यास काय तर ूशासक य व आिथक मा यता दे णे

बाबत
महापौर
ठराव ब.१७८

काय र मा यता दे यात येते.
ठ रा व

महारांश शासन िनणय ब.िनमवा-२०१४/ू.ब.८३/सेवा-९ द.२१ ऑगःट २०१४ व शासन िनणय ब.िनमवा-१११४/ू.ब.१९/सेवा-९
द.२० स टबर २०१४ नुसार का.आदे श ब.नांवाशमनपा/लेवी/सेिन/२१११७/२०१५ द.२७.२.२०१५ अ वये मनपा असुधार त वेतनौेणीतील

िनवृ ीवेतनधारक/ कुटंु ब िनवृ ी वेतनधारक यांचे मुळ िनव ी वेतनावर

द.१.१.२०१४ पासून महा.भ ा १८३ ट केव न २०० ट के या

(८)
दराने रोखीने ूदान कर याची ूशासक य व आिथक मा यता ूदान कर यात आली

यास काय तर ूशासक य व आिथक मा यता ह

नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते.
वषय ब.४
महारांश

शासन

िनणय

ब.मभवा-१११४/ू.ब.2८/सेवा-९

द.७

फेॄूवार

२०१५

नुसार

का.आदे श

ब.नांवाशमनपा/लेवी/

वेतन/२०३७७/ २०१५अ वये नावामनपाकेतील कमचा-यांना द.१.२.२०१५ पासून मूळ वेतन व मेडवेतन यावर १०७ ट के महागाई भ ता
लागू कर यात आला
महापौर

यास काय तर ूशासक य व आिथक मा यता दे णे बाबत
काय र मा यता दे यात येते.

ठराव ब.१७९

ठ रा व

महारांश शासन िनणय ब.मभवा-१११४/ू.ब.2८/सेवा-९

द.७ फेॄूवार

२०१५ नुसार का.आदे श ब.नांवाशमनपा/लेवी/

वेतन/२०३७७/ २०१५अ वये नावामनपाकेतील कमचा-यांना द.१.२.२०१५ पासून मूळ वेतन व मेडवेतन यावर १०७ ट के महागाई भ ता
लागू कर यात आला

यास काय तर ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते.

वषय ब.५
महारांश शासन िनणय ब.िनमवा-२०१५/ू.ब.१८/सेवा-४

द.१२.२.२०१४ नुसार का.आदे श ब.नांवाशमनपा/ लेवी/सेिन/२१११७/

२०१५ द.२७.२.२०१५ अ वये मनपा िनवृ ीवेतनधारक/कुटंु ब िनवृ ी वेतनधारक यांचे मुळ िनव ी वेतनावर

द. १.२.२०१५ पासून

महा.भ ा १०० ट केव न १०७ ट के या दराने रोखीने ूदान कर याची ूशासक य व आिथक मा यता ूदान कर यात आली

यास

काय तर ूशासक य व आिथक मा यता दे णे बाबत
महापौर

काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते.

ठराव ब.१८०

ठ रा व

महारांश शासन िनणय ब.िनमवा-२०१५/ू.ब.१८/सेवा-४ द.१२.२.२०१४ नुसार का.आदे श ब.नांवाशमनपा/ लेवी/सेिन/२१११७/

२०१५ द.२७.२.२०१५ अ वये मनपा िनवृ ीवेतनधारक/कुटंु ब िनवृ ी वेतनधारक यांचे मुळ िनव ी वेतनावर

द. १.२.२०१५ पासून

महा.भ ा १०० ट केव न १०७ ट के या दराने रोखीने ूदान कर याची ूशासक य व आिथक मा यता ूदान कर यात आली

यास

काय तर ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते.
वषय ब.६
नांवामनपा सवसाधारण सभा ठराव ब. ३७

द.१९.७.२०१४ नुसार इमारतीचे बाजूने सोडावयाचे समास अंतरात १०० ट के

िशिथलकरणाचा ूःताव मंजरु झालेला आहे . यामूळे शहरात न याने होणार
अस यामूळे समास अंतरे न सोडता सरास बांधकामे कर त आहे त.
लोकांना भेणार नाह
पोहचू शकते.

बाधकामे सु दा १०० ट के समासअंतर िशिथलीकर ◌ा

यामूळे नैसिगक वायु वजन ( हे ट लेशन) सुय ूकाश इमारतीत या

यामूळे जनते या आरो यास धोका िनमाण होवू शकतो. एखाद आगीसारखी दघटना
घड यास सव इमारतींना इजा
ु

याअनुषंगाने वर ल ूमाणेचा पार त केलेला ठराव सन १ स टबर २०१२ पुव या इमारतींना लागू करावा व तदनंतर या
इमारतीस सव बाजूने समास अतरास ५० ट के पयतच सवलत असावी व
सुर

ततेचा ू

िनमाण होणार नाह व

मा यतेःवव सादर.

वरे ििसंध गाड वाले

याचे दर उपरो

ठरावानुसार असावे.जेणे क न नागर काचे

वकास िनयंऽण िनयमावलीनुसार परवानगी दे यास सुलभता होईल. या अनुंषंगाने ूःताव

महानगरपािलकेने घेतले या िनणयानुसार आजपयत नागर कांनी सवलतीचा फायदा घेतलेला आहे
मागील तारखेपासून ूःता वत िनणय लागू के यास नागर कांवर अ याय होइल
तारखेपयत या झाले या
होणा-या

दपकिसंह रावत

इमारतींना

यामूळे

यामूळे आज या

ूःता वत िनणय लागू राहणार नाह . आज या तारखेपासुन पुढ ल

इमारतीना ूःता वत िनणय लागू कर यात

यावा

व तशी ूःतावात द ु ःती कर यात यावी.

सभागृह ने यानी जी सुचना केलेली आहे ती बरोबर आहे . नागर काचे कोण याह ूकारचे नुकसान
होणार नाह अशा प दतीने िनणय घे यात यावा.

स.शेर अली

कती नागर कांना बांधकाम परवानगी दे यात आ या

यापैक

कती नागर कांनी

बांधकाम क पलीशन

ूमाणपऽ घेतले याचे काह रे कॉड आहे काय
आयु

स.सदःयांनी सुच व याूमाणे आज या तारे खपासुन िनणय धे यात यावा.

महापौर

स.सदःयांनी सुच वले या द ु ःती ूमाणे ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम
कर यात येत

ठराव ब.१८१
नांवामनपा सवसाधारण सभा ठराव ब. ३७

ठ रा व
द.१९.७.२०१४ नुसार इमारतीचे बाजूने सोडावयाचे समास अंतरात १०० ट के

िशिथलकरणाचा ूःताव मंजरु झालेला आहे . यामूळे शहरात न याने होणार
अस यामूळे समास अंतरे न सोडता सरास बांधकामे कर त आहे त.

बाधकामे सु दा १०० ट के समासअंतर िशिथलीकर ◌ा

यामूळे नैसिगक वायु वजन ( हे ट लेशन) सुय ूकाश इमारतीत या

(९)
लोकांना भेणार नाह

यामूळे जनते या आरो यास धोका िनमाण होवू शकतो.

पोहचू शकते.
कर ता

नांवामनपा सवसाधारण सभा ठराव ब. ३७

एखाद आगीसारखी दघटना
घड यास सव इमारतींना इजा
ु

द.१९.७.२०१४ मधील िनयम

हा

द.२७.३.२०१५ पुव या इमारतींना

सवलतीचा िनयम राह ल व तदनंतर या इमारतीस सामािसक अंतरास खालील ूमाणे सुट दे वून िनयिमत कर यास ह नांवामनपा
सवसाधारणसभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
अ. ब.

लॉट चे

1

पुढ ल बाजू

ेऽ

र हवास वापर
50 %

125 चौ. मी.

वा ण य वापर
0

बाजू 1

बाजू 2

मागील बाजू

50 %

50%

50%

कंवा

50 %

0

100 %

0

50 %

कंवा

0

0

50 %

50 %

100 %

125 ते 150 चौ. मी.

50 %

0

50 %

50 %

50 %

30 %

0

50 %

50 %

50 %

0

0

30 %

50 %

50 %

4

150 ते 250 चौ. मी. (up to two
tenements)
150 ते 250 चौ. मी. (more than
2 & maximum 4 tenements)
250 ते 500

0

0

30 %

40 %

50 %

5

500 पे ा अिधक

0

0

0

0

0

2
3

ेऽ

टपः 1) वा ण य वापरासाठ पुढ ल बाजू या सामािसक अंतराम ये िशिथलता दे यात येणार नाह .
2) िनयिमत आकारमान नसलेले लॉटस साठ ूकरणािनहाय मंजरू सुधार त वकास िनयंऽण िनयमावली मधील िनयम ब.
32 (2) ूमाणे आयु तांचे अिधकार राहतील.
वषय ब.७
नावामनपा अंतगत कै.भूजग
ं िसंघ गाड वाले

यायाम शाळा व जराबाद व

क ला

यायाम शाळा या दोन

यायाम शाळा

काया वीत असून या ठकाणी महानगपािलकेकडू न मानधनावर कायरत ४ पहे लवान (कुःतीिशआक) यांचेकडू न म लांना कुःतीचे ूिश ण
दे याचे काम केले जात आहे .
सदर ल

पहे लवान

(कुःती

िश क)

हे

ूितमहा

मानधन

.5000/-यावर

(कुःतीिश क) यांना दे यात येणारे मानधन हे अपुरे असुन कौटंु बक खच व

काम

कर त

असून

स य ःथतीत

पहे लवान

उदरिनवाहासाठ आिथक प र ःथती बकट होत अस याने

मानधनाम ये वाढ कर याबाबत यापैक काह पहे लवानानी मागणी केलेली आहे . महानगरपािलके अंतगत काया वीत

यायाम शाळे तील

सभासद (म ल) यांचे ूिश णासाठ सदर पहे लवान (कुःतीिश क) यांची आवँयकता अस याबाबत ःटे ड यम यवःथापक यांनी अहवाल
दला आहे .
तथापी महानगरपािलकेकडू न चाल व यात येणा-या यायाम शाळे त ूिश ण दे यासाठ सदर पहे लवानांची आवँयकता अस याने व

संबंिधतां या आिथक प र ःथती बकट अस यामूळे कौटंु बक अडचणीचा वचार क न मानधनात वाढ कर याचे संबंिधत हे वनंती कर त
अस याने सव संसबंिधताचे कामाच ःव प व उपभोिगता वचारात धेता सदर ४ पहे लवान (कुःतीिश क) यांना स या ूितमहा दे यात
येणारे मानधन

.5000/- याम ये ू येक

. 2000/- वाढ क न ते ूितमहा

. 7000/-एवढे मानधन अदाई कर यास मा यतेःतव

सादर.
स वता कंठे वाड

महानगरपािलकेची वेबसाईट चालू आहे या वेबसाईटवर महानगरपािलकेचे

कती कुःती आखाडे आहे त

याकर ता कती कुःतीिश क मानधनावर काम करतात याम ये कती म लांना कुःतीचे ूिश ण दे यात
येते कुःतीचे ूिश ण दले या म लांनी कोणकोण या ःपधत भागा घेतला याची मा हती टाक यात यावी
जेणे क न महानगरपािलका खेळाकर ता कर त असले या कामाची मा हती
अशोक उमरे कर

नागर कांना कळू शकेल.

मागील १०-१२ वषापासुन हे कुःती ूिश क मानधनावर काम कर त आहे त पुव
मानधन दे यात आले होते २०१२ म ये

याचे मानधन वाढवून ते

.७००० कर याचा ूःताव आहे .आज या महागाई या काळात
िनवाह होवू शकत नाह कर ता

यांना फ

.२०००

.५००० कर यात आले आ ण आता ते
.७००० म ये

यां या कुटंु बयाचा उदर

.१२००० मानधन दे यास मा यता दे यात यावे तसेच

याचे शर र बळकट

राह यासाठ काजु बदाम कर ता वशेष आहार भ ा दे यात यावा. .
वरे ििसंघ गाड वाले

महानगरपािलकेने म लांना कुःतीचे ूिश ण दे यासाठ जे आखाडे तयार केलेले आहे
झालेली आहे आखाडा ह खराब झालेला आहे
खरे द

यातील माती जुनी

याची द ु ःती कर यात यावी तसेच कुःतीकर ता कुःती गाद

कर यात यावी जेणे क न चांगले म ल तयार होवू शकतील. महानगरपािलके माफत

बकेट

,बॅडमटन,टे बल टे िनस , ःवमीग ,ई.खेळाचे िश बरे आयो जत कर यात येतात परं तु कुःतीचे िश बर

आयो जत कर यात येत

नाह . कूःतीचे ह िश बर घे यात यावे. ःपधचे आयोजन कर यात यावे.कुःतीचे

(१०)
ऍसेसमट हावयास पा हजे. कुःती आखाडयात सुधारणा कर यात यावी जेणे क न चांगले म ल तयार होवू
शकतील.
उमेश च हाण

ौी उमरे कर यांनी

.१२००० मानधन दे याचा जो ूःताव मांडला

मानधन िमळत होते मी मागील कॉ सीम ये
सभागृहाने मा यता दली होती. महागाई नुसार
सर जतिसंघ िगल

यास माझे अनुमोदन आहे . पुव

.२०००

.५००० मानधन कर याचा ूःताव मांडला होता
यांना

यास

.१२००० मानधन कर यात यावे.

कुःती ूिश काना मानधन वाढ व याबाबत चचा कर यात येत आहे परं तु या अनुषंगाने माझी सुचना आहे
क महानगरपािलकेत

व वध वभागात अनेक वषापासुन कंऽाट त वावर एक ऽत वेतनावर रोडकारकुन,

संगणक ऑपरे टर, क.अिभयंता ई.पदावर कमचार
कर यात यावा
वरे ििसंघ गाड वाले

काम कर त आहे त

यांनाह

याय दे याचा ूय

याचे एक ऽत वेतन वाढ व याबाबत िनणय घे यात यावा.

ौी िगल यांनी जो ूःताव मांडला

यास माझे अनुमोदन आहे . कुःती िश क अनेक दवसापासुन एक ऽत

वेतनावर काम कर त आहे . महानगरपािलके या कमचार आकृ तीबंधाम ये कुःती िश क यापदाचा समावेश
क न

आयु

यांना महानगरपािलका सेवेत िनयिमत वेतनौेणीत घे याची कायवाह कर यात यावी.

महानगरपािलकेची वेबसाईट अ ावत झालेली नाह .काय अ ावतीकरण ूगतीपथवर आहे .
वेबसाइट अ ावत क न महानगरपािलके या
टाक यात येईल. कुःती ूिश कांना

लवकरच

व वध वभागाची मा हती संकलीत क न ती वेबसाईटवर

.७००० ूितमहा याूमाणे मानधन दे याचा ूःताव सादर कर यात

आलेला आहे तुत या ूःतावास मा यता दे यात यावी. िनयमानुसार

यांना जाःतीतजाःत कती मानधन

दे ता येईल याची मा हती मागवून मानधन वाढ चा िनणय घे यात येईल.
महापौर

आयु ाचे ूःतावास तसेच सर जतिसंघ िगल यांचे ूःतावास

मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत

कायम कर यात येतो.
ठराव ब.१८२

ठ रा व

नावामनपा अंतगत कै.भूजग
ं िसंघ गाड वाले

यायाम शाळा व जराबाद व क ला

यायाम शाळा या दोन

यायाम शाळा काया वीत

असून या ठकाणी महानगपािलकेकडू न मानधनावर कायरत ४ पहे लवान (कुःतीिशआक) यांचेकडू न म लांना कुःतीचे ूिश ण दे याचे काम
केले जात आहे .
सदर ल

पहे लवान

(कुःती

िश क)

हे

ूितमहा

मानधन

.5000/-यावर

काम

कर त

असून

स य ःथतीत

पहे लवान

(कुःतीिश क) यांना दे यात येणारे मानधन हे अपुरे असुन कौटंु बक खच व उदरिनवाहासाठ आिथक प र ःथती बकट होत अस याने
मानधनाम ये वाढ कर याबाबत यापैक काह पहे लवानानी मागणी केलेली आहे . महानगरपािलके अंतगत काया वीत

यायाम शाळे तील

सभासद (म ल) यांचे ूिश णासाठ सदर पहे लवान (कुःतीिश क) यांची आवँयकता अस याबाबत ःटे ड यम यवःथापक यांनी अहवाल
दला आहे .
तथापी महानगरपािलकेकडू न चाल व यात येणा-या यायाम शाळे त ूिश ण दे यासाठ सदर पहे लवानांची आवँयकता अस याने व

संबंिधतां या आिथक प र ःथती बकट अस यामूळे कौटंु बक अडचणीचा वचार क न मानधनात वाढ कर याचे संबंिधत हे वनंती कर त
अस याने सव संसबंिधताचे कामाच ःव प व उपभोिगता वचारात धेता सदर ४ पहे लवान (कुःतीिश क) यांना स या ूितमहा दे यात
येणारे मानधन

.5000/- याम ये ू येक

आिथक मा यता ह

चाल व यासाठ शासन िनणयानुसार
यांचे

.2000/-वाढ क न ते ूितमहा

.7000/-एवढे मानधन अदाई कर याची ूशासक य व

नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते.तसेच या कुःती िश कांना आप या कुटंु बयाचा
यांना

च रताथ

जाःतीत जाःत कती मानधन दे णे आवँयक आहे याची चौकशी क न शासन िनणयानुसार

मानधनात वाढ कर याची पुढ ल वैधािनक कायवाह आयु ांनी करावी.असेह ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत

करते.तसेच महानगरपािलका कमचा-या या आकृ तीबंधाम ये ४
महानगरपािलका सेवेत िनयिमत वेतनौेणीत घे याची कायवाह

कुःती िश क यापदाचा समावेश क न कायरत कुःती िश कांना
कर यात यावी.

तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत अनेक वषापासून किन
पदावर कऽाट त वावर एक ऽत वेतनावर काम कर त असून

यांना दे यात येत असलेले एक ऽत वेतन खुप कमी असून

यां या कुटंु बयांचा उदर िनवाह होत नाह कर ता कंऽाट त वावर किन

काम कर त असले या कमचा-यांना
वैधािनक कायवाह करावी

अिभयंता, संगणक चालक, रोडकारकुन अशा

व वध
याम ये

अिभयंता, संगणक चालक, रोडकारकुन अशा व वध पदावर

कामगार अिधिनयमाूमाणे/शासन िनणया

ूमाणे एक ऽत वेतन वाढ व यासाठ आयु ांनी पुढ ल

असेह ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

वषय ब.८
नांवामनपा ह द तील ूभाग ब. ३० मधील जुने नांदेड शहर गणीमपुरा/िस दनाथपुर
जगदगु

भागात पुरातन कािलन

ौीमत

शंकराचाय मठ आहे . सदर मठास मु य रः याशी जोडाणारा रःता हा अ यंत अ ं द आहे . सदर रः यासाची स याची

अिसत वातील ं द ह सुमारे २.५० मी.ते ३० .०० मी. आहे . व रः यात तीन ठकाणी

इले श क स पो स व टे िलफोनचे पो स आहे त.

तसेच रः या या एका बाजुनी नाली आहे . यामूळे येथे एकेर वाहतुक करता येत नाह . कंवा र ा,अटो र ा,फायरगाड ,ए बुल स नेता
येत नाह . व नागर सु वधा पोहच वता येत नाह .

(११)
कर ता सदर रः यची

ं द वाढवून न वन रः यचे काम हाती घे यासाठ या भागातील सिचव मठ शंकराचाय िस दनाथपुर

नांदेड यांनी द.६.७.२०१४ रोजी पऽा वये वनंती केली व तसेच मा.आ. ौी
यांना पऽा वये कळ वले

अमरनाथजी राजुरकर यानी द.७.७.२०१४ रोजी मा.आयु

या अनुषंगाने सदर रः याचे ूाथिमक सव ण क न सुमारे २८०.०० मी.लांबीचा व ९.०० मी

ूःता वत करणे आवँयक आहे .सदर रःता हा पुढे लआमीनगर हातजोड रः यापयत ं द करणे आवँयक आहे .
ते नावघाटकडे सहज जाता येईल सदर रः याचे ं द करणाचे काम हाती घे यासाठ
भुसंपादन करणेआवँयक आहे .
७.०३ कोट खच येईल

यामूळे गोदावर नद काठ

यां या दो ह बाजु या मालम ेचे

आवँयक तीतके

याकर ता बाधीत मालम ा धारकांना टड आर /वाढ व एफएसआय कंव मावेजा दे या या कायवाह स जो

या खचास सवसाधारण सभेची मा यता धेणे आवँयक आहे .

कर ता सदर भूसंपादन व रः यां या कामास लागणा-या खचास मंजरु घे यासाठ व मा.आयु
हो यासाठ

ं द चा रःता

यांना वैधािनक अिधकार ूा

ूःताव सादर

स.शेर अली

सदरचा रःता

रः या या

ं द कर यास आमचा

वरोध असून संबिं धत

वरोध आहे .कारण

ं द करणामूळे अनेक नागर काचे उ दवःत होणार आहे या रः यावर मःजीद आहे

नागर कांना या रः यास

वरोध केलेला आहे . तसेच

कायालयापयत पयायी रःता उपल द क न दे यात यावा.
वरे ििसंघ गाड वाले

भागातील नागर कांचा

यामूळे

मठापासुन ते अ दल
र हमान उद ू दै .सहे र
ु

या भागातील लोकसं या नुसार ूःतावीत रः याचे ं द करण करणे आवँयक अस यामूळे
आयु ांनी रःता ं द करणाचा ूःताव दलेले आहे तो यो य आहे

दप कंसह रावत

यास मा यता दे यात यावी.

ःथािनक ःवरा य संःथेतन
ू
िनवडू न आलेले आमदारानी सदरचा रःता
आहे . याब दल मी

याचे अिभनंदन करतो. ब-याच

ं द कर यासाठ

दवसापासून या रः याची

कळ वलेले

ं द करणाची मागणी

अस यामूळे या ूःतावास मा यता दे यात यावी.
नवलकुमार पोकणा

४-५ ग लीला जोडणारा रःता अस यामूळे याूःतावास मा यता दे यात यावी.

स.शेर अली

या रः याचे ं द करणास आमचा वरोध नाह परं तु मठापासून ते दै .सहे र उद ू कायालयापयत पयायी
रःता दे यात

तुलजेस यादव

या रः याचे

यावा.

ं द करण करणे आवँयक अस यामूळे आयु ांचे ूःतावास मा यता दे यात यावी. क ला ते

भोजालाला गवळ चौक ते न वन पुलाकडे जाणारा रः याचे ं द करण कर यात यावे
आयु ाचे ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

महापौर
ठराव ब.१८३

ठ रा व

नांवामनपा ह द तील ूभाग ब. ३० मधील जुने नांदेड शहर गणीमपुरा/िस दनाथपुर

भागात पुरातन कािलन

ौीमत जगदगु

शंकराचाय मठ आहे . सदर मठास मु य रः याशी जोडाणारा रःता हा अ यंत अ ं द आहे . सदर रः यासाची स याची अिसत वातील ं द
ह सुमारे २.५० मी.ते ३० .०० मी. आहे . व रः यात तीन ठकाणी

इले श क स पो स व टे िलफोनचे पो स आहे त. तसेच रः या या

एका बाजुनी नाली आहे . यामूळे येथे एकेर वाहतुक करता येत नाह . कंवा र ा, अटो र ा, फायरगाड ,ए बुल स नेता येत नाह . व
नागर सु वधा पोहच वता येत नाह .
कर ता सदर रः यची

ं द वाढवून न वन रः यचे काम हाती घे यासाठ या भागातील सिचव मठ शंकराचाय िस दनाथपुर

नांदेड यांनी द.६.७.२०१४ रोजी पऽा वये वनंती केली व तसेच मा.आ. ौी
यांना पऽा वये कळ वले

अमरनाथजी राजुरकर यानी द.७.७.२०१४ रोजी मा.आयु

या अनुषंगाने सदर रः याचे ूाथिमक सव ण क न सुमारे २८०.०० मी.लांबीचा व ९.०० मी

ूःता वत करणे आवँयक आहे .सदर रःता हा पुढे लआमीनगर हातजोड रः यापयत ं द करणे आवँयक आहे .
ते नावघाटकडे सहज जाता येईल सदर रः याचे ं द करणाचे काम हाती घे यासाठ
भुसंपादन करणेआवँयक आहे .
अंदा जत ७.०३ कोट खच येईल
भुसंपादन कर याची

पुढ ल

ं द चा रःता

यामूळे गोदावर नद काठ

यां या दो ह बाजु या मालम ेचे

आवँयक तीतके

याकर ता बाधीत मालम ा धारकांना टड आर /वाढ व एफएसआय कंव मावेजा दे या या कायवाह स जो
या खचास ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमत दे ते. िनयमानुसार
वैधािनक कायवाह

कर याचे पुण ् अिधकार आयु ,नांवामनपा यांना ह नांवामनपा सवसाधारण सभा

सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.९

नावामनपा सवसाधारण सभेने द.१८.८.२००९ रोजी संमत
नावामनपा सेवा िनवृ /कायरत अिधकार ,कमचार

केलेला ठराव ब.५४ अ वये रा य शासक य कमचा-या ूमाणे

कामगार यांना द.१.१.२००६ पासून सहावा वेतन आयोग लागू कर यास मा यता

द याूमाणे कायालयीन आदे श ब. मनपा/साू व/५/२०१० द.२.४.२०१० नुसार
वेतन िन

सुधार त वेतनौेणीम ये द.१ जानेवार २००६ पासून

ती क न सुधार त वेतनौेणीचा ू य लाभ १ मे २०१० पासून वेतनात समा व
सहा या वेतन आयोगातील

क न दे यात आला आहे .

सुधार त वेतनौेणी मूळे १ जानेवार २००६ पासून अनु ेय होणार फरकाची र कम १ ए ूल २०१२

नंतर महानगरपािलके या आिथक प र ःथतीनुसार

फरकाची र कम अदा कर यात येईल असे उपरो

आदे शात नमूद के यानुसार मनपा

िश ण अःथापनेवर ल कमचा-याचे ५० ट के वेतन हे रा य शासनाकडू न सहा या वेतन आयोगा या फरकाची र कम ह मनपाकेस ूा
झालेली आहे . यानुसार मनपा िश ण अःथापनेवर ल कमचा-याचे सहावा वेतन आयोगाचे फरकातील ५०ट के र

म ८३,२१,२९०/-

(१२)
(अ र

.ऽयाऐंशी

ल

एक वस

नावाँमनपा/िशअ/२१६४२/२०१५

हजार

दोनशे

न वद

फ ्)

एक

र कमी

अदा

कर यास

कायालयीन

द.१०.२.२०१५४ अ वये ूशासक य व आिथक मा यता दे यात आली तसेच

फरकाची र कम ह िनयमाूमाणे ५२ म ह यात अदा कर यास ूशासक य व आिथक मा यता दे यात आली

आदे श

ब.

उवर त ५० ट के

यास काय र मा यता

दे णे बाबत.
महापौर

काय र मा यता दे यात येते .

ठराव ब.१८४

ठ रा व

नावामनपा सवसाधारण सभेने

द.१८.८.२००९ रोजी संमत

नावामनपा सेवा िनवृ /कायरत अिधकार ,कमचार

केलेला ठराव ब.५४ अ वये रा य शासक य कमचा-या ूमाणे

कामगार यांना द.१.१.२००६ पासून सहावा वेतन आयोग लागू कर यास मा यता

द याूमाणे कायालयीन आदे श ब. मनपा/साू व/५/२०१० द.२.४.२०१० नुसार
वेतन िन

सुधार त वेतनौेणीम ये द.१ जानेवार २००६ पासून

ती क न सुधार त वेतनौेणीचा ू य लाभ १ मे २०१० पासून वेतनात समा व

सहा या वेतन आयोगातील

क न दे यात आला आहे .

सुधार त वेतनौेणी मूळे १ जानेवार २००६ पासून अनु ेय होणार फरकाची र कम १ ए ूल २०१२

नंतर महानगरपािलके या आिथक प र ःथतीनुसार

फरकाची र कम अदा कर यात येईल असे उपरो

आदे शात नमूद के यानुसार मनपा

िश ण अःथापनेवर ल कमचा-याचे ५० ट के वेतन हे रा य शासनाकडू न सहा या वेतन आयोगा या फरकाची र कम ह मनपाकेस ूा
झालेली आहे . यानुसार मनपा िश ण अःथापनेवर ल कमचा-याचे सहावा वेतन आयोगाचे फरकातील ५०ट के र
(अ र

.ऽयाऐंशी

ल

एक वस

नावाँमनपा/िशअ/२१६४२/२०१५

हजार

दोनशे

न वद

फ ्)

एक

र कमी

अदा

कर यास

द.१०.२.२०१५४ अ वये ूशासक य व आिथक मा यता दे यात आली तसेच

फरकाची र कम ह िनयमाूमाणे ५२ म ह यात अदा कर यास ूशासक य व आिथक मा यता दे यात आली

म ८३,२१,२९०/-

कायालयीन

आदे श

ब.

उवर त ५० ट के

यास काय र मा यता ह

नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते .
वषय ब.१०
नांवामनपाकेचे शहरात मोठया ूमाणात

यापार संकुले असुन महापािलके या मालक या

यवसायीक/सावजिनक उपयोगा या

मोकळया जागा उपल द आहे त तसेच शहरात सावजिनक सु वधा, माकट इ याद उभार याकर ता वकास योजनेतील आर णाखालील
जागा व इतर जागा दे खील महानगरपािलका संपा दत करते.
स या असलेले माकटचे दे खभाल व द ु ःतीकर ता वशेष अशी यंऽणा नाह , तसेच अनेक माकट या इमारती जु या झाले या

असुन

याचे न याने नुतनीकरण,पुनरबांधणी करणे आवँयक आहे . महानगरपािलकेचे िसिमत उ प न ल ात घेता महानगरपािलका

खाजगी कायकंपनी (S.P.V.) ःथापन के यास व वध माकट,मैदान,करमणुक कि, जलतर णका दे भाल द ु ःती ,पुनरिनमाण इ याद कामे
जाःत कुशलतेने

व िशयतेने पुण करता येईल ,महानगरपािलके या उ प नात वाढ होणार आहे . महारा

महानगरपािलका अिधिनयम

१९४९ मधील कलम ६६ अ नुसार शासना या मा यतेने अशी कंपनी (S.P.V.) ःथापन करणेची तरतूद आहे .
कंपनीचे सवसाधारण उ दे श
१) महापािलके या मालक या जु या झाले या माकटचा पुण वकास करणे,
२) महापािलके या मालक या व वध मोकळया जागांवर सावजिनक सु वधा/इमारती/संकुले उभारणे.
३) व वधभागात महापािलकेचे माकट उपल द क न दे याकर ता जागा संपा दत करणे.
४) व वध माकट बाजार याची दे खभाल/द ु ःती ,दै नं दन यवःथापन यासाठ उपाय योजना करणे.
५) व वध वकास कामाकर ता िनधी उभारणे.

६) महापािलके या सव जागा/इमारती यांचा जाःतीत जाःत ूभावी उपयोग क न महापािलके या उ प नात भर टाकणे.
फायदे
१) कंपनी ःथापन के यामूळे िनणय ू बया जाःत जलद व प रणामकारक होईल.
२) कंपनीःथापन के यामूळे

या

या

ेऽातील तं /कुशल स लागार याचे मागदशन घेणे सुलभ होईल.

३) महापािलके या इमारती उभार याकर ता बी.ओ.ट . त वावर खाजगी

य

ची िनयु

कर याऐवजी कंपनी ःवत: अशी कामे क

शकेल.
४) कंपनी ःवत: चे भाग भाडं वल वाढ व याकर ता उपाय योजना क

शकेल.

५) महापािलके या मालक ची कंपनी अस यामूळे सव जागांची मालक कायम महापािलकेकडे राह ल.
रचना
१)

सदर कपंनी या संचालक ,मंडळावर एकूण (११) सदःय असावेत.
आयु

हे उपा य

तथा

यापैक मा.महापौर पदिस द अ य

असतील, महानगरपािलका

यवःथापक य संचालक असतील,महापािलकेचे उपमहापौर, ःथायी सिमती सभापती, वरोधीप

नेता व

सभागृह नेता हे सदर कंपनीचे पदिस द सदःय ् असतील, ( ५) संचालक महानगरपािलके या अंतगत कायरत संबिं धत तां ऽक/ व
वभागाचे खाते ूमुखाकडू न कंवा व र

ूमाणे

महानगरपािलके या

महानगरपािलके या मालक ची

मालक ची

अिधकार यांचे मधून महानगरपािलका आयु ांकडू न िनयु
जागा

/

इमारती

यांची

दे खभाल

व

वकास

के या जातील. वर नमूद के या

कर याकर ता

नांदेड

वाधाळा

शहर

(१३)
एक वशेष कायकंपनी (S.P.V.)” नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका मालम ा व इमारती दे खभाल व वकास कंपनी” महारा

शासनाचे

मा यतेने ःथापन कर याकर ता मा यता दे णे बाबत.
ूमोद खेडकर

त कािलन नांदेड नगरपािलकेने आप या मालक या जागा
िलजवर दले या आहे त परं तु
वापर त आहे त

उमेशिसह च हाण

या जागेचा उपयोग शै

अनेक सःथानां शै

णक उपबमाकर ता

णक कायाकर ता न करता घराचे बाधकामाकर ता

यामूळे अशा जागा महानगरपािलकेने आप या ता यात

या यात.

सव प ा या ने याशी चचा क न या ूःतावावर िनणय धे यात यावा.

दपकिसंह रावत

वशेष कायकंपनी ःथापन के यामूळे महानगरपािलकेचे कशा ूकारे उ प न वाढे ल काय फायदा होइल
यापुव असा ूसताव का दे यात आला नाह आताच का दे यात आला.

आयु

ूःतावात वशेष कायकंपनी ःथापन के यानंतर

फायदे व

उ दे श चा खुलासा कर यात आलेला आहे .

जेएनएनयुआरएम योजने अंतगत महानगरपािलकेने शहरात अनेक वकासाची कामे पुण केली रः याचे ं द
करण केलेले असून महागनरपािलके या मालक या ब-याचँया जागा मोकळया आहे त तेथे
कायकंपनी माफत िनयोजन क न शॉ पंग कॉ
महानगरपािलकेचे उ प नात िन

वशेष

ले सचे बांधकाम क न कमिशयल वापर केला तर

तच वाढ होईल. महानगरपािलकेने बीओट त वावर शॉ पंग कॉ

ले स

या बांधकामासाठ ३० वषापे ा अिधक कालावधीसाठ आप या मो याचा जागा िलजवर दले या आहे त
स या

यापासुन महानगरपािलकेला

काह च फायदा नाह .

या जागाची दकां
ु नाची भाडे पट संपली आहे

यांनाह िनयमाूमाणे भाडे वाढक न मुदतवाढ दे याची कायवाह या वशेष काय कंपनी करता येईल. व वध
कामासाठ भुसंपादानाची कायवाह करता येवू शकेल. शासनास उ प न वाढ या

ीकोनातून सुधारणा

( रफाम ) के याचे सांगन
ु नांदेडचा समावेश ःमाट िसट म ये समावेश हो यासाठ ूय

कर यास मदत

होईल
दपकिसंह रावत

वशेष काय कंपनी जे काह

िनणय घेईल

या सव िनणयास सव साधारण सभेची मा यता घेवूनच

आयु ांनी पुढ ल वैधािनका कायवाह करावी. सवसाधारण सभे या मा यतेिशवाय वशेष काय कंपनी या
िनणयाची अमलबजावणी कर यात येवू नये .
बाळासाहे ब दे शमूख

काय कंपनीचा िनणय सवसाधारण सभे या मा यतेसाठ

आणावे

ज हा प रषदे या बाजूची व म यवत जकात ना याची जागा बीओट त वावर

स.जानी म.कािसम

वकसित कर यासाठ

खाजगी कऽाटदारास दे यात आलेली आहे या कंऽाटदाराने ४-५ मजली इमारत बांधून
भाडे पट वर दे वून लाखो

पये कमवीत आहे

यातील गाळे

यापासुन महानगरपािलकेस काह च उ प न िमळत नाह

कर ता शासनाचे मा यतेने ती जागा परत घे यात यावी.
स.शेर अली

आयु ांनी महानगरपािलकेचे उ प न वाढ व यासाठ जो ूःताव सादर केलेला आहे तो चांगला ूःताव आहे
यास मा यता

दे यात यावी.

वशेष काय कंपनी या सदःय पद सव रा वाद ,एमआयएम या प ा या

प ातील नगरसेवकांना ूितिनधी व दे यात यावे.व या सिमती या सदःयीय स या ह

१६ िन

त

कर यात यावी.व या ५ सिमती या सदःयाची िनवड कर याचे अिधकार महापौरांना दे यात यावे.
आनंद च हाण

ौी स.शेर अली यांनी जो ूःताव मांडला

यास माझे अनुमोदन आहे . या सिमतीम ये सव प ाचे

सदःयां या समावेश कर यात यावा. ौी अ.स ार ौी स.शेर अली ,ौी सर जतिसंघ िगल , ौी नवलकुमार
पोकणा, यांना घे यात यावे.व आयु

महापौऱ

या कायसिमतीचे सिचव असतील.

आयु ांनी मांडले या ूःतावात ौी स.शेर अली यांनी सुच व या ूमाणे द ु ःती क न ूःतावास मा यता

दे यात येते. तसेच या सिमतीत ौी आनंद च हाण यांचाह समावेश क न ूःतावास मा यता दे यात येते.
ठराव ब.१८५

ठ रा व

नांवामनपाकेचे शहरात मोठया ूमाणात

यापार संकुले असुन महापािलके या मालक या

यवसायीक/सावजिनक उपयोगा या

मोकळया जागा उपल द आहे त तसेच शहरात सावजिनक सु वधा, माकट इ याद उभार याकर ता वकास योजनेतील आर णाखालील
जागा व इतर जागा दे खील महानगरपािलका संपा दत करते.
असुन

स या असलेले माकटचे दे खभाल व द ु ःतीकर ता वशेष अशी यंऽणा नाह , तसेच अनेक माकट या इमारती जु या झाले या

याचे न याने नुतनीकरण, पुनरबांधणी करणे आवँयक आहे . महानगरपािलकेचे िसिमत उ प न ल ात घेता महानगरपािलका

खाजगी कायकंपनी (S.P.V.) ःथापन के यास व वध माकट,मैदान,करमणुक कि, जलतर णका दे खभाल द ु ःती ,पुनरिनमाण इ याद कामे

जाःत कुशलतेने

व िशयतेने पुण करता येईल व

यामूळे

,महानगरपािलके या उ प नात वाढ होणार आहे . महारा

महानगरपािलका

अिधिनयम १९४९ मधील कलम ६६ अ नुसार शासना या मा यतेने अशी कंपनी (S.P.V.) ःथापन करणेची तरतूद आहे .
कर ता आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलकेतील खालील ूमाणे
यांची (१६) सदःयांची

अिधकार व पदािधका-

खाजगी कायकंपनी (S.P.V.) ःथापन कर यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.

नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका मालम ा व इमारती दे खभाल व वकास”कायकंपनी (S.P.V.)ची कायकार णी

(१४)
१)

महापौर,

कायकार णी अ य

२)

आयु , कायकार णी सिचव

३)

उपमहापौर, कायकार णी पदिस द सदःय

४)

सभापती,ःथायी सिमती, कायकार णी पदिस द सदःय

५) सभागृह नेता, कायकार णी पदिस द सदःय
६)

वरोधी प नेता, पदिस द सदःय

७) ौी अ.स ार अ.गफुर, कायकार णी सदःय
८)

ौी आनंद च हाण, कायकार णी सदःय

९)

ौी सर जतिसंघ िगल, कायकार णी सदःय

१०) ौी स.शेर अली महे बुब अली, कायकार णी सदःय

११) ौी नवलकुमार पोकणा, कायकार णी सदःय
या यित र
वर

( ५) संचालक महानगरपािलके या अंतगत कायरत संबंिधत तां ऽक/ व

अिधकार यांचे मधून महानगरपािलका आयु ांकडू न िनयु

वभागाचे खाते ूमुखाकडू न कंवा

केलेले अिधकार असतील.

नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका मालम ा व इमारती दे खभाल व वकास”कायकंपनीचे खालील ूमाणे काय ेऽ िन

त

कर यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
१) महापािलके या मालक या जु या झाले या माकटचा पुण वकास करणे,
२) महापािलके या मालक या व वध मोकळया जागांवर सावजिनक सु वधा/इमारती/संकुले उभारणे.
३) व वधभागात महापािलकेचे माकट उपल द क न दे याकर ता जागा संपा दत करणे.
४) व वध माकट बाजार याची दे खभाल/द ु ःती ,दै नं दन यवःथापन यासाठ उपाय योजना करणे.
५) व वध वकास कामाकर ता िनधी उभारणे.

६) महापािलके या सव जागा/इमारती यांचा जाःतीत जाःत ूभावी उपयोग क न महापािलके या उ प नात भर टाकणे.
वषय ब.११

ूःताव
वंणुपुर उपसा जलिसंचन या ूक पातून नांदेड शहराला पाणी पुरवठा होतो दरवष फेॄूवार म ह यापासून अवैध पाणी उपसा

व बांपीभवन या कारणामूळे धरणातील पाणी साठा कमी होवून शहरास पाणी टं चाई भासते .धरणात गाळ साच यामूळे धरणाची साठवण
मता कमी झालेली आहे .कारण धरण बांधले त हापासून आज पयत धरणातील गाळ काढ यात आलेला नाह .धरणातील गाळ काढ यास
धरणाची साठवण

ू नांदेडकरांना बारमाह
मता वाढन

प याचे पुरेसे पाणी उपल द होवू शकते. याकर ता महारा

वभागास वंणुपुर उपसा जलिसंचन या ूक पातील गाळ काढ यासाठ

वनंती कर याचा ूःताव महासभेसमोर ठे व यात येत आहे .

सुचकः- अनुजा अिमतिसंह तेहरा
अनुजा तेहरा

शासन जलसंपदा

अनुमोदकः- इशरत फातेमा अ.शमीम

नांदेड शहरास

वंणुपर

शंकर सागरतून पाणी पुरवठा होतो व दरवष

पा याचा साठा कमी झा यामूळे नागर कांना पा याचा ू

उ हाळयात या

जलाशयातील

भेडसावतो.या जलाशयाचे बांधकाम ३० वषापुव

हणजे १९८५-८६ ला पुण झाले ते हा पासुन या जलाशयातील गाळ काढ यात आलेला नाह .
जलाशयात मोठया ूमाणात गाळ जमा झा यामूळे जलाँयातील पाणी साठवण

आहे . जर या जलाशतील गाळ काढ यात आला तर पा याची साठवण
पा याचा कायमचा ू

मता खुपच कमी झालेली

मता वाढे ल आ ण

ू
काढन
पा याची साठवण

मता वाढ वली आहे तर

पाटबंधारे वभागाने एनजीओ माफत धरणातील गाळ
वंणुपुर शंकर सागर मधील गाळ काढ यासाठ

शासनाचे जलसंपदा मंऽी मा.ना.ौी िगर ष महाजन यांना मा. ज हािधकार यांचे माफत

कर यात यावी. मा.ना.ौी िगर ष महाजन याचे ःवय सिचव आप या महानगरपािलकेचे
िनशीकांत दे शपांडे आहे त
दपकिसंह रावत

माजी आयु

ौी

ूःताव मांडला

यांचे अिभनंदन करावे. गाळ काढ यासाठ शासनास िशफारस कर यात यावी.

सौ.तेहरा मॅडम यांनी जो ूःताव ठे वला

याब दल मी

यांची तार फ करतो.मागील तीन वषापासून

शहरातील प या या पाईप लाईनवर, मोठया गळ या अस यामूळे तसेच पा याचे हा
अस यामूळे मोठया ूमाणात पाणी नालीत
महापौर

वनंती

याचे ह आपणास सहकाय िमळे ल. ूःताव शासनास सादर कर यात यावा.

सौ.अनुजा तेहरा यांनी शंकर सागर जलाशयातील गाळ काढ याबाबतचा अितषय चांगला
याब दल

स.जानी स.महे मद
ु

नांदेड शहराचा

सुटेल. पुणे शहराला खडकवासला धरणातून पा याचा पुरवठा होता या धरणातह

मोठया ूमाणात गाळ जमा झाला होता शासना या
महारा

यामूळे

जात आहे . गळ या व हा

ह ना द ु ःत

ह द ु ःतीसाठ िन वदा काढ यात

आली परं तु कंऽाटदार अधवट काम कर त आहे .शहरातील सव गळ याची, हा हची द ु ःती कर यात यावी.

वंणुपुर शंकर सागर जलाशयातील गाळ काढ यासाठ चा ूःताव मंजरु क न शासनास िशफारस कर यास

मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
करावी.

आयु ानी पुढ ल वैधािनक कायवाह

(१५)
ठराव ब. १८६

ठ रा व

वंणुपुर येथील

शंकर सागर जलाशयातून

व बांपीभवन या कारणामूळे या जलाशयातील
झा यापासुन

नांदेड शहराला पाणी पुरवठा होतो दरवष फेॄूवार म ह यापासून अवैध पाणी उपसा

पाणी साठा कमी होवून शहरात पाणी टं चाई िनमाण होते.तसेच जलाशयाचे काम पुण

हणजे जवळपास मागील ३० पासुन आज पयत

साच यामूळे जलाशयाची

पा याची साठवण

ू नांदेडकरांना बारमाह
मता वाढन

गाळ काढ यासाठ महारा

यातील गाळ काढ यात आलेला

नाह . मोठया ूमाणात गाळ

मता कमी झालेली आहे . या जलाशयातील गाळ काढ यास ूक पातील पा याची

प याचे पुरेसे पाणी उपल द होवू शकते. कर ता महारा

साठवण

शासनामाफत शंकर सागर जलाशयातील

शासनाचे जलसंपदा मंऽी मा.ना.ौी िगर ष महाजन यांनाह नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सवसाधारण

सभा सवानुमते िशफारस करते तसेच

वशेष बाब

हणून

ज हा िनयोजन व वकास सिमती नांदेडलाह

गाळ काढ यासाठ

वशेष

अनुदान मंजरु कर याची वनंती कर यात यावी असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते. व हा ठराव याच सभेत
कायम कर यात येतो.
नगरसिचव

वषय प ऽकेवर ल वषय ब. १२ व १८ हे सारखेच

अस यामूळे या दो ह ूःतावावर एक ऽत

िनणय घे यात यावा.
वषय ब.१२

ूःताव

नांवामनपा िश ण वभागात कंऽाट ूाथिमक िश क (अधवेळ सेमी इं मजी ) पद कायरत असलेले िश क ौी गाडे गांवकर
मारोती बालाजीराज ,मनपा ूाथिमक शाळा ब.३ जंगमवाड यांचा अधवेळ हा कालावधी पूण क न
हणून माहय ध न

यांना मनपा कायम ःव पी

यांना िश ण सेवक (सहायक िश क)

सेवेत सामावून घे यात यावे व िनयमानुसार यो य ती वेतनौेणी लागू कर यासाठ हा

ूःताव सवसाधारण सभे या मा यतेःतव.
सुचकः- आनंद शंकरराव च हाण

अनुमोदकः- बाळासाहे ब गंगाधरराव दे शमूख,(सं.पा.)

वषय क.१८

ूःताव

नांवामनपाके या िश ण वभागात मा यिमक/ूाथिमक िश क पद काम करणा-या िश कांचा 3 वषाचा कंऽाट कालावधी पुण
झालेला असून

यांचा हा कालावधी िश क सेवक (सहायक िश क)

हणून माहय ध न

यांना िनयिमत सेवेत सामावुन घेवून आवँयक

ती वेतनौेणी दे वन
ू कायम कर यास मा यता दे णे बाबत.
अनुमोदकः- डॉ. वँवासराव कदम

सुचकः- आनंद शंकरराव च हाण
ूशास कय ट पणी
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मा यिमक शाळा (मराठ /उद)ु मा यमासाठ

कंऽाट

प दतीने एकऽीत वेतनावर

मा यिमक िश क भर यासाठ दै िनक वतमानपऽात जाह रात मराठ मा यमासाठ 5 िश क व उद ु मा यमासाठ 5 िश कांची दे वुन

ु
पाऽ व इ छक
उमेदवारांची लेखी प र ा व त ड मुलाखतीत गुणानुबमे पाऽ ठरले या उमेदवारांची मराठ मा यमासाठ 4 िश क व उद ु
मा यमासाठ 4 िश कांची िनवड सिमतीने िनवड के यानुसार सदर ल चार िश कांची कंऽाट मा यिमक िश क
आदे श दनांक 26.05.2011, 24.08.11, 10.05.11 व 20.07.2013 अ वये ूथम सहा म ह यासाठ िनयु

हणुन कायालयीन

कर यात आली होती ू येक

सहा म ह या या कालावधी नंतर वर ल सव िश कांना एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन मुदतवाढ दे यात आलेली आहे .
क रता कंऽाट

ूाथिमक मा यिमक िश कांना इतर महानगरपािलकेत सामावुन घे यात आले आहे

कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/ आःथा-सेल/22035/2015

कंवा कसे या बाबत

द. 17.03.2015 अ वये मा हती माग व यात आली असून ती ूा

झा यानंतर शासन िनणयातील तरतुद नुसार पुढ ल कायवाह कर यात येईल
ौ दा च हाण

कंऽाट िश कांना १० मे २०१४ ला तीन वष पुण झालेली अस यामूळै
िनयिमत वेतनौेणीत कायम कर यात यावे. कारण
हा श द लागू होत नाह .

यांना िश क सेवक

तां ऽक खंड दे यात आलेला आहे

कऽाट िश का असे पद नस यामूळे

हणून संबोधून

आनंद च हाण

कंऽाट िश क

यांना दर सहा म ह याला एक दवसाचा

तो र द कर यात यावा. यांनी िनयिमत सेवा केलेली असून

उप ःथतीपटावर िनयिमती ःवा -या केले या अस यामूळे
यावी

शासन िनणयाूमाणे या िश कांना

याची सेवा सलग तीन वषाची

समज यात

.

महानगरपािलका अःथापनेवर स या ९ िश का या जागा र

अस यामूळे या र

िश काची नेमणूक महानगरपािलका क

िश कांना महानगरािलका सेवेत िनयिमत

वेतनौेणीत सामावून घेत यास

शकते.याकऽाट

पदावर कायरत कंऽाट

यां या पगारावर होणारा ५० ट के खच शासनाकडू न िमळे ल व ५० ट के

खच महानगरपािलका फंडतून करावा लागेल. कंऽाट त वावर ल िश कांना
अ य प वेतन िमळत अस यामूळे
िश कांचा

सेवा कालावधी तीन वषापे ा अिधकचा झाले या अस यामूळै

घे यात यावे आवँयकता वाट यास
स.शेर अली

यां या कुटंु बयावर उपास मार ची वेळ येत आहे . .िनयमानुसार या

या ूकरणी शासनाकडू न

यांना मनपा सेवेत सामावुन

आवँयक ते मागदशन माग व यात

महानगरपािलके या िश ण अःथापनेव एकूण शासन मा य पदे ८९ पदे असून

यावे.

यापैक ७४ िश काची संच

मा यता झालेली असून स या ६५ िश क कायरत आहे व स या ९ िश का या जागा र

आहे त

यामूळे

(१६)
या र

जागेवर ५ उद ू व ४ मराठ मा यमा या कंऽाट ूाथिमक िश कांना नेमणूक दे ता येईल राईट

ऑफ ए युकेशन काय ानुसार कंऽाट िश क हे पद नसून िश ण सेवक असे पद आहे
िश क या श दा ऐवजी िश क सेवक असे संबोध यात यावे व
तां ऽक खंड माफ
र
आयु

क न

यांचा सेवा कायकाळ िश ण

सेवक

यामूळे कंऽाट

यांना दे यात आलेला एक
हणून गृ हत धर यात यावा.

दवसाचा
व

यांना

या जागेवर िनयिमत वेतनौेणीत सामावुन घे यात यावा.

असले या ूा.िश क

यावेळ शासन मा य पद नस यामूळे महासभेने कंऽाट िश क घे यासाठ मा यता दली होती
त कािलन आयु ानी एक ऽत वेतनावर
हणून नेमणूक दे यात आ यामूळे

कंऽाट िश कांची िनयु
यांना

इतर कंऽाट

यानुसार

के याचे दसुन येते. कंऽाट िश क

कमचा-याूमाणे िनयमानुसार

तां ऽक खंड

दे यात आलेला आहे .
स वता कंठे वाड

िश का या नेमणूक कर यात या यात. आयु

चालतात ू येक वगातील
िश कां या

साहे बांनी महानगरपािलके या ू येक शाळे त कती

व ा याची सं या तपासून

व ाथ

सं यानुसार

िश का या व

वग

बडा

नेमणुका करावयास पा हजे. म हला व बाल क याण सिमती या सदःयांसह मनपा ूा.शाळा

आबेडनगर शाळे स भेट दली असता

या शाळे त १३७ व ा याची सं या होती व एकच िश क

होते. एकच िश क िशक वत अस यामूळे

व ा याची गुणव ा कशी वाढे ल,

व ाथ

िशक वत

सं या नुसार

िश कां या नेमणूका कर यात या यात.
दपकिसंह रावत

महानगरपािलका ूाथिमक शाळे त उद ु मा यमाचे व मराठ मा यमाचे
तपासुन

याूमाणे

या

कती

व ाथ िश ण धेतात हे

या मा यमा या िश कांची नेमणूका करणे आवँयक आहे . शाळे त व ा याची

सं या कमी असेल तर शासन िश कां या पदाना मा यता कशी दे ईल.

यामूळे व ा याची सं या ल ात

घेवून नेमणूका कर यात या यात. नसता िश काचे वेतनावर लागणारा पुण खच महानगरपािलकस करावा.
ौ दा च हाण

कुःती िश कांना ूितमहा

.७००० मानधन दे यास मा यता दे यात आली परं तु ७००० मानधनावर

उदरिनवाह कसा काय चालेल. कंऽाट िश क
नाह . यांना िश ण सेवक
कर त अस यामूळे
व

शाळा

हणून संबोध यात येत आहे परं तु कंऽाट िश क असे पदच

हणावे लागेल.हे िश क

मागील तीन वषापासुन

िश क सेवक पदावर काम

यांना सहा सहा म ह याला जो तां ऽक खंड दे यात आलेला आहे र द कर यात यावा

यांची सलग सेवा समजून

यावे.यामूळे

यांना र

असले या िश क पदावर िनयिमत सेवेत सामावुन घे यात

याचे आिाक नुकसान होणार नाह . जंगमवाड ूा.शाळे ची द ु ःती कर याचे नांवाखाली ह

वकशॉप पा या या टाक खाली हल व यात आलेली आहे परं तु या ठकाणी काह दधटना
झा यास
ु

यास कोण जबाबदार रा हल.जंगमवाड प रसरातच एखाद इमारत करायाने धेवन
ू
करता आली असती.पंरतु कंऽाटदाराचे हत जोपास यासाठ पा या या
आली शाळा ःथलांर त कर यासाठ सवसाधारण सभेची मा यता का
आयु

शासनाने मंजरु केले या पदावर नेमणूक केली असती तर
पार त केला केला व

या ठकाणी शाळा सु

टाक खाली शाळा सु

कर यात

घे यात आलेली नाह .

यांना िश ण सेवक

असते शासन मा य पद नस यामूळे महानगरपािलकेने कंऽाट िश क

हणून संबोध यात आले

हणून मानधनावर घे यासाठ ठराव

याअनुषंगाने कंऽाट िश काची ूथम सहा म ह याकर ता नेमणूक केली असावी व

यांना इतर कंऽाट कमचा-याूमाणे

कंऽाट िश कांना एक दवसाचा तां ऽक खंड दला असे वाटते. जर

शासन मा य मंजरु पदावर नेमणूक केली असती
डॉ.क णा जमदाड

यांचा

यांना कंऽाट िश क

हणता येणार नाह .

सभापती व उपसभापती , म हला व बाल क याण सिमती यां यासह आ ह आंबेडकगर व है दरबाग येथील
ूाथिमक शाळे स भेट दली है दरबाग ूा.शाळे त चौथीपयत वग चालतात तेथे चार िश क व दोन िशपाई
ू आले
आढळन

चौथी या

वगातील व ा याना काह ू

वचारले असता व ा याना ू ाचे उ र दे ता

ू आले.
आलेले नाह . मनपा शाळे तील व ा याची गुणव ा फारच घसर याचे आढळन
गुणव ा सुधार यासाठ ूय

यामूळे व ा याची

कर यात यावे.

स.शेर अली

हा व ा याचादोष नाह . िश णािधकार व मु या यापक, िश क

शफ अहे मद कुरे शी

राईट ऑफ ए युकेशन ऍ ट लागू कर यात आलेला आहे या ऍ ट नुसार िश कां या नेमणूका करणे

याचे व

यांचा दोष आहे . यांची चौकशी क न

द कायवाह कर यात यावी.

महानगरपािलकेस बंधनकारक आहे . उपमहापौर ौी आनंद च हाण यांनी िश कां या नेमणूक चा जो ूःताव
मांडला तो बरोबर आहे मागील ३-४ वषापासुन िश काची पदे का भर यात आलेली नाह . िश णािधकार
,मु या यापक यांनी व ा याची गुणव ा वाढ साठ काय ूय
येणार नाह .िश णािधकार

केले. गुणव े बाबत व ा याना दोष दे ता

,मु या यापक,वग िश क यांनीच

व ा याची गुणव ा वाढ साठ

ूय

करावयास पा हजे.राईट ऑफ ए युकेशन ऍ ट अंतगत शासन मोठया ूमाणात अनुदान दे त आहे परं तु
महानगरपािलकेला अनुदान दे यासाठ शासनाकडे ूःताव सादर कर यात येत नाह . िश णािधकार यांनी

(१७)
अनुदानाचे ूःताव शासनास सादर क न
यापदावर कंऽाट िश कांना िनयु
वरे ििसंघ गाड वाले

कंऽाट

अनुदान िमळ यासाठ ूय

आहे

दे यात यावी.

िश कांना कायम कर याचा

वचार करत असतांना इतरह

आवँयक आहे . २००७ पासून महानगरपािलके या
वेतनावर

करावा. जे िश काचे पदे र

व वघ

कंऽाट

वभागात

कमचा-यांचा

वचार करणे

व वध पदावर एक ऽत तुटपुं या

जसे रोड कारकुन, संगणक चालक, क.अिभयंता,डॉ टस , नस, प रचार का, लॅब टे किनिशयन

काम कर त असून ब-याच कमचा-यांचे एजबार झालेले अस यामूळे

यांची

दस
ु -या कायालयात नौकर ची

संधी गेलेली आहे , यामूळे महानगरपािलका कमचा-याचा आकृ तीबंध आराखडा लवकरात लवकर तयार क न
यानुसार िनमाण होणा-या न वन पदावर व स या र
असले या कमचा-यांनाह
सर जतिसंघ िगल

महापौर

िनयिमत वेतनौेणीत समावून घे यात यावे,

सभागृह ने यांनी जो ूःताव मांडला
कमचार काम कर त आहे त

पदावर

असले या पदावर या कंऽाट त वावर काम कर त

यास माझे अनुमोदन आहे . ७-८ वषापासुन कंऽाट

यांना सु ूम कोटा या िनणयानुसार महानगरपािलका सेवेत र

त वावर

असले या

कायम कर यात यावे.

सभागृह नेते यांनी सुच वले या द ु ःतीसह स. सदःयां या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच
सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.१८७

ठ रा व

नांवामनपा िश ण वभागात कंऽाट ूाथिमक िश क (अधवेळ सेमी इं मजी ) पद कायरत असलेले िश क ौी गाडे गांवकर
मारोती बालाजीराज ,मनपा ूाथिमक शाळा ब.३ जंगमवाड यांचा अधवेळ हा कालावधी पूण क न
हणून पुण माहय ध न

यांना िश ण सेवक (सहायक िश क)

यांना मनपा कायम ःव पी सेवेत सामावून घे यात यावे व िनयमानुसार यो य ती वेतनौेणी लागू

कर यासाठ आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
नांवामनपाके या िश ण वभागात मा यिमक/ूाथिमक िश क पद काम करणा-या िश कांचा 3 वषाचा कंऽाट कालावधी पुण
झालेला असून

यांचा हा कालावधी िश क सेवक (सहायक िश क)

हणून माहय ध न

ती वेतनौेणी दे वून कायम कर यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते

यांना िनयिमत सेवेत सामावुन घेवून आवँयक

मा यता दे ते. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक

कायवाह करावी.
नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपािलके या व वघ वभागात व वध पदावर एक ऽत तुटपुं या वेतनावर रोड कारकुन, संगणक

चालक, क.अिभयंता,डॉ टस , नस, प रचार का, लॅब टे किनिशयन यापदावर कंऽाट त वावर कमचार
कमचा-यांचे एजबार झालेले अस यामूळे

यातील ब-याच

यांची दस
ु -या कायालयात नौकर ची संधी गेलेली आहे , यामूळे नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपािलका कमचा-याचा आकृ तीबंध आराखडा लवकरात लवकर तयार क न
असले या पदावर या कंऽाट कमचा-यांनाह

काम कर त असून

यानुसार िनमाण होणा-या न वन पदावर व स या र

िनयिमत वेतनौेणीत समावून घे यात यावे, असे ह नांवामनपा सवसाधारणसभा सवानुमते

संमत करते. िनयमानुसार आयु ं नी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
आनंद च हाण

ू ड कंपनीकडू न
एटझे

व वध कारणे सांगून वषात 10 -15 वेळा ःव छतेचे काम बंद ठे वीत आहे .

ऐन

दपावली या रमजान या काळात तीन दवस सफाईचे काम बंद होते.स या शहरात सवऽ घाणीचे साॆा य
पसरलेले असून जागोजागी कच-याचे

ढग जमा झालेले आहे ना या तुंबले या आहे त.महानरगपािलकेने

ु ड कंपनीला कंऽाट दे यात आलेले असून याकंपनीकडू न शहर ःव छतेचे काम
ःव छते या कामाकर ता एटझे

ू घेवून दस
यो य ूकारे होत नस यामूळे या कंपनीचे काम काढन
ु -या कऽांटदारास काम दे यासाठ मागील

ू
एक वषापासुन स.सदःय मागणी कर त आहे त परं तु अ ाप या कंपनीकडू न साफसफाईचे काम काढन
घे यात आलेले नाह ,कंऽाटदार व महानगरपािलकेचे अिधकार
तबार स. सदःयानी केले या आहे त,
दं डा मक कायवाह करावी,

संगनमताने ॅ ाचार कर त अस या या

आयु ांनी याूकरणाची स वःतर चोकशी क न . याचे

तु पा येथील घनकचरा ूक पाचे

व

द

ू ड कंपनीला
काम पुण न के यामूळे एटझे

लॅकिलःट म ये टाकलेले आहे आ ण याच कंपनीकडू न आपण शहरातील साफसफाईचे काम क न घेत

ू उ कंपनीकडू न साफसफाईचे काम काढन
ू घेवून
आहोत एटझे
कंपनीला
वनय पाट ल

लक साफसफाईचे कंऽाट

वर त र द क न

ू ड
यांना लकिलःट म ये टाक यात यावे एटझे

कर यात यावे.व या कामासाठ न याने अ प

ु दस
कालावधीचा (शाट टडर ) िन वदा काढन
ु -या कंऽाटदारास नेम यात यावे असा माझा ूःताव आहे .

ू ड कंपनीकडू न होत असले या कामाचे संदभात वारं वार
ऐटझे

ु ड कंपनीस
सभेत स.सदःयांनी एटझे
ू ड कपनी व
परं तु आजपयत एटझे

सवसाधारण सभेत व ःथायी सिमती या

लॅकिलःट म ये टाकून कंऽाट र द कर याची मागणी केलेली आहे

द कोणतीच कायवाह कर यात आलेली नाह .

याचे कंऽाटह

र द

ू ड या सफाई या कामावर ूशासनाचा कोणताच अंकूश नाह उपमहापौर यांनी
कर यात आलेले नाह . एटझे

जो ूःताव मांडला

यास माझे अनुमोदन आहे .

(१८)

ू डलाच दे यात आले होते या कंपनीने व हत
तु पा येथे घनकच-यापासून खत िनिमत ूक पाचे काम एटझे

सर जतिसंघ िगल

कालावधीत काम पुण न के यामूळे ःथायी सिमतीने या कंपनी
कंपनीकडू न आपण साफसफाईचे काम क न घेत आहोत ह
हकाल पट क न न वन कंऽाटदाराची िनयु ती

लॅकिलःट म ये टाकलेले आहे

व

ू ड कंपनीची
ददवी
बाब आहे .एटझे
ू

याच
वर त

वर त कर यात यावी.

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

महापौर
ठराव ब.१८८

ठ रा व

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने शहरातील रः यांची साफसफाई करणे, ना यांची साफसफाई करणे, व घरोघर जावून

ू ड इनृाःश चर
कचरा जमा करणे व जमा झालेला सव कचरा उचलून तु पा येथील घनकचरा ूक पाम ये टाकणे या कामाकर ता एटझे
िल. या कंपनीस कंऽाट दलेले आहे . ह कंपनी व वध कारणे सांगून वषात 10 -15 वेळा ःव छतेचे काम बंद ठे वीत आहे .ऐन दपावली या

रमजान या काळात तीन दवस सफाईचे काम बंद होते.स या शहरात सवऽ घाणीचे साॆा य पसरलेले असून जागोजागी कच-याचे ढग

जमा झालेले आहे ना या तुंबले या आहे त.यामूळे नागर कां या आरो यास धोका िनमाण झालेला आहे .
कामाकर ता कंऽाट

महानरगपािलकेने ःव छते या

ू
दलेली ह कंपनी शहर ःव छतेचे काम यो य ूकारे कर त नस यामूळे या कंपनीचे काम काढन
घेवन
ू दस
ु -या

ू
कऽांटदारास काम दे यासाठ मागील एक वषापासुन स.सदःय मागणी कर त आहे त परं तु अ ाप या कंपनीकडू न साफसफाईचे काम काढन
घे यात आलेले नाह , कंऽाटदार व महानगरपािलकेचे अिधकार संगनमताने ॅ ाचार कर त अस या या तबार स. सदःयानी केले या
ू ड कंपनीला
आहे त, तु पा येथील घनकचरा ूक पाचे काम पुण न के यामूळे ःथायी सिमतीने ठराव ब. १७४ द.१०.१.२०१४ अ वये एटझे
लॅकिलःट म ये टाकलेले आहे असे असतांना याच कंपनीकडू न महानगरपािलका

ू ड कंपनीकडू न
एटझे

ू
साफसफाईचे काम काढन
घेवून

वर त उपरो

सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते तसेच

ु ड
एटझे

यांना

शहरातील साफसफाईचे काम क न घेत आहे . .कर ता
लॅकिलःट म ये टाक यात यावे असे

कंपनीचे साफसफाईचे कंऽाट

वर त र

ह नांवामनपा

क न या कामासाठ न याने अ प

ु कंऽाटदार नेम यात यावे असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते. व
कालावधीची (शाट टम टे डर ) िन वदा काढन

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.िनयमानुसार आयु ांनी
वषय ब.१३

पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

ूःताव

नांवामनपा मंजरु सुधार त वकास आराखडयातील आर ण ब.५-ए, ९-ए, १० व ११-ए हे वकिसत कर यासाठ सदर ल जागेचे
भू संपादन कर यासाठ लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता दे णे बाबत.
सुचकः- सौ.अंजली सुरेश गायकवाड

अनुमोदकः- बाळासाहे ब गंगाधरराव दे शमूख,(सं.पा.)
ूशासक य अिभूाय

स.सदःयांनी ठे वले या ूःतावा या अनुषंगाने
खालील ूमाणे
अ.ब.

मंजरु वकास योजनेनुसार आर णाची ःथती

आहे .

आर ण नं.

आर णाचे नांव

अंदा जत

ेऽफळ

आर ण वकासासाठ समुिचत

हे टर

ूािधकरण

भाजी बाजार आ ण दकान
केिे
ु

०.३४

१

A-5

२

A-9

वःतीगृह

०.३६

महानगरपािलका नांदेड
Social welfare department

३

A-10

दवाखाना

०.४७

महानगरपािलका, नांदेड

४

A-11

वाचनालय

०.१२

महानगरपािलका ,नांदेङ

आर णाचे खालील प दतीने जिमनीचे संपादन / वकास
१)

नांदेड शहरा या

करता येवू शकले

मंजरु सुधार त वकास िनयंऽण िनमयावली िनयम ब. Appendix “C” िनयम ब.८१ (V) नुसार समावेषक आर णा अंतगत
जागेचा वकास करता येइल व ते खालील ूमाणे

आहे .

आर ण ब. A-5 दकान
कि :- मनपा यांनी ठर वले या मापदं डानुसार दकानाचे
ूकार, बमांक व आकार यानुसार जिमन
ु
ु
मालक जागेचा वकास क

शकेल.

कंवा
जिमन मालक जागे या बांधकामा या १५ ट के बांधकामाचे
मालकास पुण जागे या

ेऽफळा या चटई

ेऽ समुिचत ूािधकरणास वनामु य हःतांतर त के यास जमीन

ेऽ सोबत या लागू असले या वभागानुसार वापरा ूमाणे या आर णाचा दे खील

वकास करता येईल.
आर ण ब. A-5 भाजी बाजार :- मनपा जागेचे संपादन क न जागेचा वकास भाजी मंड साठ क

शकते.

कंवा
जिमन मालकाने जागे या २५ ट के खुली जागा समुिचत ूािधकरणास वनामु य हःतांतर त के यास जमीन मालकास पुण
जागे या

ेऽफळा या चटई

ेऽ सोबत या लागू असले या वभागानुसार वापरा ूमाणे या आर णाचा दे खील वकास करता

येईल. जागेवर
आर ण ब A-10 दवाखाना :- मनपा जागेचे संपादन क न जागेचा वकास आर णचा

क

शकते.

(१९)
कंवा
जिमन मालकाने आयु

,मनपाने ठर वले या िनकषानुसार

हःतांतर त के यास आयु
याआर णाचे

ेऽाचा दे खील

हे अजदारस

१५ ट के बांधकामाचे

यां या मोबद यात पुण जागेचा चटई

वकास क

ेऽ

वनामु य समुिचत ूािधकरणास

ेऽ सभोवताल या वापराूमाणे जिमन मालक

शकतो.

आर ण ब A-11 वाचनालय:- समुिचत ूािधकरण जागा भुसंपादन क न आर णाचा वकास व दे खभाल क

शकेल.

कंवा
आयु

,मनपाने ठर वले या िनकषानुसार

के यास आयु
याआर णाचे

हे अजदारस
ेऽाचा दे खील

२० ट के बांधकामाचे

ेऽ वनामु य समुिचत ूािधकरणास वनामु य हःतांतर त

यां या मोबद यात पुण जागेचा चटई

वकास क

ेऽ सभोवताल या वापराूमाणे जिमन मालक

शकतो.

२) जागेचा मोबद यात जिमन मालकास TDR ूमाणपऽ दे ईल

याबाबत जागा वनामू य मनपास हःतांतर त क न

३) आर णा खालील जिमनीचे खाजगी वाटाघाट ने संपादन करता येईल

ावयाची आहे .

यासाठ शासक य िशय िस द (आरआर) दरानुसार जिमन

मालका या संमतीने जागा ता यात धेता येईल.
वर ल ूमाणे जिमन मालकास ूःताव मा य नस यास भुसंपादन अिधिनयमा अंतगत जागे या भुसंपादनाचा ूःताव
मा. ज हािधकार , नांदेड यांचेकडे पाठवावा लागेल.

यासाठ लागणारा खचास ूशासक य व आिथक मा यता दे यासाठ ूःताव सादर.

महापौर

अिभूायानुसार महानगरपािलके या जे हताचे असेल

आयु ानी दले या
पुण अिधकार आयु

याूमाणे भूसंपादन कर याचे

, नांवामनपा नांदेड यांना दे यात येताता िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक

कायवाह करावी. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव ब.१८९

ठ रा व

नांवामनपा मंजरु सुधार त वकास आराखडयातील आर ण ब.५-ए, ९-ए, १० व ११-ए हे वकिसत कर यासाठ सदर ल जागेचे भू
संपादन हे आयु ानी दले या

अिभूायानुसार महानगरपािलके या जे हताचे असेल

याूमाणे भूसंपादन कर याचे पुण अिधकार आयु

, नांवामनपा नांदेड यांना ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते तसेच भुसंपादनासाठ लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक

मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.१४

ूःताव

रोड नं.३५ लालवाड चौरःता ते लालवाड अंडर ॄज पयतचा रःता अितबमीन बांधवांना साईट नं.३४ म ये घरे

ावे व

अिभ यासाूमाणे रोड मोठा क न मु य रः याची तातड ने द ु ःती कर यासाठ व रः या या एका बाजून पादचा-याकर ता ःवतंऽ फुटपाथ

रःता कर यासाठ लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता दे णे बाबत.
सुचकः- सौ.अंजली सुरेश गायकवाड
महापौर

अनुमोदकः- बाळासाहे ब गंगाधरराव दे शमूख,(सं.पा.)

स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

ठराव ब.१९०

ठ रा व

रोड नं.३५ लालवाड चौरःता ते लालवाड अंडर ॄज पयतचा रःता अितबमीन बांधवांना साईट नं.३४ म ये घरे

ावे व

अिभ यासाूमाणे रोड मोठा क न मु य रः याची तातड ने द ु ःती कर यासाठ व रः या या एका बाजूने पादचा-याकर ता ःवतंऽ

फुटपाथ रःता कर यासाठ लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते .व हा ठराव

याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.१५

ूःताव

नांवामनपा हद तील खालील गर ब गरजु

व होतक

नागर कांना रा ीय कालाकार (ूबोधनकार) यांना

बएसयुपी योजने

अंतगत घरकुलाचा लाभ दे याबाबत ह सवसाधारणा सभा सवानुमते मंजरु दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
१)

शाह र रमेश कशन िगर (रा ीय शाह र व समाज ूबोधनकार)

२)

गंगासागर रामचंि वाघमारे ( अंध गाियका व शाह र कलाकार)

३)

मधुकर हरामण घोगरे (गर ब व होतक

४)

धमाजी हरामण ऐतननगरकर (गर ब होतक )

६)

सोनल भागवत पारडकर (गर ब होतक

५)
७)

कतनकार)

शांताबाई सदािशव ऐतननगरकर ( गर ब होतक )
)

व नाथ रामराव कदम (गर ब होतक )

सुचकः- डॉ.क णा जमदाडे

अनुमोदकः- र जयाबेगम अयुब खान

(२०)
ूशासक य अिभूाय
बएसयुपी योजना ह गिल छ वःतीतील व झोपडपट म ये राहणा-या नागर गर बांना प के घरे व मुलभूत सु वधा उपल द
क न दे याची योजना असून बेघरांना घरकुले अथवा गरजु होत क ना धरकुल दे णे अशी योजना स या अ ःत वात नाह .
ूःतावातील य
डॉ.क णा जमदाडे

ंना बएसयुपी योजने अंतगत घरकुले उपलब द क न दे ता येणार नाह .
शहरातील व वध गर ब व होतक
काम करतात
मांडला आहे

सर जतिसंघ िगल

यास सभागृहाने मा यता

समाज ूबोधनाचे व लोकसेवेचे मनोरं जानाचे काम

यांना बसयुपी योजने अंतगत घरे दे याचा ूःताव मी

ावी अशी वनंती आहे .

ःथािनक वृ ापऽात जा हरात दे वून शहरातील सव कलाकाराकडू न अज माग व यात यावे व ूा
मा या

ूभागातील

झाले या

िनणय घे यात यावा.
आंबेडकर

नगरातील

नागर क

महानगरपािलका कायालयासमोर उपोषणास बसले होते
होते पंरंतु अ ाप

आयु

कलाकार आहे त ते

यांना राह यासाठ घरे नस यामूळे

अजानुसार घर दे याचा
र जया बेगम

यामूळे

बएसयुपी

यावेळ

योजने

अंतगत

घर

िमळ यासाठ

यांना घरे दे याचे आ ासन दे यात आले

यांना घरे दे यात आलेली नाह .

कि शासनाने जेएनएनयुआरएम योजना लागू केली

याच बरोबर झोपड मु

शहर कर यासाठ

बएसयुपी

हणजे शहर नागर कासाठ मुलभूत सुख सु वधा योजना मंजरु केली आहे याम ये दोन भाग आहे .आिथक
या दबल
घटकातील व इतर मागासवग य नागर क
ु

टनशेडचे

घरात राहतात

या झोपडपट भागात झोपड टाकुन व क चे

यांना घरे बांधून दे णे आ ण

या

प रसात मुलभूत सु वधा रःते, रोड, ना या,

दवाब ी ,पाणी पुरवठा व मलिनःसारण अशा मुलभूत नागर सु वधा उप

द क न दे णे अशी ह कि

शासनाची योजना अस यामूळे शहरातील इतर कोण याह नागर कांना बएसयुपीची घरे वाटप करता येत
नाह . शहरातील कलाकांराना घरे
क न शासनाचे मागदशनाूमाणे
उमेशिसंह च हाण

कि शासनाचे झोपडपट मु

ावयाची झा यास तसा ठराव पार त झा यास शासनास ठराव सादर
यावर िनणय घे यात येईल.

शहर कर याचे धोरण आहे .कि शासनाने

असलेली कामे बंद क न दे यात आलेला

बएसयुपी योजने अंतगत चालू

िनधी परत करावा असे कि शासनाने कळ वलेले आहे काय

एन टसी िमलची जागा ता यात नसतांनाह कंऽाटदारास कामाचे आदे श दे वून
आली व
पयत

यांना दे यात आले या अमीम र कमेवर ल

यांनी पैसे भरलेले

यांचे घराचे बाधंकाम कर यात येतील व

घराचे बांधकाम क न दे यात येणार नाह

यानंतर पैसे भरले या लाभा याना

असे सांग यात येत आहे . नो हबर २०१४ नंतर अनेक

लाभा यानी आपला घराचा वाटा भरलेला आहे पैसे भर या या पाव या
आदे शानुसार भ न घे यात आले.याद त लाभा याचे नावे असो वा नसो

एका घरात दोन दोन कुंटंु बे राहतात

यांना अमीम र कम दे यात

याज माफ कर यात आलेले आहे . नो हबर २०१४

यांनाह तळ मजला व प हला माळा

यां याकडे आहे हे पैसे कोणा या
यांना घरे िमळाली पा हजे.एका
जी लॅस वन या ूमाणे घराचे

बांधकामासाठ परवानगी दे यात यावी.
दपकिसंह रावत

एकाच घरात दोन भावु राहतात व

यांनी िनयमाूमाणे पैसे भरलेले असतील तर

यांचे वाटणी पऽाचे

आधारे तळमज यावर एक व वर या मज यावर एक घर बांधून दे यासाठ परवानगी दे यात यावी.अ पल

कंपनी महानगरपािलकेची मालक नाह ती फ

स लागार

हणून काम करते.अ पल स लागार चुक चे

मागदशन क न लाभायांना व अिधका-यांना परे शान कर त आहे . अ पल
क स.कंपनीचे काम र द क न महानगरपािलके या स म अिभयं याकडू न ह कामे क न घे यात यावी.
वनय पाट ल

महानगरपािलकेने अ पल क स.कंपनीला कायालये

दले,गाडया

द या िनयमाूमाणे या सु वधा अ पल

क स.ला दे ता येते काय याचा खुलासा कर यात यावा.
अशोक उमरे कर

मी ःथायी सिमतीची सदःय असतांना अ पल क स.कंपनीचे काम र द क न

हे काम सुिश ीत बेकार

अिभयं याकडू न

होईल

क न

यावे.

हणजे

महानगरपािलकेची

आिथक

बचत

महानगरपािलके या अिधनःत काम करतील असा ूःताव मी मांडला होतो परं तु
आले आहे .
अंजली गायकवाड

व

हे

याकडे दल
ु

अिभयंते
कर यात

आमचे ूभागातील नई आबाद ,आंबेडकनगर,ौावःतीनगर,लालवाड याभागातील बएसयुपीची मुलभूत नागर
सु वधांची कामे बंद पडलेली आहे .लाभा यानी २००८ पासून ते आज पयत
भरलेले आहे
यांना

यामूळे

मुलभूत

नागर

बएसयुपीचया धरासाठ पैसे

यांना घरे दे यात यावी. काह भागात घराचे बांधकाम पुण कर यात आले परतु
सु वधा

पुर व यात

आले या

नाह त.

पाणी

पुरवठा

,ना या,ई. यवःथा कर यात आलेली नाह नागर कां या समःया तँयाच कायम आहे
बाब आहे .नागर कांची फसवणूक कर यात येत आहे .

,मलिनःसारण

,रःते

ह अत षय

गंिभर

(२१)
उमेश च हाण

नई आबाद

भागात

बएसयुपी योजनेचे काम थांबलेले आहे

या भागात कामे कर यासाठ

परवानगी

दे यात यावी. बएसयुपी योजने अंतगत शहरातील सव कामे पुण कर यासाठ सव अिभयं यांना डे डलाईन
दे यात यावी. काह

लाभा याना ःवत: घराचे बांधकाम कर यासाठ

परवानगी मागीतली आहे

यांना

बांधकामाची परवानगी दे यात यावी.
सर जतिसंघ िगल

बएसयुपी अंतगत स.सदःयांनी

या सुचना के या आहे त

याची अमलबजावणी कर यात यावी.

बएसयुपीची कोणतीह कामे बंद कर यात येवू नये. लाभा यानी पैसे भरलेले आहे . त कािलन आयु
िनपुन वनायक यांनी अ पल क स.कंपनीला हाकलले होते

ौी

यानंतर या अ पल क स.कंपनी बगर मंजरु ने

काम कर त आहे .कायालयाचा महानगरपािलके या गाडयाचा वापर कर त आहे त.अ पल क स.हाकलून

ावे.

महानगरपािलके या अिभयं याकडू न कामे क न घे यात यावी एक वषाची मुदत असतांना तीन वषापासुन
काम कर त आहे .व चुक चे रपोट दे त आहे त. याची चौकशी कर यात यावी.

स.जानी

लेबर कॉलनीची घरकुल योजना ह १९५४ ची आहे . या ठकाणी बएसयुपी योजने अंतगत घराचे बांधकाम
हावे

हणून या भागाचा स ह कर याची मागणी आयु ाकडे

लाभा याची याद

दड वषापुवी केली होती व १००-१५०

दली होती पंरतु आज पयत ूशासनाकडू न सवसाधारणसभेत ूःताव आलेला नाह .

कर ता लेबरकॉलनी भागात १०० ते १५० लाभा याना

बएसयुपी योजने अंतगत घराचे बाधकाम क न

दे यात यावे.
आयु

मंजरु असले या लाभा याचे याद ूमाणे लाभा याचे घराचे बांधकाम

कर यात येत असून

बांधकाम

कर यात येत असले या झोपडपट भागात मुलभूत नागर सु वधा उपल द क न दे यासाठ

शासनाने

मंजरु असले या

डपीआर ूमाणे कामे पुण कर याचा ूय

कर यात येत आहे .

यामूळे िनधी परत

जा याचा ू च उदभवत नाह .
उमेशिसंह च हाण

पैसे वापस जात नसतांना बएसयुपीची

कामे का बंद कर यात येत आहे .

गफार खान

बएसयुपी या कामाचा आढावा घे यासाठ

वशेष सभा घे यात यावी.

आयु

बएसयुपी योजने अंतगत घराचे बांधकामासाठ

खु या ूवगातील नागर कांनी आपला हँयाचा

१२ ट के

वाटा व मागासवग य ूवगातील नागर कांनी आपला १० वाटा भरणे आवँय आहे .बीएसयुपी वभागास एकूण
मंजरु घराची सं या ,पुण झाले या घराची सं या, अधवट घराची सं या ,माकआवूट दले या घराची सं या,
माक आवूट दले या

घराची सं या ,माक आवूट

न दले या घराची सं या,ःवत बांधकाम कर यासाठ

दे यात आलेली एकूण परवान या, वाटा भरले या लाभा याची सं या व वाटा न भरले या लाभा याची
स या

अशा ूकारचे वेगवेगळे त

तयार कर याचे आदे िशत केलेले असून ूभाग िनहाय सव मा हती

संकिलत क न ती स.सदःयांना दे यात येईल. डपीआर १ ते ११ म ये
अिधन राहन
ु

व वध झोपडपट

बांधकाम िनयमाचे अट शत स

भागात २८००-२९०० लाभा याना ःवत: घराचे बांधकाम

कर यासाठ

परवानगी दे यात आलेली आहे . एकाच घरात दोन पे ा अिधक कुटंु बे राहतात अशा लाभा याना वर या

मज याचे बांधकाम कर यास परवानगी दे ता येते कंवा कसे याबाबत मा हती घेवून पुढ ल सभेत मा हती
उमेश च हाण
कशोर भवरे
आयु

दे यात येईल.

संबंिधत कुंटंु बया या वाटणीपऽाचे आधारे जी लस १ ची

ौी उमेश च हाण यांनी जो ूःताव मांडला

परवानगी दे यात यावी.

यास माझे अनुमोदन आहे .

बएसयुपी योजना ह कि शासनाची योजना असून पैसा कि शासनाचा आहे . कि शासनाचे जे िनयम
आहे त

महापौर

याूमाणे कायवाह कर यात येईल.

स.सदःयां या ूःतावर जो ूशासक य अिभूाय दे यात आला

यानुसार ूःताव ना मंजरु कर यात

येतो.
ठराव ब.१९१

ठ रा व

नांवामनपा हद तील खालील गर ब गरजु व होतक

नागर कांना रा ीय कलाकार (ूबोधनकार) यांना बएसयुपी योजने अंतगत

घरकुलाचा लाभ दे याबाबत सदःयांनी सादर केलेला ूःताव ूशासक य अिभूायानुसार ना मंजरु कर यात येतो.
वषय ब.१६

ूःताव

कमचा-यां या अःथापना वषयी बाबी बाबत मा.आयु
अिधिनयमातील कलम ५६(४)
ूव

यां या वतीने मा.उ च

या नुसार ःथायी सिमती /सवसाधारण सभा

यायालय खंड पठ औरं गाबाद येथे म.न.पा.

अ पलीय ूािधकार आहे त,असे व वध कमचा-या या

ूकरणात ूित ापऽ दे यात आले व तसे महानगरपािलके या कायदे स लागार माफत मा.उ च

याय

यायालयाचे िनदशनास आणुन

दे यात आले आहे .
महानगरपािलका ःथायीसिमतीने अिधिनयमातील ूा

अिधकारानूसार कमचा-यां या अःथापना

वषयक बाबीमधे अ पलात

िनयमानुसार ठरावा दारे िनणय द यानंतर अ पल ूािधका-यां या दलेला आदे श ताबडतोब अमलात येईल व तो िनणायक असेल अशी

(२२)
अिधिनयमात तरतुद असतानां ूशासनातफ अिधिनयमातील कलम ४५१ नुसार अ पलीय ूािधकार

हणून घेतलेला ठराव ूशासनातफ

शासनाकडे वखंड त कर यासाठ पाठ व यात आले आहे त व येत आहे त.
महारा

महानगरपािलका

अिधिनयमातील

सिमती/सवसाधारण सभा अ पलीय ूािधकार

कलम

४५१

म ये

कमचा-यां या

आहे त

यित र

वषयक

महारा

बाबत

ःथायी

हणून िनयमानुसार घेतलेला ठराव अिधिनयमातील

महानगरपािलका अिधिनयमातील कोण या तरतूद खाली शासनास पाठ व यात आले व येत

याबाबत स वःतर मा हती दे वून चचा क न िनणय घेणे बाबत ह सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.

सुचकः- आनंद शंकरराव च हाण
उमेशिसंह च हाण

अनुमोदकः- स. वरििसंघ गाड वाले

आयु ांनी एखा ा अिधका-यावर कमचा-यावर िश ा लादली असेल तर सबंिधतांना महानगरपािलका
अिधिनयमातील कलम ५६ (४) नुसार

या िश े व

द ःथायी सिमती ,सवसाधारण सभेकडे

अ पल

असे असतांना ःथायी सिमतीचे सवसाधारण सभेचे असे ठराव शासनास

वखड त

अिधकार असून ःथायी सिमतीस सवसाधारण सभेस िश े म ये बदल कर याचा
अिधकार आहे

कर यासाठ
उपआयु

बाबी

हणून िनयमानुसार संमत केलेला ठराव वखंड त कर याची तरतूद येत नाह .

महानगरपािलका ःथायी सिमती /सवसाधारण सभा अ पलीय ूािधकार
कलम ४५१ मधील तरतूद

अःथापना

ूशासन

का पाठ व यात येत आहे त

कंवा र द कर याचा

याचा खुंलासा कर यात यावा.

मागील दोन वषात ःथायी सिमती/महासभेने शाःती माफ कर या या १० ूकरणात िनणय घेतलेले आहे .
यापैक

१)ौी अितक अ सार

ःव छता िन र क यांना

वनापरवानगी मु यालय सोडणे, कामात

िनंकाळजीपणा करणे, रजा उपभोगून रजा सादर करणे या कारणामूळे २ वा षक वेतनवाढ गोठ व यात
आ या हो या ःथायी सिमतीने ठ.ब.४९

द.३०.६.२०१३ अ वये शाःती माफ कर याचा िनणय घेतला.

ूःतुत ूकरणात संबंिधतावर ठे व यत आलेले दोषोरोप िस द झा यामूळे लाद यात आलेली शाःती र द
करणे यो य होणार नाह
ौी संघर

या अनुषंगाने सदर ठराव शासनास वखंड त कर यासाठ पाठ व यात आला.२)

सोनसळे , उपअिभयंता कंऽाट यांना मनपा सेवेत ठे व यो हताचे नस यामूळे

यापदाव न कायमचे कमी कर यात आले ःथायी सिमतीने

यांना पुववत

यांना उपअिभयंता

जू कर याचा िनणय घेतला

होता. ूःतूत ूकरणात संबंिधत हे दोषी आढळ यामूळै लाद यात आलेली शाःती र द करणे यो य होणार
नाह

या अनुषंगाने सदर शासनास वखंड त कर यासाठ पाठ व यात आला. ३) ौी मुःतफा बंदे अली

,िलपक,

यांनी

सोनोमाफ

सेटर

जैने टक

लॅब

,जैने टक

कॉ सीलींग

सटर

धारकाकडू न

न दणी

व

नुतनीकरणाची वसुंल केलेली र कम मनपा फंडात जमान केलेली नवस यामूळे संबंिधतास मनपा सेवेत
ठे वणे

हताचे नस यामूळे तसेच चौकशी अंती दोषी अः याचे िस द झा यामूळे संबंिधतास मनपा सेवेतन
ू

कमी कर यात आले.मनपा ःथायी सिमतीने व सवसाधारण सभेने संबंधीता या दोन वाष क
कायम ःव पी बंद क न
यायालयात

दोषारोप

द

दाखल कर यास परवानगी दे यात आलेली असून मनपा ठराव ब.१६३

द.२४.१.२०१३ व ःथायी सिमती

ठराव

ब.१०८

कर यासाठ ूःताव पाठ व याची कायवाह सु
दली होती.परं तू

वेतनवाढ

यांना पुववत मनपा सेवेत पुनःथा पत कर याचा िनणय घेतला. संबंिधता व

महानरगरपािलकेकडे

द.१.१२.२०१४ हे दो ह

ठराव शासनाकडे

वखंड त

आहे . ४) मनपाने शाफ क वाडन यांना मानधनावर नेमणूक

यां या कामावर िनयंऽाण ठे व यासाठ कोणतीह यंऽणा नस यामूळै

यांना कमी कर यात आले, सवसाधारण सभेने ठराव ब.१७७

द.१५.३.२०१२ अ वये

यांना कामावर

घे याचा िनणय घेतला . सदराचा ठराव शासनास वखंड त कर यासाठ सादर कर यात आला, ौी मोहन
दगांबर मेकलवार ,लाईनमन हे ४८ तासापे ा जाःती या कालावधीपासुन अटकेत अस यामूळे िनलं बत
कर यात आले होते चौकशी अंती ते िनद ष अस यामूळे ःथायी सिमतीने ठराव ब.१०९
अ वये शाःती माफ कर याचा िनणय घेतला
अ जत रजेत समा व

क न

यानुसार

यांचा अनुप ःथती कालावधी

यांचा िनलंबन कालावधी

हणन
माहय धर यात आला.ौी धनंजय
ू

र पारखे ,जकात जवान,यांना वतनात सुधारणा होत नस यामूळे बडतफ कर यात आले
व सवसाधारण सभेने

यांना लाद यात आलेली

द.२.८.२०११

यां या िश लक
ःथायी सिमतीने

िश ा र द क न पुनःथापीत कर याचा िनणयघेतला या

ूकरणाची संिचका मा.आयु ांकडे सादर कर यात आलेली आहे . ौी आिशवाद िभकु च हाण ,िल पक यांना
कायालयीन कामकाजात िनंकाळजीपणा व व र ां या आदे शाचे पालन न करणे असे आरोप होते
वा षक वेतनवाढ कायम ःव पी गोठवून
िनलंबंन काळ

हणून गृ हत धर यात आला, ःथायी सिमतीने

आपली वतणुक सुधार याची संधी दे वून
कर यास व

द.२९.८.२०१३ ते कामावर

यांचा िनलंबन काळ हा

हणून १

जू होईपयतचा कालावधी हा

ठराव ब.७६ द.६.९.२०१४ अ वये

यांना

यांची रोक यात आलेली एक वा षक वेतन वाढ पुववत सु
यां य ह क असले या रजेत समा व

कर याचा िनणय घेतला.

आयु ांनी लावले या शाःती वर द ःथायी सिमतीकडे अ पल कर याची तरतूद नस यामूळे ःथायी सिमती
िनणयाची

अमलबजावणी करा येणार नाह लावलेली शाःती कायम ठे व यत येत आहे असे कळ व यात

(२३)
आले आहे . ौी

अशफाक अली खान ,इमारत िन र क अनािधकृ त बांधकाम ूकरणी िनंकाळजीपणा करणे

तसेच अनािधकृ त बांधकामासंबधी व हत नमू यात माग वलेली मा हती सादर न करणे असे आरोप होते
चौकशी अंती

यांचा िनलंबन कालावधी हा िनलंबन काळ

हणून गृ हत ध न एक वाष क वेतनवाढ

वषासाठ गोठ व यत आली,ःथायी सिमतीने संबंिधतावर लाद यात आलेली शाःती

एका

मा पत कर या या

संदभात ठराव पार त केला आहे . ःथायी सिमती या ठरावानुसार संबंिधतावर लाद यात आलेली शाःती
मा पत कर यसाठ संिचका आयु ांकडे सादर कर यात आलेली आहे . ौी वजय मोहन तोटावाड,िल पक
, बएसयुपी

वभाग येथे वसुली िल पक

हणून कायरत असतांना

लाभा याकडू न वसुल केलेली लोकसहभागापोट ची र कम
कायालयात उिशराने भरणा केली

यामूळे

बएसयुपी घरकुल योजने अंतगत

.४,८५,५००/- अपहार क न सदरची र कम

यांना बडतफ कर यात आले. मनपा ःथायी सिमतीने

ठराव.ब.१०९ द.१.१२.२०१४ अ वये ूशासक य अिभूाया व

द संबंिधतास

यां या दोन वाष क वेतनवाढ

कायम ःव पी बदं क न पुववत मनपा सेवेत पुनःथा पत कर यास मा यता ूदान केली सदर ल ूकरणात
मनपा कायदे स लागार यांचे अिभूायासाठ

संिचका ूःता वत केली आहे .या गु हयाम ये दोष िस द

यापैक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ४५१ म ये
कोणते ठराव पाठवावे व कोणते ठराव पाठवू नये अशी ःप

शासनास

वखंड त कर यासाठ

तरतूद नाह . ूशासनामाफत शासनाकडे ४

ूःताव वखंड त कर यासाठ पाठ व यात आलेले आहे .
वनय पाट ल

आयु ांनी कलम ४५१ खाली ठराव शासनाकडे

वखंड त कर यासाठ पाठ व या यानंतर

याची मा हती

ःथायी सिमतीला सवसाधारण सभेला दे याचे बंधनकारक आहे कंवा नाह .जे ठराव वखंड त कर यासाठ
पाठ व यात येत आहे
दपकिसंह रावत

याची कारणे काय आहे त याचा खुलासा कर यात यावा

कमचा-यांनी िश ा माफ कर यासाठ केले या वनंती अजानुसार ःथायी सिमतीने िश ेत बदल कर याचा
िनणय घेत यानंतर सदर िनणयाचा ठराव शासनास वखंड त कर यासाठ पाठ व यात येत आहे .
सुरेश कुलकण यांचा िश ा माफ चा ठराव शासनास वखंड त कर यासाठ चा ूःताव
असता शासनाने

वखंड त कर याचा फेटाळ यानंतरह

ौी

पाठ व यात आला

पु हा दोन वेळेस ूःताव शासनास पाठ व यात

आला.हाय कोटानेह ौी सुरेश कुलकण यां या बाजुने िनकाल दलेला आहे . वनाकारण कमचा-यांना ऽास
दे यात येत आहे .िनयामा वये ःथायी सिमतीला कमचा-यांना लाद यात आले या िश ेत बदल कर याचा
अिधकार अस यामूळे असे ठराव शासनास वखंड त कर यासाठ पाठ व यात येवू नये.
डॉ.क णा जमदाडे

महानगरपािलकेत सवसाधारण सभा ,ःथायी सिमती हे ूािधकरण असून
आहे ,

यांना िनणय घे याचे अिधकार

असे असतांना ःथायी सिमतीने सवसाधारण सभेने घेतलेले िश ा माफ चे िनणय शासनाकडे

पाठ व यात येत आहे .
उपआयु

ूशासन

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ४५१ नुसार महानगरपािलके या कंवा इतर कोण याह
ूािधकरणा या कोण याह ठरावाचे कंवा आदे शाचे काया वयन के याने कंवा
महानगरपािलकेकडू न कंवा अशा ूािधका-याकडू न कंवा ित या
जा याची श यता आहे

कंवा

यां या वतीने जी कोणतीह गो

जी कर यात येत असेल ती के याने हा अिधिनयम

कंवा

अमलात असलेला इतर कोणताह कायदा या दारे कंवा तद वये दे यात आले या अिधका-या व
मयादे बाहे र आहे

कंवा शांततेचा भंग हो याचा संभव आहे .

कंवा लोकास

वगास कंवा गटास इजा कंवा ऽास हो याचा संभव आहे कंवा लोक हता व
द ु पयोग

कंवा गैरवापर

कंवा अप यय हो याचा संभव आहे

हता या अथवा यापक लोक हता या व

कंवा

य

केली

या वेळ

द कंवा

या कोण याह

द नगरपािलका िनधीचा

कंवा ते महानगरपािलके या आिथक

द आहे असे रा य शासनाचे मत झा यास असे ठराव वखंड त

कर याचे अिधकार रा य शासनास आहे .या कलमात शासनास वखंड त कर यासाठ कोणते ठराव पाठवावे
व कोणते ठराव पाठवू नये अशी ःप

तरतूद नाह . ूशासनामाफत शासनाकडे ४ ूःताव

वखंड त

कर यासाठ पाठ व यात आलेले आहे .
वरििसंघ गाड वाले

महारा

महानगरपािलका अिधिनयमामधील

तरतूद नूसार आयु ानी लादले या िश े व

संबंिधत कमचा-यांना ःथायी सिमती ,महासभेकडे अ पल कर याचा अिधकार असून
अ पलावर ःथायी

सिमती व महासभेने घेतले या िनणयाूमाणे

पा हजे असे वाटते. दोन

द
कमचा-यां या

आयु ांनी सदर मलबजावणी करावयास

दोन वष होवूनह ठरावाची अमलबजावणी होत नाह . कंऽाटदारानी चुका क नह

याचेवर कायवाह न करता अिभयं यावर कमचा-यांवर कायवाह कर यात येत आहे .दिलत वःतीचे कामात
कंऽाटदार दोषी असतांना

ौी किलम, अिभयंता याचे व

द िनलंबनाची कायवाह कर यात आलेली आहे .

पुव या आयु ांनी एका कमचा-यांस बडतफ केले होते माजी ूभार आयु
यांचा व

यां या कुटु बंयाचा सहानुभूतीपुवक वचार क न

ौी दे शपाडे यांनी सदर कमचा-

यां कमचा-यांना मनपा सेवेत पुनःथा पत

(२४)
केलेले आहे .चतुथौेणीतील

बरे चशे कमचा-यांना बडतफ केलेले असून

तरतूद मा हती नस यामूळे
आहे . तर आयु ांनी

शाःतीबाबत जे िनणय धेतलेले आहे

ःथायी सिमतीने सवसाधारण सभेने

सावजिनक
जबाबदार

कमचा-यां या

याची अमलबजावणी करावी तसेच जे ठराव वखंड त कर यासाठ
याचा पुनर वचार करावा.

शासनास सादर केलेले आहे कंवा करावयाचे ूःता वत आहे त
महापौर

दअ पल कर या या

यां या कुटंु बयावर उपासमार ची वेळ आलेली

यांनी अ पल केलेले नाह आज

अिधिनयमातील तरतूद नूसार

यांना िश े व

बांधकाम कर त असतांना या कामावर िनयंऽण ठे वणे,कामाची गुणव ा , हे पाह याची
कायकार

अिभयंता, किन

अिभयंता,यांची आहे

कंवा नाह .

कंऽाटदाराची चुक असतांना

अिभयंता ौी किलम यांनाच जबाबदार ध न वनाकारण िनलं बत कर यात आलेले आहे .
सर जतिसंध िगल

आयु

ौी सुिशल खोडवेकर यांना मी सभागृहाचे वतीने ध यवाद दे तो .स. सदःयांनी वचारले या ू ाना

कोण याह

जे

अिधका-याची मदत न घेता अ यंत समपक उ रे

करतो.त किलन आयु

ौी जी

ौीकांत यांनी

अिधका-याचे अनािधकृ त बांधकाम

दलेली आहे

याचे मी अिभनंदन

ःथायी सिमती सवसाधारण सभेची मा यता न घेता

े ऽय

ू
कर याचे अिधकार काढन
घेवून एकाच सहायक

वरोधात कायवाह

आयु ांना दले होते व हा ःथायी सिमतीचा व सवसाधारण सभेचा अवमान होता

हणून आ ह

याचे

वरोधात सवसाधारण सभेत ह क भंगाचा ूःताव मांडला होता. ते हा ौी जी ौीकांत यांनी आपली चुक
कबुल केली होती.महानगरपािलकेत जवळपास २००० कमचार आहे त मागील आयु ांनी जवळपास ५० ते
६० चतुथौेणीतील कमचा-यांना बडतफ केलेले आहे . या चतुथौेणीतील कमचा-यांना महानगरपािलका
काय ाचे नस यामूळे

यांनी लादले या शाःती व

नाह . या कमचा-यांना सेवेतन
ू कमी केले

द

ःथायी सिमती सवसाधारण सभेकडे अ पल केलेले

याची मा हती

ःथायी सिमती सवसाधारण सभेस

पा हजे होती. महानगरपािलका अिधिनयमात कमचा-यांना शाःती लाद यात आ या नंतर

ावयास

यांना ःथायी

सिमतीकडे सवसधारण सभेकडे दाद माग याचा अिधकार आहे व ःथायी सिमतीने सवसाधारण सभेने
घेतले या िनणयाूमाणे

याची अमलबजावणी करणे

आवँयक आहे असे हायकोटाने िनणय दलेला

आहे

असे असतांनाह ःथायी सिमती सवसाधारण सभेचे ठराव वखंड त कर यासाठ शासनास सादर कर यात
येत आहे . हा ःथायी सिमती सवसाधारण सभेचा अवमान
यांचे व
व

आहे . ःथायी सिमतीने सवसाधारण सभेने

िनणय चुक चे असेल तर ते कसे चुक चे आहे ते आ हाला सांगावे.कंऽाटदाराची चुक असतांनाह

घेतलेले

द कायवाह कर यात येत नाह , यांना लॅकिलःट म ये टाक यात येत नाह

द कायवाह कर यात येत आहे .

पुववत सेवेत

या चतुथौेणीतील कमचा-यांना सेवेतून कमी कर यात आले

जू क न घे यात यावे. ःथायी सिमतीने

ौी िगल यांनी
न घेता

या सुचना के या

आला होता

यांवेळ

वखड त कर यासाठ

वनय पाट ल

यांना

ःथायी सिमतीची मा यता

हणून सभागृहात ह क भंगचा ूःताव मांड यात

यांनी आपली चुक मा य केली होती. ौी सुरेश कुलकण यांना ठराव ४५१ खाली
तीन वेळेस शासनास ूःताव सादर कर यात आलेला आहे . महानगरपािलकेतील

कमचा-यांनावर अ याय कर यात येवू नये. ौी सुरेश
नये

याचा पुनर वचार कर यात यावा.

या बरोबर आहे त. त कािलन आयु तांनी

आपले अिधकार सहायक आयु ांना दले होते

यांना

घेतले या िनणयाची अमलबजावणी कर यात

यावी. जे ठराव शासनाकडे वखड त कर यासाठ सादर कर यत आले
दपकिसंह रावत

माऽ कमचा-या

कुलकण याचेवर कोण याह ूकारचा अ याय क

याय दे यात यावा.

अःथापना वभागाने कमचा-यांना शाःती लाद यात आ यानंतर बडतफ के यानंतर

यांना कोणाकडे अ पल

कर याचा अिधकार आहे तसेच कमचा-यांचे नेमणूक चे अिधकार कोणाला आहे याबाबत शासनाकडू न
मागदशन मागवावे.
डॉ.क णा जमदाडे

अःथापना
संजय

दपकिसंह रावत
आयु

वभागाचे बरे चसे ूःताव

महानगरपािलका
येईल.

ौी

याह

अिधिनयमातील

हे आज या सभेस जाणून बुजन
ू अनुप ःथत आहे काय
तरतूद नुसारा

शाःती

लाद यत

आ यानंतर

संबंिधत

महानगरपािलकेतील कोण याह

अिधका-यावर कमचा-यांवर अ याय होणार नाह , जे ठराव
याचा िनयमाूमाणे

पुनर वचार करता येईल.

स.सदःयांनी सुच व या ूमाणे ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम
कर यात येतो.

कमचा-यांना

ूािधकरणाकडे अ पल कर याचे अिधकार आहे याबाबत कायदे िशर मागदशन माग व यात

शासनास वखंड त कर यासाठ पाठ व यात आलेले आहे त
महापौर

वभागाचे सहायक आयु

जाधव हे आज या सभेस का अनुप ःथत आहे त याचा खुलासा कर यात यावा.

अःथासपना वभागाचे सहायक आयु
को

वषय प ऽकेवर असतांना अःथापना

(२५)
ठराव ब.१९२

ठ रा व

कमचा-यां या अःथापना
अिधिनयमातील कलम ५६(४)
ूव

वषयी बाबी बाबत मा.आयु

यां या वतीने मा.उ च

या नुसार ःथायी सिमती /सवसाधारण सभा

यायालय खंड पठ औरं गाबाद येथे म.न.पा.

अ पलीय ूािधकार आहे त,असे व वध कमचा-या या

ूकरणात ूित ापऽ दे यात आले व तसे महानगरपािलके या कायदे स लागार माफत मा.उ च

दे यात आले आहे .महानगरपािलका ःथायीसिमतीने अिधिनयमातील ूा
अ पलात िनयमानुसार ठरावा दारे िनणय

यायालयाचे िनदशनास आणुन

अिधकारानूसार कमचा-यां या अःथापना

द यानंतर अ पल ूािधका-यां या

याय

वषयक बाबीमधे

दलेला आदे श ताबडतोब अमलात येईल व तो िनणायक

असेल अशी अिधिनयमात तरतुद असतानां ूशासनातफ अिधिनयमातील कलम ४५१ नुसार अ पलीय ूािधकार

हणून घेतलेला ठराव

ूशासनातफ शासनाकडे वखंड त कर यासाठ पाठ व यात आले आहे त व येत आहे त.
महारा

महानगरपािलका

अिधिनयमातील

सिमती/सवसाधारण सभा अ पलीय ूािधकार

ःथायी सिमतीने/ सवसाधारण सभेने कमचा-यांना

केले

याची िनयमाूमाणे आयु ांनी

कलम

४५१

म ये

कमचा-यां या

अःथापना

वषयक

बाबी

बाबत

ःथायी

हणून िनयमानुसार संमत केलेला ठराव वखंड त कर याची तरतूद नस यामूळे यापुव

शाःती माफ कर यासंबंधी वा शाःतीत सुधारणा कर या या संदभात जे ठराव पार त

अमलबजावणी करावी व जे ठराव महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५१ खाली

शासनास सादर केलेले आहे त याचा पुनर वचार करावा असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते . व हा ठराव याच
सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.१७

ूःताव

नांवामनपा ह द तील श

नगर भागातील पा या या टाक खाली बांधकाम क न

व ा यासाठ

अ यािसका व नागर कांसाठ

वाचनालय चालू कर यास ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचकः- सौ.संिगता पृ वीराज राओऽे

अनुमोदकः-

रावत

दपकिसंह

कािशनाथिसंह

ूशासक य अिभूाय
नांवामनपाके माफत

शहरात ितन

ठकाणी व जराबाद,ःटे डयम प रसर ,उमर कॉलनी, येथे अ यािसका चाल व या जात आहे त,मंथालय

वभागाम सये स या कमचार वग अपुरा आहे .
उपरो

ठकाणी अ यािसका व वाचनालय सु

नागर कांसाठ वाचनालय सु

महापौर

कर यासाठ आवँयक कमचार वग

व ा यासाठ

अ यािसका व

स.सदःयांचा पःताव मंजरु कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी

ठराव ब.१९३

ठ रा व

नांवामनपा ह द तील श
व ा यासाठ

उपल द झा यानंतर

कर याची कायवाह कर यात येईल.

नगर भागातील पा या या टाक खाली बांधकाम क न आवँयक कमचार वग

अ यािसका व नागर कांसाठ

कर यास ह

वाचनालय सु

उपल द झा यानंतर

सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते. िनयमानुसार

आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
नगरसिचव

वषय ब.१८ वर वषय ब.१२ बरोबर िनणय घे यात आलेला आहे .

वषय ब.१९

ूःताव

भारत दे शातील ःवातंऽ सैिनक,समाज सुधारक/समाज सेवक व इतर
पु यितथी िनिम य नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वतीने
कर यात येत असते याच धत वर महारा

ेऽात अतुलिनय काय करणा-या अनेक महान

य

चे जयंती व

व वध सांःकृ ितक कायबम , या यानमाला व इतर कायबमाचे दरवष आयोजन

रा याची ःथापना करणारे ौी छऽपती िशवाजी महाराज यां या जयंती िनिम य

यांचे जयंतीचे तारखेपासून ३०

दवसाचे आंत दरवष नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वतीने व वध सांःकृ ितक कायबम , या यानमाला व इतर कायबमाचे आयोजन कर यात
यावे व

यासासाठ लागणा-या खचाची

.३.०० ल ाची तरतूद दरवष अंदाजपऽकात ठे व यास मा यता दे णे बाबत.

सुचकः- आनंद शंकरराव च हाण

अनुमोदकः- वनय पाट ल िगरडे
ूशासक य अिभूाय

मुं.ूा.मनपा. अिधिनयम १९४९ चे कलम ६६ (२१), (२२), (२५), (२६) व (४१) मधील तरतुद नुसार सांःकृ तीक कायबम/ बडा /म हला व
बालक याण व व वध संःथांना दे यात येणा-या अनुदानासाठ तयार केले या िनयमावलीतील मु ा बं. २ जयंती व पु यितथी इ याद बाबत िनयमावली
ूमाणे शासक य कायबमानुसार जेवढया थोर राजक य व सामा जक महापु षां या जयं या व पु यित या व

यािनिम

कायबमाचे आयोजन असेल

याच

केवळ नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका करे ल.
शासनाने वेळोवेळ िनदश दले या महापु षां या जयंती व पु यितथी मनपाके या सवसासधारण सभे या सभागृहात साज-या कर यात येतील
मनपाकेची परं परा व शासन िनदशा यित र
उपरो

इतर कोणतीह जयंती व पु यितथी साजर कर यात येणार नाह असे नमुद आहे .

बाब ल ात शासनाने वेळोवेळ िनगमीत केले या प रपऽकानुसार ूितवष ौी छऽपती िशवाजी महाराज यां या जयंती १९ फेॄुवार रोजी

मनपाके तफ साजर कर यात येते.तथा प िशवजयंती िनिम

मनपाकेतफ कोणतेह सांःकृ ितक कायबम

या यानमाला व इतर कायबमाचे आयोजन

कर यात येत नाह .
उ
जयंती िनिम

िनयमावलीतील तरतुद नुसार व शासन प रपऽकात नमुद के याूमाणे ूितवष १९ फेॄुवार रोजी ौी छऽपती िशवाजी महाराज यां या
सांःकृ ितक कायबम,

या यानमाला व इतर कायबमाचे आयोजन करणे हा धोरणा मक िनणय असून कायबमाची

परे षा ठर व यासाठ

सिमती गठ त करणे लागणा-या खचास ूशासक य व आथ क मा यता दे णे यासाठ ूःताव मनपा सव साधारण सभे या िनणयाःतव सादर.

(२६)
महापौर

स.सदःयांचा पःताव मंजरु कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी व हा
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.१९४

ठ रा व

भारत दे शातील ःवातंऽ सैिनक,समाज सुधारक/समाज सेवक व इतर

ेऽात अतुलिनय काय करणा-या अनेक महान य

चे जयंती

व पु यितथी िनिम य नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वतीने व वध सांःकृ ितक कायबम , या यानमाला व इतर कायबमाचे
दरवष आयोजन कर यात येत असते याच धत वर महारा
िनिम य

रा याची ःथापना करणारे ौी छऽपती िशवाजी महाराज यां या जयंती

यांचे जयंतीचे तारखेपासून ३० दवसाचे आंत दरवष नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वतीने व वध सांःकृ ितक कायबम

, या यानमाला व इतर कायबमाचे आयोजन कर यास

यावे व

यासासाठ

लागणा-या खचाची

.३.०० ल ाची तरतूद दरवष

अंदाजपऽकात ठे व यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब. २०

ूःताव

ूभाग ब.१६ नई आबाद आंबेडकरनगर या अंतगत नांवामनपाकेची जागा उपल द आहे . तसेच या वभागात अंगणवाड कि हे

भाडया या घरात आहे त. लाभा याना अंगणवाड किास ःवतऽ इमारत नस यामूळे अंगणवाड तील लाभा याना सोई सु वधा पुर व यात
अडचणी िनमाण होत आहे .

हणून कायालयाने अंगणवाड ची इमारत बांध यासाठ

यापुव ची जागेची मागणी केली होती परं तु

महानगरपािलकेने काह ह कायवाह केलेली नाह . अंगणवाड या इमारती बाधकामासाठ शहर भागात कमान २५० ते ५०० चो.िम. जागा
शासनाने

िनधार त केलेली आहे .
तर नावामनपा हद तील अंगणवाड कि बांधकामासाठ जागा उपल द क न दे याकर ता

ह सवसाधारण सभा सवानुमते

मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचकः- र जयाबेगम अयुब खान

अनुमोदकः- डॉ.क णा जमदाडे , र जयाबेगम अयुब खान

स.सदःयांचा पःताव मंजरु कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

महापौर
ठराव ब. १९५

ठ रा व

ूभाग ब.१६ नई आबाद आंबेडकरनगर या अंतगत नांवामनपाकेची जागा उपल द आहे . तसेच या वभागात अंगणवाड कि हे
भाडया या घरात आहे त. लाभा याना अंगणवाड किास ःवतऽ इमारत नस यामूळे अंगणवाड तील लाभा याना सोई सु वधा पुर व यात
अडचणी िनमाण होत आहे .

हणून कायालयाने अंगणवाड ची इमारत बांध यासाठ यापुव ची जागेची मागणी केली होती

परं तु महानगरपािलकेने काह ह कायवाह केलेली नाह . अंगणवाड या इमारती बाधकामासाठ शहर भागात कमान २५० ते ५०० चो.िम.
जागा शासनाने

िनधार त केलेली आहे .

तर नावामनपा हद तील अंगणवाड कि बांधकामासाठ जेथे जेथे महानगरपा जलके या खु या जागा

या जागा उपल द क न

दे याकर ता ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.िनयामानुसार आयु ांनी पुढ ल वेधािनक कायवाह करावी . व हा ठराव याच
सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.२१

ूःताव

नांवामनपा ह द त वंणुनगर म ये मनपा ूशासनाकडू न दिलत वःती सव झाला असून ूभागात ८०.७२ ट के दिलत वःती

ू आलेले आहे .
अस याचे आढळन

कर ता ूभाग ब.१४ मधील दिलत वः यात व वध साविनक

मा यता दे णे बाबत.

सुचकः- उमरे कर अशोक रावणराव
महापौर

वकास कामांना ूशासक य व आिथक
अनुमोदकः- सौ.संिगता पृ वीराज राओऽे

स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो . व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.१९६

ठ रा व

नांवामनपा ह द त वंणुनगर म ये मनपा ूशासनाकडू न दिलत वःती सव झाला असून ूभागात ८०.७२ ट के दिलत वःती

ू आलेले आहे .
अस याचे आढळन

कर ता ूभाग ब.१४ मधील दिलत वः यात व वध सावजिनक

वकास कामांना ूशासक य व आिथक

मा यता ह नांवामनपा सवसाधारणसभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. व हा ठराव याच सभेत कायम
कर यात येतो.
वषय ब. २२

ूःताव

नांवामनपा हद तील ूभाग ब. २३ म ये लोहर ग ली भागात राजुरादे वी म दर समोर ल चौरः यास चेतक चौक असे नावं
दे यास ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचकः- सौ.संिगता पृ वीराज राओऽे
उमेशिसंह च हाण

अनुमोदकः- रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह

याच ूःतावा बरोबर िशवाजीनगर ओ हर जवळ ल वाड या फॅ श या जागेवर जी

लोकवःती झालेली आहे

या लोकवःतीस राजा ब सीलाल नगर असे नाव दे यास मा यता दे यात यावी.कारण राजा ब सीलाल
जैन हे शहरातील खुप मोठे ूित ीत,समाजसेवक व सामा जक कायकत होते.
वनय गुरम

ौी उमेश च हाण यांनी जो ूःताव ठे वला यास माझे अनुमोदन आहे .

(२७)
सर जतिसघ िगल.

िचखलवाड

कॉनर िनलगगन हॉटे ल समोर ल चौकास ःवातंऽ सेनानी कै.स.लालिसंघ गाड वाले चौक

महाराणा रण जतिसंघ चौक ते गु गो वदं िसघजी ूाथिमक शाळा पयत या रः यास स. ह रिसंघजी महाजन
माग, व कलगीधर शाळे जवळ ल चौकास श हर बाबा भूजगिसंघजी चौक असे

नावं दे यास मा यता

दे यात यावी.
गु िमतिसंघ नवाब

ौी सर जतिसंध िगल यांनी मांडले या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे .

महापौर

ौी सर जतिसंघ िगल व उमेशिसंह च हाण यांनी मांडले या

ूःतावासह मा यता दे यात येते.व हा

ठराव

याच सभेत कायम कर यास मा यता दे यात येते.
ठराव ब.१९७

ठ रा व

नांवामनपा हद तील ूभाग ब. २३ म ये लोहर ग ली भागात राजुरादे वी म दर समोर ल चौरः यास चेतक चौक,तसेच
िचखलवाड कॉनर िनलगगन हॉटे ल समोर ल चौकास ःवातंऽ सेनानी कै.स.लालिसंघ गाड वाले चौक तसेच महाराणा रण जतिसंघ चौक ते
गु गो वदं िसघजी ूाथिमक शाळा पयत या रः यास स. ह रिसंघजी महाजन माग, व कलगीधर शाळे जवळ ल चौकास श हर बाबा
भूजगिसंघजी चौक असे

नावं दे यास ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.तसेच वाड या फॅ श

या जागेत झाले या लोकवःतीस

राजा ब सीलाल जैन नगर असे नामकरण कर यासह ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमते मा यता दे ते.व हा ठराव याच सभेत
कायम कर यात येतो.
वषय ब.२३

ूःताव

मालटे कड रे वे गोडावून येथन
ू मालवाहतुक करणार जडवाहने गोडावून पासून माल धेवन
ू रःता ब.२४ चा वापर कर त आहे त.
सदर जड वाहने रःता ब.२४ ओलाडू न है िाबाद महामागाचा वापर क न वाजेगांवकडे जात आहे त. वशेष
सकाळ ९ ते राऽी ९ पयत जड वाहने ये या जा यासाठ बंद आहे . तर सु दा ह जड वाहने याच रः याने

हणजे है िाबाद मागाव न
माल वाहतुक कर त आहे त.

यामूळे अनेक अपघात घडत आहे त. तर सदर जड वाहने मालटे कड गोडावून येथन
ू रःता ब.२४ वर ये यास बंद घाल याकर ता
गोडावून येथून रःताब.२४ ला जोडणा-या रः या या टोकावर
वाहने येता येवू नये

हणजेच रःता ब.२४ व गोडावून येथून येणा-या रः या या जं शनवर जड

हणून गडर बॅरागेट टाक यासाठ ह सभा सवानुमते मंजरु दे ते व हा ठराव यास सभेत कायम कर यात येतो.

सुचकः- स. शेर अली
महापौर

अनुमोदकः- बपाशा बेगम स.वलीओ द न
स.सदःयांचा पःताव मंजरु कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी
ठ रा व

ठराव ब.१९८

मालटे कड रे वे गोडावून येथन
ू मालवाहतुक करणार जडवाहने गोडावून पासून माल धेवन
ू रःता ब.२४ चा वापर कर त आहे त.
सदर जड वाहने रःता ब.२४ ओलाडू न है िाबाद महामागाचा वापर क न वाजेगांवकडे जात आहे त. वशेष
सकाळ ९ ते राऽी ९ पयत जड वाहने ये या जा यासाठ बंद आहे . तर सु दा ह जड वाहने याच रः याने

हणजे है िाबाद मागाव न
माल वाहतुक कर त आहे त.

यामूळे अनेक अपघात घडत आहे त. तर सदर जड वाहने मालटे कड गोडावून येथन
ू रःता ब.२४ वर ये यास बंद घाल याकर ता
गोडावून येथून रःताब.२४ ला जोडणा-या रः या या टोकावर
वाहने येता येवू नये

हणजेच रःता ब.२४ व गोडावून येथून येणा-या रः या या जं शनवर जड

हणून गडर बॅरागेट टाक यासाठ ह सभा सवानुमते मंजरु दे ते व हा ठराव यास सभेत कायम कर यात येतो.

वषय ब.२४

ूःताव

नांदेड शहरात सवऽ तीवृ ःव पाची पाणी टं चाई असून महानगरपािलकेतफ दोन दवसाआड पाणी पुरवठा केला जात आहे . काह

ठकाणी कमी दाबाने व अिनयिमत पाणी पुरवठा होत अस यामूळे नागर कांना मुंबलक ूमाणात पाणी पुरवठा होत नाह . नागर कांना
मुलभूत

सोई सु वधा पुर वणे महानगरपािलकेचे आ

कत य आहे . यामूळे नावामनपा हद त ू येक भागाम ये पाच पाच बोअर मा न

यावर सबमिसबल पंप बसवून नागर कांना मुबलक ूमाणात पाणी पुरवठा कर याकर दता ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व
हा ठराव याच सभेत कायम करते
सुचकः- नवल पोकणा
नवल पोकणा

अनुमोदकः- इशरत फातेमा अ.शमीम
आम या ूभागात मागील २० वषापासून पा याची समःया आहे त. पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा होत नाह .
अशीच

प र ःथती इतर ूभागाची आहे . जर ू येक वाडात ५-५ वधंन व हर घत यानंतर नागर कांना

याचा फायदा होवू शकतो. तर ूःतावास मा यता दे वून
गफार भान

अ ःत वात असलेले बोअर वेलचे हातप प

याची अमलबजावणी ता काळ कर यात

यावी.

वर त द ु ःती करणे आवँयक आहे . तसेच काह

वंधुन

व हर वर व ुत पंप बस व यात आले परं तु व त
ु दे यके न भर यामूळे व ुत कने शन तोड यात आलेले
आहे . व ुत दे यके भ न व त
ु प प चालू कर यात यावे जेणे क न ब-याचँया भागातील पा याचा ू

सुटू शकेल.
वनय गुरम

मा या ूभागात दड वषापासुन पा याचे टाक चे बांधकाम कर यात आले परं तु नागर कांना पाणी पुरवठा
होत नाह . याबाबत मी वारं वार पाणी पुरवठा वभागाचे उपअिभयं याकडे तबार केलेली आहे पंरतु अ ाप
पुतता झालेली नाह .उपअिभयं याना काह
अिभयं याना पाणी पुरवठयाचे तां ऽक

तां ऽक

ान आहे

ान आहे

कंवा नाह .आयु ांना

वनंती आहे

या

यांना पाणी पुरवठा वभागात दे यात यावे. पाणी पुरवठा

(२८)
वभागाचा अित र
पा याचा ू
डॉ.क णा जमदाडे

आिथक

पदभार ौी सुमीव अंधारे यां याकडे

दे यात

सुटू शकेल.

या दबल
धटकातील व मागासग य नागर कांना
ु

धे यात आलेला असतांनाह आम या ूभागातील

यावा जेणे क न मा या वाडातील

.५००/- भ न न वन कने शन दे याचा िनणय

नागर काकडू न नळ कने शनसाठ

.१०००/- घेवून नळ

कने शन दे यात येत आहे .
फा ख अली खॉ

मागील अड च वषापासुन स. सदःय आप या ूभागातील
मांडतात सव स.सदःय या ूःतावाना पास पास

वकास कामाचे ूःताव

सव साधारण सभेत

हणून मा यता दे तात नापास कोणतेच ठराव होत नाह

परं तु पार त कर यात आले या ठरावाचे पुढे काय होते

याचा रझ ट काह च नाह .आ ह पार त केले या

ठरावाची अमलबजावणी होते कंवा नाह
महापौर

ठराव ब.१९९

स.सदःयांचा पःताव मंजरु कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनककायवाह करावी
ठ रा व

नांदेड शहरात सवऽ तीवृ ःव पाची पाणी टं चाई असून महानगरपािलकेतफ दोन दवसाआड पाणी पुरवठा केला जात आहे .
काह

ठकाणी कमी दाबाने व अिनयिमत पाणी पुरवठा होत अस यामूळे नागर कांना मुंबलक ूमाणात पाणी पुरवठा होत नाह .

नागर कांना मुलभूत सोई सु वधा पुर वणे महानगरपािलकेचे आ
बोअर मा न

कत य आहे . यामूळे नावामनपा हद त ू येक भागाम ये पाच पाच

यावर सबमिसबल पंप बसवून नागर कांना मुबलक ूमाणात पाणी पुरवठा कर याकर ता लागणा-या खचास ूशासक य व

आिथक मा यता ह सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते ,व हा ठराव याच सभेत कायम करते.
महापौर

सभेचे कामकाज िनयमानुसार सभेचे कामकाज सायं.७.०० पयतच कर याची
वषया कर ता आजची
शेवट रा िगत

तरतूद अस यामूळे उवर त

सभा ३१.३.२०१५ पयत तहकुब कर यात येते.

हण यात आले.

ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

महापौर,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेङ.

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेङ

