नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड
सव साधारण सभा

शिनवार द. ३०.११.२०१५ रोजी सकाळ ११.०० वा. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची सवसाधारण सभा महानगरपािलके या
शंकररावजी च हाण सभागृहात भरिवण्यात 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.सौ.शैलजा कशोर ःवामी, महापौर
सवौी ौीमती/
कुरे शी श फ अहे मद

कदम गंगाबाई नारायणराव

सातोलीकर ौीिनवास आश ना

पवळे उमेश दे वराव

कंठे वाड सिवता मारोतराव

िबयाणी ूिवण बालाूसाद

पांढरे ःनेहा सुधाकर

च हाण आनंद शंकरराव

क याणकर बालाजी दे िवदासराव

भवरे कशोर दामोधर

कदम शीला सुिनल

खेडकर ूमोद मुरलीधरराव

कनकदं ड मो हनी महे शराव

मोकले सोनाबाई रामचंि

पोकणा नवलकुमार ओमूकाश

जाधव जयौी आनंद

फा ख अली खा इिलयाज खॉ

आनेवार गंगासागर सं दप

गाड वाले िवरििसंघ जगतिसंघ

जंदम पावती यंकटे श

उमरे कर अशोक रावण

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

र जया बेगम अयुबखान

सिलमा बेगम नु

दे शमूख बाळासाहे ब गंगाधराव

स.इतरत फातेम स.मजहर हसे
ु न

लाखान

गफारखान गुलाम महमंद खान

अनुजा अिमतिसंह तेहरा

यादव तुळजाराम गणेशलाल

शमा पुंपाताई राजेश

खेडकर

योती महि

राओऽे संिगता पृ वीराज

अ.हबीब अ.र हम बागवान

िबपाशा बेगम स.विलओ द न

अ.स ार अ.गफुर

स.शेर अली स.महे बुब अली

इशरत फातेम अ.शमीम

कुरे शी चॉदपाशा खाजा

फा ख हसे
ु न कािसम साब

कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम

राखेवार सितष शेष पा

चाऊस हिसना बेगम साबेर

अ.लितफ अ.म जद

ज कया बेगम स.मुखतार

गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल

खोमणे सुदशना महे श

बावजीर शेख हबीब शेख अ द ु ला

रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह

मोरे संजय गंगाधरराव

अिभषेक सौदे

सोड गु िूतकौर दलीपिसंघ

गायकवाड वैजयंती िभमराव

काकडे िसंधू पांडूरं ग

दे शमूख मंगला गजानन

िचखलीकर ॐं दप सुभाषराव

ूा.लिलता मुकूंदराव बोकारे

िवनय िवँवांभरराव पाट ल

जमदाडे क णा िभमराव

घोगरे इं दबाई
िशवाजी
ू

येवनकर िवजय हरांचद

कदम िव ास बालाजी

अड.बन शाम वामनराव

काबरा रामनारायण रामदे व
सभे या अ य ःथानी मा. महापौर सौ.शैलजा

कशोर ःवामी, या हो या. तसेच ौी सुशील खोडवेकर, आयु , ौी रमेश

नानकराम होतवानी, अिध क अिभयंता, भारत ःव छता अिभयांन, ौी ूकाश येवले, उपआयु , ौी आर.एस.कोलगणे, मु य
लेखाप र क, डॉ.अिसफ, ूभार . मु य वै ा कय आरो यािधकार , ौी महमंद सा दक, मु य लेखािधकार , ौी िवजय मुंढे, स.आयु
आरो य,ौी िगर ष कदम, का.अिभयंता सा.बा.िव. डॉ.ौी रईसो द न, पशु वै कय अिधकार , ौी खुशाल कदम, नगररचनाकार,व
महानगरपािलकेचे सव सहायक आयु / ेिऽय अिधकार

व

इतर सव िवभाग ूमुख उप ःथत होते.

सुरवातीस नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामु हक िगत
िव ास कदम

शहरातील ब-याचँया नागर कांनी

यापा-यांनी

हणण्यात आले.

नळ कने शनला तोटया बसिवले या नस यामूळे व पाणी

पुरवठा पाईप लाईन िलकेजेस अस यामूळे मोठया ूमाणात पाणी वाया जात आहे त.पावसाचे ूमाण कमी
झा यामूळे जलाशयात पाण्याचा साठा कमी अस याने
आहे

यामूळे

या मालम ाधारकांनी नळांना तोटया

शहरात

पाणी टं चाई िनमाण होण्याची श यता

लावल या नाह त

यांना तोटया बसिवण्यासाठ

(२)
कळिवण्यात यावे व शहराम ये

या

या

घेण्यात या यात व यासंदभात केले या

ठकाणी पाण्याची गळ या आहे त

या

व रत द ु ःत क न

कारवाईचा अहवाल पुढ ल सभेत ठे वण्यात यावा अशा ूकारचा

ठराव मागील सभेत पार त करण्यात आलेला आहे परं तु आज या सभेत अहवाल दे ण्यात आलेला नाह .
आम या भागात १०-१२ िलकेजेस आहे त शारदानगर भागातील पाईप िलकेजेस मूळे २४ तास पाणी वाहन
ू

मोठया ूमाणात पाण्याचा अप यय होत आहे . तर याबाबत खुलासा करण्यात यावा.
नगरसिचव

ौी िव ास कदम यांनी मागील सभेत मांडले या ूःतावावर झाले या िनणयाचा ठराव पाणी पुरवठा
िवभागास

पुढ ल कायवाह साठ पाठिवण्यात आलेला आहे .पुढ ल सभेत पाणी पुरवठा िवभागा माफत

करण्यात आले या उपाय योजनाचा अहवाल सादर होईल.
डॉ.क णा जमदाडे

आम याह ूभागात पाण्याची समःया िनमाण झालेली आहे .मोठया ूमाणात िलकेजेस अस यामूळे व
खाजगी

नळाना तोटया नस यामूळे पाण्याचा अप यय होत आहे . काह

ठकाणी हा

ह खराब झा यामूळे

५-५ तास पाणी पुरवठा होत अस यामूळे पाणी वाया जात आहे . िलकेजेसची द ु ःती करण्यात यावी.
तसेच मलिनःसारण लाईनह चोकअप झाले या

सजंय मोरे

वसरणी

भागात मोठया ूमाणात िलकेजेस आहे ,पाईप

भागात भागात पाणी पुरवठा होत नाह
क नह

याह द ु ःत करणे आवँयक आहे .

लाईन फुट यामूळे पाण्याचे ूेशर कमी होवून उं च

याबाबत संबंिधत किन

अिभयंता, उपअिभयंता यांना तबार

ते उडवाउडवीचे उ र दे त आहे . एएमआरसचे कंऽाटदारह

काम करण्यास तयार नाह .मी एक

वषापासुन ू येक सवसाधारण सभेत ःथायी सिमती या सभेत पाण्या या गंिभर िवषयावर बोलत आहे परं तु
ूशासन

ल

गंिभरतेने ल
बालाजी

क याणकर

दे ण्यास तयार

बोलतात

यावर ूशासनाने

दे वून पाण्या या समःया सोडवा यात.

आतापासूनच शहरात पाण्याची समःया िनमाण झालेली आहे अजून उ हाळा यावयाचा आहे . उ हाळयात
पाणी टं चाई िनमाण होवू नये
ू ावर ल

रामनारायणजी काबरा

नाह . स.सदःय पोटितड कने पाणी ू ावर

हणून आज पासूनच

उपाय योजना सु

करण्यात या यात, ूशासनाने पाणी

ावे.

अ पर पैनंगंगे या धरणातील पाणी काल या दारे घेण्याची पयायी योजना मंजरु झालेली असून ती एक
म हण्यात पुण होईल असे सांगण्यात येत होते या योजनेचे काम कुठपयत आलेले आहे ह योजना के हा
पुण होणार आहे . िवंणुपूर जलाशयातील पाणी शेतकर अनािधकृ त र या िव ुत मोटार
आहे त .अशीच प र ःथती रा हली तर उ हाळयात पाणी राहणार नाह .

दारे उपसा कर त

जलाशयातील

पाण्याचा साठा

दवसे दवस कमी होते आहे . स या जलाशयातील पाण्याचा िवचार करता माच ,एिूल, मे या म हण्यात
पाण्याची काय प र ःथती राहणार आहे . उ हाळयात पाण्याची टं चाई िनमाण होवू नये

हणून काय उपाय

योजना करण्यात येत आहे . कारण इितहासात नांदेडला ूथम पाण्याची टं चाई िनमाण होण्याची श यता
िनमाण झाली आहे आता पयत अशी प र ःथती कधीह िनमाण झाली न हती.

यामूळे पाण्या या गंिभर

ू ावर काय उपाय योजना करणार आहे त याचा सिवःतर खुलासा सभागृहात दे ण्यात यावा.
दपकिसंह रावत

ब-याचँया सं.सदःयांनी पाणी ू ावर चचा केलेली आहे .
भूिमका काय आहे हे ःप

संभा य पाणी टं चाई बाबत ूशासनाची काय

करण्यात यावे तहान लागली क िवह र खोदतो. दरवष

ऐनवेळ एिूल मे

म हण्यात पाणी टं चाईवर सभेत चचा क न दोन दवसा आड तीन दवसाड पाणी पुरवठा करण्याचा िनणय

घेण्यात येतो. मालम ाधारकानी पाणी पटट भरली नाह तर
उ हाळयात पाणी प र ःथती काय

राहणार आहे पाणी टं चाई िनमाण होवू नये

काय िनयोजन करण्यात येणार आहे ूशासनाचे
संदभात

यांचे नळ कने शन कट करण्यात येते.

आयु

हणून ूशासनामाफत

व महापौर हे जर ूमुख असलेतर पाणी पुरवठया

पाणी पुरवठा िवभागाचे उपअिभयंता यांनी खुलासा करावयास पा हजे. पाणी पुरवठा व

मलिनःसारणाची वािषक दे खभाल व द ु ःतीचे कामासाठ कंऽाटदार नेमण्यात आलेले आहे परं तु ते काम

कर त नाह . पाणी पुरवठा व मलिनःसारणाचे मे टन स कर ता १२८ मजुर लावण्यात आलेले आहे परं तु
यांना

मे टन सची कामे न दे ता कायालयात

िलिपक, सहायक िलिपक, वसुली िलपीक,िशपाई ई.पदाची

कामे दे ण्यात आलेली आहे .मे टन नसची कामे होत नाह . याबाबत आयु
नवलकुमार पोकणा

साहे बांनी खुलासा करावा.

यापुव ःवे छा िनधीतून ूभागात उ हाळयात पाण्याची टं चाई िनमाण होवू नये
िनधीतून ू येक ूभागात ५-५ िवधन िव हर

घेण्यासाठ

हणून नगरसेवक ःवे छा

मा यता दे ण्यात आलेली आहे पंरतु

याची

अमलबजावणी झालेली नाह . आम या ूभागात मोठया ूमाणात पाणी टं चाई अस यामूळे िवंधन िव हर
घेत यातर

या भागातील पाण्याचा ू

सुटू शकेल. यामूळे ःवे छा िनधीतून ू येक ूभागात ५-५ िवधन

िव हर घेण्यासाठ मा यता दे ण्यात यावी.

(३)
संजय मोरे

वसरणी व

याप रसरातील नगरे हा सव मामीण भाग असून याभागात िनयिमत

मी एक वषापासुन सवसाधारण सभेत मागणी
भागातील

पाण्याचा ू

कर त आहोत.,मागील सभेचे इितवृ

दे ण्याचे िनदष

पहावे अजुन आम या

सुटलेला नाह .नागर क िनयमाूमाणे पाणी पट भरतात परं तु

येत नाह . आ हाला िबसलर चे पाणी नाह पा हजे.महापौरांनी
सिवता कंठे वाड

पाणी पुरवठा करण्यासाठ
यांना पाणी दे ण्यात

ूशासनास शहरातील नागर कांना पाणी

ावेत.

मा या ूभागातील हनुगड भागात ऐन दवाळ सणा या वेळेस दिषत
पाणी पुरवठा झाला होता. यासंदभात
ु

पाणी पुरवठा िवभागास तबार केली होती ते हा या िवभागातील अिभयं यानी पाहणी केली .मी
दिषत
पाणी पुरवठा होत अस याबाबत सिवःतर अहवाल मा.आयु
ु
होते .आयु

यांना

साहे बाना सादर करावा असे सांिगतले

साहे बांकडे अहवाल आलेला आहे काय . मलिनःसारण पाईप लाईन वर ल चबर खराब

झा यामूळे सव घाण पाणी रः यावर जमा होवून रः यावर खडडा पड यामूळे नागर कांना रःता न हता
हणून

पाईप टाकून पयायी रःता करण्यात आला. पाईप टाकताना तेथील पाणी पुरवठा लाईनला ध का

लागून दोन िछं ि पड यामूळे से नेजचे पाणी िपण्या या पाइपम ये जावून नागीकांना दिषत
पाणी पुरवठा होत
ु
होता. यामूळे

फा भ अली खा

स.सदःय जी कामे सांगतात ते गांिभयाने घेवन
ू ते माग लावणयचा

ूय

करावा. से नेज

लाईन पाणी पुरवठा गळ या द ु ःत करण्यास काय अडचण आहे याचा खुलासा करण्यात यावा.

आमचे नेते

मा.खा.ौी अशोकरावजी च हाण साहे ब यांनी नांदेड शहरा या िवकासासाठ

िनधी िमळवून दला होता या िनधीतून शहरात अनेक िवकासाची कामे

करण्यात आली

.२००० कोट चा

यातील मह वाची

सुधार त पाणी पुरवठा व मलिनससारण योजनाची कामे करण्यात आली, पाईप लाईन टाकणे, पाण्याचे
टाक चे बांधकाम या कामावर करोडो

पये खच करण्यात आले ह कामे क न ७-८ वष झाली

पाईप लाईनला, पाण्या या टाक ला

बॉस कने शन न द यामूळे नागर कांना पाण्यापासून वंिचत रहावे

लागत नाह . एवढया ूमाणात खच क नह ूशासना या चूक मूळे नागर काना
बास कने शनसाठ दे ण्यासाठ

पंरतु केवळ

यांचा फायदा होत नाह .

.५०,०००/-सु दा खच करण्यात येत नाह . आज पयत बॉस कने शन का

दे ण्यात आलेले नाह याचा खुलासा करण्यात यावा. मा या ूभागातील सहयोगनगर भागात ७-८ वषापुव
पाणी पुरवठा व मलिनःसारण लाईन टाकण्यात आली परतु बॉस कने शन दे ण्यात आलेले नाह .
नागर कांनी मलिनःसारण पाईप लाईन
परं तु पाईपलाईनला

आप या घरातील शौचालयाचे कने शन पाईप लाईनला जोडले

बास कने शन न द यामूळे मोठया ूमाणात समःया िनमाण झालेली आहे .

लाईन टाकण्याचे काम

हे पारं गत

िम ीकडु न

पाईप

हावयास पा हजे परं तु ते मजुरांकडू न क न धेण्यात

आ यामूळे पाईप लाईनचा ःलोप िनघालेला नस याने मोठया ूमाणात नुकसान झालेले आहे आ ण

यास

पाणी पुरवठा व मलिनःसारण िवभागाचे अिभयंतेच जबाबदार आहे . केवळ बास कने शन न द यामूळे
नागर कांना पाण्यापासून वंिचत रहावे लागत आहे .महापौर साहे बांना माझी िवनंती आहे क याूकरणात
सिवःतर चौकशी करण्यासाठ एक उपसिमती कायम करण्यात यावी.
र जया बेगम

सव ूभागात पाण्याची समःया िनमाण झाली आहे . मा याह ूभागातील आंबेडकर नगर भागात
वषापुव पाईप लाईन टाकण्यात आली परं तु

यास बास कने शन दे ण्यात आलेले नाह .पाण्याची समःया

खुप गंिभर आहे . महापौरांनी ूशासनास पाण्याची समःया ता काळ सोडिवण्याचे आदे श
कशोर भवरे

माझा ूभाग

दोन

ब.८ हा पुण मागासवग याचा ूभाग

ावेत.

असून रोजमजुर क न पोट भरणारे मजुर राहतात

यांना पाणी िमळत नाह . पाण्यासाठ ूभागातील ७०-८० नागर कानी मा या घरावर मोचा आणला होता.
मी पाणी पुरवठा िवभागाचे अिभयंता ौी अंधारे यांना पाण्याची समःया सोडिवण्यासाठ सांिगतले होते
यानी मला आमदार खासदाराकडू न िनधीचे पऽ आणण्यास सािगतले ह जबाबदार नगरसेवकांची आहे काय
. नागर कांना पाणी िमळाले पा हजे,

यासाठ अगोदर उपाय योजना करण्यात या यात. पाणी ू ावर

महानगरपािलकेची एक िवशेष सभा लावण्यात यावी.
अ.हबीब

मा या ूभागातील लआमीनगर भागात दोन वषापुव पाणी पुरवठयाची पाईप लाईन टाकण्यात आली आहे
पंरतु

या पाईप लाईनला अ ाप बॉस कने शन दे ण्यात आलेले नाह . एवढया मोठया ूमाणात पैसा खच

क नह नागर कांना पाणी िमळत नाह . याूकरणाची चौकशी करण्याकर ता एक उपसिमती कायम करण्यात
यावी.
महापौर

उपसिमती कायम करण्याची आवँयकता नाह . ूशासनास वेळ दे ण्यात यावा. ूशासन उपाय योजना कर त
आहे त.

िवजय येवनकर

आम या िशवाजीनगर भागात एक वषापासून पाण्याची समःया आहे याबाबत वारं वार तबार क नह अ ाप
समःया सुटलेली नाह . पाणी पुरवठयावर ूशासनाने ल

ावे.

(४)
बाळासाहे ब दे शमूख

आयु

साहे बांनी साईट नं.३४ लालवाड

भागात िबएसयुपी योजने अंतगत पाईप लाईन टाकणेसाठ

यािवभागाचे अिभयंता ौी अंधारे साहे बांना आदे श दले होते परं तु अ ाप पाईप लाईन टाकण्यात आलेली
नाह .
ूमोद खेडकर

पाणी पुरवठा िवभागाचा चाज कोणाकडे आहे पाणी पुरवठा िवभागाचे अिभयंता ौी अंधारे हे सभागृहात
दसत नाह . या िवभागाचा चाज कोणाकडे आहे . याची महापौरांना मा हती

दपकिसंह रावत

ू येक ूभागात पाण्याचा प

आहे कंवा

नाह .

आहे याचे उ र कोण दे णार आहे .अिधका-यांनी सवसाधारण सभेत उप ःथत

रहावयास पा हजे.
िवरििसंध गाड वाल
फा ख अली
महापौर

आज या सभेत जे अिधकार अनुप ःथत आहे त

यांचे िव

द कायवाह कायवाह करण्यात यावी.

सवसाधारण सभेत सव अिधकार उप ःथत असणे आवँयक आहे .जे अिधकार अनुप ःथत आहे त
िव

द कायवाह करण्यात यावी.

सवसाधारण सभेचे तार ख आठ

दवस अगोदर जा हर करण्यात येते

यांचे

यामूळे सव अिधका-यांनी सभेस

उप ःथत राहणे आवँयक आहे . अिधका-यांना कामा िनिम य पुणे, द ली. मुब
ं ईला जावयाचे अस यास
सवसाधारण सभेचा दवस सोडू न जावे. सभेला अनुप ःथत अस याचे िनदशनास आ यास

यांचे िव

द

कायवाह करण्यात येईल यांची न द घेण्यात यावी.
डॉ.क णा जमदाडे

मा.महापौर व आयु

साहे बांनी तीन म हण्यापुव मनपा िनधीतील व िबएसयुपी, जेएनएनयूआरएम योजने

अंतगत चालू असले या कामाचे संदभात नगरसेवकांची बैठक घेतली होती या बैठक त आयु

साहे बांनी

ूाधा याने िबएसयुपीची ,जेएनएनयुआरएम योजनेतील कामे ूाधा याने पुण करण्यात येतील असे आ ासन
दले होते तीन म हणे होवूनह अ ाप कामे झालेली नाह . मा या ूभागातील िबएसयुपी,पाणी पुरवठा व
मलिनसारण लाईनची कामे ठ प आहे ह कामे क हा पुण होतील याचा खुलासा करण्यात यावा.
बाळासाहे ब दे शमूख

मा या ूभागात पाईप लाईन टाकण्यात आलेली आहे परं तु बॉस कने शन न द यामूळे पाणी पुरवठा कमी
होत आहे .बॉस कने शन के हा दे ण्यात येणार आहे .

अ.स ार

आमचे नेते खा. ौी अशोकरावजी च हाण यां या ूय ाने नांदेड शहरा या िवकासासाठ

.२०००/-कोट चा

िनधी

कामे

िमळाला

व

या

िनधीतून

पाणी

पुरवठा

व

मलिनससारणाची

िबएसयुपीची

करण्यात

आली.जेएनएनयुआरएम, िबएसयुपी या शासन योजनेची कामे चांगली के यामूळे महानगरपािलके या
पदािधकार व अिधका-यांना अवाड दलेले आहे .जर कामे बोगस आ ण

चुक ची झालेली असतील

तर

शासनाने अवाड कसे काय दलेले आहे .आज सभागृहात कामे बोगस झा याची तबार करण्यात येत आहे .
यामूळे यासव कामाची चौकशी करण्यासाठ एक चौकशी सिमती कायम करण्यात यावी.
शासन योजनेतील कामे केली ते अिधकार आज सभागहात उप ःथत नाह त
स.सदःय सभागृहात आपणास ू
पुरवठयावर चचा

िवचारतील

यामूळै ते आज या सभेस उप ःथत नाह त. पाणी

हावयास पा हजे. आज िवंणुपुर

अनािधकृ त र या पाण्याचा उपसा कर त आहे

या अिधका-यांनी

यांना मा हती होते क

जलाशयातून शेतकर

यांचे िव

हजारो

िव ुत पं पा दारे

द कायवाह करण्यात येत नाह .या सभागृहाने

पयाची १६ कोट ची पाणी पुरवठा मंजरु केलेली आहे व शासनाने

यास मा यता दलेली आहे

मी सव स.सदःयांचे अिभनंदन करतो. या योजेने काम कुठपयत आलेले आहे याचा आयु
खुलासा करावा. शासनाकडू न िमळाले या

याब दल

साहे बांनी

.२००० कोट या िनधीतून जी कामे करण्यात आलेली आहे

या

कामाची चौकशी करण्यासाठ मा.महापौरां या अ य तेखाली उपमहापौर,सभापती ,सव प ाचे गटनेते यांची
एक उपसिमती कायम करण्यात यावी असा माझा ूःताव आहे . गु

ता ग द कायबमा या वेळेस मी

ःथायी सिमतीचा सभापती होतो ,माजी आमदार ौी ओमूकाश पोकणा हे ह कौ सीलम ये होते ते हा
आ ह

अनेक िवकास कामाना मा यता दलेली आहे . कामे चांगली व कालावधीत पुण के यामूळे शासनाने

अवाड दे वून

महानगरपािलकेचा गौरव केलेला आहे .स य प र ःथती समोर येण्यासाठ एक उपसिमती

कायम करण्यात यावी. व पुढ ल सभेत अहवाल दे ण्यात यावा.
फा ख अली

मी कोणावरह आरोप केलेला
कने शन न

नाह माझे एवढे च

द यामूळे नागर कांना

हणणे आहे क .

.२००० कोट खच क नह

फ

यांचा फायदा होत नाह . बॉस कने शन दे ण्यासाठ

.५०,०००/- खच येतो तवढाह खच करण्यात येत नाह . बॉस कने शन

दले तर नागर काना

बॉस
मामुली
याचा

फायदा होईल.बास कने शन दे ण्यात यावे अशी िवनंती आहे .
वैजयंती गायकवाड

मा या ूभागात एलआयसी कायालयाजवळ पाणी पुरवठा पाईप लाईन िलकेज होवून ४ दवसापासून पाणी
रः याव न वाहत असून मोठया ूमाणात पाणी वाया जात आहे . याची तबार संबंिधत िवभागास क न
िलकेजेस द ु ःत करण्यात आलेले नाह .

(५)
संजय मोरे

पाणी पुरवठा पाईप लाईन िलकेजेसमूळे
याची

द ु ःती करण्याचे सांगन
ू ह . १०-१५

साफसफाईची कामे होत नाह अिधकार
आयु

दवसातह

तबार ची दखल घेण्यात येत नाह . ूभागात

आमचे ऐकत नाह

अिधकार कमचार हे आपणा सारखीच
क

,मलिनःसारण लाईन चोकअप मूळे पाणी रः यावर वाहत आहे

मानस आहे त

आमचे फोन उचिलत नाह .

यांनाह पसनरल लाईफ आहे . ते २४ तास काम

शकत नाह , कायालयीन वेळेत अिधकार मोबाईल उचलतात ते मोबाइल बंद ठे वीत नाह त. याचा

मला अनुभव आहे .स.सदःय सकाळ ६.०० वाजेपासून फोन करण्यास सुरवात करतात ह वःतु ःथती आहे .
ते आपले २४ तास बांधील नाह .
िवरििसंघ गाड वाले

स.सदःय अ या तासा पासुन पाणी समःयावर चचा कर त आहे . ू येक ूभागात पाण्याची समःया आहे
साफसफाईची समःया आहे त आ ण या समःया कायम संपणार नाह . रा यात सवऽ ू येक वष
जून या कालावधीत पाण्याची समःया िनमाण होते. मराठवाडयातील इतर शहरपे ा
वेगळ आहे .

नांदेड शहरात जवळपास ५५ ते ६० हजार नळ कने शन आहे त

नागर कांना मुबलक पाणी पुरवठा होतो. फ

डसबर ते

नांदेडची प र ःथती

यापैक जवळपास ९० ट के

१० ट के नागर कांना पाण्याची समःया असू शकते, एलबीट

बंद के यामूळे महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती खराब अस यामूळे एएमआरसीची दे यक लवकर िमळत
ू
नस यामूळे कऽाटदार काम कर त नसेल परतू मधला माग काढन
स.सदःयांनी
आहे त

याूमाणे पाणी पुरवठयाची

या सुचना केले या

ूाधा याने कामे करण्यात यावीत.यावष पावसाळा कमी झा यामूळे

डॉ.शंकरराव च हाण िवंणुपुर जलाशयात कमी पाण्याचा साठा आहे आ ण दोन म हण्यानंतर पाण्याचा साठा
कमी होणार आहे

यामूळे यावष

जलाशयातील गाळ काढण्याचा चा स आहे . गाळ काढला तर

जलाशयातील पाण्या या साठयात वाढ होवून

पुढ ल वष पाणी कमी पडणार नाह . गाळ काढण्या या

कालावधीत आसना नद तील पाणी आपणास घेता येईल.गाळ काढण्यासाठ तांिऽक स लागाराची नेमणूक
क न यावष गाळ काढण्याचा ूय
शीला कदम

करण्यात यावा.

अशी सुचना आहे .

मा या ूभागातील छऽपतीनगर ते मोर चौका पयत पाईप लाईन टाक यामूळे पुण रःता खराब झालेला
असून

याची द ु ःती

वर त करण्यात यावी. शहरातील शासक य दवाखा याचे ःथलातर िवंणुपुर ला

के यामूळे शहरातील गोर गर ब नागर कांना राऽी बे राऽी
अडचणीचे होत आहे

ं णाना दवाखा यात घेवून जाण्यास खुप

याना वेळेवर औषधोपचार िमळत नाह . है दरबाग येथे दवाखा याकर ता इमारतीचे

बाधकाम करण्यात आलेले असून

या इमारतीत

वर त ूसृतीगृह व बाहय

णालय सु

जेणे क न गोर गर ब म हलाना ूसुती गृहाची वै कय सुिवधा िमळू शकेल. ू.सहायक आयु

अिधकार यांना वाहन भ ा मंजरु करण्यात आलेला असून
आयु

तथा

ेिऽय

यांचे वाहन भ ा चे दे यक ूलंिबत आहे .

है दरबाग येथे बांधण्यात आले या इमारतीत शासनातफ दवाखाना सु
दलेली

करण्यात यावे

करण्यासाठ

महासभेने मा यता

आहे नुसार ूःताव शासनास सादर करण्यात आलेला असून सतत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात

येत आहे .
ौी गु

गोिवंदिसंघजी

पुववत दवाखाना सु

णालय सुर करण्यासाठ शासनाने १५ कोट चा िनधी मंजरु केलेले असून लवकरच
होईल. शासना या नॉम नुसार नांदेड शहराची लोकसं या ह ९.५० ल ा या वर

गे यानंतर शासनाकडू न दसरा
दवाखाना मंजरु होईल. सहायक आयु
ु

तथा

ेिऽय अिधकार यांना वाहन

भ ा मंजरु करण्याबाबत नगरसिचव खुलासा करतील.
नगरसिचव

सहायक आयु

तथा

ेिऽय अिधकार यांना वाहन भ ा मंजरु करण्यात आलेला असून

खचास काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे ण्याचा ूःताव
सुंदरलाल गु खुदे

जू या नांदेड शहरात अ ं द ग

मा. आयु ांनाकडू न ूा

यास लागणा-या
झालेला आहे .

या अस यामूळे िपण्याची पाईप लाईन व मलिनःसारण लाईन जवळ जवळ

टाकण्यात आले या आहे त. या पाईप लाईन जु या झा यामूळे गळ याचे ूमाणह

जाःत आहे त या

गळ यामूळे दिषत
पाणी पाणी पुरवठा लाईन म ये जावून दिषत
पाणी पुरवठा होत आहे .गळ या
ु
ु
आयु

द ु ःत करण्यात या यात.

नांदेड शहराला पाणी पुरवठा करणा-या डॉ.शंकरराव च हाण िवंणुपुर

जलाशयात आजघड ला ३४.१५

द.ल.घ.िम.पाण्याचा साठा उपल द आहे . डसबर ,जानेवार ,फेबुवार , माच, एिूल, मे, जून या
म हण्याला शहराला जेवढा पाणी पुरवठा लागत

वर त

सात

तेवढा साठा जलाशयात उपल द आहे . या सात

म हण्याकर ता आपणास जवळपास १४ द.ल.घ.िम.पाण्याची आवँयकता लागणार आहे . ३४.१५ द.ल.घ.मी.
मधील पाण्याचे

बांपीभवन , कंवा इतर मागाने पाणी कमी झाले तर आपणास १४ द.ल.घ.िम.पाणी

िमळणार आहे . यामूळे एवढ काळजी करण्यासारखी
.१५ कोट ची

प र ःथती नाह प र ःथती

पयायी पाणी पुरवठा योजनेस स.सदःयांनी व

िनयंऽणात आहे . दस
ु -या

या भागातील नागर कांनी सहकाय के यामूळे

ह योजना पुण वास येत आहे . िव ुत कने शन जोडणी िमळालेली असून ७-८ दवसात िव ुत पंपाची

(६)
चाचणी घेण्यात येईल.
साठिवण्याची

आसना नद वर बांधण्यात आले या को हापुर बधा-यांची १.९५ द.ल.घ.िम.पाणी

मता असून बंधा-यातील गाळ काढण्यात आलेला आहे .

अ पर पैनगंगा धरणातून

यातून ६ द.श.ल.घ.िमटर पाणी आपणास िमळू शकेल. िवंणुपर

कॅनॉल दारे सहा आवतन िमळणार आहे

जलाशयातून ८ द.ल.घ.िम.लागेल. शासनाने उ हाळ

तातड ची पाणी पुरवठा योजनेचा आराखडा सादर

करण्यास कळिवले तर ू येक ूभागात स. सदःयांनी सांिगत याूमाणे िवधन िव हर चा आराखडा तयार
क न शासनास सादर करण्यात येईल. आज महानगरपािलके या िनधीतून िवधंन िव हर
झा यास जळपास

.८ कोट

यावयाचे

लागतील. महानगरपािलकेची आिथक प रःथती खराब अस यामूळे मनपा

िनधीतून एवढा खच आपण क

शकत नाह . शासनाने मंजरु केले या िनधीतून िवंधन िव हर घेण्यात

येतील.स या जिमनीतील पाण्याची पातळ वर आहे ,उ हाळयात पाण्याची पातळ खाली जाते

यावेळ भु

जल स ह ण यां या अहवालानूसार पाणी टं चाई भागात िवधन िव हर

घेता येईल.अ ःत वात असले या

गळ या द ु ःती, बॉस कने शन दे ण्या या कामास ूाधा य दे वून कामे

करण्यात येतील.स या

िवंधन िव हर वर ल हातप प ना द ु ःत आहे त ते ूाधा याने द ु ःती करण्यात येतील. पाईप लाईन या
पाण्याची

एवढ गंिभर बाब नाह . लातूर, परभणी बीड या शहरासारखी आपली प र ःथती नाह .सव स.सदःयांनी व
शहरातील नागर कांनी ूशासनास सहकाय करावे. केि शासनाने िबएसयुपी योजने अंतगत इ ृाःश चरची
कामे करण्यासाठ िनधी दे ण्याचे बंद केलेल आहे .शासनाने १० कोट चा िनधी मंजरु केलेला असून
मुलभूत नागर सुिवधांची

कामे करणे श य आहे . स.सदःयांनी रः याचे कामाना ूाधा य

पुरवठा व मलिनःसारणाचे कामास ूाधा य
या महानगरपािलकानी

िबएसयुपी योजनेची

पाणी

चांगली कामे केली आहे अशा महानगरपािलकांना ःमाट
करण्यात येणार असून

स िवतरण कायबमास उप ःथत राहण्यासाठ कळिवलेले आहे . या पुरःकारासाठ नांदेड वाघाळा

शहर महानगरपािलकेची िनवड झा याचे समजते. परं तु आज या सवसाधारण सभेत
िनवड चा मह वाचा

िवषय अस यामूळे

ःथायी सिमती सदःय

सभागृहाचा मान ठे वून मी ःवत: न जाता का.अिभयंता

सुमीव अंधारे व ौी ःवामी क.अिभयंता िबएसयुपी
आहे , तसेच ौी र ाकर वाघमारे , उपआयु
अ.हबीब बागवान

न दे ता

ावे.मा.ूधान सिचव ,नगरिवकास यांनी गोपनिय पऽा दारे

हौिसग इिनिशए ट ह पुरःकाराचे िवतरण मा.मु यमऽी कंवा रा यपालां या हःते
या ब

यातून

यांना पुरःकार ःवकारण्यासाठ मुंबई येथे पाठिवलेले

पाणी पुरवठा

है दरबाग दे गलूर नाका भागात दवाखाना सु

ौी

हे मा या मा यतेने रजेवर आहे .

करण्यासाठ

४-५ वषापुव

आलेले असून इमारत ओस पडलेली आहे .या इमारतीत दवाखाना

क हा सु

इमारतीचे बाधकाम करण्यात
करण्यात येणार आहे याचा

खुलासा करण्यात यावा.
अ.स ार

गु
या

ता ग द कायकमा अंतगत है दरबाग येथे
ठकाणी दवाखाना सु

क डवाडा सु

दवाखा याकर ता इमारत बांधण्यात आलेली असून अ ाप

करण्यात आलेला नाह . दवाखाना सु

करता येत नसेल तर

या ठकाणी

करण्यात यावा.

आयु

सवसाधारण सभेने घेतले या िनणयानुसार शासनास ूःताव सादर करण्यात आलेला असून ूःतावास

अ.स ार

है दरबाग येथे मुःलीम वःती अस यामूळे

मा यता िमळिवण्यासाठ शासनःतरावर पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
या भागात दवाखाना सु

िवनंती आहे क , महानगरपािलकेतफ दवाखाना सु
दे ण्यात यावा जेणे क न
िवरििसंघ गाड वाले

करता येत नसेल तर बीओट त वावर चालिवण्यासाठ

या भागातील नागर कांना वै कय सुिवधा िमळू शकेल.

शासन दवाखाना चालू कर त नसेल तर महानगरपािलकेतफ दवाखाना सु
सभेत आणावा

श फ अहे मद कुरे शी

करणात येत नाह काय ,आयु ास

करण्यासाठ चा ूःताव पुढ ल

यावर सभागृह िनणय घेईल.

ू येक सभेत है दरबाग येथे बांधण्यात आले या इमारतीत दवाखाना सु

करण्याची मागणी होत आहे . परतु

यावर पयाय िनधत नाह . है दरबाग, दे गलुर नाका भागात मोठया ूमाणात अ पसं याक गर ब लोकाची
वःती आहे या भागात महानगरपािलकेतफ दवाखाना सु

केला तर गर ब नागर कांना वै कय सुिवधा

उपल द होवू शकेल. महापौर व आयु ांना िवनंती आहे क . लवकरात लवकर पयाय शोधून व
तरतूद क न है दरबाग येथे दवाखाना सु
महापौर

खचाची

करावा.

सव स.सदःयांची भावना ल ात घेता महानगरपािलकेतफ है दरबाग येथे दवाखाना सु

करण्याचा ूःताव

पुढ ल सवसाधारण सभेत ठे वण्यात यावा.
आयु

है दरबाग येथील इमारतीत दवाखाना सु
सभेत ठे वण्यात येईल.

करण्या या संदभात सव बाबी तपासुन सिवःतर ूःताव पुढ ल

(७)
ःनेहा पांढरे

महारा शासन, नगरिवकास िवभाग,शासन िनणय बमांक- संक ण -2015/ ू.ब. 80/ निव-16 तंऽालय, मुंबई-32
दनांक 17 नो हबर 2015 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील महानगरपािलका ेऽात मुलभुत सोई
सुिवधांचा िवकास योजने अंतगत ``ूभाग ब. 5 म ये मुलभुत सुिवधा िवकास कामे करण्यासाठ
महानगरपािलकेस

.2.10 कोट िवतर त करण्यात आला आहे . .(१७नो हबर २०१५ चा शासन िनणय

सभागृहात वाचुन दाखिवणत आला) आयु

नांवामनपा नांदेड यांनी सदर शासन िनणयानुसार ``ूभाग ब. 5

म ये मुलभुत सुिवधा िवकास कामे करण्यासाठ ``
ज हािधकार

माफत

ज हाःतर य

सिमतीकडे

महानगरपािलके या 50 % हँयाची र कम
ूाधाण्याने

``

.4.20 कोट या ूःतािवत कामा या ूःतावास
मा यतेसाठ

पाठिवण्यास

व

शासन

िनणय

मा.
नुसार

.2.10 कोट महानगरपािलकेत िनधी उपल धते नुसार वग क न

कामे हाती घेण्यासाठ ूःताव सव साधारण सभे या मा यतेःतव सादर केलेला आहे परं तु हा

ूःताव िवषय पिऽकेवर का घेण्यात आलेला नाह .याचा खुलासा करण्यात यावा. माझी सभागृहास िवनंती

आहे क िवशेष बाब

हणून

आयु

नांवामनपा यांनी ``ूभाग ब. 5 म ये मुलभुत सुिवधा िवकास कामे

करण्यासाठ जो ूःताव सादर केलेला आहे
ूमोद खेडकर

यास मा यता

ावी.

ूशासनासाचा ूःताव आलेला असतांना महापौरांनी हा िवषय िवषयपिऽकेवर का घेतलेला नाह
खुलासा करण्यात यावा. नगरसेवकांना ूभागातील िवकास कामां या संदभात
येत आहे . नगरसेवक मरमर क न शासनाकडू न िनधी आणतो आ ण
शहरात िवकासाची कामे करावयाची आहे

ूःताव मांडण्याची

याचा

वेळ का

यांचा ूःताव घेण्यात येत नाह .

कंवा नाह याचा खुलासा करण्यात यावा.

यांचा िवषय का

घेण्यात आलेला नाह .सभागृहास िवनंती आहे क ,ःनेहा पांढरे यां या ूभागात िवकास कामा या ूःतावास
मा यता दे ण्यात यावी.
दपकिसंह रावत

शासनाने ूभाग ब. ५ म ये िविवध िवकासाची कामे करण्यासाठ िवशेष बाब
मंजरु केला

याब दल मी महारा

हणून २.१० कोट चा िनधी

शासनाचे अिभनंदन करतो. ूभागात िवकासाची कामे करण्यासाठ

महानगरपािलकेकडे कोणताह

सोस नाह , कोणताह

िवकासाची कामे करण्यासाठ

आपआप या प रने शासनःतरावर पाठपुरावा क न िनधी आणतात.परं तु

यांचा ूःताव मा यतेसाठ सभागृहात ठे वण्यात

िवशेष िनधी नाह

येत

यामूळे स. सदःय ूभागात

नाह . सभागृहास माझी िवनंती आहे क , ूथम

महापौर ौी सुधाकर पांढरे यां या क या ःनेहा पांढरे यांनी शासनाकडू न िवशेष िनधी
आहे . या

ूा

िनधीतून

सौ.ःनेहा ताई

क न आणलेला

यां या ूभागातील िवकासाची कामे करण्यासाठ जो ूःताव मांडला आहे

मा यता दे ण्यात यावी.कारण ूभाग ब. ५ मधील दो ह
िवरििसंध गाड वाले

ूा

पांढरे यांनी शासनाकडू न ूा

नगरसेवक हे कामेस प ाचेच आहे .

झाले या िनधीतून

यां या ूभागातील िवकास कामासाठ

मा यता दे ण्याचा ूःताव मांडला आहे . शासनाने ूभाग ब.५ म ये िवकास कामाकर ता
िनधी दे वून तेवढाच सहभाग महानगरपािलकेने न दिवण्यासाठ मा यता
शासनाचे अिभनंदन करण्यास हरकत

नाह .कारण महारा

दलेली आहे

.२.१० कोट चा

याब दल महारा

रा याचे मु यमंऽी मा.दे वि फडणवीस साहे बांनी

ूभाग ब.५ म ये िनवडू न आलेले दो ह सदःय हे कॉमेस प ाचे असतांनाह िवशेष बाब
ूभागात

िवकासाची

कामे

करण्यासाठ

२.१०

यास

कोट चा

िनधी

मंजरु

केलेला

हणून

यांचे

आहे .तेवढाच

िनधी

महानगरपािलकेने खच करावा असा िनणय घेतलेला आहे . याच शासन िनणयात नुसार महारा ातील सव
महानगरपािलकांना महानगरपािलका

ेऽात मुलभुत सोई सुिवधांचा िवकास योजने अंतगत िनधी मंजरु केलेला

आहे माऽ नांदेड महानगरपािलकाकर ता फ
सुिवधा िवकास कामे करण्यासाठ

दो ह कॉमेस नगरसेवकांचे

.२.१० कोट चा िनधी दलेला आहे हे िवशेष

ूभाग ब. 5 म ये

मुलभुत

याब दल महारा

रा याचे

मु यमऽी मा.ना.ौी दे वि फडणवीस यांचे अिभनंदन करण्यात यावे.िशवसेना सदःया सौ.वैशाली िमिलंद
दे शमूख, भाजपचे सदःय ौी अिभषेक सौदे यांचेह ूभागात िवकासाची कामे करण्यासाठ
हणून िनधी दे ण्यासाठ चे ूःताव शासनास सादर करण्यात आलेले आहे
नाह . गु

िवशेष बाब

यास शासनाने मा यता दलेली

ता गदद कायबमा अंतगत ७-८ वषापुव शहरातील सव मु य रः याची कामे करण्यात आली

अस यामूळे

या रः याची द ु ःती करणे आवँयक आहे परं तु िनधी अभावी द ु ःती होत नाह .

यामूळे

मुलभूत सुिवधा िवकास अंतगत िवशेष बाब

हणुन

िशवसेना व भारतीय जनता पाट या सदःयांना िवनंती आहे क ःथािनक आमदाराचे सहकाय घेवून नांदेड
शहरातील मु य रः याची द ु ःती करण्यासाठ

.५०.०० कोट चा िनधी तसेच ौी गु गोिवंदसजी ःटे डयमचे द ु ःती करण्याचे काम हाती घेण्यात आलेले

असून ते आंतररा ीय दजाचे करण्यात आहे

यासाठ मोठया ूमाणात खच येत आहे

याकर ताह िनधी

दे ण्यासाठ रा याचे मु यमंऽी मा.ना.ौी दे वि फडणवीस यांना ूःताव सादर क न िनधी िमळण्यासाठ
ूय

करावा.

(८)
अिभषेक सौदे

महारा ाचे मु यमंऽी मा.ना.ौी दे वि फडणवीस यांनी ूभाग ब. 5 म ये मुलभुत सुिवधा िवकास कामे
करण्यासाठ

.२.१० कोट चा िनधी मंजरु केलेला आहे

याब दल मी

यांचे अिभनंदन करतो. महारा ात

िशवसेना बीजेपीचे सरकार असून ते रा यातील ११ कोट नागर काचे सरकार आहे .किात भापचे सरकार
असून आमचे पंतूधान मा.नरि मोद यांचा सबका साथ सबका िवकासाचा नारा आहे .आमचा प

जात

धम पाळत नाह . सवाना बरोबर घेवून चालतो. मा या ूभागात िवकासाची कामे करण्यासाठ

पात

शासनास

.१० कोट चा ूःताव सादर करण्यात आलेला असून तो शासना या िवचाराधीन आहे , तसेच

िशवसेना प ाचे नगरसेिवका सौ.वैशाली िमिलद
ूभागातह िवकास कामे करण्यासाठ

दे शमूख, नगरसेवक ौी सुदरलाल गु खूदे यां या

.१० कोट िनधी दे ण्याचा ूःताव आहे . तो ह शासना या िवचाराधीन

आहे . िशवसेना बीजेपीचे सदःय शहर िवकासा या कामात कुठे ह कमी पडणार नाह .सौ.ःनेहाताई पांढरे
यांनी

ावी.

अशोक उमरे कर

गु

याचे ूभागात शासन िनधीतून कामे करण्यासाठ जो ूःताव मांडला आहे

यास सभागृहाने मा यता

ता गदद या कामात कॉमेस प ाचे सरकारने काय केलेले आहे याची आ हाला

पणा आहे .

महारा ाचे मु यमंऽी यांनी कोणताह भेदभाव न करता ूभाग ब.५ मधील दो ह नगरसेवक कॉमेस प ाचे
असतांनाह

यांचे ूभागात िवकासाची कामे करण्यासाठ

याब दल मी मु यमंऽी
दप कंसह रावत

मागील ३-४ सभेचे इितवृ
इितवृ

िमळाले पा हजे.

मा यता दे णार नाह . फ
ःनेहा पांढरे

.२.१० कोट चा िनधी मंजरु केलेला आहे

व रा य शासनाचे अिभनंदन करतो.
कायम करण्याचा िवषय का ठे ण्यात आलेला नाह . पुढ ल सभेत आ हाला
याम ये आय या वेळ ठराव

घेण्यात आलेले असेल तर

या ठरावाना आ ह

िवषय पिऽकेवर ल िवषयाना मा यता दे वू.

ूशासनाने ूःताव दलेला असतांनाह तो ूःताव पुरवणी िवषय पिऽकेवर का घेण्यात आलेला नाह याचा
खुलासा करण्यात यावा

महापौर

सभे या दोन दवसापुव ूःताव आलेला आहे

ूभागाचे दो ह

स.सदःयाशी चचा क न पुढ या सभेत हा

ूःताव ठे वण्यात येईल.
िवरििसंघ गाड वाले

महानगरपािलका सभेचे कामकाज िनयमानुसार सवसाधारण सभेत कोणते िवषय ठे वावयाचे हे ठरिवण्याचे
अिधकार महापौरांना आहे त.मा.महापौरांनी ूःताव नाकारलेला नाह
सांिगतलेले आहे .. ःनेहाताई यांनी ते कॉमेस प ा या
खुलासा करावा.
िवनंती

महारा

सदःया आहे त क भाजप या सदःया आहे त याचा

शासनास ूभाग ब.५ म ये िवकास कामाकर ता िनधी मंजरु करण्यासाठ जी

करण्यात आली ती भारतीय जनता पाट या

नगरसेिवका असतांना व
आहे .

लेटरपॅडवर करण्यात आलेली आहे . कॉमेस प ाचे

कॉमेस प ाचे लेटरपॅड न वापरता भारतीय जनता पाट चे लेटरपॅड वाप न व

भाजपचे नगरसेिवका अस याचे दाखवून शासनाची
आणलेला

पुढ या सभेत ठे वण्यात येईल असे

दशाभूल क न

शासनाकडू न

िनधी मंजरु क न

यांनी कॉमेस प ाचे लेटरपॅड न वापरता भारतीय जनता पाट चे लेटरपॅड कसे काय

वापरले. महापौरांनी सौ.ःनेहाताई पांढरे यां या ूःतावावर पॉ झट ह िवचार करावा.
दपकिसंह रावत
ूमोद खेडकर
दपकिसंह रावत

सौ.ःनेहाताई पांढरे यांनी
नगरसेिवका आहे त

कॉमेस प ाचा

यामूळे भेदभाव न करता

राजीनामा

दलेला नाह

या आजची

यां या ूःतावास मा यता दे ण्यात यावी.

कॉमेस प ा याच

ूःताव पुरवणी िवषयपिऽकेवर का घेण्यात आलेला नाह याचा खुलासा करण्यात यावा.
िवषय पिऽकवर िवषय ब.१ वर लातूर फाटा ते वसंतराव नाईक कॉलेज िसडको पयत बीट
करण्यासाठ

रःता

.२.८३ कोट चा ूःताव आहे . अंदाजपऽकात तरतूद नसतांना हा ूःताव कसा काय िवषय

पिऽकेवर घेण्यात आला हा ूःताव जे हा येईल

यावेळ ःनेहाताई पांढरे

यां या ूःतावावरह एकिऽतपणे

िनणय घेण्यात यावा.
संजय मोरे

िवषय पिऽकेवर िवषय ब.१ वर लातूर फाटा ते वसंतराव नाईक कॉलेज िसडको पयत बीट
करण्यासाठ

.२.८३ कोट चा

रःता

ूःताव असून तो १० नगरसेवकां या ूभागातील िवकास कामाचा ूःताव

आहे .
अशोक उमरे कर

ूशासनाचा दिलत वःतीचा ूःताव नसतांनाह व िवषय पिऽकेवरिवषय नसतांनाह आय या
घुसडिवण्यात आला होता, शासनाने िनधी मंजरु

द यानंतर ूशासनाने ूःताव

वेळेस ूःताव

द यावरह तो पुरवणी

िवषय पिऽकेवर धेण्यात आलेला नाह . ःनेहताई या ूःतावास मा यता दे ण्यात यावी.
िवरििसंघ गाड वाले

सव स.सदःयां या मा यतेने दिलत वःती सुधार योजने या कामांना ूशासक य व आिथक मा यता दलेली
आहे .

दपकिसंह रावत

पुरवणी िवषय ब. १

या बरोबर ःनेहाताईचे ूःतावर िनणय घेण्यात यावा.

(९)
महापौर

शासनाने ूभाग ब. 5 म ये मुलभुत सुिवधा िवकास कामे करण्यासाठ
असून

तेवढाच िनधी

हणजे

.२.१० कोट िनधी महानगरपािलकेने

.२.१० कोट चा िनधी मंजरु केलेला
ावयाचा आहे .महानगरपािलकेची

आिथक प रःथती पाहता चालू वषा या अंदाजपऽकातून एकाच ूभागात २.१० कोट चा िनधी कसा दे ता
येईल. यावर िवचार क न पुढ ल सभेत िनणयासाठ ूःताव

ठे वण्यात येईल.
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१०
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९०४.३३

नो हबर
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१२०१

२६१६

८४८.७६
२९.११.२०१५ पयत

एकूण
िवरििसध गाड वाल

१२५७८

२४०८८

याच कालावधीत मागील वष मुला मुंलीचे गुणो र ूमाणे काय होते
झाली

आयु

११५१०

याची मा हती दली तर मुलीची वाढ

कंवा कसे ते समजु शकेल. मागीलवष चा तुलना मक त ा दे त जावा.

याच कालावधीतील मागील वषाचे

मुला मुलीचे गुणो राची मा हती दे ण्यासंबंधी केले या सुचनेची मु य

वै कय अिधका-यांनी दखल घेवन
ू
महापौर

९१५.०८

सभेत तशी मा हती दे त जावी.

न द घेण्यात येते.

ठराव ब. ८३

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील खालील ूमाणे

मुला मुंलीचे गुणो र-२०१५ ूमाणाची न द ह नांवामनपा

सवसाधारणसभा सवानुमते धेते. घेणे बाबत.
अ.ब.

एकूण ज म

म हना

पु ष

एकूण

ी

िलंग गुणौ र ूित हजार मुलीचे ूमाणे

१

जानेवार
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६

जून

१२२०

११४९

२३६९

९४१.८०

७

जूलै

११२३

९४७

२०७०

८४३.२७

८

ऑगःट

११६१

१११०

२२७१

९५६.०७

९

स टबर

१७०३

१५४३

३२४६

९०६.०४

१०

ऑ टोबर

१५६८

१४१८

२९८६

९०४.३३

नो हबर

१४१५

१२०१

२६१६

८४८.७६

एकूण

१२५७८

११५१०

२४०८८

२९.११.२०१५ पयत
९१५.०८

(१०)
िवषय ब.२
शासन िनणयानुसार नागर

ःथािनक ःवरा य संःथामधील ःव छ महारा

अिभयान (नागर )

या अंमलबजावणीचा आढावा

घेण्याची बाबत संबंधीत नागर ःथािनक ःवरा य संःथे या ू येक म ह यातील सवसाधारण सभे या िवषय सूचीवर कायमःव पी समावेश
क न या िवषयाचा सिवःतर आढावा सभेम ये घेण्यात यावा असे िनदश दलेले आहे त.

यानुसार सदर ल ूःताव सवसाधारण सभेसमोर

सादर करण्यात येते सदरचा िवषयक कायमःव पी सवसाधारण सभे या िवषय पिऽकेवर घेण्या या मा यतेःतव सादर.
आजपयत केलेली कायवाह एकुण 4202 पाऽ /अपाऽ लाभा याची याद महानगरपािलके या संकेतःथळावर तसेच

•

ेिऽय कायालयात डकिवण्यात आलेली आहे .

झोन ब.

घरांची सं या

वैय

अ

14041

13069

957

ब

30292

28464

974

क

34400

33145

1151

ड

14304

13173

1120

एकुण

93037

87851

4202

तपासलेले अज

मा यता दलेले अज

नामंजरु केलेले अज

792

152

एकुण
शासना या

क शौचालय आहे

वैय

क शौचालय नाह

कि
संकेतःथळावर

अपलोड अज
3546
•

नांदेड वाघाळा शहर हागंणदर मु
माच 2016 अखेर 1700 वैय

•

करण्यासाठ 2 ऑ ट बर, 2017 ह तार ख अंतीम केलेली असुन याूमाणे िनयोजन करण्यात येत आहे .
क शौचालयाचे बांधकामाचे उ

ठरिवण्यात आलेले आहे .

घनकचरा यवःथापनासाठ िनयोजन चालु आहे . ःव छ भारत अिभयानाअंतगत मागदशक सुचनेनस
ु ार सिवःतर ूक प अहवाल तयार
करण्यासाठ िनिवदा मागिवण्याची कायवाह करण्यात येत आहे .

महापौर

शासन िनणयानुसार नागर

ःथािनक ःवरा य संःथामधील ःव छ महारा

अिभयान (नागर ) संदभात केले या

कायवाह ची
न द धेण्यात येत.े
ठराव ब.८४

ठराव

शासन िनणयानुसार नागर ःथािनक ःवरा य संःथामधील ःव छ महारा

अिभयान (नागर )

या अंमलबजावणी संदभात खालील

ूमाणे केले या कायवाह ची न द ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.
आजपयत केलेली कायवाह एकुण 4202 पाऽ /अपाऽ लाभा याची याद महानगरपािलके या संकेतःथळावर तसेच

•

झोन ब.

घरांची सं या

वैय

अ

14041

13069

957

ब

30292

28464

974

क

34400

33145

1151

ड

14304

13173

1120

एकुण

93037

87851

4202

तपासलेले अज

मा यता दलेले अज

नामंजरु केलेले अज

792

152

एकुण

कि

शासना या

क शौचालय आहे

ेिऽय कायालयात डकिवण्यात आलेली आहे .
वैय

क शौचालय नाह

संकेतःथळावर अपलोड अज
3546
•

नांदेड वाघाळा शहर हागंणदर मु
माच 2016 अखेर 1700 वैय

•

करण्यासाठ 2 ऑ ट बर, 2017 ह तार ख अंतीम केलेली असुन याूमाणे िनयोजन करण्यात येत आहे .
क शौचालयाचे बांधकामाचे उ

ठरिवण्यात आलेले आहे .

घनकचरा यवःथापनासाठ िनयोजन चालु आहे . ःव छ भारत अिभयानाअंतगत मागदशक सुचनेनस
ु ार सिवःतर ूक प अहवाल तयार
करण्यासाठ िनिवदा मागिवण्याची कायवाह करण्यात येत आहे .

(११)
िवषय ब.३
शासन िनणय बं Ðअमीम -२०१५ /ू ब५७/१५/िविनयम तार ख २६ ऑ ट बर २०१५
२००६ पासून सुधार त करण्यात आले या वेतन संरचनेतील
अशा

अराजपऽीय

कमचा-यांना

१००००/-

या शासण िनणय नूसार द १ जानेवार

या अराजपऽीय रा य शासक य कमचा-यांना मेडवेतन ४८०० पे ा अिीक नाह

सण

अमीम

अनु ेय

केलेली

आहे

यानुसार

कायालयीन

ब.नावाशमनपा/लेिव/९७२३/२०१५ द.२८ऑ ट बर २०१५ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचा-यांनाह
रमझान इद ३ भसमस ४ पारसी नवव् ५ संव सर
ूजास ाक दनास यापुढे सण अमीम र
पये १०,०००/- याूमाणे
मा यता दे ण्यात आली
महापौर

म

र कम अदा करण्यासाठ २३५ कमचा-यांना ू येक अमीम र

ठराव

२००६ पासून सुधार त करण्यात आले या वेतन संरचनेतील
अराजपऽीय

कमचा-यांना

१००००/-

या शासण िनणय नूसार द १ जानेवार

या अराजपऽीय रा य शासक य कमचा-यांना मेडवेतन ४८०० पे ा अिीक नाह

सण

अमीम

अनु ेय

केलेली

आहे

यानुसार

कायालयीन

ब.नावाशमनपा/लेिव/९७२३/२०१५ द.२८ऑ ट बर २०१५ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचा-यांनाह
रमझान इद ३ भसमस ४ पारसी नवव् ५ संव सर
ूजास ाक दनास यापुढे सण अमीम र
पये १०,०००/- याूमाणे
मा यता दे ण्यात आली

म

यास काय र मा यता दे णे बाबत.

शासन िनणय बं Ðअमीम -२०१५ /ू ब५७/१५/िविनयम तार ख २६ ऑ ट बर २०१५
अशा

दन ९

आदे श ब .नावाशमनपा/लेिव/९७२४/२०१५ द.२८.१०.२०१५ अ वये ूशासक य व आिथक

काय र मा यता दे ण्यात येते.

ठराव ब.८५

१ दवाळ २

६ रोश-होँसना ७वाशाखी पो णमा(भगवान बु द जयंती ) ८ ःवातंऽ

पये १०,०००/- दे ण्याची

लागणा-या खचास

आदे श

म

लागणा-या खचास

आदे श

१ दवाळ २

६ रोश-होँसना ७वाशाखी पो णमा(भगवान बु द जयंती ) ८ ःवातंऽ

पये १०,०००/- दे ण्याची

दन ९

र कम अदा करण्यासाठ २३५ कमचा-यांना ू येक अमीम र

म

आदे श ब .नावाशमनपा/लेिव/९७२४/२०१५ द.२८.१०.२०१५ अ वये ूशासक य व आिथक

यास काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसधारण सभा सवानुमते दे ते.

िवषय ब.४
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०(३) नुसार ःथायी सिमती या

र

झाले या आठ (८)

सदःयां या जागेवर मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०(५) व ३१-(अ) नुसार पािलका सदःयातून ःथायी
सिमतीवर ८ सदःयांची िनयु

करणे बाबत.
(सभागृह नेते ौी िवरििसंघ गाड वाले व ए.आय.एम.आय.एम-संिवधान पाट चे गटनेते यांनी सदःयां या
नावाचे

महापौर

िसलबंद पा कटे मा.महापौर यां या सादर केले व

यांनंतर महापौरांनी

ते सभागृहास िसलबंद

अस याचे दाखवून

िसलंबद पाक टे उघडली.)

ःथायी सिमतीवर

र त झाले या 8 सदःयाचे जागेवर निवन 8 सदःयांची नेमणूक करण्यासाठ

सं याबळानुसार ए.आय.एम.आय.एम-संिवधान पाट आघाड चे
१) फा ख हसे
ु न कािसमसाब, २)

गटनेते ौी स.शेर अली महमंद अली यांनी

ज कया बेगम स.मुखतार या दोन सदःयांची

नावे सुचिवली असून

सभागृह नेते ौी िवरििसंघ गाड वाले यांनी १).शमा पुंपाताई राजेश २) इतरत फातेमा अ.शमीम ३)
कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम

४).कदम गंगाबाई नारायण ५) च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह ६).तेहरा

अनुजा अिमतिसंह या सहा सदःयाची

नांवे सुचिवली आहे आहे . आले या नांवावर कोणाचा काह आ ेप

आहे काय

महापौर

कोणाचाह आ ेप आलेला नस यामूळे १) फा ख हसे
ु न कािसमसाब, २)

ज कया बेगम स.मुखतार ३).शमा

पुंपाताई राजेश ४) इतरत फातेमा अ.शमीम ५) कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम
नारायण

७)

च हाण

उमेशिसंह

अशोकिसंह

८).तेहरा

अनुजा

अिमतिसंह

यांची

६).कदम गंगाबाई
सं याबळानूसार

नामिनदशाना दारे ःथायी सिमतीवर सदःयपद िनवड झा याचे जा हर करण्यात येते.
ठराव ब.८६

ठराव

मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम २०)३ (व सुधार त कलम 31(अ)
शहर

महानगरपािलकेतील

मा यता

ूा त

प ाचे

/न दणीकृ त

प ाचे

तौलिनक

सं याबळ

मधील तरतूद नूसार नादे ड वाघाळा
िवचारात

घेवून

सभागृह

नेता,

व

ए.आर.एम.आय.एम-संिवधान पाट आघाड चे गट नेते यांनी द.१.१२.२०१५ रोजी रोजी दपार
नंतर िनवृ त होणा-या ःथायी सिमतीचे (8)
ु
सदःयां या जागेवर निवन (8) पािलका सदःयांची नेमणूक करण्यासाठ सुचिवले या नावाूमाणे ःथायी सिमतीवर खालील (8) पािलका

सदःयांची नामिनदशना दारे नेमणूक करण्यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते . व हा ठराव याच सभेत कायम
करण्यात येतो.
१)

शमा पुंपाताई राजेश, (भारतीय रांश य कॉमेस अप

आघाड )

२)

इशरत फातेमा अ.शमीम, (भारतीय रांश य कॉमेस अप

३)

कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम, (भारतीय रांश य कॉमेस अप

आघाड )
आघाड )

(१२)
४)

कदम गंगाबाई नारायण, (भारतीय रांश य कॉमेस अप

आघाड )

५)

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह,(भारतीय रांश य कॉमेस अप

६)

तेहरा अनुजा अिमितंसह (भारतीय रांश य कॉमेस अप

७)

फा ख हसे
ु नसाब कािसमसाब, (ए.आर.एम.आय.एम-संिवधान पाट आघाड )

८)

ज कया बेगम स. मुखतार, (ए.आर.एम.आय.एम-संिवधान पाट आघाड )

आघाड )

आघाड )

िवषय ब.५
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह द त माता गुजर जी िवसावा उ ानासोबत लहान मोठे चौदा उ ाने अःती वात
आहे .सदर ल उ ानाम ये मुलां या िवरं गुळयासाठ

िविवध खेळणी सा ह य,मेर गो राऊंड

व शे न लावलेले आहे त. िवरं गुळया या

सा ह यासोबत उ ानाम ये िवःतीण लॉन, वृ व ली ,अंतगत रःते, दवाब ी ,पाण्याची सोय आहे .
उ ाना या दे खभाल द ु ःती व दै नं दन रखवालीसाठ स या मनपाचे जळपास ९० कमचार कायरत आहे त. सदर ल मनुंयबळाचा मािसक

वेतनावर होणारा खच तसेच उ ानापासून िमळणारे उ प न याचा ताळमेळ पाहता मोठया ूमाणाम ये तुट दसून येते. उ प न कम व
होणारा खच जाःतीचा आहे . सदर ल कामे पार पाडण्याकर ता कमचा-यांची कमतरता भासत असून उ ानां या दे खभाल व द ु ःतीवर

इतर

कामामूळे प रणाम होवून उ ानाचा दजा खालावला आहे .
उपरो

बाबी ल ात घेता पाहता उ ानांचा दजा उ म राहणे व शहरातील उ ान िवभागाशी िनगड त कामे

यव ःथत पार

पाडण्याकर ता िविवध उ ांनाचा Public private partnership चा पयाय अवलंबिव यास कमचा-यां या पगारावरचा बोजा कमी होवून इतर
कामासाठ कमचार उपल द होतील. व नागर कांना उ ानाम ये चांग या ूकार या सुिवधा दे णे श य होईल.
वर ल सव बाबीचा िवचार करता माता गुजर जी िवसावा उ ानासोबत नांदेड शहरातील मह वाचे उ ानाचे Public private
partnership के यास नागर कांना उ म ूकारची सेवािमळे ल व उ ान िवभागाचे कमचार इतर कामाकर ता उपल द होतील.

नांदेड शहरातील

मह वाचे खालील ूमाणे सात उ ाने Public private partnership धत वर चालिवण्यास दे ता येणे श य आहे .
१)

माता गुजर जी िवसावा उ ान – झोन ब

२)

नाना नानी पाक – झोन ब

३)

वेणू गोपाल िबयाणी उ ान ,जुनाम ढा टॉवर - झोन क

४)

क ला उ ानप - झोन क

५)

चौफाळा उ ान – झोन क

६)

िसडको म यवत उ ान – ड

७)

गोदावर गृहिनमाण सोसायट उ ान – झोन ड
उपरो

सव बाबीचा िवचार करता इतर महानगरपािलके या धत वर Public private partnership

अंतगत वर ल उ ाने

चालवण्यास दे ण्याबाबत सवसाधारण सभे समोर ूःताव सादर
बालाजी क याणकर

महानगरपािलकेचे उ ान Public private partnership त वावर दे ण्यासाठ

ूःताव सभागृहासमोर सादर

करण्यात आलेला आहे परं तु ूःतावात उ ान ूवेशासाठ नागर कांकडू न कती शु क घेण्यात येईल याचा
उ लेख नाह
िवरििसंध गाड वाले

यामूळे

याचे शु क िन

उ ानां या दे खभाल व द ु ःतीवर

त क नच पीपीपी त वावर उ ाने दे ण्यात यावीत.

इतर कामामूळे प रणाम होवून उ ानाचा दजा खालावला असून आपण

नागर काना चांगली सुिवधा दे वू शकत नाह

हणून पीपीपी त वावर उ ान चालिवण्यासाठ ूःताव सादर

करण्यात आलेला आहे . पयावरणाचा समतोल राखण्याचे व शहराचे सुशोिभकरण (मीनिसट ) करण्याचे काम
महानगरपािलका क

शकत नाह

हणून

मागील ७-८ वषापासुन

गु

दारा लंगर सा हब माफत शहरातील

व शहरात येणा-या रः या या दो ह बाजूने व मोकळया जागेत मोठया ूमाणात वृ ारोपन काम हाती
घेतलेले आहे . गु

दारा लंगर सा हब माफत लावण्यत आले या झाडापैक ९० ट के झाडाचे जतन झालेले

आहे .या कामासाठ ते दरवष

लाखो

पये खच कर त आहे . आजपयत दे शात रा यात वृ ारोपनाचे काय

करणार एकह संःथा पुढे आलेली नाह .
महानगरपािलकेने
करण्यासाठ

हणून

आवँयक ती मदत करावी जसे

पाणी दे ण्यासाठ

महानगरपािलकेने केलेला आहे

गु

दारा लंगर सा हबला ूो साहन दे ण्यासाठ

पाण्याचे टॅ कर, झांडाचे जतन व सगोपन सरं ण

लागणारा मजुर वग,
परं तु

यांना

शगाड दे ण्यात यावी अशा ूकारचा ठराव

या ठरावाची अमलबजावणी अ ाप झालेली नाह . आयु ांना िवनंती

आहे क . महानगरपािलकेने घेतले या िनणयाचा फेर िवचार करावा. काय ातील चौकट त बसुन

यांना

मदत करण्यात यावी. उ ान Public private partnership वर दे ण्यासाठ सव िनयम व अट तयार क न
यास मा यता दे ण्याचा ूःताव सादर करण्यात यावा.

(१३)
आयु

महानगरपािलकेचे उ ान Public private partnership त वावर दे ण्यासाठ चा धोरणा मक िनणय
ूशासना माफत िनयमानुसार अट व शत स

आनंद च हाण

गु

सभेची मा यता घेवन
ू च

यावा.

पुढ ल कायवाह कण्यात येईल

दारा लंगर सा हब माफत नांदेड शहर मीनिसट करण्यात येत आहे

याना महानगरपािलकेने मदत

करावी.
रामनारायणजी काबरा

मागील पाच सहा
होत

वषा पासुन नांदेडला

अस यामूळे

यांचा

महागनरपािलकेकडू न जी
सिवता कंठे वाड

मीनिसट करण्याचे एवढे मोठे

महानगरपािलकेतफ

भ य

स कार

चांगले काम बाबाजीं या हःते
करण्यात

मदत करणे श य होइल ती दे ण्यात यावी.

नांदेड मीनिसट चे चांगले काय बाबाजीं या हःते होत अस यामूळे िसटजे
यांनी

बाबाजीचा

स कार

करण्याचा

जो

ूःताव

मांडला

यास

महानगरपािलकेतफ भ य स कार करण्यात यावा.

दपकिसंह रावत

बाबाजींचा फ

यावा.मीनिसट कर ता

स कार क न चालणार नाह . मीनिसट कर ता

सदःय ौी रामनाराणजी काबरा
माझे

अनुमोदन

आहे .

यांचा

यांना जी काह मदत दे ता येईल ती

दे ण्यात यावी. शगाड दे ण्याचा िवचार करण्यात यावा.
महापौर

बाबाजींचा स कार करण्याचा संदभात पदािधकार

व जे

सदःयांशी िवचार िविनमय करण्यात येइल.

महानगरपािलकेचे सात उ ाने Public private partnership वर चालिवण्यास दे ण्याकर ता

यां या िनयम व

अट तयार क न िनयम व व अट सह ूःताव सवसाधारण सभेसमोर ठे वण्यात यावा.

यानंतर सदर

ूःतावावर िनणय घेण्यात येईल.
ठराव ब.८७

ठराव

नांदेड शहरातील मह वाचे सात उ ाने Public private partnership धत वर चालिवण्यास दे ण्याकर ता
क न

या या िनयम व अट तयार

या िनयम व अट सह सदरचा ूःताव सवसाधारण सभेसमोर ठे वण्यात यावा असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत

करते.
िवषय ब.६
द.३१.३.२०१५ अ वये मनपा ह ीत िविवध भागात

नांवामनपा सवसाधारण सभेने ठराव ब.२४५
भूिमगत केबल लाईन टाकण्याचे काम

वर त थांबिवण्यात

यावे तसेच सदर कंपनीचे

मोबाईल

रलाय स 4G या अंतगत

टॉवर उभे करण्याचे अथवा

जोडणीचे काम चालू अस यास ते दे खील ता काळ थांबिवण्यात यावे. तसेच सदर ल झालेले काम व पुढे काम सु
घेण्यासाठ त कािलन

यास केबल

करण्या या िनणय

उपमहापौर ौी आनंद च हाण यां या अ य तेखाली ौी उमेश च हाण, ौी स.शेर अली,सौ.सुदशना महे श खोमणे,

ौी ूमोद खेडकर, ौी िगर ष कदम, कायकार अिभयता

यांची एक उपसिमती कायम केली होती, (या उप सिमतीचे स. सदःय ौी ौी

ूमोद खेडकर, व
ौी स.शेर अली
यां याकडे

यांनी द.९.१०.२०१५ रोजी राजीनामा

खालील ूमाणे

दलेला आहे . ) या उपसिमतीने द.३१.१०.२०१५ रोजी मा.महापौर नांवामनपा नांदेड

आपला अहवाल सादर केलेला आहे

मनपा ह द त िविवध भागात

रलाय स ४ जी या अंतगत

यावर िवचार करणे बाबत.
भूिमगत केबल लाईन

टाकण्याचे कामाची तसेच शहरात उभारण्यात

आले या मोबाईल टॉवरची चौकशी करण्यासाठ ग ठत करण्यात आले या उपसिमतीचा अहवाल
नांवामनपा सवसाधारण सभेने ठराव ब.२४५ द.३१.३.२०१५ अ वये मनपा ह ीत िविवध भागात रलाय स 4G या अंतगत

भूिमगत केबल लाईन टाकण्याचे काम

वर त थांबिवण्यात

यावे तसेच सदर कंपनीचे

मोबाईल

टॉवर उभे करण्याचे अथवा

जोडणीचे काम चालू अस यास ते दे खील ता काळ थांबिवण्यात यावे. तसेच सदर ल झालेले काम व पुढे काम सु

यास केबल

करण्या या िनणय

घेण्यासाठ उपमहापौर ौी आनंद च हाण यां या अ य तेखाली ौी उमेँ◌ा च हाण, ौी स.शेर अली,सौ.सुदशना महे श खोमणे, ूमोद
खेडकर, ौी िगर ष कदम,कायकार

अिभयता

झा यािशवाय मनपा ूशाससनाने सदर ल काम सु
सदर ठरावा वये ूा
उपसिमतीचे सव सदःय

यांची एक उपसिमती कायम करण्यास मा यता दे वून सिमतीचा मंजरु

अहवाल ूा

करण्यात येवू नये असा ठराव संमत केला होता.

झाले या अिधकारा वये उपरो

सिमतीचे अ य

ौी आनंद च हाण यां यास अ य तेखाली व

यां या उप ःथतीत द.१३.४.२०१५ व द.१४.७.२०१५ रोजी बैठक घेवून या बैठक त सदःयांनी काह सुचना व

मा हती मागिवलेली होती. या अनुषंगाने सिवःतर चचा िविनमय होवून सदर ूकरणाची सिवःतर चौकशी क न

उपसिमती खालील ूमाणे

िनंकाषावर आली. यासबंधीचा चौकशी अहवाल.
१)

मा.आयु ांना बाधकाम उपिवधी मधील िनयम ३२ (१) (इ) चा वापर फ

महानगरपािलका िब ड ंग बॉयलॉज अंतगत मनपा

हद तील िब ड ंग परवानगीसाठ च वापरण्याचे अिधकार आहे त. मोबाईल टॉवरस उभारण्यासाठ मा.उ च
महारा

शासनाने द.४ माच २०१४ रोजी एक वेगळ उपिवधी केली आहे .

उपिवधीमधील िनयमा अंतगत िनयम ३२ (१) (इ) चा वापर क न

या उपिवधीचा वापर न करता मा.आयु ानी बांधकाम

यां या िवशेष अिधकारात रलाय स कंपनी या २६ मोबाइल

टॉवर ला परवानगी दलेली आहे . मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठ एनओसी दे ण्याकर ता महारा
राजपऽ काढलेले आहे

यायालयाचे िनदशानुसार

शासनाने ४ माच २०१४ चे जे

याम ये २१ ूकार या अट व शत टाकण्यात आले या आहे त. याची पूतता न करता उदा.इमारत १५

िमटरपे ा उं च असणे ,रोड िवडथ ,फायर एनओसी ,बांधकाम पुण वाचा दाखला इमारतीचे ःश चरला ऑड ट तपासण्यात आले

(१४)
नाह ,िवकास खच वसुल करण्यात आलेला नाह . ह बाब मोबाइल टॉवर उभारण्याकर ता एनओसी दे ण्यात आले या आहे त.जे क
बेकायदे िशर व महानगरपािलके या हता या िव
२)

द आहे

यामूळे दे ण्यात आले या परवान या र द करण्यात या यात.

बांधकाम उपिवधीमधील िनयमा अंतगत िनयम ३२ (१) (इ) चे वापर क न ूःताव धोरणा मक िनणय घेण्यासाठ
महानगरपािलके या महासभेपुढे आणणे आवँयक असतांना तसा ूःताव महासभेकडे आणण्यात आलेला नाह .
मोबाईल टॉवर ना हरकत ूमाणपऽ दे ण्याचे ज र चे होते तर शासनाने केलेली टॉवरस

३)

उपिवधीनुसार काह शंका अस यास
४)

उभारणीचे

द.४.३.२०१५

या

याचे िनरसण करण्यास िनयम १० नुसार शासनाचे मागदशन घेतलेले नाह .

जर मोबाईल टॉवर िवना परवानगीने उभारण्यात आलेले असतीलन तर पुणे व इतर महानगरपािलकेने तडजोड शु क आका न दं ड
लावून परवानगी अिधकृ त केली

याूमाणे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत अमलबजावणी झालेली नाह . यामूळे नांदेड

वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे आिथक नुकसान झालेले आहे .
५)
६)

४ जी अंतगत रलाय स कंपनीला रोड खोदण्याची परवानगी दे ण्यात आली व

याचे रःटोरे शन चाजस हे कमी असून तेच दर

जर पुणे व इतर महागनरपािलके या धत वर वसुल केले असते तर नादे ड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे
४ जी अंतगत

रलाय स कंपनीला परवानगी

उ प न वाढले असते.

दले या मंजरु नकाशापे ा जाःत खोदकाम झालेले आहे . जाःतीचे झालेले

खोदकामावर दं ड लावून ते सबंिधत कंपनीकडू न वसुल करावयास पा हजे होते ते करण्यात आलेले नाह . तसेच महानगरपािलकेचया
मलिनःसारण व पाणी पुरवठा िवभागाचा अहवाल दे खील घेण्यात आलेला नाह .
७)

महानगरपािलके या जिमनीचे भू भाडे व रोड रःटोरे शन चाजस,मोबाईल टॉवरचे दर ठरिवण्याचा
ःथायी सिमती अथवा सवसाधारण सभेस असतांना तसे न करता मा.आयु

अिधकार महानगरपािलके या

यांनी ःवत: या अिधकारात भू भाडे ठरिवले

यामूळे

इतर महानगरपािलके या तुलनेने ते भू भाडे नांदेड वाघाळा शहर महागनरपािलकेने कमी दराने घेण्यात आले अस याने
महानगरपािलकेचे आिथक नुकसान झालेले आहे .व तसेच
अिधिनयम १९४९ मधील कलम ७३ (क) (ड)

रलाय स ४ जी कंपनीशी करार करतांना महारा

महानगरपािलका

अंतगत येणा-या तरतूद ची पण पायम ली क न करारनामा करण्यात आलेला

आहे .
८)

मा.महापौर व मा.आयु

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांना द.१.७.२०१५ रोजी रलाय स ४ जी अंतगत कबल

टाकण्याचे व मोबाईल टॉवर उभारण्याचे काम चालू आहे . ते
झा यामूळे

वर त थांबिवण्या बाबतचे व संबंिधत कामाम ये अिनयमिमतता

यांची चौकशी करण्यासाठ उपसिमती या सदःयांनी पऽ दले होते.

द.३१.३.२०१५ रोजी सवसाधारण सभेत ठराव पार त झा यावर सु दा सवसधारण सभे या िनणयाची दखल न धेता

९)

ग ठत असतांना दे खील रलाय स कंपनीला केबल टाकण्यासाठ

द.२७.४.२०१५ ला रःता खोदकामाची परवानगी दे ण्यता आली

तसेच द.११.५.२०१५ रोजी (२७) मोबाईल टॉवरला ना हरकत ूमाणपऽ दे ण्यात आले आहे
िनणयाशी ग ठत करण्यात आले या उपसिमतीचे अ य
तर

यामूळे मा.आयु

यांनी घेतले या

व उपसिमतीचे सदःय यां यात मतिभ नता आहे .

रलाय स कंपनीला मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठ व रलाय स ४ जी चे भूमी अंतगत कबल टाकण्यासाठ जे ना

हरकत ूमाणपऽ व समती दे ण्यात आलेली आहे ते महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील तरतूद नूसार व शासन राजपऽातील

अट व शत ूमाणे दे ण्यात आले या आहे त कंवा नाह याची डायरे ट ऑफ टावून लॅिनग पुणे व
महारा

व उपसिमती

मा.ूधान सिचव,नगरिवकास मंऽालय

रा य यांचे माफत ् सिवःतर चौकशी करण्यासाठ ह ग ठत केलेली उपसिमती एकमताने महानगरपािलके या सवसाधारण सभेस

िशफास करते.

ःवा र त/-

ःवा र त/-

आनंद च हाण
सुदशना खोमणे

ःवा र त/-

उमेश अशोकिसंह च हाण

एस.एम.खोमणे

उपिवधी िनयम ३२ (१) (इ) चा वापर कशा कर ता करण्यात येतो. मोबाईल टॉवर

बांधकाम
उभारण्यासाठ
अस याचे

शासनाने द.४.३.२०१४ रोजी जे

याचे िनरसन

करण्यासाठ

जीआर काढले

यातील िनयम १० नुसार काह शंका

मागदशन मागवावयास पा हजे होते ते आयु

साहे बांनी का

मागीतले नाह . बांधकाम उपिवधीमधील िनयमा अंतगत िनयम ३२ (१) (इ) चा वापर करण्याचा
धोरणा मक िनणय घेण्याचा ूःताव

सवसाधारण सभेपुढे आणणे आवँयक असतांना तसा ूःताव

सवसाधारण सभेपुढे का आणण्यात आलेला नाह . मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठ
िनदशानुसार शासनाने ४ माच २०१४ एक वेगळ उपिवधी केलेली असून
आयु

आलेले

मा.उ च

यायालयाचे

या उपिवधीचे उ लंघन करण्यात

आहे . उपिवधीनूसार वेगवेगळया िवभागाचे एनओसी घेण्यात आलेले नाह .

सभागृहास मी सांगू इ छतो क , मा.महापौरांनी उपसिमती ःथापन केली, महापौरांकडे सिमतीचा अहवाल

आला. नगरसिचवांनी मा.महापौरांचे वतीने हा अहवाल सभागृहात मांडलेला अस यामूळे या ूःतावास
आयु ांचे ूशासनाचे

(१५)
अनुमोदन नाह .
सहभागीह

आयुकत, कंवा ूशासन या अहवालावर कुठ याह ूकारचे भांय करणार नाह वा चचत

होणार नाह . जो पयत या अहवालावर सभा िनणय घेत नाह

असले या शायफा वसस महारा

शासन यांचा िनणय, महारा

सव बाबींची चौकशी झा या िशवाय आयु
नगरसिचवानी महारा
अ.स ार

–ू शासन

यानंतर हायकोटात चालू

शासनाचे द. ४ माच २०१४ चे जीआर या

या अहवालावर भांय क

शकत नाह . याबाबत

महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुद चा खुलासा करावा.

सवसाधारण सभेने ५ सदःयांची

उपसिमती कायम केली होती. यापैक दोन सदःयांनी राजीनामा दलेला

आहे .पाच सदःयां या ःवा र ने अहवाल यावयास पा हजे होता तीनच सदःयां या ःवा र ने चौकशी
अहवाल आलेला आहे . दोन सदःयांनी का राजीनामा दला याचा खुलासा करण्यात
या दोन सदःयांनी सवसाधारण सभेस आपला राजीनामा
राजीनामा दलेला
यावा.

ूमोद खेडकर

आहे .

यामूळे आयु

यावा.वाःतिवक पाहता

ावयास पा हजे होता. चुक या प दतीने

साहे बांनी याचा खुलासा करावा. हा अहवाल पुढ ल सभेत ठे वण्यात

द. ३१.३.२०१५ ला उपमहापौर यापदावर ौी आंनद च हाण हे होते व ौी आनंद च हाण हे या उपसिमतीचे
अ य

होते

यावेळ मी

यांना सांगत होतो तुमचा उपमहापौर पदाचा कायकाळ लवकरच संपत आहे

तुमचा कायकाळ संपण्यापुव हा लवकरात लवकर अहवाल तयार क न सवसाधारण सभेस िशफारस करावा
.िनयमाूमाणे तीन म हण्या या आत अहवाल सवसाधारण सभेस िशफारस करणे आवँयक होते पंरतु ते
ऐकण्यास तयार न हते ते कोणाची तर ऽयःत मानसाची वाट पाहत होते. औरं गाबाद, पुणे, मुंबईला मानसे
पाठिवण्यात येत होती.

उपसिमतीचे अ य

अहवाल सवसाधारण सभेस
दे ण्यात आला
स. शेर अली

ावयास पा हजे होता त हा

यानी का दला नाह . सहा म हण्यानंतर अहवाल

याचा खुलासा करण्यात यावा.

उपसिमती या ५ सदःयापैक

३ सदःयांनी

अिधिनयमातील तरतूद नूसार उपसिमतीने
अ य

ौी आनंद च हाण हे उपमहापौर पदावर असतानाच चौकशी

अहवाल सादर केलेला आहे . महारा
कती

दवसात अहवाल

महानगरपािलका

ावयास पा हजे होता. उपसिमतीचे

ौी आंनद च हाण यांना उपसिमती या दोन िम टं गा घेवून लवकरात लवकर अहवाल तयार क न

सवसाधारण सभेस िशफारस करण्यात यावी अशी आमची मागणी होती

परतु

यांनी आमचे ऐकले नाह .

यामूळे आ ह उपसिमती सदःय पदाचा राजीनामा दलेला आहे .
हायकोटाचा िनणय झालेला आहे रलाय स कंपनीने जे १५२ मोबाइल टॉवर बसिवलेले आहे
हायकोटाने मा यता दलेली आहे .

यामुळे परवानगी दले या मोबाइल टॉवर िव

द आपण कायवाह क

शकत नाह . आयु ांना ३२ (१) (इ)चा जन हताथ वापर करण्याचा अिधकार असून
दे वून मोबाईल टॉवरला एनओसी दे ण्याचा अिधकार अस यामूळे

यास

मो. कंप याना रलीफ

यांनी एनओसी दलेली आहे .

हायकोटाचा

िनणय झालेला अस यामूळे हायकोटा या िनणयाचा आदर क न आ ह दोघानी उपसिमती सदःय पदाचा
राजीनामा

यास काह अथ रा हलेला नाह .हा

दलेला आहे . जो अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे

अहवाल फेटाळण्यात यावा. अशी िवनंती आहे .
ूमोद खेडकर
अ.स ार
आनंद च हाण

ौी आंनद च हाण हे उपमहापौर यापदावर असतांना अहवाल सवसाधारण सभेसमोर का सादर करण्यात
आलेला नाह आताच कसा काय अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे याचा खुलासा करण्यात यावा.
यांनी उपसिमतीचा राजीनामा दलेला आहे
सभागृहाने
िनणय

स.शेर अली
दपकिसंह रावत

घेतले या िनणयानुसार

यावयाचा तो

यांनी बोलू नये.

उपसिमतीने आपला अहवाल

दलेला आहे यावर सभागृहाने काय

यावा.

उपसिमतीस अहवाल सादर करण्यास एवढा िवंलब
ं का झाला याचा खुलासा करण्यात यावा.
त कािलन महापौरांनी रलाय स संदभात चौकशी करण्याकर ता त कािलन उपमहापौर ौी आंनद च हाण
यां या अ य तेखाली पाच सदःयांची उपसिमती कायम केली होती.
दलेले आहे त. िनयमानुसार उपसिमतीची एक सभा झा यानंतर
ावयास पा हजे १५ दवसानंतर दसर
सभा घेवून
ु

पा हजे व दोन
पा हजे होता
दे ण्यात आले

बैठक चा अहवाल

याचाह

यापैक दोन सदःयांनी राजीनामे

याचा अहवाल महापौर व आयु ाना

अहवाल महापौर व आयु

द यानंतर एका म हण्या या आंत उपसिमतीने

परतु तसा ूकार झालेला नाह . फ

यांना
िनणया

महापौरांना व आयु ांना मा हती दे ण्या या संदभात पऽ

या पऽाची ूत मा याकडे आहे . सहा म हणे झाले अ ाप िनणय धेण्यात आलेला

याम ये एकतफ

िनणय घेण्यात आलेला आहे . अहवालावर फ

तीन सदःयांची सह

टॉवर या संदभात त कािलन िवधान प रषद आमदार दपक साळंु के पाट ल
सुचना मांडून लेखी मा हती मािगतली होती.

ावयास
यावयास

आहे . मोबाइल

यांनी िवधान सभेत

यानुसार मोबाइल टॉवर उभारण्याचे

नाह .
ल वेधी

संदभात शासनाने

प रपऽक काढले होते. याम ये महानगरपािलकेचे उ प न वाढिवण्यासाठ आयु ांना अिधकार दलेले आहे त.

(१६)
मोबाईल टॉवर कंपनी संघटना (टायफा)
आयु

ौी तेलग
ं साहे ब

यांनीह मोबाइल टॉवर उभारणी सदभात

व शासन यां या िव द हायकोटात यािचका दाखल केली होती. या यािचकेत

हायकोटाने बेकायदे िशर मोबाइल टॉवरला िसल करण्याचे अिधकार नाह व
अिधकार आयु ांना व महारा

शासनास नाह

असा िनणय

यािव

तफावत आहे तेवढ द ु ःती करण्यात यावी बाक इतर

द कायवाह करण्याचे

दला होता. व हायकोटाचे िनणयानुसार

शासनाने प रपऽक काढलेले आहे . या अहवालाव न असे दसून येते क , फ
नाह .

लातूर महानगरपािलकेचे

रःटोरे शन चाजस दराम ये

बाबतीत ूशासन कुठे चुकले असे आ हाला वाटत

एमआर टपी ऍ ट, शासन प रपऽक , यायालयाचे आदे शानुसार आयु ानी कायवाह केली असेल तर

ती चागली गो

ु ,
आज पयत शहरात टजी

आहे . यामूळे महानगरपािलकेचे उ प नात वाढ झालेली आहे .

ाीजी कबलवर आ ेप का घेण्यात आलेला नाह , ४ जी वरच का आ ेप घेण्यात आलेला आहे हा माझा
ू

आहे . ौी ूमोद खेडकर यांनी सांिगत याूमाणे कोणाची तर

वाट पाहण्यात येत होती. मोबाइल

टावरची मा हती घेण्यासाठ औरं गाबाद, पुणे, मुबईला मानसे पाठिवण्यात आ या या बात या वृ पऽात
ूिस द झाले या आहे त .ूजावाणीतह बातमी ूिस द झालेली आहे यामूळे महानगरपािलकेची बदनामी
झालेली आहे . २ जी ,३ जी या वेळेस उपसिमती का कायम करण्यात आली नाह . ४ जीलाच उपसिमती का
नेमण्यात आली. उपसिमती या अहवालास मा यता दे ण्यात. येत असेल तर
अहवालास समथन दे णा-या नगरसेवकां या िवरोधात नागर क या ना याने

मी ऍसऐ महापौर व या
यायालयात दाद मागील.या

अहवालास मा यता दे वून शासनास िशफारस करण्या या ूःतावास िशवसेना व भाज या सदःयांचा कडाडू न
िवरोध आहे .

ूशासनाने शासन आदे श व

उपसिमतीचा अहवाल फेटाळण्यात यावा.

, यायालयाचे आदे शानुसार कायवाह

यांना

केली अस यामुळे

यांना अहवालास िवरोध करावयाचा आहे

यांनी आपला

िवर ध न दवावा.
स.शेर अली

या अहवालास एएमआय प ा या नगरसेवकांचा िवरोध आहे .

आनंद च हाण

सव ूथम मी या सभागृहाचे अिभनंदन करतो क , याच सभागृहाने
झाले या सभेत

४ जी अंतगत केबल टाकण्या या व मोबाईल टॉवर या

याची चौकशी करण्यासाठ

संदभात जी अिनयिमतता झाली

व होत असलेली अिनयिमतता बद करावी असा िनणय घेतला होता.परं तु

सवसाधारण सभेने द. ३१.३.२०१५ रोजी घेतले या िनणयाची
ूशासनाने

द. ३१.३.२०१५ रोजी डं क न येथे

ूशासनाने कुठिलह

दखल घेतलेली नाह .

द. २७.४.२०१५ रोजी केबल टाकण्यासाठ परवानगी दली व द. ११.५.२०१५ रोजी मोबाईल

टॉवर उभारण्यास एनओसी

दली. ूशासनास

परवानगी दे ण्याचे अिधकार

आहे त ते एनओसी दे वू

शकतात. मोरे र कं स.ला दे यकांची अदाई करण्यासाठ स.सदःयानी सवसाधरण सभेत ूःताव टाकला क
आयु
आयु

यांचे ७० लाखाचे चेक दे तात हा अपवाद कसा असा माझा ू

आहे .

आपण कोणाला सवाल कर त आहात ूशासन या िवषयावर होत असले या
स.सदःयांना िवनंती आहे क , या अहवालाचे अनुषंगाने

चचत भाग घेणार नाह .

आयु ास कोण याह ूकारचे ू

िवचा न उ र

मागू नये.
आनंद च हाण
उमेश च हाण

मी महापौरांना बोलत आहे आपणासह िवचा

शकतो.

हा िवषय पिऽकेवर िवषय आहे या िवषयावर ूशासन चचत भाग धेणार नाह .

चचत भाग

यावयाचा

नसेल तर हा िवषय िवषय पिऽकेवर का धेण्यात आला.
आयु

आयु

हा श द चच आला नाह पा हजे आ ण इितवृ ातह आला नाह पा हजे

याची न द इितवृ ाता

घेण्यात यावी.
आनंद च हाण

इितवृ ांत आले नाह पा हजे चचत आले नाह पा हजे असे सांगण्याचे अिधकार महापौरांनी आपणास दलेले
आहे काय महापौरांचे तसे आदे श असेल तर हा िवषय पटलावर का घेण्यात आला

अ.स ार

इितवृ ातात चचा

महापौर

या अहवालावर जे सदःय बोलतील ते सव इितवृ ात येईल नगरसिचवानी सव इितवृ ाम ये सदःया या

आयु

मी शासनाची बाजू मांडत आहे . ूकरण

चचची न द

यावयाची नसेल तर महारपौरांनी िनणय

यावा चलो

यावी.
याय ूिव

असून शासन ूितवाद आहे

यामूळे मला या चचत

भाग घेता येणार नाह . हा िवषय मा.महापौरांचा सवसाधारण सभेचा िवषय आहे , ूशासनाचा नाह ह
उपसिमती महापौरांनी कायम केलेली आहे . या िवषयास ूशासनाचे अनुमोदन नाह .
िवषया या चचत भाग घेणार नाह . यािवषयावर सभागृहास जो काह िनणय
िनणय

यावा.

महारा

आहे . शासनाने मला

यामूळे ूशासन या

यावयाचा आहे तो सभागृहाने

शासन ,महानगरपािलका अिधिनयमा वये मी शासनाचा ूितिनधी
यांचा ूितिनधी

हणून ूितिनयु

हणून बोलत

वर पाठिवलेले आहे .मोबाइल टॉवर उभारणी

संदभात सुिूम कोट व हायकोट म ये दाखल झाले या यािचकेत शासन ूितवाद आहे

यामूळे महारा

(१७)
शासनाचा अनादर होत असेल तर मी शासनावर अनादर दाखिवण्यार नाह .नगरसिचव हे महापौराचे वतीने
सेबेटर

अिसःटं ट

हणून काम कर त आहे त.ते आपणस महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद चा

खुलासा करतील
आनंद च हाण

द. १३.४.२०१५ मी उपसिमतीची बैठक घेतली

याम ये सावजिनक बांधकाम िवभागाकडू न व नगररचना

िवभागाकडू न मा हती मागिवण्याचे ठरिवण्यात आले होते

यानुसार द. १४.७.२०१५ ला संबंिधत िवभागाला

पऽ दे ण्यात आले पंरतु संबंिधत िवभागानी सहकाय केलेले नाह .
दले होते

द. १३.७.२०१५ आयु

साहे बानाह पऽ

या पऽावर उपसिमती या ५ सदःयां या सहया आहे त. ते पऽ सभागृहात दाखिवण्यात येते.

माझा उपमहापौर पदाचा कायकाळ द. ३०.४.२०१५
द. ३०.४.२०१५ ला संप यानंतर

ला सपं यानंतर आ ह िम टग घेतली माझा कायकाळ

पऽावर ५ सदःयांनी द. १४.७.२०१५ रोजी सहया कँया काय के या मी

सदःयांना बोलणार न हतो परं तु स.सदःय आप या म ये भांडणे लावून

ूशासनास ूशासनाची

मा य करण्यासाठ समथन दे त आहे .

याम ये अिनयिमतता झालेली आहे उपसिमती वैध
उपसिमतीने जो अहवाल

दलेला आहे तो महानगरपािलके या

आहे अवैध आहे
हताचा आहे

बाजु

हे नंतर ठरवा ,

कंवा नाह

यावर िवचार

करण्यात यावा. उपसिमतीने तीन म हणे अ यास क न अहवाल सवसाधारण सभे पुढे

ठे वलेला

आहे . यावर िवचार करावा मला एकच सांगावयाचे आहे क , महानगरपािलके या हता कर ता व उ प न
वाढ कर ता ह उपसिमती कायम केली होती उपसिमती वेगळ ,सभागृह वेगळे ूशासन वेगळे अशी भूिमका
घेवू नये.

उ प न वाढ साठ िशफारस करणे यो य असेल तर ूधान सिचव ,नगरिवकास िवभाग

अहवाल पाठिवण्यात यावा. नसता अहवाल कचरा कुंण्ड त
कंवा नाह याबाबत सभागृहाने िनणय
ूमोद खेडकर

यावेळ

टाकावा. महानगरपािलकेचे उ प न वाढवावयाचे

यावा.

मी एक वषापुव पोटिनवडणूक त िनवडू ल आलो
कर त आहे .

यांचेकडे

यापुव आंनद च हाण

उपमहापौर

हणून पदावर काम

यांना महानगरपािलकेचे हत दसले नाह काय, उ प न वाढ चे सुचले नाह काय

यावेळ ते झोपले होते काय उपसिमतीचे अ य
पदावर असतांनाच अहवाल दे ण्यात

ौी आंनद च हाण यांना वारं वार आ ह उपमहापौर

यावा असे सांगत होतो परं तु

यांनी ऐकलेले नाह . ते कोणाची वाट

पाहत होते.
स.शेर अली

या अहवालात असा उ लेख करण्यात आलेला आहे क , रलाय स कंपनीला मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठ व
रलाय स ४ जी चे भूमी अंतगत कबल टाकण्यासाठ जे ना हरकत ूमाणपऽ व समती दे ण्यात आलेली
आहे ते महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील तरतूद नूसार व शासन राजपऽातील अट व शत

ूमाणे दे ण्यात आले या आहे त
सिचव,नगरिवकास मंऽालय महारा

कंवा नाह

याची डायरे ट ऑफ टावून

लॅिनग पुणे व

मा.ूधान

रा य यांचे माफत ् सिवःतर चौकशी करण्यासाठ ह ग ठत केलेली

उपसिमती एकमताने महानगरपािलके या सवसाधारण सभेस िशफारस करते.या म ये कोणते एकमत
झालेले आहे . उपसिमतीत ५ सदःय होते
काय

यापेक दोन सदःयांनी राजीनामा दलेला आहे . एकमताने कसे

हणता येईल, उपसिमतीचा अहवाल चुक चा आहे सभागृहास अंधारात ठे वून चुक चा व खोटा अहवाल

दलेला आहे तो फेटाळण्यात यावा.

आनंद च हाण
बाळासाहे ब दे शमूख

टाईप िमःटे क आहे सवानुमते ऐवजी बहमताने
असे समजावे.
ु

यावेळ सवसाधारण सभेत असे ठरले होते क , सव प ा या नगरसेवकांना िव ासात घेवन
ू उपसिमती

कायम करण्यात यावी. परं तू तसे काह झालेले नाह . ह उपसिमती कशा या आधारावर
आली
नगरसिचव

कायम करण्यात

सं याबळानुसार कायम करण्यात आलेली आहे

मा. हायकोट
ूो.असो.वसस

मुंबई येथील

रट यािचका ब.२०१३/२०१४ टाईफा वसस महारा

युनिसपल सेबेटर या यािचकेम ये सुिूम कोटाने

िनणया दारे ःपेिसफ क िनदश दलेले आहे मा .उ च
मोबाइल टॉवर िव

द कोणतीह कायवाह क

शासन, टाइफा इ ृा

१२ स टबर २०१४ व द. २८.८.२०१४ चे

यायालयाने महानगरपािलका, ःथािनक ूािधकरणाने

नये आ ण तँया ूकारची कायवाह केली असेल तर िवज

पुरवठा खंड त केला असेल तर िवज पुरवठा पुववत सुरळ त करावा दसरे
असे ःपेिसफ क आदे श आहे त क ,
ु

संबंिधत टॉवरधारकाचे मोबाइल टॉवरचे अज ःथािनक ूािधकरणाने टे िलक युिनकेशन डपाटमट या नॉ स
ूमाणे

ःवका न िनणय

यावा असे ःपेिस फक िनदश आहे त. महारा

कामकाज िनयमातील तरतूद नूसार

ूकरण

याय ूिव

असेल तर

महानगरपािलका अिधिनयम, सभेचे
यावर सभागृहात चचा करता येत

नाह भांय करता येत नाह , यामूळे या िवषयावर चचा कंवा कोण याह ूकारचे भांय करणे उिचत
होणार नाह

असे माझे नगरसिचव या ना याने कायदे िशर मत आहे . आ ण ह बाब मी उपसिमती याह

िनदशनास आणून दलेली आहे .

(१८)
रामनारायणजी काबरा

नगरसिचवांनी हा खुलासा अगोदर केला असता तर एवढ

चचा झाली नसती. जी उपसिमती कायम

करण्यात आली

या उपसिमतीत सव प ाचे नगरसेवक आहे त का याम ये रा वाद प ाचा सदःय दसत

नाह . माझे असे

हणणे आहे क जे हा दोन सदःयांनी उपसिमती सदःय वाचा राजीनामा दला होता तर

याच वेळ

या

र

दोन जागेवर दोन सदःयांची िनवड करावयास पा हजे होती.

अहवालावर िनणय धेणे चुक चे आहे ूकरण

याय ूिव

असेल तर

तीन सदःयांचे

यावर आपणास चचा करता येत नाह

असा खुलासा करण्यात आलेला आहे मग आपण कोटा या िवरोधात चचा कर त आहोत काय कर त
असले या चचला िलगिलट आहे काय, िन

त ःव पाचे मागदशन क

शकतो काय याचाह िवचार होणे

आवँयक आहे .
आनंद च हाण

आदर णय नगरसिचवांनी ूकरण

याय ूिव

असुन ते हायकोटात पेड ंग अस यामूळे

यावर चचा करत

येत नाह असा खुलासा केलेला आहे परं तु कोण या केटात ूकरण चालू आहे आपला काय सबंधी आहे
याबाबत खुलासा केलेला नाह .

मोबाईल टॉवर उभारणी संदभात

यायमुती ौी अभय ओक व ौी

गौतम पाट ल यांनी द.२६ तारखेला िनणय दलेला आहे . मा.आयु

साहे बाचे ज मगाव व कमभूमी असलेले

ठाणे शहरातील

िवचा

वक ल ौी राम आपटे यांना आपण मोबाइलवर

शकता . यायालयाचे िनणयाची

ूत मा याकडे आहे . याम ये असा िनणय झालेला आहे क , िवना परवानगीने बांधण्यात आले या
बेकायदे िशर इमारतीवर मोबाईल टॉवर उभारण्याकर ता परवानगी दे ता येत नाह .

परं तु नांदेड शहरात अशा

कती तर बेकायदे िशर इमारतीवर मोबाइल टावर उभारण्यात आलेले आहे .रःते कती फुटाचे आहे त ते सु दा
ात नाह .

याचा मॅप नाह , बांधकाम उपिवधीमधील िनयमा अंतगत िनयम ३२ (१) (इ) चा वापर

जन हताथ केला असे सांगण्यात येत आहे . याम ये काय जन हताथ आहे . म बाईल कंप या पैसे कमावतात
यांनी महानगरपािलकेस ृ

ऑफ कॉःट २ एमएमजीएसची

पया ूितचौरस फुट ूितवष असे भू भाडे
अिधकार
िन

सेवा उपल ण्द क न दलेली आहे काय एक

लावण्याचा अिधकार आयु ास

सवसाधारण सभेस ,ःथायी सिमतीस

कोणी दला भाडे ठरिवण्याचे

आहे . रोड रःटोरे शन चाजस

. ७५०/- डएसआर ूमाणे

त करणत आले हे जर सवसाधारण सभेत ःथायी सिमती समोर

आणले असते तर इतर

महानगरपािलकेतील दराचा िवचार क न िनणय घेता आला असता पुणे महानगरपािलकेचा दर
मुंबई महानगरपािलकेचा दर

.१०,०००/- िपंपर िचंचवड महानगरपािलकेचा दर

महानगरपािलकेचा दर १७५०/- आहे . आरसी रे ट ठरिवण्यासाठ
करण्यात आला नाह . ७५०/-हा दर कशा या आधारावर िन
पाहणार क

सवसाधारण सभेत ूःताव का सादर

त करण्यात आला महानगरपािलकेचा फायदा

नुकसान पाहणार आहात. अिनयिमतता झालेली अस यामूळे

ूशासनाकडू न झालेली चुक आपण सुधा
चुक चा करण्यात आलेला आहे .

महारा

५८००/-

.६७००/- आहे .सोलापूर

याची चोकशी करावी

शकतो. संबिधत कंपनीशी जो करारनामा केलेला आहे तोह
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ७३ (क) (ड)

नुसार करारना यावर दोन ःथायी सिमती सदःयां या कंवा उपआयु

,नगरसिचव यां या सहया घेण्यात

आले या नाह . करारना यावर फ

आहे

कायकार

अिभयंता यांची सह

यामूळे चुक चा करारनामा

करण्यात आलेला आहे . अिनयिमतता झालेली अस यामूळे महानगरपािलकेचे उ प न वाढवावयाचे असेल

महानगरपािलकेचे

हत पहावयाचे असेल तर

ूधान सिचव,नगरिवकास यांचेकडे

चौकशी अहवाल

पाठिवण्यात यावा. महानगरपािलकेस उ प न नको आहे काय हा जीबीचा अपमान नाह काय जीबीने ठराव
पास केला
ूमोद खेडकर

हणून मोरे र कंपनीला हायकोटा या िनणयाची पायम ली क न ७० लाख

२ जी ,३ जी

पये दलेले आहे त.

या वेळेस महानगरपािलकेचे उ प न वाढिवण्यासाठ अशा ूकारचा िनणय का घेण्यात

आलेला नाह . ४ जीचे बाबतीत का सभाजीनगरला एक जण जातो,मुंबई ,पुणेला एक जण जातो कशा
कर ता ,लवकरात लवकर िनणय धेण्यासाठ उपसिमतीचे अ य ांना सांगतो होतो परं तु ते ऐकत न हते,
आनंद च हाण

मा.महापौराना िवनंती आहे क ,महानगरपािलके या हतासाठ व उ प न वाढ साठ उपसिमतीचा अहवाल
ूधान सिचववाकडे पाठिवण्याचा िनणय

ूमोद खेडकर

नगरसिचवांनी हे ूकरण

याय ूिव

यावा.
अस याचे कागदपऽ आ हाला दाखिवले

हणूनच आ ह

उपसिमती

सदःय पदाचा राजीनामा दलेला आहे .
स.शेर अली

ौी खेडकर यांनी जे सांिगतले ते बरोबर आहे ूकरण

याय ूिव

अस यामूळे अहवालावर िनणय घेता येत

नाह . अहवाल फेटाळण्यात यावा.
ूमोद खेडकर

उपसिमती या सदःयांनी सहया क न महापौरांना व आयु ांना पऽ
महापौरांना व आयु ांना कोण या तारखेस दले
आहे काय

दपकिसंह रावत

द याचे सांगण्यात येते ते पऽ

याचा इनवड नंबर आहे काय पऽ िमळा याची रिस हड

याचा खुलासा करण्यात यावा.

ौी ूमोद खेडकर यांनी सांिगत या ूमाणे इनवड नंबर व पऽा या तारखेचा खुलासा करण्यात यावा.

(१९)

महापौर

उपसिमती या अ य ानी ःवत: भेटू न मला उपसिमतीचे सदःय असले या पाच सदःयाचे सहयाचे पऽ
मला

दलेले आहे . या पऽावर पुढ ल कायवाह करण्यासाठ क हर ग पऽासोबत पऽ जोडू न

आयु ांना

पाठिवलेले आहे .
दपकिसंह रावत
महापौर

महापौरांचे पऽ उपसिमती या पऽासह आयु
या िवषया या चचत आयु

साहे बानां िमळाले.

सहभागी होणार नाह असे

यानी अगोदरचा जा हर केलेले आहे , यामूळे सदर

पऽ आयु ांना िमळालेले कंवा नाह याचा खुलासा मला करता येणार नाह .
अशोक उमरे कर

नगरिवकास िवभागचे रा यमंऽी यांनी
है सकर यांचे मागदशन घेवून

उपसिमतीचा अहवाल हा नगर िवकास िवभागाचे ूधान सिचव ौी

सादर करण्यात यावा असे सांिगतलेले आहे . व

याचे

तसे पऽ आलेले

आहे .
आनंद च हाण

एकमेकात वाद घालण्याऐवजी हाय कोटाचा िनणय झालेला अस यामूळे आपणास काह च अडचण येणार

नाह . उपसिमतीने जो अहवाल दलेला

आहे तो ूधान सिचव नगर िवकास िव. यांना सादर करण्यात

यावा. रलाय स करलो दिनया
मुठठ मे
ु

याूमाणे रलाय सने महानगरपािलके या काह सदःयांना मुठठ त

घेतले अस याचे दसून येते

स.शेर अली
दपकिसंह रावत

याम ये खुप मोठ
कायदा काय
याय ूिव

यामूळे ते महानगरपािलकेचे हत पाहत नाह .

िच रिमर झालेली आहे .

हणतो हे

ूकरण

याय ूिव

असताना

हा िवषय िवषय पिऽकेवर का घेण्यात आला.

ूकरणात सभागृहास िनणय घेता येतो काय याचा खुलासा करण्यात यावा.

आनंद च हाण

ूकरण

याय ूिव

अस याचा चुक चा खुलासा करण्यात आलेला आहे . परं तु सदर ूकरणात

िवरििसंघ गाड वाले

उपसिमतीचा अहवाल ूधान सिचव ,नगरिवकास याचंकडे

हायकोटात

िनणय झालेला आहे .
हणते

क आ ह जी काह

सादर करण्याचा ूःताव आलेला आहे . ूशासन

कायवाह केलेली आहे ती कायदे िशर केलेली आहे

अिनयिमतता झालेली नाह . उपसिमती

हणते याम ये

यात कोण याह ूकारची

अिनयिमतता झालेली आहे . ूशासनाचे व

लोकूितिनधी सिमतीचे एक मत होत नस यामूळे उपसिमतीने पयाय सुचवून अहवाल
सादर क न

ूकरणाची चौकशी करण्याची िशफारस केलेली आहे यात चौकशी या श दाऐवजी आपण

अिभूाय असे

हणु शकतो तशी

मत आहे त
सभे या

द ु ःती करावी असे मला वाटते.

यावर आपण िनणय धेवू शकत नाह

अिभूाय घेण्यासाठ

ूधान सिचवांकडे अहवाल पाठिवण्यात काह

शासन कोणती

यावर िवचार करतील.हा तारा कंत ू

परं तु यासाठ

सवसाधारण

होवून

मागणी केली अस याचे समजते.
यावर िवधान सभेतह चचा होवु शकते.

भूिमका घेईल हे आज सांगता येत नाह . नागर कांना स.सदःयांना महानगरपािलकेत

अिनयिमतता होत असेल तर

याबाबत शासनाकडे तबार करण्याचा अिधकार आहे

यामूळे या ूकरणात

महानगरपािलकेने ठराव घेण्याची आवँयकता आहे असे मला वाटत नाह .
कोण याह नागर कांस महानगरपािलके या कोण याह
तर

कामकाजात

अिनयिमतता झाली असे वाटत असेल

यांना शासनाकडे तबार करण्याचा अिधकार आहे .

अिनयिमतता झाली नस या या भूिमकेवर ूशासन ठाम आहे .चौकशी अहवालानूसार सभागृहातील काह
सदःयाचे मत आहे क , याम ये अिनयिमतता झाली आहे तर
अिनयिमतता झालेली नाह याम ये एकमत होत नाह .
लागेल.

महापौर

गैर नाह

कंवा नाह याचा

ठरावाची आवँयकता आहे असे मला वाटत नाह .कारण उपसिमती या सदःयां सौ.सुदशना खोमणे

ःथािनक आमदारह

िवरििसंघ गाड वाले

ूशासनाचे व लोकूितिनधीचे वेगवेगळे

यामूळे अिनयिमतता झाली आहे

यांनी शासनाकडे उपसिमती या अहवालानुसार चौकशी करण्याची

नगरसिचव

ूधान सिचवाकडे

काह

स.सदःयांचे मत आहे क

यामूळे या िवषयावर बहमताने
िनणया
ु

सभागृहातील बहसं
ु य सदःयाचे मत िवचारात धेता उपसिमतीने सादर केलेला चौकशी

सिचव,

नगरिवकास

िवभाग, मंऽालय मुबई यांचेकडे सादर करण्यास बहमाने
ु

यावा

अहवाल ूधान

मा यता दे ण्यात येते. व हा

ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.
स.शेर अली

हा

यायालयाचा अवमान आहे . चुक चा अहवाल आलेला अस यामूळे हा अहवाल फेटाळण्यात यावा. अहवाल

मा यता दे ण्यात येत असेल तर यास एमआयएम सदःयांचा िवरोध न दिवण्यात यावा.
दपकिसंह रावत

यायालयाचा अवमान आहे . महापौरांनी दले या िनणयास िशवसेना भाजप सदःयांचा िवर ध आहे . आमचा
िवरोध न दिवण्यात यावा.

आयु

मा.महापौरांनी जी
अिधिनयम ,महारा

लींग दली, सभागृहाने जी चचा केली

ती संपुणत: ूशासन,

शासन , एमआर टपी ऍ ट १९६६ या वर केली आहे .

महारा

महानगरपािलका

याम ये ूशासनाने

चचत

भाग घेतलेला नाह . व ूशासनाची कुठ याह ूकारची भूिमका न हती.सभागृहाने मान राखला नाह याची

(२०)
सवःवी जबाबदार

मा.महापौरांनी

ं लींग

दली

या सदःयाचा सपोट होता

ूशासनाची कोणतीह भूिमका नाह . ूशासन मनपा अिधिनयम
१९६६ ,ूधान सिचव १, नगर िवकास
दली

महानगरपािलका अिधिनयमातील

यांचेिशवाय महारा

ूकारची

भूिमका न हती.

य

याचे संपुण कमचार

ं लींग

गत नगरसिचव हे केवळ

कायप दतीनुसार सभागृहास सेबेटर अिसःटं ट

गत नगरसिचव,

टमने चचत भाग घेतलेला नाह

नगररचना अिधिनयम

अंतगत सभागृहाने यावर चचा केली महापौरांनी जी काह

याचेम ये ूशासनाची कोण याह

अशा प र ःथतीम ये य

यांची रा हल. याम ये

हणून

आ ण ूशासन

काम कर त होते

हणून आयु

व

यांचे

कंवा कोणतीह आपली भूिमका मांडलेली नाह . या ूकरणात मा.उ च

यायालयाचा अवमान झाला असेल तर

याची जबाबदार ूशासनावर राहणार नाह हे माझे मत इितवृ ात

न दिवण्यात यावे. आ ह पाट होणार नाह .
ठराव ब. ८८

ठराव

नांवामनपा सवसाधारण सभेने ठराव ब.२४५ द.३१.३.२०१५ अ वये मनपा ह ीत िविवध भागात रलाय स 4G या अंतगत

भूिमगत केबल लाईन टाकण्याचे काम

वर त थांबिवण्यात

यावे तसेच सदर कंपनीचे

मोबाईल

टॉवर उभे करण्याचे अथवा

जोडणीचे काम चालू अस यास ते दे खील ता काळ थांबिवण्यात यावे. तसेच सदर ल झालेले काम व पुढे काम सु
घेण्यासाठ त कािलन

यास केबल

करण्या या िनणय

उपमहापौर ौी आनंद च हाण यां या अ य तेखाली ौी उमेश च हाण, ौी स.शेर अली, सौ.सुदशना महे श खोमणे,

ौी ूमोद खेडकर, ौी िगर ष कदम, कायकार अिभयता
ूमोद खेडकर, व ौी स.शेर अली

यांची एक उपसिमती कायम केली होती, (या उप सिमतीचे स. सदःय ौी ौी

यांनी द.९.१०.२०१५ रोजी उपसिमती सदःय पदाचा राजीनामा

दलेला आहे .) या उपसिमतीने द.३१.१०.२०१५ रोजी मा.महापौर नांवामनपा नांदेड यां याकडे

आयु , नांवामनपा नांदेड याचेकडे

खालील ूमाणे

आपला अहवाल सादर

केलेला आहे .
मनपा ह द त िविवध भागात

रलाय स ४ जी या अंतगत

भूिमगत केबल लाईन टाकण्याचे कामाची तसेच शहरात उभारण्यात

आले या मोबाईल टॉवरची चौकशी करण्यासाठ ग ठत करण्यात आले या उपसिमतीचा अहवाल
नांवामनपा सवसाधारण सभेने ठराव ब.२४५ द.३१.३.२०१५ अ वये मनपा ह ीत िविवध भागात रलाय स 4G या अंतगत

भूिमगत केबल लाईन टाकण्याचे काम

वर त थांबिवण्यात

यावे तसेच सदर कंपनीचे

मोबाईल

टॉवर उभे करण्याचे अथवा

जोडणीचे काम चालू अस यास ते दे खील ता काळ थांबिवण्यात यावे. तसेच सदर ल झालेले काम व पुढे काम सु

यास केबल

करण्या या िनणय

घेण्यासाठ उपमहापौर ौी आनंद च हाण यां या अ य तेखाली ौी उमेश च हाण, ौी स.शेर अली,सौ.सुदशना महे श खोमणे, ूमोद
खेडकर, ौी िगर ष कदम, कायकार अिभयता
झा यािशवाय मनपा ूशाससनाने सदर ल काम सु
सदर ठरावा वये ूा
उपसिमतीचे सव सदःय

यांची एक उपसिमती कायम करण्यास मा यता दे वून सिमतीचा मंजरु अहवाल ूा
करण्यात येवू नये असा ठराव संमत केला होता.

झाले या अिधकारा वये उपरो

सिमतीचे अ य

ौी आनंद च हाण यां या अ य तेखाली व

यां या उप ःथतीत द.१३.४.२०१५ व द.१४.७.२०१५ रोजी बैठक घेवून या बैठक त सदःयांनी काह सुचना व

मा हती मागिवलेली होती. या अनुषंगाने सिवःतर चचा िविनमय होवून सदर ूकरणाची सिवःतर चौकशी क न

उपसिमती खालील ूमाणे

िनंकाषावर आली. यासबंधीचा चौकशी अहवाल.
१)

मा.आयु ांना बाधकाम उपिवधी मधील िनयम ३२ (१) (इ) चा वापर फ

महानगरपािलका िब ड ंग बॉयलॉज अंतगत मनपा हद तील

िब ड ंग परवानगीसाठ च वापरण्याचे अिधकार आहे त. मोबाईल टॉवरस उभारण्यासाठ
शासनाने द.४ माच २०१४ रोजी एक वेगळ उपिवधी केली आहे .
िनयमा अंतगत िनयम ३२ (१) (इ) चा वापर क न
दलेली आहे . मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठ

मा.उ च

यायालयाचे िनदशानुसार महारा

या उपिवधीचा वापर न करता मा.आयु ानी बांधकाम उपिवधीमधील

यां या िवशेष अिधकारात रलाय स कंपनी या २६ मोबाइल टॉवर ला परवानगी

एनओसी दे ण्याकर ता महारा

शासनाने ४ माच २०१४ चे जे राजपऽ काढलेले आहे

याम ये २१ ूकार या अट व शत टाकण्यात आले या आहे त. याची पूतता न करता उदा.इमारत १५ िमटरपे ा उं च असणे ,रोड
िवडथ ,फायर एनओसी ,बांधकाम पुण वाचा दाखला इमारतीचे ःश चरला ऑड ट तपासण्यात आले नाह ,िवकास खच वसुल करण्यात
आलेला नाह . ह बाब मोबाइल टॉवर उभारण्याकर ता एनओसी दे ण्यात आले या आहे त.जे क बेकायदे िशर व महानगरपािलके या
हता या िव
२)

द आहे

यामूळे दे ण्यात आले या परवान या र द करण्यात या यात.

बांधकाम उपिवधीमधील िनयमा अंतगत िनयम ३२ (१) (इ) चे वापर क न ूःताव धोरणा मक िनणय घेण्यासाठ महानगरपािलके या
महासभेपुढे आणणे आवँयक असतांना तसा ूःताव महासभेकडे आणण्यात आलेला नाह .

३)
४)

मोबाईल टॉवर ना हरकत ूमाणपऽ दे ण्याचे ज र चे होते तर शासनाने केलेली टॉवरस
काह शंका अस यास

उभारणीचे द.४.३.२०१५

याचे िनरसण करण्यास िनयम १० नुसार शासनाचे मागदशन घेतलेले नाह .

या उपिवधीनुसार

जर मोबाईल टॉवर िवना परवानगीने उभारण्यात आलेले असतीलन तर पुणे व इतर महानगरपािलकेने तडजोड शु क आका न दं ड
लावून परवानगी अिधकृ त केली

याूमाणे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत अमलबजावणी झालेली नाह . यामूळे नांदेड वाघाळा

शहर महानगरपािलकेचे आिथक नुकसान झालेले आहे .

(२१)
५) ४ जी अंतगत रलाय स कंपनीला रोड खोदण्याची परवानगी दे ण्यात आली व

याचे रःटोरे शन चाजस हे कमी असून तेच दर जर पुणे

व इतर महागनरपािलके या धत वर वसुल केले असते तर नादे ड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे
६)

उ प न वाढले असते.

४ जी अंतगत रलाय स कंपनीला परवानगी दले या मंजरु नकाशापे ा जाःत खोदकाम झालेले आहे . जाःतीचे झालेले खोदकामावर
दं ड लावून ते सबंिधत कंपनीकडू न वसुल करावयास पा हजे होते ते करण्यात आलेले नाह . तसेच महानगरपािलकेचया मलिनःसारण व
पाणी पुरवठा िवभागाचा अहवाल दे खील घेण्यात आलेला नाह .

७) महानगरपािलके या जिमनीचे भू भाडे व रोड रःटोरे शन चाजस,मोबाईल टॉवरचे दर ठरिवण्याचा
सिमती अथवा सवसाधारण सभेस असतांना तसे न करता मा.आयु

अिधकार महानगरपािलके या ःथायी

यांनी ःवत: या अिधकारात भू भाडे ठरिवले

यामूळे इदतर

महानगरपािलके या तुलनेने ते भू भाडे नांदेड वाघाळा शहर महागनरपािलकेने कमी दराने घेण्यात आले अस याने महानगरपािलकेचे
आिथक नुकसान झालेले आहे .व तसेच रलाय स ४ जी कंपनीशी करार करतांना महारा
८)

कलम ७३ (क) (ड)

मा.महापौर व मा.आयु

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांना

टाकण्याचे व मोबाईल टॉवर उभारण्याचे काम चालू आहे . ते
झा यामूळे
९)

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील

अंतगत येणा-या तरतूद ची पण पायम ली क न करारनामा करण्यात आलेला आहे .
द.१.७.२०१५ रोजी

रलाय स ४ जी अंतगत कबल

वर त थांबिवण्या बाबतचे व संबंिधत कामाम ये अिनयमिमतता

यांची चौकशी करण्यासाठ उपसिमती या सदःयांनी पऽ दले होते.

द.३१.३.२०१५ रोजी सवसाधारण सभेत ठराव पार त झा यावर सु दा सवसधारण सभे या िनणयाची दखल न धेता
ग ठत असतांना दे खील रलाय स कंपनीला केबल टाकण्यासाठ

द.११.५.२०१५ रोजी (२७) मोबाईल टॉवरला ना हरकत ूमाणपऽ दे ण्यात आले आहे
ग ठत करण्यात आले या उपसिमतीचे अ य
तर

यामूळे मा.आयु

यांनी घेतले या िनणयाशी

व उपसिमतीचे सदःय यां यात मतिभ नता आहे .

रलाय स कंपनीला मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठ व रलाय स ४ जी चे भूमी अंतगत कबल टाकण्यासाठ जे ना

हरकत ूमाणपऽ व समंती दे ण्यात आलेली आहे ते महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील तरतूद नूसार व शासन राजपऽातील

अट व शत ूमाणे दे ण्यात आले या आहे त कंवा नाह याची डायरे ट ऑफ टावून लॅिनग पुणे व
महारा

व उपसिमती

द.२७.४.२०१५ ला रःता खोदकामाची परवानगी दे ण्यता आली तसेच

मा.ूधान सिचव,नगरिवकास मंऽालय

रा य यांचे माफत ् सिवःतर चौकशी करण्यासाठ ह ग ठत केलेली उपसिमती एकमताने महानगरपािलके या सवसाधारण सभेस

िशफारस करते.

कर ता मा.ूधान सिचव, नगरिवकास िवभाग, मंऽालय, मुंबई, महारा
रलाय स ४ जी या अंतगत भूिमगत केबल लाईन

रा य यांना महानगरपािलका

ह दत

िविवध भागात

टाकण्याचे कामाची तसेच शहरात उभारण्यात आले या मोबाईल टॉवरची चौकशी

करण्यासाठ ग ठत करण्यात आले या उपसिमतीने सादर केले या उपरो

चौकशी अहवालावर िनयमानुसार पूढ ल यो य ती कायवाह

करण्यासाठ ह नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा बहमताने
िशफारस करते,व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात
ु

येतो.

पुरवणी िवषय पिऽका
िवषय ब.१
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द त लातूर फाटा ते वसंतराव नाईक कॉलेज िसडको पयत बीट रःता करणेसाठ उप
अिभयंता यांनी ू य

ःथळ पाहणी क न सदर काम तातड ने पुण करणे गरजेचे अस यामूळे आवँयक बाबीचा समावेश क न ज हा दर

सुिच २०१४-२०१५ नुसार

.२,८३,८५,९००/- चे अंदाजपऽक सादर केले आहे .

सदर कामासाठ लागणारा खच

.

.२,८३,८५,९००/- यास ूशासक य व आिथक मंजरु साठ ूःताव मु.ूा.म.न.पा. अिधिनयम

१९४९ चे कलम २ नुसार सवसाधारण सभे समोर सादर.
दपकिसंह रावत

या कामाकर ता अंदाजपऽकात तरतुद नसताह हा ूःताव कसा काय घेण्यात आला. स.सदःयांना िवनंती
आहे क . ःनेहा पांढरे यांचा जो ूःताव आहे

या ूःतावासह या ूःतावा बरोबर मा यता दे ण्यात यावी.

शहरातील िवकास कामे करण्यासाठ सवाना समानतेने

याय दे ण्यात यावा.अंदाजपऽकात तरतूद नसेल तर

िश लक असले या तरतूद तून या कामासाठ तरतूद करण्यात यावी दो ह

ूःतावास मा यता दे ण्यात

यावी.
स. शेर अली

२-३ वषापासुन नगरो थान योजने अंतगत हाती घेण्यात आलेली मु य रः याची कामे महानगरपािलकेने
आप या हँयावा

वाटा न भर यामूळे

अधवट रा हलेली आहे रः याची अधवट कामे पुण करण्यासाठ

अदाजपऽकात तरतूद करण्यात यावी.
िवनय पाट ल

शहरात कोटयावधी
क

पयाची कामे करण्यात आली परं तु िसडको हडको भागात िवकास कामाचे ूःताव आले

यास िवरोध करण्यात येतो या ूःतावास िशवसेना ,एमआयएमचा िवरोध आहे काय

आनंद च हाण

िसडको भागातील हा मह वाचा रःता असुन तो अ यंत खराब झालेला आहे

अशोक उमरे कर

ःनेहाताई

यामूळे या रः या या

कामासाठ मा यता दे ण्यात यावी.
पांढरे यां या ूभागात शासनाने

दे ण्यात यावी.

दले या िनधीतून कामे करण्यासाठ या ूःतावास मा यता

(२२)
ूमोद खेडकर

ःनेहाताई पांढरे

यांनी आप या ूभागात िवकास कामे करण्यासाठ मोठ मेहनत घेवून शासनाकडू न िनधी

मंजरु क न आणलेला आहे
दपकिसंह रावत

यां या ूःतावास मा यता दे ण्यात यावी.

ःनेहाताई पांढरे या कॉमेस या नगरसेिवका असतांनाह
कॉमेस प ाचे नगरसेवक

या या ूभागात िवकासाची कामे करण्यासाठ

िवरोध कर त आहे त. आमची िवनंती आहे क

ःनेहा पांढरे यां या ूःतावास

मा यता दे ण्यात यावी.
िवरििसंध गाड वाले

महापौरानी ूभाग ब. ५ मधील दो ह नगरसेवकांना बोलावून

यांचेशी चचा क न हा ूःताव पुढ ल सभेत

ठे वण्यात यावा.
अ.स ार

िसडको हडको भागातील मु य रः याचे डांबर करणासाठ अंदाजपऽकात तरतूद करण्यात आलेली असून
ूशासना माफत ूःताव आलेला अस यामूळे ूशासना या ूःतावास मा यता दे ण्यात यावी.तसेच
नगरसेवकां या िशफारशीनूसार ू येक ूभागात २५-२५ ल ाची तरतूद करण्यात आलेली असून

िशषकातील तरतूद कमी करण्यात येवू नये ःवतंऽ िशषक ठे वण्यात यावे.
महापौर

ूभाग ब. ब.५ मधून िनवडू न आलेले कॉमेस प ाचे स.सदःया सौ.ःनेहा पांढरे व स.सदःय
च हाण यांचेशी चचा क न
ठे वण्यात येईल.

या

ौी आनंद

यांचे ूभागात शासन िनधीतून िवकास कामे करण्याचा ूःताव पुढ ल सभेत

िसडको हडको भागातील मु य रः याचे आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार

फाटा ते वसंतराव नाईक कॉलेज िसडको पयत िब.ट .रःता

करण्यासाठ

लातूर

.२.८३,८५,९००/- ची ूशासक य

व आिथक मा यता दे ण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.
ठराव ब.८९

ठराव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द त लातूर फाटा ते वसंतराव नाईक कॉलेज िसडको पयत बीट रःता करणेसाठ उप

अिभयंता यांनी ू य

ःथळ पाहणी क न सदर काम तातड ने पुण करणे गरजेचे अस यामूळे आवँयक बाबीचा समावेश क न ज हा दर

सुिच २०१४-२०१५ नुसार

. २,८३,८५,९००/- चे अंदाजपऽक सादर केले आहे .सदर कामासाठ लागणारा खच

.

.२,८३,८५,९००/- यास

ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.
िवषय ब.२
नांदेड शहरातील घनकचरा
य थापना या

यवःथापना या

ीने

लाःट क ूोसेिसंग युिनट ःथापन करणे व नांदेड शहरातील घन कचरा

ीने कचन वेःट ःपेशल बायोगॅस ूक प उभारणे या कामासाठ

या कामांना ूशासक य मा यता ू येक

.१५० ल

ूित काम असे एकूण

ूक पाची अंमलबजावणी करणेसाठ ूा

िनधीतील िनधी कमी पड यास १४

ज हा वाष क योजने म ये नािव यपुण योजने अंतगत

.३०० ल ा या िनधीस मा यता ूा
या िव

आयोगा या ूा

झालेली

आहे . या दोन

िनधीतून या योजनेतील कामावर

खच करण्या या मा यतेःतव ूःताव सादर
दपकिसंह रावत

नांदेड

ज हयाचे पालकमंऽी मा.ना.ौी

दवाकरजी रावते साहे बांनी कोणताह

डपी डसी या मा यमातून महानगरपािलकेस

सहकाय िमळाले आहे

अनेक दवसापासून जू या नांदेड शहरात अ नीशमन केि सु
अस यामूळे

यांचे

यांचेह मी अिभनंदन करतो. आयू

करावे.

अ ाप अ नीशमन कि सु

याबदल मी

णचे आमदार ौी हे मतभाऊ पाट ल, आमदार ौी

साहे बांना व महापौर साहे बांना िवनंती आहे ता काळ हे काम हाती घेवून
स.शेर अली

मतभेद न करता

.३०० ल ाचा िनधी उपल द क न दला

अिभनंदन करतो तसेच हा िनणय घेण्यासाठ नांदेड द
ूतापराव पाट ल िचखलीकर यांचेह खुप मोठे

प

लवकरात लवकर हे काम पुण

करण्याची मागणी करण्यात येत आहे परं तु

करण्यात आलेले नाह . जु या शहरात लहान लहान बोळ असून दाट लोकवःती

िविवध कारणामूळे आग लागण्याचे ूमाणे वाढलेले आहे . स याचे अ नीशमन केि दरु

अस यामूळे जू या नांदेड शहरात अ नीशमन वाहन येण्यास उिशर होतो
मोठया ूमाणात होत आहे . १४
करण्यात यावे.काह

या िव

यामूळे नागर कांचे नुकसान

आयोगा या िनधीतून जू या नांदेड भागात अ नीशमन केि सु

दवसापुव मंढई भागात घरास आग लागली होती अ नीशमन अिधकार ौी पाशा व

यां या अिधनःत कमचा-यांनी जवावर उदार होवून जिवत हानी होवू दली नाह . घरातील नागर कांना
वाचिवलेले आहे
हणून
दपकिसंह रावत

यामूळे आयु ांना िवंनती आहे क ., अ नीशमन िवभागातील कमचा-यांना

एक अित र

मा या ूभागातील िचरागअली ग ली भागात अचानक आग लागली होती
िवभागातील अिधकार कमचा-यांनी त परता दाखवून नागर काचे जव वाचिवले होते

या ठकाणी अ नीशमन
हणून द

आमदार ौी हे मतभाऊ पाट ल यांनी अ नीशमन िवभागातील कमचा-यांना रोख ःव पात
याूमाणे ब

ूो साहन

वाष क वेतनवाढ मंजरु करावी.
ण नांदेडचे

ू येक ५००/-

साचे वाटप केले होते. जु या नांदेड भागाकर ता लवकरात लवकर एक अ नीशमन कि सु

करण्यात यावे. अ नीशमन िवभागातील कमचा-यांना ब

स दे ण्यात यावे.

(२३)
िवरे ििसंघ गाड वाले

मागील आयु ांनी मागील पाच वषात
यावयाची याबाबत
आहे व

१३

या िव

आयोगाकडू न

िनणय घेण्यासाठ सव साधारण सभेत ूःताव न आणता आप या मज ने खच केलेला

यास काय र मा यता दे ण्यात यावी असा ूःताव आलेला.आयु

शासन िनदषाूमाणे १४ या िव
सादर केले

याबदल मी

शहरात िसिस ट ह

ज हयाचे पालक मंऽी मा.ना.ौी

. ३ कोट चा िनधी दला

बसिवण्यासाठ

याब दल

दली पंरतु

दवाकररावजी

यांचे अिभनंदन करण्यात येते. नांदेड

त कािलन पालकमंऽी आ.ौी

मा यमातून सुरवातीला २.५० कोट चा िनधी
नस यामूळे

ौी सुिशल खोडवेकर यांनी माऽ

आयोगा या िनधीतून करावयावया या कामाचे ूःताव सवसाधारण सभेत

यांचे अिभनदन करतो.

रावतेसाहे बांनी डपीड सीतून

ङ. पी.सावंत यांनी

याम ये िसिस ट ह

डपीड सी या

बसिवण्याचे काम होत

.४.५० कोट चा िनधी दला पु हा खचात वाढ झा यामूळे ६.०० कोट चा िनधी दलेला आहे .

घन यवःथापन अंतगत दोन ूोसेिसंग युिनट सु

करण्यासाठ

तयार केला वाढ व खच येत असेल िसिस ट ह ूमाणे

कती खच येईल याचा सिवःतर डपीआर

डपी डसीकडू न वाढ व िनधी दे ण्यासाठ पालकमंऽी

यांना िवनंती करता येईल. कंवा ःथािनक आमदार,खासदार यांचे
येईल

ूात झाले या िनधीतून कोणती कामे

यामूळे या ूक पाचा

िनधीतून

िनधी उपल द क न घेता

अंदापऽकासह सिवःतर ूक प अहवाल तयार क न तो सवसाधारण सभे

समोर ठे वण्यात यावा. डपीआर३०० ल ापे ा अिधक झालातर वाढव खचाचा िनधी मंजरु करण्यासाठ
डपी डसीला िवनंती करता येईल.
संजय मोरे

वसरणी भागात जेएनएनसुआएम योजने अंतगत मलिनःसारण लाईन टाकण्यात आलेली आहे पंरतु
रःटोरे शन अंतगत रः याची द ु ःती करण्यासाठ िनधी आलेला नस यामूळे रःता द ु ःतीचे काम होत

नाह माझी िवनंती आहे क १४ या िव

आयोगा या िनधीतून या रः याची द ु ःती करण्यात यावी.

स.शेर अली

जु या नांदेड भागाकर ता ता पुरते टनशेड टाकून अ नीशमन कि सुर करण्यात यावे.

िवरे ििसंघ गाड वाले

जू या नांदेड शहराकर ता अबचलनगर भागात निवन अ नीशमन कि सु
यामूळे

या ठकाणी

अ नीशमन कि सु

करण्याबाबत चचा झालेली आहे

करणेसाठ चा ूःताव पुढ ल सभेत मा यतेसाठ सादर करण्यात

यावा.
महापौर

सिवःतर ङ.पी.आर तयार क न ूःताव सवसाधारण सभेत ठे वण्यात यावा. व हा ठराव याच सभेत कायम
करण्यात येतो.

ठराव ब. ९०
.

ठराव

नांदेड शहरातील घनकचरा वयवःथापना या
य थापना या

ीने

लाःट क ूोसेिसंग युिनट ःथापन करणे व नांदेड शहरातील घन कचरा

ीने कचन वेःट ःपेशल बायोगॅस ूक प उभारणे या कामासाठ

या कामांना ूशासक य मा यता ू येक

.१५० ल

ूित काम असे एकूण

ूक पाची अंमलबजावणी ूक पाचा सिवःतर ूक प आराखडा

ज हा वाष क योजने म ये नािव यपुण योजने अंतगत

.३०० ल ा या िनधीस मा यता ूा

( डपीआर) तयार क न

झालेली

आहे . या दो ह

यासह हा ूःताव सवसाधारण सभे ठे वण्यात यावा

असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.
िवषय ब.३
अिभयान अंतगत ःव छता व घनकचरा यवःथापनावर भर दे ण्यात

ःव छ महारा

उघडण्यावर शौचालयास जाण्यसाठ
प रपऽकानूसार घनकचरा

आलेला असून वैय

करावयाचे आहे त. कि शासना या मागदशक सुचना व महारा

यवःथापन अंतगत सिवःतर ूक प अहवाल तयार करणे,ूक प

अहवालानूसार ूक पाची िनिवदा

काढणे व अंितम करणे,व कामाचे आदे श दे णे, कामास सुरवात करणे, व ूक प चालिवणे या बाबीचा समावेश
शासनाने १४

या िव

आयोगातून िनधी उपल द उपल द क न

ूःतावांना ूशासक य मंजरु दे ण्याचे अिधकार
दले असून

दलेला असून १४

क शौचालय बांधकामे

शासना या शासन िनणय

या िव

व

काढणे

आहे . या कामासाठ महारा

आयोगा या िनधी अंतगत कामां या

महानगरपािलके या बाबतीत संबंिधत महानगरपािलके या आयु ांना असतील असे िनदश

यात ःथािनक नागर ःवरा य सवसाधारण सभे या ठरावा वये संबंिधत कामाची िशफारस केली असावी असे िनदश दलेले

आहे त.
घनकचरा

यवःथापनासाठ नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा सिवःतर ूक प अहवाल

मागिवणे अंितम करणे ,ूा

होणा-या ूक प अहवालानूसार

तयार करणे, यासाठ िनिवदा

ूक प उभारणेसाठ िनिवदा अंितम करणे,कामाचे आदे श दे णे,ूक प चालवणे

या कामासाठ सव ूशासक य कायवाह करणे बाबतचा ूःताव मा यतेसाठ सादर. या खचास १४ या िव

आयोगा या ूा

िनधीतून खच

करण्याची व सव ूशासक य कायवाह करण्यासाठ ूःताव सादर.
बालाजी क याणकर

शहरात िविवध भागातील बाजारपेठात
अडचण

होत आहे

सावजिनक शौचालय नस यामूळे नागर कांना

यापा-यांना मोठ

यामूळे िविवध भागात सावजिनक शौचालयाचे बांधकाम करण्यात यावे. वकशॉप

पाण्या या टाक जवळह
बांधकाम करण्यात यावे.

सावजिनक शौचालयाची आवँयकता आहे

या ठकाणी सावजिनक शौचालयाचे

(२४)
आयु

शहरात िविवध भागात मह वा या ठकाणी

बीओट त वावर सावजिनक शौचालयाचा ूःताव सवसाधारण

सभे या िनणयासाठ सादर करण्यात आलेला आहे
सुंदरलाल गु खुदे

जू या भागात

यापार

यावर सभागृहाने िनणय

यावा.

संकुले आहे त,भाजीपाला माकट आहे . इतवारा भागात आठवड

बाजार भरतो

यामुळे जु या भागातह सावजिनक शौचालयाचे बांधकाम करण्यात यावे.
महापौर

सावजिनक शौचालयाचे बांधकाम करताना एकाच ठकाणी म हला व पु षासाठ बांधकाम करण्यात येवू नये
म हलासाठ वेगळे ःवतंऽ सावजिनक

शौचालयाचे बांधकाम करण्यात यावे.सव स. सदःयां या सुचना

िवचारात घेवून सावजिनक शौचालयाचे बांधकाम करण्यात यावे.
अ.स ार

१४

या िव

आयोगा या िनधीतील ५०

बंधन आहे .
( डपीआर)

यामूळे घनकचरा

ट के खच हा घनकचरा

यवःथापनासाठ

यवःथापना अंतगत खच करण्याचे

सिवःतर ूक प अहवाल खचा या अंदाजपऽकासह

तयार क न तो सवसाधारण सभेसमोर ठे वण्यात यावा

आयोगा या िनधीतून

कती िनधी

ावयाची ते समजू शकेल.

हणजे आपणास १४

डपीआर तयार करण्यासाठ

या िव ्

लागणा-या

खचास मा यता दे ण्यात यावी.
िवरििसंघ गाड वाले.

माजी महापौर ौी अ.स ार यांनी सुचिव याूमाणे

डपीआरसह हा ूःताव ठे वण्यात यावा.

आयु

कि शासनाची योजना आहे या ूःतावास मा यता दे ण्यात यावी ूशासनाकडू न िनयमानुसार पुढ ल

यावर

स.सदःयांनी सुचिवले या सुचनेनुसार कायवाह करण्यात यावी.
वैधािनक कायवाह करण्यात येईल.
महापौर

ौी अ.स ार यांनी सुचिव याूमाणे खचा या अंदाजपऽकासह सिवःतर ूक प अहवाल तयार क न तो
सवसाधारण सभे समोर ठे वण्यात यावा

यावर सभागृह िनणय घेईल.व हा ठराव याच सभेत कायम

करण्यात येते
ठराव ब.९१

ठराव
ःव छ महारा

अिभयान अंतगत ःव छता व घनकचरा

यवःथापनावर भर दे ण्यात

आलेला असून वैय

बांधकामे उघडण्यावर शौचालयास जाण्यासाठ करावयाचे आहे त. कि शासना या मागदशक सुचना व महारा
प रपऽकानूसार घनकचरा

यवःथापन अंतगत सिवःतर ूक प अहवाल तयार करणे,ूक प

या िव

शासना या शासन िनणय

अहवालानूसार ूक पाची िनिवदा

काढणे व अंितम करणे,व कामाचे आदे श दे णे, कामास सुरवात करणे, व ूक प चालिवणे या बाबीचा समावेश
शासनाने १४

क शौचालय

आयोगातून िनधी उपल द उपल द क न दलेला आहे ,कर ता घनकचरा

व

काढणे

आहे . या कामासाठ महारा

यवःथापनासाठ नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपािलकेचा सिवःतर ूक प अहवाल ( डपीआर) खचा या अंदाजपऽकासह तयार क न ूःताव सवसाधारण सभे समोर ठे वण्यात
यावा

यांनतर सवसाधारण सभेत स.सदःयानी केले या सुचनेनुसार

पुढ ल वैधािनक कायवाह

करण्यात यावी असेह

नांवामनपा

सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते तसेच ूक प अहवाल तयार करण्यासाठ लागणा-या खचासह ूशासक य व आिथक मा यता ह
नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.
िवषय ब.४
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची ःथापना द. 26 माच 1997 रोजी वाघाळा नगरपािलकेचा नांदेड नगरप रषदे त समावेश क न
झालेली आहे .

या ारे नांदेड शहराचे जूने िवकास योजना

ू वाढ व
ेऽ वगळन

ेऽाम ये खालील गावांचा समावेश झालेला आहे .

मौ. वाघाळा,
मौ. असदवन,
मौ. फ ेजग
ं पुर,
मौ. आसरजन,
मौ. वसरणी,
मौ. र हमपुर,
मौ. कौठा,
मौ. हाळजा,
मौ. जंगमवाड (भागश:)
मौ. सांगवी (भागश:)
त ं तर द.1 जूलै 2009 रोजी मौ. तरोडा (खु.) व मौ. तरोडा (बु.) या गावांचा व द. 20 ऑगःट 2009 मौ. ॄ हपूर या उव रत भागाचा समावेश
करण्यात महानगरपािलका ह त झालेला आहे .
अ वये वाढ व

यापूव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सव साधारण सभा ठराव ब. 132, द. 30.12.2010

ेऽ तसेच न याने सामािव झाले या

ेऽाची िवकास योजना एकिऽत र या तयार करण्यासाठ महारा ूादे िशक िनयोजन व नगर

रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 21 (3) व कलम 23 (1) नूसार इरादा ूिस द करण्याचा व वाढ व ह साठ िवकास योजना तयार करणे क रता
महारा ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम 1966 चे कलम 21 (3) नूसार मनपास मूदतवाढ ह िमळणे क रताचा ूःताव नांदेड वाघाळा

(२५)
शहर महानगरपािलके या सव साधारण सभे या मा यतेःतव व तसेच महारा

ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 24

अ वये सहा यक संचालक, नगर रचना, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड यांची नगर रचना अिधकार

हणून िनयु

करण्यास व जाह र

ेऽाचा िव मान जिमन वापर नकाशा तयार करणेकामी खाजगी एज सीची नेमणूक करण्यासाठ ठराव पार त झालेला आहे .
तसेच, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सव साधारण सभा ठराव ब. 56 द. 08.08.2011 अ वये वाढ व
सामािव झाले या

ेऽ तसेच न याने

ेऽाची िवकास योजना एकिऽत र या तयार करण्यासाठ शासन ःतरावर नगर रचनाकार यां या अिधप याखाली िवकास योजना

िवशेष घटकाची ःथापना करणे तसेच, न याने सामािव झाले या

ेऽाची िवकास योजना तयार करण्यासाठ सहा यक संचालक नगर रचना, नांदेड

वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड यांची `नगर रचना अिधकार ` हणून नेमणूक करण्यासाठ पार त करण्यात आलेला होता.
मा. संचालक, नगर रचना, महारा

रा य, पुणे यांनी पऽ ब. 4013 द. 30.06.12 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेसाठ

िवकास योजना, िवशेष घटकासाठ िविवध संवगातील एकूण 18 अःथायी पदांची आवँयकता असून उपसंचालक, नगर रचना, यांचे अिधप याखाली
िविवध संवगातील अःथायी 18 पदांचे िवकास योजना िवशेष घटक कायालय काया वत करणे आवँयक असून कायालयातील कायरत अिधकार /

कमचार यांचे वेतन व भ े िवषयक येणारा वािषक कमान अंदा जत खच . 87,54,300/- करण्यास व सदर कायालयास जागा, वाहन, दरू वनी,
संगणक, ःटे शनर , फिनचर इ. आवँयक बाबींची पुतता करण्यास तयार अस याबाबत महानगरपािलकेचा सव साधारण सभेचा ठराव पार त क न

पाठवणे बाबत कळिवले आहे .

यानूसार महानगरपािलकेने सव साधारण सभा ठराव ब. 98 द. 22.08.12 पा रत केलेला आहे .

संचालक, नगर रचना, महारा

रा य, पुणे यांचेकडे ूःताव सादर करण्यात आलेला आहे .

यानूसार महारा

2314/305/ूब 59/14/निव 27 द. 06.12.14 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वाढ व
उपसंचालक, नगर रचना, िवकास योजना, िवशेष घटक, (झालर

याबात मा.

शासन िनणय ब. टपी ह -

ेऽासाठ िवकास योजना तयार करण्यासाठ

ेऽ), या अःथापनावर ल िविवध संवगातील एकूण 18 अःथाई पदासह द.

01.01.2015 पासून उपसंचालक, नगर रचना, िवकास योजना, िवशेष घटक, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका

हणून ःथलांतर त करण्यात

आलेले आहे . सदरचे कायालय शंकरराव च हाण ूे ागृह (ःटे ड यम) येथे काया वत झालेले आहे .
शासन अिधसुचना ब. टपीएस-1810/83/ू.ब. 2115/10/ निव13 द. 27.07.2011 या अनुषंगाने महारा ूादे िशक िनयोजन व नगर
रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 23 खाली इरादा जाह र के या या दनांकापासून अड च वषात कलम 26 ूमाणे ूा प िवकास योजना ूिस द
करणे आवँयक आहे . तथािप, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सदर ल मुदत संपलेली असून महारा

ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना

अिधिनयम 1966 चे कलम 24 अ वये िवकास योजना तयार करण्यासाठ अ ापपयत नगर रचना अिधकार यांची नेमणूक सु दा झालेली नाह .
अशा प र ःथतीत, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वाढ व

ेऽाची िवकास योजना तयार करण्याबाबतचा इरादा न याने ूिस द करावा कंवा

कसे याबाबत मा. संचालक, नगर रचना, महारा रा य, पुणे यांचे मागदशन अपे
पऽ ब. 667 द. 05.02.14 या पऽात न याने महारा

लेले असता, मा. संचालक, नगर रचना, महारा रा य, पुणे यांनी

ूादे िशक व नगर रचना अिधिनयम 1966 चे कलम 34 सह कलम 23 अंतगत िवकास

योजना तयार करणेबाबतचा इरादा जाह र करणे यो य राह ल असे मत शासनास दलेले आहे . यामूळे वैधािनक बाबी पूण होत नस यामूळे पुव चा
ठराव र करणे आवँयक आहे .
यानूसार, मा. संचालक, नगर रचना, महारा
शहर महानगरपािलके या न याने सामािव

भाग व वाढ व

रा य, पुणे यांचे शासनास पऽ ब. 667 द. 05.02.14 या अनुषंगाने नांदेड वाघाळा
ेऽाची िवकास योजना (जूने मंजरू िवकास योजना

ू ) तयार करणेकामी
ेऽ वगळन

न याने महारा ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 34 सह कलम 23 अंतगत िवकास योजने तयार करणेबाबतचा इरादा
जाह र करणे व महारा

ूादे िशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 24 अ वये उपसंचालक, नगर रचना, िवकास योजना, िवशेष घटक

यांची नगर रचना अिधकार
सादर.

हणून िनयु

महापौर

करण्यासाठ चा ूःताव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सव साधारण सभे या मा यतेःतव

आयु ां या ूःतावास मा यता दे ण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.

ठराव ब. ९२

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची ःथापना द. 26 माच 1997 रोजी वाघाळा नगरपािलकेचा नांदेड नगरप रषदे त समावेश क न
झालेली आहे .
या ारे नांदेड शहराचे जूने िवकास योजना
मौ. वाघाळा,
मौ. असदवन,
मौ. फ ेजग
ं पुर,
मौ. आसरजन,
मौ. वसरणी,
मौ. र हमपुर,
मौ. कौठा,
मौ. हाळजा,
मौ. जंगमवाड (भागश:)
मौ. सांगवी (भागश:)

ू वाढ व
ेऽ वगळन

ेऽाम ये खालील गावांचा समावेश झालेला आहे .

(२६)
त ं तर द.1 जूलै 2009 रोजी मौ. तरोडा (खु.) व मौ. तरोडा (बु.) या गावांचा व द. 20 ऑगःट 2009 मौ. ॄ हपूर या उव रत भागाचा
समावेश करण्यात महानगरपािलका ह त झालेला अस यामूळे
30.12.2010 अ वये वाढ व

ेऽ तसेच न याने सामािव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सव साधारण सभा ठराव ब. 132, द.

झाले या

ेऽाची िवकास योजना एकिऽत र या तयार करण्यासाठ महारा

ूादे िशक

िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 21 (3) व कलम 23 (1) नूसार इरादा ूिस द करण्याचा व वाढ व ह साठ िवकास योजना
तयार करणे क रता महारा

ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम 1966 चे कलम 21 (3) नूसार मनपास मूदतवाढ ह िमळणे क रताचा

ूःताव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सव साधारण सभे या मा यतेःतव व तसेच महारा ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम,
1966 चे कलम 24 अ वये सहा यक संचालक, नगर रचना, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड यांची नगर रचना अिधकार
िनयु

करण्यास व जाह र

हणून

ेऽाचा िव मान जिमन वापर नकाशा तयार करणेकामी खाजगी एज सीची नेमणूक करण्यासाठ ठराव पार त करण्यात

आलेले आहे .
शासन अिधसुचना ब. टपीएस-1810/83/ू.ब. 2115/10/ निव13 द. 27.07.2011

या अनुषंगाने महारा

ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना

अिधिनयम, 1966 चे कलम 23 खाली इरादा जाह र के या या दनांकापासून अड च वषात कलम 26 ूमाणे ूा प िवकास योजना ूिस द करणे

आवँयक आहे . तथािप, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सदर ल मुदत संपलेली असून महारा ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम
1966 चे कलम 24 अ वये िवकास योजना तयार करण्यासाठ अ ापपयत नगर रचना अिधकार यांची नेमणूक सु दा झालेली नाह . अशा
प र ःथतीत, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वाढ व

ेऽाची िवकास योजना तयार करण्याबाबतचा इरादा न याने ूिस द करावा कंवा कसे

याबाबत मा. संचालक, नगर रचना, महारा रा य, पुणे यांचे मागदशन अपे

लेले असता, मा. संचालक, नगर रचना, महारा रा य, पुणे यांनी पऽ

ब. 667 द. 05.02.14 या पऽात न याने
महारा

ूादे िशक व नगर रचना अिधिनयम 1966 चे कलम 34 सह कलम 23 अंतगत िवकास योजना तयार करणेबाबतचा इरादा जाह र करणे

यो य राह ल असे मत शासनास दलेले आहे . यामूळे वैधािनक बाबी पूण होत नस यामूळे पुव चा ठराव र करणे आवँयक आहे .
कर ता मा. संचालक, नगर रचना, महारा रा य, पुणे यांचे शासनास पऽ ब. 667 द. 05.02.14 या अनुषंगाने नांदेड वाघाळा शहर
महानगरपािलके या न याने सामािव

भाग व वाढ व

ेऽाची िवकास योजना (जूने मंजरू िवकास योजना

ू ) तयार करणेकामी न याने
ेऽ वगळन

महारा ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 34 सह कलम 23 अंतगत िवकास योजने तयार करणेबाबतचा इरादा जाह र
करण्यास व महारा ूादे िशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 24 अ वये उपसंचालक, नगर रचना, िवकास योजना, िवशेष घटक यांची
नगर रचना अिधकार

हणून िनयु

करण्यास ह नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.तसेच

यासंदभात झालेले पुव चे ठराव र द करण्यासह ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते

व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात

येतो.
िवषय ब .५

ूःताव

कै. ौी स यद महे मुद स. कर म हे मनपाकेत िलपीक या पदावर कायरत होते. संबंधीतास नागर सेवा (िशःत व अिपल) िनयम
१९७९ िनयम भाग ३ (िश ा आ ण िशःतभंग िवषयक ूािधकरणे) िनयम ५ (१) मधील मो या िश ा िनयम सात मधील तरतुद नुसार
कायालयीन आदे श ब.नांवशमनपा/ साूिव/आःथा-४/७९३६/१३ द. २०.०७.२०१३ अ वये सेवेतन
ू स
व नंतर

यांचे

नस यामुळे

दनांक १५.०३.२०१४ रोजी िनधन झालेले अस यामुळे व

यां या कुटंू बात

करण्यात आले होते

यां या िशवाय कोणीह कमावणारा

यां या कुटंू बावर उपासमार ची वेळ आलेली आहे क रता सहानुभुती या व माणुसक या

कर म िलपीक यां या जागेवर

ने सेवा िनवृ

य

ीकोणातुन कै. ौी स यद महे मुद स.

यांचा

मुलगा नामे स. लायख िपता स. महे मुद यांना अनुकंपा धत वर नेमणुक करण्यास ह मनपा सव साधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते,व
हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.
सुचक :- श फ अहे मद कुरे शी २) अ.स ार अ.गफुर

अनुमोदक:- हिसना बेगम साबेर चाऊस,आनंद च हाण, सौ.सुदशना खोमणे
ूशास कय टपपणी

स यद महे मुद स. कर म हे मनपा कायालयात िलपीक या पदावर कायरत होते.
साूिव/आःथा-4/7976/2013

द.20.0.2013

या

आदे शा वये

द.20.07.2013

स

ने

यांना कायालयीन आदे श ब.नांवाशमनपा/
सेवािनवृत

करण्यात

आले.

संबंिधताचे

द.15.03.2014 रोजी िनधन झाले. संबांिधत हे दनांक 17.08.2012 पासुन कोण याह ूकारची मौखीक अथवा लेखी सुचना कंवा रजेचा
अज सादर न करता िवनापरवानगी अनिधकृ त र या कामावर गैरहजर अस याचा ूा
पासुनच

यां या कत याबाबत एकिन

अहवाल व

नस याचे तसेच संबिं धतास वारं वार संधी दे ऊनह

यां या संपुण सेवा कालावधीतील िनयु

याचे वतनात कोणतीच सुधारण होत नस याने

संबंिधतास महानगरपािलका सेवेत ठे वणे मनपा या हतोच नस यामुळे मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम 1949 चे कलम 56 अ वये सेवेतून
बडतफ करण्यात येईल, अशी नोट स बजावण्यात आली होती. परं तु संबंिधताने सदर ल नोट सी या अनुषगांने कोण याह ूकारचा खुलासा
सादर केला नस यामुळे संबंधीतास िनलंिबत करण्यात आले होते. िनलंबन ूकरणी संबंिधता िव
संबंिधतास

ापन व दोषारोप जोडपऽ 1 ते 4 बजावण्यात आले.

दोषारोप मा य केले होते.

द िवभागीय चौकशी आरं िभण्यासाठ

याअनुषंगाने संबंिधतांनी खुलासा सादर क न

यां यावर ठे वण्यात आलेले

(२७)
यामुळे संबंिधता या एकुण सेवा कालावधीचा िवचार करता उपरो

ूमाणे संबंिधतास वारं वार संधी दे ऊनह

यां या वतनात

कोणतीह सुधारणा झा याने दसुन येत नस यामुळे तसेच संबंिधतास मनपा सेवेत ठे वणे मनपा या हताचे नस यामुळे महारा

नागर

सेवा (िशःत व अिपल) िनयम 1979 िनयम भाग 3 (िश ा आ ण िशःतभंग िवषयक ूािधकरणे) िनयम 5 (1) मधील मो या िश ा
िनयम सात मधील तरतुद नुसार
कायालयीन आदे श ब.नांवशमनपा/साूिव/आःथा-4/7936/13 द.20.07.2013 अ वये द.20.07.2013 पासून सेवेतून स
सेवा िनवृ

करण्यात आले आहे .

महारा

मंऽालय मुंबई-32 द.22 ऑगःट 2005 नुसार केवळ सेवेत कायरत असतांना दवंगत झाले या गट क व ड
ू
कुटिबयां
नाच अनुकंपा िनयु

सेवािनवृ

या कमचा-यां या पाऽ

अनु ेय आहे . ौी स. महे मुद स. क रम, िलपीक यांना द.20.07.2013 रोजी स

आलेले आहे . िलपीक या संवगातील सेवािनवृ
तरतुद नाह .

ने

शासन सामा य ूशासन िवभाग शासन िनणय बमांक अकंपा-1004/ू.ब.51/2004/आठ

अथवा स

ौी स. महे मुद स. क रम, िलपीक यांना

ने सेवािनवृ

ने सेवािनवृ

करण्यात

केले या कमचा-यां या पा यास अनुकंपा त वावर नेमणूक दे ण्याची

द.20.07.2013 रोजी स

ने सेवािनवृ

करण्यात आले होते. व

के यानंतर जवळपास 1 वष 8 म ह यानंतर द.15.03.2014 रोजी मृ यू पावले आहे त. क रता

यांना स

ने

यां या पा यास अनुकंपा धत वर

नेमणूक दे ण्याची तरतुद नाह .
श फ अहे मद कुरे शी

महानगरपािलके या सेवेत कायरत असतांना
यांचे
आहे त

आयु

या कमचा-यांना

कुंटंू िबयाचा सहानुभूतीपूवक िवचार क न
यामूळे या ूःतावास मा यता

अकाली मृ यू झाले या आहे अशा कमचा-

यां या पा याना अनुकंपाधत वर मनपा सेवेत घेतलेले

दे ण्यात यावी.

महानगरपािलका अिधिनयमात व शासन िनणयात िलपीक या संवगातील सेवािनवृ
सेवािनवृ

केले या कमचा-यां या पा यास अनुकंपा त वावर

अथवा स

ने

नेमणूक दे ण्याची तरतुद नाह . यामूळे

ूःतावानुसार सबंिधत कमचा-या या पा यास अनुकंपाधत वर नेमणूका दे ता येणार .
श फ अहे मद कुरे शी

सवसाधारण सभेस

ठराव घेण्याचे अिधकार आहे आ ह ूःतावास मा यता दे तो.

महापौर

स.सदःयाचा ूःताव मंजरु करण्यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी ठरावा ूमाणे कायवाह करावी व हा
ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.

ठराव ब. ९३

ठराव

कै. ौी स यद महे मुद स. कर म हे मनपाकेत िलपीक या पदावर कायरत होते. संबंधीतास नागर सेवा (िशःत व अिपल)
िनयम १९७९ िनयम भाग ३ (िश ा आ ण िशःतभंग िवषयक ूािधकरणे) िनयम ५ (१) मधील मो या िश ा िनयम सात मधील
तरतुद नुसार कायालयीन आदे श ब.नांवशमनपा/ साूिव/आःथा-४/७९३६/१३
करण्यात आले होते
कमावणारा य

व नंतर

नस यामुळे

द. २०.०७.२०१३ अ वये सेवेतून स

यांचे दनांक १५.०३.२०१४ रोजी िनधन झालेले अस यामुळे व

यां या कुटंू बात

यां या िशवाय कोणीह

यां या कुटंू बावर उपासमार ची वेळ आलेली आहे क रता सहानुभुती या व माणुसक या

स यद महे मुद स. कर म िलपीक यां या जागेवर

ने सेवा िनवृ
ीकोणातुन कै. ौी

यांचा मुलगा नामे स. लायख िपता स. महे मद
ु यांना अनुकंपा धत वर नेमणुक करण्यास

ह मनपा सव साधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते, आयु ानी ठरावा ूमाणे कायवाह करावी व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात
येतो.
िवषय ब. ६

ूःताव

द.११.११.२०१५ रोजी ःवयंवर ूित ान व नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यां या संयु

या गायनाचा सांःकृ तीक कायबमास नांदेड महानगरपािलकेतफ

.५०,०००/- पयत खचास काय र मा यता दे णे

सुचक :- स.िवरििसंघ गाड वाले
महापौर

िव माने आयो जत दवाळ पहाट
बाबत.

अनुमोदक :- श फ अहे मद कुरे शी
स.सदःयांचा ूःताव मंजरु करण्यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.

ठराव ब.९४

ठराव

द.११.११.२०१५ रोजी ःवयंवर ूित ान व नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यां या संयु
या गायनाचा सांःकृ तीक कायबमास नांदेड महानगरपािलकेतफ

िव माने आयो जत दवाळ पहाट

.५०,०००/- पयत खचास काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह

नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.
िवषय ब. ७

ूःताव
नांवामनपा ह द तील ॄ हपुर येथील िबएसयुपी अंतगत कामाची चचा करणे

सुचक :- अ.हबीब अ दल
ु र हम बागवान

अ.हबीब

अनुमोदक :- शेख हबीब

ॄ हपुर भागात सहा म हण्यापासुन िबएसयुपीचे कामे का बंद आहे . कामे मंजरु असूनप
पुण का कर त नाह . ते िव हत कालावधीत

मा हती दे ण्यात यावी.

काम पुण कर त नस यामूळे

संबंिधत कऽाटदार कामे

यांना कंती दं ड आकारण्यात आला याची

(२८)
आयु

ॄ हपुर भागात िबएसयुपी योजने अतगत करावयाचे कामासाठ स लागार

हणून अिपल कं सलटटसी यांची नेमणूक

करण्यात आलेली असून अिपल क सलटं टसीचा अहवाल आ यािशवाय आपणास यािवषयावर चचा करता येणार नाह .
अिपल क स.याचे ओिपिनयमन घेवून पुढ ल कायवाह करण्यात येईल.
अ.हबीब

सहा म हण्यापासुन कामे का

बदं आहे त, सहा म हण्यापासुन

ओिपनयन का घेण्यात आलेले नाह .याचा खुलासा

अ.स ार

मलिनःसारण लाइन टाकया या संदभात वाद होत आहे .

आयु

ॄ हपुर भागातील िबएसयुपीचया कामाची ःथळ पाहणी क न जी जी

करण्यात यावा.

तीन
महापौर

म हण्यात पुण करण्याचा ूय

करण्यात येईल.

आयु ांनी ॄ हपुर भागात िबएसयुपी योजने अंतगत
िव हत

ठराव ब.९५
आयु

चालू असले या कामाची ःथळ पाहणी क न अधवट कामे

कालावधीत कामे पुण करण्यासाठ संबंिधत कऽाटदारास िनदष
ठराव

नांवामनपा नांदेड यांनी

कामे करणे आववँयक आहे ती कामे ये या

ॄ हपुर येथे िबएसयुपी अंतगत

ावते.

चालू असले या घराचे बांधकामाची व मुलभूत नागर

सुिवधाचे कामाची ःथळ पाहणी क न जी अधवट कामे आहे त ती तातड ने तीन म हण्या या आंत

पुण करण्यासाठ संबंिधत

कऽाटदाराना

आदे िशत करण्यात यावे असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.
िवशेष बाब
िवरििसंघ गाड वाले

सालसन २००८ म ये महासभा,

हणून आय या वेळेस घेण्यात आलेला तातड चा ूःताव
ःथायी सिमती सभा ,िवशेष सिम या/ूभाग सिमती सभेकर ता उप ःथत असणा-या

नगरसेवकांना व अिधकार कमचा-यांना अ पोपहर
ल ात घेता सदर ल खचाची मयादा कमी पडत आहे

खचाची जी मयादा ठरवुन दली होती परं तु स याची महागाई
यामूळे महासभेसाठ

१५,०००/- व िवशेष सिमती सभा / ूभाग सिमती सभेकर ता

..२५,०००/- ःथायी सिमती सभेकर ता

.१०,०००/-याूमाणे खचाची मयादा करण्यास

मा यता दे ण्यात यावी व सदर ल खच हा नगरसिचव यांना दे ण्यात आले या अमीम र कमेतून खच करण्यास
मा यता दे ण्यात यावी.
अ.स ार

ौी िवरे ििसंघ गाड वाले यांनी जो ूःताव मांडला

महापौर

ौी िवरििसंघ गाड वाली यांनी मांडलेला ूःताव मंजरु करण्यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.

ठराव ब.९६

यास माझे अनुमोदन आहे .

ठराव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती सभा दनांक २९.०३.२००८ ठराव बं. ३३० अ वये सव साधारण सभेत

अ पोपहारा क रता

. १०,०००/- ूित सभा, ःथायी सिमती सभेत

. ६,०००/- ूित सभा, व िवशेष सिम या ूित सभा

पये ४,०००/- या

ूमाणे खच करण्यासाठ मा यता दली होती. तथािप, मनपा सव साधारण सभा अथवा िवशेष सभा अस यास सदर ल सभेस उप ःथत
असले या स. सदःय/सदःया, सव िवभाग ूमुख, कायदा सु यवःथा राखण्यासाठ बोलिवण्यात आले या पोलीस अिधकार कमचार यांना
अ पोपहार पुरिवण्यात येत अस यामूळे
मयादा अ पोपहारास

स याचे बाजारातील अ पोपहाराचे दर ल ात घेता वर ल ूमाणे िन

कमी पडत आहे त.

यामुळे खालील ूमाणे महानगरपािलका सभा

१५,०००/-, िवशेष / ूभाग सिमती या सभा

त करण्यात आलेली खचाची

पये २५,०००/-, ःथायी सिमती सभा

पये

पये १०,०००/- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील संिवधािनक सभेस उप ःथत राहणा-

या सं,सदःयांना ,अिधकार व कमचा-याना अ पोपहार पुरिवण्यासाठ

खचाची मयादा िन

त करण्यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा

सवानुमते दे ते तसेच नगरसिचव यांना दे ण्यात आले या ःथायी अमीम र कमेतून खच करण्याची ूशासक य मा यता दे ण्यात येते. व हा
ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.
महापौर

आज या सभेचे कामकाज संप यामूळे आजची सभा संप याचे जा हर करण्यात येते. शेवट रा िगत
ःवा र त/नगरसिचव,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

हणण्यात आले.

ःवा र त/महापौर,
.नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

