नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड
सव साधारण सभा

शिनवार द. ३१.१०.२०१५ रोजी दपार
३.०० वा. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची सवसाधारण सभा महानगरपािलके या
ु

शंकररावजी च हाण सभागृहात भर व यात आली होती.

उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र क न सदर सभेस खालील म.न.पा. सदःय उप ःथत होते.
मा.सौ.शैलजा कशोर ःवामी, महापौर
सवौी ौीमती/
कुरे शी श फ अहे मद

कदम गंगाबाई नारायणराव

क याणकर बालाजी द राव

सातोलीकर ौीिनवास आश ना

पवळे उमेश दे वराव

कोकाटे नागाबाई भुजग
ं राव

कंठे वाड स वता मारोतराव

बयाणी ू वण बालाूसाद

च हाण आनंद शंकरराव

फा ख अली खा इिलयाज खॉ

मुंढे शांता मोतीराम

क याणकर बालाजी दे वदासराव

भवरे कशोर दामोधर

खेडकर ूमोद मुरलीधरराव

कनकदं ड मो हनी महे शराव

वाजेदा तबसुम अथरअली खा

स.जानी म.कासीम

मोकले सोनाबाई रामचंि

पोकणा नवलकुमार ओमूकाश

गुरम वनयकुमार जग दश

ौ दा सुिशल च हाण

गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ

उमरे कर अशोक रावण

मु दराज कमलबाई रामःवामी

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

र जयाबेगम अयुबखान

सिलमा बेगम नु

गाडगे शंकर जयवंतराव

लाखान

दे शमूख वैशाली िमिलंद

दे शमूख बाळासाहे ब गंगाधराव

स.इतरत फातेम स.मजहर हसे
ु न

गफारखान गुलाम महमंद खान

धबाळे गणपत गुणाजी

यादव तुळजाराम गणेशलाल

नवाब गु िमतिसंघ ब-यामिसंघ

राओऽे संिगता पृ वीराज

िगल सर जतिसंध पंजाबिसंघ

अ.हबीब अ.र हम बागवान

बपाशा बेगम स.विलओ द न

अ.फिसया फरदोस

अ.स ार अ.गफुर

असीयाबेगम अ.हबीब बागवान

स.शेर अली स.महे बुब अली

इशरत फातेम अ.शमीम

कुरे शी चॉदपाशा खाजा

तबसुम बेगम अ.समद

फा ख हसे
ु न कािसम साब

राखेवार सितष शेष पा

ज कया बेगम स.मुखतार

गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल

चाऊस हिसना बेगम साबेर

अ.लितफ अ.म जद

खोमणे सुदशना महे श

बावजीर शेख

रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह

अ नपुणा ज मुिसंह ठाकूर

कशोर यादव

हबीब शेख अ द ु ला

गायकवाड वैजयंती िभमराव

मोरे संजय गंगाधरराव

अिभषेक सौदे

काकडे िसंधू पांडूरं ग

दे शमूख मंगला गजानन

ूा.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

अल केसर हसन बन उमेद

काबरा रामनारायण रामदे व
सभे या अ य ःथानी मा. महापौर सौ.शैलजा कशोर ःवामी, या हो या. तसेच ौी सुशील खोडवेकर, आयु , ौी र ाकर
वाघमारे , उपआयु ,(पाणी पुरवठा ),ौी ू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,

ौी सुमीव अंधारे , अिभयंता

बएसयुपी, ौी िगर ष कदम, का.अिभयंता सा.बा. व. डॉ.ौी रईसो द न, पशु वै कय अिधकार , ौी रईस पाशा, अ नीशमन अिधकार व
महानगरपािलकेचे सव सहायक आयु / े ऽय अिधकार

व

इतर सव वभाग ूमुख उप ःथत होते.

सुरवातीस नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामु हक िगत

हण यात आले.

(२)
कशोर यादव

त कािलन

नांदेड नगरपािलकेचे अ य

व

मा या ूभागातील जे

सामा जक,राज कय कायकत ौी

नरिपालजी बरारा यांचे नुकतेच अ पशा: आजाराने द:ु खद िनधन झालेले अस यामूळे
ौ दांजली अपण कर याचा ूःताव आहे

रामनारायणजी काबरा

नांदेड नगरपािलकेचे माजी अ य
नगरपािलकेचे अ य

यास मा यता दे यात यावी.

ौी नरिपाल बरारा यांचे नुकतेच द:ु खद िनधन झालेले आहे , ते नांदेड

असतांना मीह

अ यंत धडाड चे कायकत होते,

यांना भावपुण

यावेळ

नगरसेवक होतो

यांचे काम आ ह

पा हलेले आहे . ते

यांचा नांदेड शहरा या वकास कामात मोठा हातभार लागलेला आहे

यांना

मा या प ा या वतीने व मा यावतीने भावपुण ौ दांजली
ूमोद खेडकर

त कािलन नांदेड नगरपािलकेचे माजी अ य

कै.नरिपाल बरारा यांचे शहर वकास कामात मोठे योगदान

रा हलेले आहे , तसेच शहरात हॉक गो ड कप, बकेट,कुःती
आनंद च हण

यांचा मोठा सहभाग रहात अस

कै.नरिपाल बरारा हे त कािलन नांदेड नगरपािलकेचे नगरा य
याचे बरोबर मला काम कर याची संधी िमळाली
अिधका-यांना कमचा-यांना

उमेश च हाण

ब

अशा व वध खेळा या ःपधाचे आयोजनातह

यांना आम या िशवसेना प ा तफ भावपुण ौ दांजली .
असतांना मी

नगरपािलकेचा उपा य

अस यामूळे

यांची ूशासनावर मजबुत पकड होती. नगरपािलकेत उ कृ

स, दे याचा उपबमह सु

ौ दांजली,

कै.नरिपाल बरारा यांना दोन वेळेस नगरा य

केला होता

नपा

अशा थोर ने यास आम या प ातफ भावपुण

हो याचा मान िमळाला, ते नांदेड नगरपािलकेचे अ य

असतांना सव प ा या नगरसेवकांना व ासात घेवून वकास कामाचे िनणय घेत होते. यांना नगरपािलकेने
अिधकार व कमचार मानत होते

यां या नगरा य

काळातच

१८६ रोजंदार कमचार कायम झालेले

आहे त. यांना आम या प ा या वतीने भावपुण ौ दांजली
सर जतिसंघ िगल

त कािलन नांदेड नगरपािलकेचे अ य
नगरपािलकेचे अ य

असतांना

याचे

गृहमंऽी कै.बुटािसंघजी यांचेशी खुप

वरििसंघ गाड वाले

आली. यांचे

बडा

कै.नरिपाल बरारा यांचे अ पशा आजाराने द:ु खद िनधन झालेले आहे . ते

त कािलन महारा

रा याचे मु यमंऽी कै.शंकररावजी च हाण, त कािलन कि य

ज हाळयाचे संबंध अस यामूळे

ेऽातह मोठे योगदान रा हलेले आहे .

यांना शहरात अनेक

वकासाची कामे करता

यांना माझी भावपुण ौ दांजली

सव प ाचेतीने नांदेड नगरपािलकेचे माजी नगरा य

कै.नरिपालजी बरारा यांना ौ दांजली अपण

कर यात यावी.
महापौर

त कािलन नांदेड नगरपािलकेचे माजी नगरा य

कै.नरिपालजी बरारा यांना भावपुण ौ दांजली अपण

कर यात येते.
ठराव ब.५७

ठराव

त कािलन नांदेड नगरपािलकेचे अ य , सामा जक कायकत व बडा ूेमी कै.नरे िपालजी बरारा यांचे नुकतेच द:ु खद िनधन

झालेले अस यामूळे

यांना ह नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा भावपुण ौदांजली अपण करते. तसेच

कुंटंु बयावर ओढावले या द:ु खात सहभागी होते.

बालाजी क याणकर

गोकुळनगर भागात १८ गाईचा मृ यू झालेला अस यामूळे

या भागातील नागर कां या मनात मोठा

यां या
संॅम

िनमाण झालेला आहे ,मृत गाईचे पोःटमाटम कर यात आलेले असून पोःटमाटम रपोट काय आलेला आहे

याचा खुलासा कर यात यावा.
गफार खान

गाईचा इँयु मह वाचा नाह . शासनाने एलबीट

बंद केलेली अस यामूळे महानगरपािलकेची आिथक

प रःथीती डबघाईस आलेली आहे . ूभागात कोण याह ूकारची कामे होत नाह

ःवे छा िनधीची कामे

होत नाह . उ प न वाढ वर व वकास कामाबाबत चचा कर यात यावी.
वनय गुरम

गाईचा इँयु मह वाचा आहे . नागर कांम ये मोठा गैरसमज िनमाण झालेला आहे

यामूळे

यावर ूभम

चचा कर यात यावी.
सुदशना खोमणे

शहरातील फ

गोकुळनगर भागातच गायीचा मृ यू होत आहे .एकाच भागात गायीचा मृ यू होत

अस यामूळे नागर काचे मनात

संशयाचे वातावरण िनमाण होत आहे .

यामूळे गोकुळनगर भागातच

गायीचा मृ यू का होत आहे पोःटमॅटचा काय रपोट आलेला आहे याचा खुलासा कर यात यावा.
वरििसंघ गाड वाले

वरोधी प ने याची गाईचा ू

उप ःथत केलेला आहे . या संदभात वृ पऽातह बात या ूिस द होत

आहे .

गोकुळनगर भागातच गाईचा मृ यू का होत आहे याचा खुलासा होणे आवँयक आहे ,खुलासा कर यात
यावा.
उमेश च हाण

शहरातील फ

गोकुळनगर भागातच मृ यू होत आहे . याचे कारण

लॉःट क या कॅर बॅग खा यामूळे

वचारले असता िशळे अ न व

गायीचा मृ यू झाला अस याचे सांग यात येत आहे . ह खुप गंिभर

बाब आहे .िशळे व लाःट कचे अ न खा यामूळे इतर ूा याचा जसे डु करे बक-या यांचा मृ यू झालेला आहे
काय याची मा हती दे यात यावी. मृत गायीचा दाखला असणे आवँयक आहे ,मृत गायीचा
काय ,गायीचा मृ यू कशामूळे झाला यांचा खुलासा कर यात यावा.

दाखला आहे

(३)
अशोक उमरे कर

गाय हा जीव आहे गायी या दाख याची आवँयकता नाह . गोह या बद कायदा लागू झालेला आहे

एकाच भागात

गायीचा मृ यू होत अस यामूळे नागर कात मोठा संॅम िनमाण झालेला असून नागर कांचा संॅम दरु कर यासाठ

आयु

गायीचा मृ यू कशा मूळे होत आहे पोःटमॅटमचा काय रपोट आलेला आहे याचा खुलासा कर यात यावा.

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ३०९ म ये शहरातील मृत जनावरा या बाबतीत महानगरपािलकेने

करावयाची कायवाह िन

त केलेली असून

याम ये १) शहरात मेले या जनावराची ूेते हल व यासाठ

तरतूद करणे हे आयु ांचे कत य असेल.२)जनावरा या मालकाने मेले या जनावराची मा हती तीन तासाचे
आंत महानगरपािलके या आरो य वभागास

ावयास पा हजे ३) नगरपािलके या

ू येक जनावरा या ूेताब दल जनावराचे ूेत हल व यासाठ आयु

कमचा-याने हल वले या

ठर वल अशा र कमे इतक

जनावरा या मालकाने दली पा हजे कंवा जनावराचे मालक मा हत नसेल तर जागे या
कंवा

या

य

चे ता यात जागा आहे

यांनी

य

फस

भोगवटादाराने

ने फस दली पा हजे अशी तरतूद असून

याूमाणे

ूशासनाने कायवाह केलेली आहे .शहरातील नागर कां या जनावराची दे खभाल, जतन व संगोपन कर याची
जबाबदार महानगरपािलकेची नाह असे मला वाटते. गोकुळनगर भागात

या सहा गायीचा मु यू झाला

यापैक ४ गायीचे शव व छे दन कर यात आले व रोग िनदान ूयोग शाळा यांचा अहवाल ूा
असून या गायीचा मृ यू तीवृ

मीनल पेशीमधील आ ल

झालेला

वषार वाढणे या कारणाने झा याचा अहवाल

दलेला आहे .एका गायी या मालकांनी शव व छे दन कर यास नकार दलेला आहे . एक अहवाल अूा
आहे .
दपकिसंह रावत

आयु ांनी महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३०९ ूमाणे कायवाह

केली अस याचे सांिगतले

आहे .परं तु िशवाजीनगर भागातील औ ोिगक वसाहतीत कुरकुरे , आलू िच स ,बेकर चे लहान लहान कारखाने
असून या कारखा यातील िशळे , बुरशीयु
अस यामूळे संबंिधत कारखा या व
उपआयु ांनी काय कायवाह केली.

कुजलेले व नासलेले

अ न रः यावर नालीत टाक यात येत

द महानगरपािलकेतील ःव छता िन र क,

े ऽय अिधकार , ूभार

यांना नोट सा दे यात आले या आहे त काय. यवसायाकर ता ना हरकत

ूमाणपऽ, बांधकाम परवानगी दलेली आहे काय, गाई या मृ यूस फ
सपूण भारतात गोह या बंद कायदा लागू झालेला असुन फ

संबंिधत अिधकार जबाबदार आहे त

गोकुळनगर भागातीलच

गाईचा मृ यू होत

अस याने नागर कां या मनात िभतीचे व संशयाचे वातावरण िनमाण झालेले आहे . स या शहरातील
वातावरण चांगले आहे परं तु गायी या मृ यू मूळे वातावरण खराब हो याची श यता नाकारता येत
नाह .अिधकार कमचार मंगळवार
वनंती आहे

व वध भागात साफसफाईची मो हम राब वते,माझी आयु

क , गोकुळनगर भागातह

साफसफाईची

वशेष मो हम राब व यात यावी. िशवाजीनगर

औ ोिगक वसाहतीत जे लघुउ ोजक खा या या वःतु कुरकरे , बेकर , बन वतात
कर यात यावी.िसल कर यात यावे.

साहे बांना

यांचे व

द कायवाह

यांचे ना हरकत ूमाणपऽ र द कर यात यावे. तेथे बांधकाम

परवानगी दे याचे बंद कर यात यावे.
रामनारायणजी काबरा

कलम ३०९ ूमाणे मृत पावले या जनावरां या ूेताची

व हे वाट लावली अस याचे आयु ानी सांिगतले

आहे ते ठक आहे परं तु शहरातील मोकाट जनावरांचा बंदोबःत का होत नाह .

या गायी मृत पावत आहे

याबाबत पोिलसांना कळ वले आहे काय संबंिधत गायी या मालकास कळ व यात आलेले आहे काय ,

एकाच भागात गायीचा मृ यू होत अस यामूळे नागार काम ये संताप आहे यामूळे शहरातील प र ःथती
बघडे ल याचा

वचार कर यात यावा. एकाच भागात गायीचा मृ यू का होत आहे याची चौकशी करणे

आवँयक आहे .
संजय मोरे

गोकुळनगर भागात

या गायीचा मृ यू झाला तो केवळ िशळे अ न व लॉःट क या कॅर बॅक खा यामूळे

झालेला आहे .

साफसफाई या कामावर कोणाचेह िनयंऽण रा हलेले नाह . शहरातील १५-१५ दवस जमा झालेला कचरा उचल या जात
नाह .आयु

साहे बांना

वनंती

आहे

क ,साफसफाई या

यावा. लॉःट क या कॅर बॅग वापरावर बंद असतांनाह
व

सर जतिसंघ िगल

द कायवाह कर यात यावी.

ौी दपकिसंह रावत यांनी फ

कामावर

दकानदार
ु

िनयऽण

ठे वून

यांना काह ह

गोकुळनगर भागातच गायीचा मृ यू का होत आहे . असा ू

झालेले नाह . ौी

कचरा

उचल यात

लॉःट कचे कॅर बॅक म ये सामान दे त आहे .

क न यामूळे शहरातील वातावरण खराब हो याची श यता वत वली आहे . गु

राहतात

िनयिमत

उप ःथत

दारा भागात 40-50

याचे

गायी

दपकिसंह रावत यांनी सांिगत या ूमाणे िशळे व खराब अ न,

लॉःट क या कॅर बॅग खा यामूळे गायीचा मृ यू झालेला आहे

यास महानगरपािलकेचे ःव छता िन र क,

े ऽय

अिधकार हे च जबाबदार आहे . महानगरपािलका साफसफाईम ये कमी पडत आहे . साफसफाई िनयिमत झाली

उमेश च हाण

पा हजे. व असे ूकार घडू नये.शहरातील वातावरण खराब होणार नाह याची द ता घे यात यावी.

शहरातील साफसफाईचे काम

ू ड कपनीला दे यात आलेले असून
एटझे

यांचेकडू न शहरातील साफसफाई

ू ड कंपनीकडे
चांगली होत नाह . या सदभात वारं वार तबार केलेली आहे परं तु कायवाह होत नाह . एटझे

(४)
साफसफाईचे

कमचार

,गोकुळनगरातील

कमी

अस याचे

सांग यात

हमलापुरा या झोपडपट

येते.

आंबेडकरनगर,

नई

आबाद ,

भागात कच-याचे ढग जमा झालेले

िशवाजीनगर

आहे .या भागात वशेष

साफसफाईची मो हम राबवून सव कचरा उचल यात यावा.िशळे बुरशी यु अ न खा यामूळेच गोकुळनगर
भागातील गायींचा मृ यू झालेला आहे . इतर भागात गायीचा मृ यू झालेला नाह .
स.शेर अली

दे गलूर नाका, खुदवईनगर, गु

दार भागात गायी राहतात

यांना काह ह

झालेले नाह . गोकुळनगर

भागातील इडःश यल ए रयात लहान लहान कारखाने आहे त अ य साय लीनस आहे . या कारखा यातील
िनघणारा कचरा, केिमकल खा यामूळे गायीचा मृ यू होत आहे .
सुंदरलाल गु खुदे

जू या भागातह गायी आहे त

याना काह झालेले नाह .िशळे अ न खा यामूळे गायी मरत नाह परं तु

लॉःट क या कॅर बॅक खा यामूळे गायी मरतात असा अनुभव आहे
वनय गुरम

यावे.गायीचे मृ यूस कोण कारणीभूत आहे

गोकुळनगर भागात व

यामूळे

याची चौकशीक न संबिधता व

लॉःट वर िनयंऽण ठे व यात
द कायवाह कर यात यावी.

या ठकाणी भरत असले या आठवाड बाजारात ५० मायबान पे ा कमी

लॉःट क या बॅगा नालीत व रः यावर, मोकळया जागेत पडले या दसून येतात या सव

जाड या

लॉःट क या

कॅर बॅग उचल यात या यात. ौी दपकिसंह रावत यांनी सांिगत याूमाणे िशवाजीनगर इं डःश यल भागातील
ःमॉल ःकेल इं डःश ज आहे त या इडःश यम ये पॅक गकर ता वापर यात येणारे
रः यावर व कारखा यासमोर टाक यात येते. हे
आहे . या कारखानदारा व

द कायवाह

उचललला पा हजे पंरतु तो ८-८
साफसफाई या कामाकडे ल

लाःट क गायी खातात व

कर यात यावी.

लॉःट क मोठया ूमाणात
यामूळे गायीचा मृ यू होत

लॉःट क कॅर बॅक ,िनघणारा कचरा िनयिमत

दवस उचल यात येत नाह .आयु

साहे बाना

वनंती आहे

क,

दे यात यावे. शहरात मोकाट फरणा-या जनावरावर कायवाह कर याचे व

यांना कोडवाडयात टाक याचे अिधकार महानगरपािलकेस आहे .शहरातील मोकाट जनावरांना पाबंद
कर यात यावे . ःमाल ःकेल इडःश ज व

द काय कायवाह कर यात येणार आहे याचा खुलासा कर यात

यावा.
वरििसंघ गाड वाले

आयु

साहे बानी कलम ३०९ नुसार शहरात मृत पावले या जनावरा या ूेताची

जबाबदार

व हे वाट लाव याची

महानगरपािलकेची अस याचे सांिगतले. नागर काची एकच भावना आहे क ,शहरातील फ

गोकूळनगर भागातच गायीचा मृ यू का होत आहे याम ये ूशासनाची काह चुक आहे काय हे पाहणे
आवँयक आहे . शहरात अशा ूकार या घटना असेल तर

यावर उपाय योजना कर याची जबाबदार

ूशासनाची नगरसेवकांची आहे . तसेच जे जनावरे पाळतात

याची सु दा आहे .

शहरात मोकाट न सोडता घर च चारापाणी क न
नाह . असे ूकार होत असतील स

याचे जतन व संगोपन केले

यांनी आपली जनावरे
तर असे ूकार घडणार

ने कायवाह कर यात यावी. यापुढे अशा घटना घडणार नाह याची

द ता घे यात यावी.
संजय मोरे

लॉःट क या बॅक ,कचरा-याचे ढग जमा झालेले आहे ते उचल यात येणार आहे कंवा नाह

जागो जागी

याचा खुलासा कर यात यावा
ूमोद खेडकर

ौी अजय

बसेन हे महापौर असतांना

यांनी शहरातील वेडे व मनो

कर याचा िनणय धेतला होता शहरातील मोकाट जनावरे पकडू न

बीओट त वावर िन वदा काढ यात यावा व

ण

णासाठ

दवाखाना सु

यांना क डवाडयात टाक यासाठ साठ

यांचे माफत शहरातील मोकाट जनावराचां बदोबःत कर यात

यावा जेणे क न शहरातील वातावरण खराब होणार नाह .
डॉ.क णा जमदाडे

शहरातील मेलेले जनावराची ूेते उचलून

याची

हलेवाट लाव याची जबाबदार

महानगरपािलकेची

अस याची मा हती दे यात आली परं तु जनावराचे मालकाची काह जबाबदार आहे कंवा नाह . ते आपली
जनावरे , डू करे

मोकाट सोडू न दे तात आ ण हे जनावरे , डु करे मु य

रः यावर येवून मोकाट फरतात,

रः यावर बसतात यामूळे वाहतुक स अडथळा िनमाण होवून अपघात होत आहे . जनावर
जबाबदार आहे

मालकाची काह

कंवा नाह जनावराचे मालक आपली जनावरे मोकाट सोड त असेल तर

यांचे

व

द

कायवाह कर याची मनपा अिधिनयमात काह तरतूद आहे कंवा नाह याचा खुलासा कर यात यावा.
बालाजी क याणकर

फ

गोकुळनगर भागातीलच गायींचा मृ यू होत आहे हा खुप गंिभर

वषय आहे यामूळे शहरातील

वातावरण खराब होत आहे .यावर महानगरपािलका काय उपाय योजना करणार आहे , याचा खुलासा कर यात
यावा.शहरातील मोकाट जनावरांचा बंदोबःत कर यासाठ

ू ड कंपनी
क डवाडे चालू कर यात यावे. एटझे

साफसफाईची कामे कर त नसेल तर महानगरपािलके या मजुरांमाफत कर यात यावी.
महापौर

स. सदःयां या भावना ल ात घेवून

आयु

दे शाचे पंतूधानानी ःव छता भारत अिभयांन सु

आयु ांनी केले या कायवाह चा खुलासा कर यात यावा.
केले असून

ूितसाद दे त आहे . नांदेड वाघाळा शहर महागनरपािलकेमाफतह

यास दे शातील नागर क मोठया
अिधकार व कमचा-यां या

ूमाणात

(५)
माफत ःव छ भारत अिभयान राब व यात असून दर म ह या या दस
ु -या व चौ या मंगळवार शहरातील

व वध भागात साफसफाईची वशेष मो हम राब व यात येते. शहरात मोठया ूमाणात ओपन ःपेसेस असून

या ओपन ःपेसम ये

प रसरातील नागर क कचरा टाकतात

व घरातील सांडपाणी सोडतात यामूळे

प रसरात अःव छता िनमाण होवून डासाचे ूमाणे वाढत आहे . या सव खाजगी ओपनःपेस मधील कचरा
उचल यास महानगरपािलकेतील यंऽणा कमी पडत आहे .

यामूळे भारत ःव छता अिभयान अंतगत

शहरातील नागर कांनी आपआप या प रसरातील साफसफाईकर ता सहभाग न द वणे आवँयक आहे . माझी
स.सदःयांना

वनंती आहे

आठवडयातून पंधरा

क

आप या ूभागातील नागर कांची

दवसातून एक

टम तयार क न

दवस ूभागात साफसफाईची मो हम राबवावी. या मो हमेसाठ

महानगरपािलकेकडू न आवँयक ते सव तोपर सहकाय कर यात येईल. महारा
महानगरािलकांना घनकचरा

यवःथापन अंतगत कच-याची

आराखडा तयार कर यासाठ स

याचे माफत

आदे श दलेले आहे . लवकरच

शासनाने रा यातील २६

व हे वाट लावणेसाठ
घनकचरा

ूक पाचा स वःतर

यवःथापना स वःतर

ूक प

अहवाल सव सदःयां या सुचनांचा समावेश क न तो सवसाधारण सभेत सादर कर यात येईल.कि शासनाने
ूितमानसी

.२५६ या ूमाणे १४

या

व

आयोगाचा १५ कोट चा िनधी

वतर त केलेला असून या

िनधीतून ५० ट के खच हा ःव छत भारत अिभयानाकर ता खच करावा असे

कि शासनाचे आदे श आहे त.

ौी दपकिसंह रावत, ौी बालाजी क याणकर, ौी िगल, ौी गाड वाले, ौी गुरम ौी शेर अली
स.सदःयांनी आप या ितवृ भावना

य

व इतर

केले या आहे त.एकाच भागात गाईचा मृ यू का होत आहे त याची

शहािनशा क न यापुढे अशा धटना घडणार नाह याची द ता घे यात येईल.
वनय गुरम

मा या ूभागात ओपन ःपेस असून या ओपन ःपेस म ये मोठया ूमाणात कचरा व धाण पाणी जमा होत
अस यामूळे या लाट मालका वर द कायवाह कर यासाठ मी मागील तीन वषापासून मागणी कर त आहे
परं तु

यावर कायवाह होत नाह .

आयु

खाजगी लॉट

मालकांनी आप या मालक या लॉटचा वापर कसा करावा हा

स वता कंठे वाड

ओपनःपेस म ये घाण

ू
पाणी व कचरा जमा होत अस यामूळे डासाचे ूमाण वाढन

नागर कांचे आरो य धो यात येत आहे .
तर महागरपािलकेने
मालकांना
आयु
वनय गुरम

याचे व

द

क ू

आहे .

या प रसरातील

लॉट मालक आप या जागेचा वापर कचरा टाक याकर ता असेल

कायवाह कर याचा शासनाचा जी आर.आहे .

लॉटम ये कचरा, पाणी जमा झा यास आपणा व

अशा ूकार या

यांचा वैय

यामूळे संबंिधत

लॉट

द िनयमानुसार कायवाह कर यात येइल

नोट सा दे यात या यात.

कायदे िशर बाबीची तपासणी क न पुढ ल कायवाह कर यात येईल.
खाजगी

लॉटवर कायवाह

करता येत नाह

असे सांग यात आले परं तु मा या ूभागातील २-३

लॉटधारकांनी महानगरपािलकेत आप या मालम ेची न दणी केलेली नाह घर नंबर घेतलेला नाह . ूभागात
दाट लोकवःती असून या

लॉटम ये मोठया ूमाणात कचरा जमा झालेला आहे . घाण पाणी जमा झालले

असून घाण पा यामूळे डासाचे ूमाण वाढ याने
संबंिधत

मले रया डे यूची साथ चालू आहे . ह िस रयस बाब आहे

लॉटधारक नागर कां या आरो याशी खेळत आहे याबाबत मी वारं वार

िन र क यांचेकडे तीन वषापासुन तबार कर त आहे परं तु

धारका

व

े ऽय अिधकार ःव छा

ते कोणतीच कायवाह कर त नाह .

लॉट

द कायवाह कर यात यावी.

आयु

ौी गुरम व सौ.कंठे वाड मॅडम यांनी सांिगत या ूमाणे कायदे िशर बाबीची तपासणी क न िनयमानुसार

संजय मोरे

ू ड कंपनी साफसफाईचे काम कर त नाह , केले या कराराूमाणे ते साफसफाईचे कामासाठ मजुर,वाहने
एटझे

लाटधारकाना नोट सा दे याची

दे त आहे त काय
ौ दा च हाण

कायवाह कर यात येईल.

यां या कामावर िनयंऽण

आहे कंवा नाह . याचा खुलासा कर यात यावा.

सभागृहात साफसफाई या ू ावर अ यंत गिभर चचा होत आहे . दे शाचे पंतूधान जा हरात दारे ट हवर
साफसफाईचे मह व पटवून दे त आहे त,
वशेष ल

यामूळे नागर कां या आरो या या

ीने

साफसफाई या कामाकडे

दे यात यावे. स या जलाशयातील पा याचा साठा कमी अस यामूळे नागर कांना तीन दवस

आड पाणी पुरवठा कर यात येत असून पा याचा वापर जपुन कर यासाठ नागर कांना आवाहन कर यात
येत आहे . पंरतू मा या ूभागातील संजीवनी हॉःपीटल जवळ ल पाणी पुरवठा हा
ना द ु ःत अस यामूळे

या दारे हजारो िलटर पाणी वाया जात आहे ,

धु यासाठ येतात सदर ल
चे नाव सांगावे आ ह

आ ह मागणी करतो

या ठकाणी दररोज ५०-१०० र ा

हा वह द ु ःती कर यासाठ लेखी तबार कर यात आली, नागर कांनी तबार

केली, वृ पऽातह बातमी ूिस द झाली परं तु आयु
य

ह क येक दवसापासून

याचे

माफत आयु

यावेळ महानगरपािलकेची

साहे ब ऐकत नाह आयु

साहे ब कोणाचे ऐकतात

या

साहे बांना सांगू.ूभागातील वकासाची कामे कर यासाठ

(६)
आिथक प र ःथती खराब आहे . िनधी नाह

असे सांग यात येते. परं तु

नंद माम माकट म ये मनपा

भाडक न कडू न मागील ७-८ म ह यापासुन भाडे वसुल कर यात येत नाह . भाडे क
असतांना

याचे

कडू न

भाडे

घे यात

येत

नाह .

जवळपास

दरमहा

पैसे दे यास तयार

.३.००

ल ाचा

कराया

महानगरपािलकेस िमळतो. महानगरािलकेचे संबंिधत कमचार आ ह एकदमच ७-८ म ह याचे भाडे
ट के याजासह घेवू

असे सांगतात, महानगरपािलकेने

८ म ह यापासुन भाडे दे यास तयार असतांना
महानगरपािलकेकडे भरपुर पैसा आहे

याजाचा धंदा सु

७-

याचेकडू न भाडे वसुल कर यात येत नाह . याचा अथ

हणून वशेष बाब

हणून आय यावेळ

म ह ययाचे भाडे माफ कर याचा ूःताव सभागृहासमोर ठे वत आहे
अ.स ार

केलेला आहे काय. भाडे क

२

मी या सव भाडे क चे ७-८

यास सभागूहाने मा यता

मागील सभेत भाडे वाढ कर याचे संदभात ूशासनाकडू न ूःताव आलेला आहे

ावी.

यावर सभागृहात चचा

झालेली आहे . याची अमलबजावणी कर यात यावी. स या महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती खराब आहे

िनयमाूमाणे भाडे वाढ कर यात यावी. लवकरात लवकर ठराव क न दे यात यावा.
आयु

ूशासनामाफत मागील सभेत महानगरपािलके या भाडे क ं या करायात वाढ कर याचा ूःताव ठे व यात
आला होता

यास सभागृहाने मा यता दलेली आहे

यावर अिधिनयमातील तरतूद नूसार पुढ ल कायवाह

कर यात येइल.सव महानगपािलका भाडे क ना अिधिनयमातील तरतूद नूसार भाडे वाढ या नोट सा दे यात
आले या अस यामूळे जू या दराने आपणास भाडे घेता येणार नाह . तसेच
आकार या या संदभात कोण याह

कराया थकबाक वर

याज

ूकारचा िनणय घे यात आलेला नाह .शहरातील सव पाणी पुरवठा

गळ याचा स ह क न गळ या द ु ःती कर याची कायवाह कर यात येईल. पाणी पुरवठा लाईन एकतर

पा या या ूेशर मूळे कंवा नागर कांकडू न पाणी िमळ यासाठ

कंवा गाडया धु यासाठ पाईप लाईनला िछिे

पाड यामूळे िलकेजेस होतात. संजीवनी हॉःपीटल जवळ ५०-१००- र ा धु यासाठ येतात असे सांग यात
आले. र ा धु यासाठ जाणून बुजन
ू

हा

ह खराब केलेला असेल असे वाटते.

येइल.
सोनाबाई मोकले

याची द ु ःती कर यात

माझा ूभाग ब.११ मधील लाईट बंद आहे त ते द ु ःती कर यासाठ वारं वार तबार क नह लाईट चालू

कर यात येत नाह . ते क हा चालू कर यात येणार आहे . ूभागातील नागर कांना पाणी िमळत नाह .
कच-याचे ढग साचलेले ते उचल यात येत नाह . ना यांची िनयिमत साफसफाई होत नस यामूळे घाण
वास येत आहे . असे खुप गंिभर ू
डॉ.लिलता बोकारे /िशंदे

आहे त ते कधी सोड वणार आहे त.

जूना मोढा न वन पुलावर मोठ मोठ खडे पड यामूळे
पुला या दो ह बाजूचे कठडे तुटलेले आहे

या ठकाणी नेहमी अपघात घडत आहे तसेच

यामूळे न वन पुलाची

द ु ःती

वर त कर यात यावी. तसेच

िसडको हडको भागातील मलिनःसारण लाईनी खराब झा यामूळे रः यावर घाण पाणी वाहत आहे . याकडे
ल
आयु

दे यात यावे.

शासना या सावजिनक बांधकाम
लवकरच

अशोक उमरे कर

आयु

साहे बांनी गणपती वसजनाचे काळात न वन उपबम राबवून खुप चांगले काम केलेले आहे .गोदावर

नद तील पाणी गणपती मुत ला लाव यात येणारे
ठकणी गणपतीचे
भाजप युतीचेवतीने

वरििसंघ गाड वाले

घेतली
आयु

यावेळ

हौद क न

हणून
या

याबदल मी

याचे अिभनंदनाचा ूःताव मांडत आहे तसेच िशवसेना

यांचा स कार कर त आहोत.
यास माझे अनुमोदन आहे .

वसजना या संदभात महानगरपािलकेतील नगरसेवकांनी गेःट हावसू येथे िम टं ग

वरोधी प ाचे नगरसेवक िम टगला उप ःथत न हते.

साहे बांनी चांगले काम के याबदल

(िशवसेना भाजप यूतीचे वतीने आयु
महापौर

कलर मूळे ूदषीत
होवू नये
ु

वसजन कर यात आले हा उपबम राब वत असतांना गणपती मुत ची कोण याह

ौी अशोक उमरे कर यांनी जो ूःताव मांडला
शहरातील गणपती

वषार केिमकल

वसजन गोदावर नद त न करता गोदावर पाऽात पा याचे

ूकारची वटं बना होवू दली नाह
बाळासाहे ब तरोडे कर

िनधी मंजरु केलेला असून

यांचे माफत न वन पुलाचे द ु ःतीचे व रःता द ु ःतीचे काम हाती घे यात येणार आहे .

शहरातील सव गणपतीचे

अशोक उमरे कर

वभागाने न वन पुला या द ु ःतीसाठ

याचा स कार आ ह कर त आहोत.

ौी सुिशल खोडवेकर यांचा स कार कर यात आला)

ौी अशोक उमरे कर यांनी मांडलेला ूःताव मंजरु कर यात येतो.

ठराव ब.५८
आयु

ठराव
ौी सुिशल खोडवेकर यांनी गोदावर व आसना

नद तील पाणी ूदषीत
होवू नये
ु

हणून नद पाऽात हौद तयार क न

अ यंत चांग या प दतीने िनयोजन क न गणपती मुत ची वटं बना होवू न दे ता गणपतीचे वसजन केले
सवसाधारण सभा हाद क अिभनंदन करते.

याबदल

यांचे ह नांवामनपा

(७)
फा ख हसे
ु न कािसम साब

ौी श फ अहे मद कुरे शी यांचे ूभागात इतवारा
परं तु आज पयत

बकरा माकटचे बांधकाम पुण होवून

२-३ वष झाले

यातील गाळे भाडे पट वर दे यात आलेले नाह यामूळे महानगरपािलकेचे दरवषाला

१८

ल ाचे नुकसान होत आहे यास कोण जबाबार आहे
अ.स ार

बकरा माकटचे बांधकाम होवून दोन वष झाले अजूनह

ते भाडे पट वर दे यात आलेले नाह

यामूळे

महानगरपािलकेचे आिथक नुकसान होत आहे . या गाळयावर अितबमण हो याची श यता आहे . लवकरात
लवकर ते भाडे पट वर दे यात यावे.
उमेश च हाण

दोन वषापासुन माकटचे बांधकाम होवूनह ते अ ाप भाडे पट वर का दे यात आलेले नाह याचा खुलासा
कर यात यावा.

ू डला दे यात आलेले असून या कंऽाटदाराने आज पयत कती
शहरातील साफसफाईचे कामाचे कंऽाट एटझे

वनय गुरम

कचरा उचलला,

यांना कती दे यकांची अदाई कर यात आली, कती दं ड आकार यात आला यासंबध
ं ीची

स वःतर मा हती मी दोन वषापासून

मा हती दे यास काय

मागत आहे परं तु आज पयत मला मा हती दे यात आलेली नाह .

अडचण आहे . वष वष मा हती का

दे यात येत नाह . याचेम ये कोणाचा हात आहे .

पैसे घेवून कोण दबलेले आहे .
महापौर

स.सदःयांनी वना पुरावा कोणावरह असे आरोप क

नये. पुरावा असेल तर तो दे यात यावा. आयु

याची चौकशी करतील.
आयु

महानगरपािलके या उ प नात वाढ
ठकाणी

यापार

संकुलातील गाळे

हावी

हणून काबरानगर,बंजारा हॉःटे ल,साईट ब.३४ अशा

संकुंलाचे बांधकाम हाती घेतलेले असून बांधकाम पुण झा यानंतर या सव
व इतर

यापार

संकुलातील

व वध
यापार

रका या गाळयांची मा हती घेवून ते िनयमानुसार

िललावा दारे भाडे पट वर दे याची कायवाह कर यात येईल.
आम या ूभागात पाणी सोड याची वेळ सकाळ ६.०० वा.ठे व यात आलेली आहे परं तु यादर यान लोडशेड ग

बाळासाहे ब दे शमूख

अस यामूळे नागर कांना पाणी िमळत नाह .माझी

वनंती आहे क पाणी सोड याची वेळ सकाळ ६.००

ऐवजी सकाळ ५.०० वा.कर यात यावी.
र जया बेगम

ौी बाळासाहे ब दे शमूख यांनी जी मागणी केली ती बरोबर आहे .आम या भागात पाणी सोड याची वेळ
सकाळ ६.०० ऐवजी

आनंद च हाण

५.०० वा

कर यात यावी.

रलाय स ४ जी ूकरणात महासभेने मा या अ य तेखाली स.सदःयांची एक उपसिमती कायम केली
होती

यानुसार या उपसिमतीने चौकशी पुण केली असून उपसिमतीचा चौकशी अहवाल मा.महापौर यांना

सादर कर यात येत आहे
वनय गुरम

यांनी तो सभागृहा समोर ठे वावा.

रलाय स ४ जी ची मा हती दे यात यावी.

दपकिसंह रावत

हा अहवाल बहमताने
दलेला आहे काय , कारण या उपसिमती या दोन सदःयांनी राजीनामा दलेला आहे .
ु

उपसिमतीचा चौकशी अहवाल पुढ ल सभेत ठे व यात येइल

महापौर

यावर सभागृहाने िनणय

यावा.

वषय ब.१
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१५ ूमाणाची न द घेणे बाबत.
अ.ब.
१
वरििसंघ गाड वाले

म हणा
जूलै

एकूण ज म

पु ष

ी

११२३

९४७

एकूण

िलंग गुणौ र ूित हजार मुलीचे ूमाणे

१५५८५

९१३.२०

मागील वष याच म ह यात मुला मुलीचे गुणो र काय होते

यात वाढ कंवा घट झाली याची स वःतर

मा हती दे त जावी.
आयु

आप या सुचनेची दखल घेवून यापुढे मागील वषाचे मुला मुलीचे गुणो राचा त ा दे यात येईल.

महापौर

नोदं घे यात येते.

ठराव ब.५९

खालील ूमाणे दे यात आले या

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुल
ं ीचे गुणो र-२०१५ ूमाणाची न द ह

नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.
अ.ब.
१

म हणा
जूलै

एकूण ज म
पु ष

ी

११२३

९४७

एकूण

िलंग गुणौ र ूित हजार मुलीचे ूमाणे

१५५८५

९१३.२०

(८)
वषय ब.२
शासक य/िनमशासक य/ःथािनक ःवरा य संःथा याम ये उजा संवधनास चालना दे यासाठ एक कायालया या इमारतीम ये
उजा संवधन तऽ ान पथदश ूक प राब व यासाठ महाऊजा कडु न

.२५.०० लाख पयत अथसहा य उपल

द होणार आहे . सदर

ू न वन तंऽ ानावर आधार त उपकरणे
पथदश ूक पा अतगत इमारतीतील वापरात असलेली जू या तंऽ ानाची उपकरणे/यंऽणा काढन
बस वणे,उजा बचतीसाठ अपारं पार क उजा

ोऽांताचा कफायतशीर वापर करणे. इमारतीम ये उजा वापर मोजमाप व मॉिनट रं ग करणार

यंऽणा बस वणे इ याद चा समावेश आहे .
नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलके या ःटे डयम

इमारतीतील व ुत

इमारतीम ये राब व यासाठ मा यता दे णेःतव व सदर ूक प हाती घे याकर ता
अहवाल तयार करणे

यवःथा अ यंत जुनी अस यानेसदर ूक प ःटे डयम
महाउजा कड ल न दणीकृ त संःथेकडू न संपूण ूग प

व एनज ऑड ट क न घे यासाठ मा यतेःतव व सदर ल योजने अंतगत नावामनपाकेचा समावेश कर यासाठ

महाउजाकडे ूःताव सादर कर यास मा यता दे णे बाबत.
महापौर

आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.६०

ठराव

शासक य /िनमशासक य /ःथािनक ःवरा य संःथा याम ये उजा संवधनास चालना दे यासाठ एक कायालया या इमारतीम ये
उजा संवधन तऽ ान पथदश ूक प राब व यासाठ महाऊजा कडु न

.२५.०० लाख पयत अथसहा य उपल

द होणार आहे . सदर

ू न वन तंऽ ानावर आधार त उपकरणे
पथदश ूक पा अतगत इमारतीतील वापरात असलेली जू या तंऽ ानाची उपकरणे/यंऽणा काढन
बस वणे,उजा बचतीसाठ अपारं पार क उजा

ोऽांताचा कफायतशीर वापर करणे. इमारतीम ये उजा वापर मोजमाप व मॉिनट रं ग करणार

यंऽणा बस वणे इ याद चा समावेश आहे .
कर ता आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलके या ःटे डयम
अ यंत जुनी अस याने सदर ूक प ःटे डयम

महाउजा कड ल न दणीकृ त संःथेकडू न संपूण ूक प अहवाल तयार करणे
अंतगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा समावेश कर यासाठ
सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा

इमारतीतील व ुत यवःथा

इमारतीम ये राब व यासाठ मा यता दे यात येते तसेच सदर ूक प हाती घे याकर ता
व एनज ऑड ट क न घे यासाठ तसेच सदर ल योजने

महाउजाकडे ूःताव सादर कर यास ह नांवामनपा सवसाधारण

ठराव याच सभेत काम कर यात येतो.

वषय ब .३
ौी. कशन जेठबा हाळदे व इतर यांनी द. 22.04.2010
र

या अजाम ये स.नं.59-बी मौ. व जराबाद या जिमनीवर ल आर णा

कर याबाबत वनंती केलेली आहे .
तसेच, अजदार यांनी यापूव

नांदेड शहरा या मंजरू सुधा रत वकास योजने मधील मौजा व जराबाद येथील स.नं.59 मधील

आर ण ब.1-ए 'खेळाचे मैदान', 60.00 मी. वकास योजना रःता व 15.00 मी. वकास योजना रःता ने बािधत होणा-या जागेबाबत
द.(15/11/2008) ची

महारा

ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम 1966 चे कलम 49 अवये शासनास खरे द सूचना

बजावलेली आहे . यानुसार शासनाने

द.20.04.2009

अजदार यांनी संदभ बं.(2) अ वये महारा

या पऽावये सदरची खरे द सूचना अमा य केलेली आहे .
ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम 1966 चे कलम 127 ची नोट स सादर

केली आहे .संदभ बं.(5) अ वये सादर केले या अजा सोबत मोजणी नकाशानूसार एकूण जागेबाबत बोध होत नस यामुळे संदभ (6)
अ वये अजदाराने दलेली नोट स फेटाळ यात आली आहे .

नांदेड शहरा या मंजरू सुधा रत वकास योजनेम ये से टर A म ये मौ. व जराबाद मधील स.नं.59 वर आर ण ब. 1-ए

'खेळाचे मैदान ' ( ेऽ 5.0 हे टर),
वापरासाठ दश व यात

60.00 मी. वकास योजना रःता व 15.00 मी. वकास योजना रःता व उव रत भाग र हवास

आलेले आहे .

तर , अजदार यांचे द. 05.03.2014 ची खरे द सुचना तसेच यापूव मनपास सदर आर णाखालील जागा संपादन करणे कामी
तगादा अस यामुळे तसेच

ू गे याने आता महारा
वकास योजना मंजरू होवून दहा वष उलटन

अिधिनयम 1966 चे कलम 127 ची नोट स लागू होत अस यामुळे उपरो त स.नं.59
भुसंपादन करणे आवँयक असून सदरची जागा महारा

ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना

वर ल आर ण ब. 1-ए 'खेळाचे मैदान' चे

ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम,1966 चे कलम 126 (4) सह

भूसंपादन कायदया चे तरतूद नुसार संपादन करणे आवँयक आहे तसे न झा यास सदर चे आर ण यपगत होते.
अजदार यांनी द.19.8.2014 रोजी महारांश ूादे िशक व नगर रचना अिधिनयम 1966 चे कलम 127 ची खरे द सुचना बजावलेली
आहे .सदर खरे द सुचने या अनुषग
ं ाने प रपूण ूःताव मा. ज हािधकार यां याकडे द.26.12.2014 रोजी पाठ व यात आला आहे .शासनाचे
प रपऽक

टपीएस-2013/ू.बं.547/2013/न व 30, द.12.2.2014 नुसार खरे द सुचना ूा त झा यापासुन 1 वषा या कालावधीम ये

आर णाखािलल जागे या भुसंपादनाबाबत कलम 126(2) कंवा (4) अ वये राजपऽात ूिस द करण झाले नस यास सदरचे आर ण
यपगत होते. यामुळे

या उ े शांसाठ

सोयी सु वधापासून वंिचत रहावे लागते.

वकास योजना केली जाते तो उ े श सफल होत नाह व सवसामा य जनतेस आवँयक सावजिनक

(९)
तर ,ूःतुत ूकरणातील वकास योजनेतील आर ण यपगत होऊ नये

हणून सदर जिमन भुसप
ं ादन कर यास व

यासाठ लागणा-या

खचास ूशास कय व आिथक मा यता िमळणे कामी वर ल ूःताव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सव साधारण सभे या
मा यतेःतव सादर.
वरििसंघ गाड वाले

अशा ूकारचे कती वषय आहे याची मा हती दे यात यावी.

आयु

ौी. कशन जेठबा हाळदे व इतर यांनी महारा

ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम 1966 चे

कलम 127 ची नोट स दे वून आर णातील जागा संपा दत कर यात यावी
कर यात यावे अशी मागणी केलेली असून
उमेश च हाण

स या

महानगरपािलकेची

आिथक

कंवा जागेचे आर ण र द

यावर िनणय घे यासाठ ूःताव दलेला आहे .

प र ःथती

पाहता

एवढा

मावेजा

महानगरपािलका

दे वू

शकते

काय.शासनाकडू न िनधी माग व यात यावा.
आर णाची जागा संपा दत कर यासाठ शासनाकडू न िनधी माग व यात यावा.

वरे ििसंघ गाड वाले

स.शेर अली

या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे . स या टोकन अमावु ट ठे व यात यावी.
दे यासाठ ूःताव शासनास

महापौर

िनधी उप

द क न

सादर कर यात यावा.

आयु ांनी सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येवून स या महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती
खराब अस यामूळे

वशेष बाब

हणून शासनास भुसंपादनाकर ता

वशेष अनुदान दे यासाठ

वनंती

कर यात यावी .व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव ब.६१

ठराव

नांदेड शहरा या मंजरू सुधा रत वकास योजनेम ये से टर A म ये मौ. व जराबाद मधील स.नं.59 मधील जिमनीवर
ब. 1-ए 'खेळाचे मैदान ' ( ेऽ 5.0 हे टर),
र हवास याकारणासाठ आर

त कर यात

आर ण

60.00 मी. वकास योजना रःता व 15.00 मी. वकास योजना रःता व उव रत भाग

आलेले असून या जागेचे मालक ौी. कशन जेठबा हाळदे व इतर यांनी द. 22.04.2010

या अजाम ये स.नं.59-बी मौ. व जराबाद या जिमनीवर ल आर णा

र

कर याबाबत वनंती क न

द. 05.03.2014 ची खरे द

सुचना तसेच यापूव मनपास सदर आर णाखालील जागा संपादन करणे कामी तगादा अस यामुळे तसेच वकास योजना मंजरू होवून
ू गे याने आता महारा
दहा वष उलटन

अस यामुळे उपरो त स.नं.59

ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम 1966 चे कलम 127 ची नोट स लागू होत

वर ल आर ण ब. 1-ए 'खेळाचे मैदान' चे भुसंपादन करणे आवँयक असून सदरची जागा महारा

ूादे िशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम,1966 चे कलम 126 (4) सह भूसंपादन कायदया चे तरतूद नुसार
आहे तसे न झा यास सदर चे आर ण

यपगत होते. यामुळे

या उ े शांसाठ

संपादन करणे आवँयक

वकास योजना केली जाते तो उ े श सफल होत नाह व

सवसामा य जनतेस आवँयक सावजिनक सोयी सु वधापासून वंिचत रहावे लागते.
कर ता,ूःतुत ूकरणातील वकास योजनेतील आर ण

यपगत होऊ नये

हणून सदर जिमन भुसंपादन कर यास व

यासाठ

लागणा-या खचास ूशास कय व आिथक मा यता ह नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सव साधारण सभा सवानुमते दे ते.स या
महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती खराब अस यामूळे शासनास सदर आर णातील जागा भुसंपादनासाठ

वशेष अनुदान दे यासाठ

वनंती कर यात यावी, असेह ह नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सव साधारण सभा सवानुमते संमत करते . व हा ठराव याच
सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.४

वषय:- गु - ा-ग

सोहळा 2008 व नांदेड शहर वकास योजना सुधार त अंतगत प

म वळण रःता गोदावर नद पासुन लातुर रोड 60 िम. ं द

रःता भाग-6 मावेजासाठ िनधी जमा करणे बाबत.
संदभ :- उप ज हािधकार भुसंपादन पात लिसका बं-2 नांदेड यांचे पऽ बं.2013/भुसं/लिसका-2
गु - ा-ग

द.30.11.2013

ऽशता द सोहळा 2008 व नांदेड शहर वकास योजना सुधार त अंतगत नांदेड शहराचे व वध भागात रः याचे वकास

करणेसाठ खाजगी जागा संपाद त कर याकर ता ूःतावीत ूमाणे सन-2007-08 म ये शासनाकडु न िनधी ूा
प

म वळण 60 िम. ं द रःता बं.-38अ भाग-6साठ पुढ ल तपिशल ूमाणे िनधी ूा झाला आहे .

अ.ब.

ूशास कय मा यता
ूमाणे ूा िनधी

भुसंपादन
वभागाकडे 2/3
पोट अमीम जमा
केलेली र कम

1
1

झाला याूमाणे वषयां कत

2

64.30 ल

3

43.00 ल

मनपा फंडात

िनवाडयानुसार

जमा केलेली

ू.मा.पे ा

जमा

दे य होणार

अमीम र कम

अिधकची

असलेली

र कम

र कम
4

21.30 ल

या ूकरणा बाबत थोड यात तपिशल असा आहे . गु - ा-ग
अ यावँयक होते क रता भुधारकांचे स मतीने संपाद त

ु
वगळन

दे य

शेरा

लागणार र कम

होणार र कम
5
34251814

6
29988774

7
27821814

8

ऽशता द सोहळा 2008 चे अनुषंगाने तातड ने सोहळा साजरा होणेपुव रःता करणे

ेऽ मनपा तफ ताबेत घेऊन रः याचा

वकास कर यात आला आहे व मुळ ूःताव पऽ

बं. वकाअ/भुसंपादन/मनपा/362/07 द.24.08.07 अ वये मा. ज हािधकार यां याकडे सादर कर यात आला आहे .
सदर ूःताव वशेष भुसंपादन अिधकार पात लिसका बं-2 नांदेड यांचेकडे भुसंपादन कायवाह साठ द.11.09.2007. रोजी वग कर यात आले आहे .

(१०)
यानंतर मा. ज हािधकार नांदेड यांनी या वभागा कड ल कामाचा याप पाहाता सदर ूःताव वशेष भुसंपादन अिधकार उ व
पेनगंगा ूक प वभाग -1 यांचेकडे वग केले ूमाणे या याकडु न कलम 4 (1) ची अिधसुचना ूिस द कर यात आले नंतर वशेष भुसप
ं ादन
अिधकार इवद नांदेड यां याकडे द.04.06.2009 रोजी वग केले परं तू याचेकडे कामाचा याप अिधक अस याने सदर ूकरण वशेष भुसंपादन
अिधकार कृ ंणा खोरे नांदेड यां याकडे द.05.08.2009 रोजी वग केले ूमाणे भुसंपादनाची कायवाह कर यात आली आहे .
शासना या आदे शाूमाणे द.13.08.2013 पासुन उप ज हािधकार भुसंपादन कृ ंणा खोरे हे िनरःत

झा यामुळे सदर ूकरण

उप ज हािधकार भुसंपादन पात लिसका बं.-2 नांदेड यां याकडे वग कर यात आले आहे .
द.01.01.2014 पासुन कि शासनाने अःती वातील पुव चे भुसंपादन अिधिनयम 1894 संपु ात आणले असुन न वन कायदा लागु
केला आहे कर ता नवीन कायदा आमलात ये या त पुव िनवाडा अंतीम करणे या

ीने महारा

शासन महसुल व वन वभाग िनणय बं.

एल. यु.एन. 18/2002/ू.ब.53/अ-2 द.17/01/2008 मिधल िनदशा नुसार िनधीची पुतता झाले नंतर िनवाडा घोषीत करणे अस याने भुसंपादन
मावेजा पोट अिधकची लागणार अंदाजे पये 319,56,594/- ची मागणी केली होती. याम ये सोयी सु वधा 7% ची र कम आकार यात आली

आहे परं तु 7% र कम ऐजवी या कायालयाकडु न कं युटर, लॅपटॉप व संगणक चालक दले अस यामुळे वेग याने सोयी सु वधाची र कम दे यात

ु उवर त र कम 29628801/- दे य आहे .
आली नाह . क रता पये 2327793/- वगळन
गु - ा-ग

सोहळा 2008 अनुषंगाने ूा

िनधी पे ा अिधकचा लागणारा िनधी महारा

गु.म.सा. 2007/ू.ब.-35/का-1473 द.27/07/2007 मिधल िनदशा नुसार मा. वभागीय आयु

शासन िनयोजन वभाग शासन िनणय बं.

औरं गाबाद यांचे ूशासक य मा यता आदे श बं.

2007/िनयोजन/गुमसा द.15/04/2008 मिधल अट बं. 5 म ये नमुद केले ूमाणे शासना कडु न ूा

होणार नसुन ूशासक य मा यते पे ा

अिधकची उवर त र कम मनपा या फंडातुन खच करणे आहे . तथापी उप ज हािधकार भुसंपादन कृ ंणा खोरे याचेकडे वेगवेगळया ूकरणात
अमीम र कम जमा केले या र कमेपे ा िनवाडयाची र कम कमी दे य झा यामुळे या याकड ल िश लक असलेली र कम कमी क न या
ूकरणात र कम पये 22101661/- मावेजा पोट मनपा फंडातुन दे णेकर ता द. 07.11.2013 रोजी दे यक लेखा वभागाकडे दाखल केले आहे .
परं तु मनपा फंडाम ये भुसंपादनासाठ वेग याने पुरेशी आथ क तरतुद केलेली नाह
वाःत वक गु - ा-ग

यामुळे अ ापह मावेजाची र कम जमा करता आली नाह .

सोहळा 2008 चे अनुषंगाने सदर रःता भुधारकाचे मौखीक सं मतीने पुण कर यात आला असुन एकुण या

रः याचे 6 भाग म ये भुसंपादनाची कायवाह कर यात आली यापैक 1 ते 5 भागातील भुसंपादनाचा मावेजा वतरण केला आहे . केवळ याच
भागातील भुधारकांना मावेजा वतरण करणे िश लक आहे . या रः यासाठ ूशासक य मा यते ूमाणे ूा
21.30 ल

िनधी

.64.30 ल

पैक

पये

मनपा फंडाम ये जमा असुन केवळ र कम .19971661/- मनपा फंडातुन दे य आहे या बाबत वारं वार महावार भुसंपादन कामाचे

आढावा बैठक त मा. ज हािधकार यांचेकडु न मावेजा वाटपा साठ िनधी जमा करणेसाठ सुचना दली असुन वलंबामुळे याजा या र कमेचा
अिधक भार मनपावर येत आहे . हणुन सदर र कम मनपा फंडातुन वतरण करणे आवँयक आहे .
ते हा सन 2015-16 चे अंदाज पऽकात या रः याचे भुसंपादनासाठ मनपा फंडातुन दे य र कम

पये 22101661/-जमा करणे साठ

मा यता दे याःतव ूःताव सवसाधारण सभेपुढे सादर कर यात येत आहे .
स.शेर अली

मावेजा दे णेसाठ शासनाकडू न िनधी माग व यात यावा.

आयु

महारा

शासन िनयोजन

िनदशानूसार ूशासक य

वभाग

िनणय ब.गु.मं.सा-२००७/ू.ब.३५/का/१४७३ द.२७.७.२००७ मधील

मा यतेपे ा

अिधकची

र कम

मनपाने

खच

कर याचे

िनदष अस यामूळे

शासनाकडू न िनधी िमळणार नाह .कारण शासनाने या अगोदरच िनधी दलेला आहे .
उमेश च हाण

महानगरपािलकेची

बाजू

पाहणार

आहे

कंवा

नाह

मावेजा

दे याकर ता

प र ःथती चांगली आहे का शासनास अनुदानाचा ूःताव पाठ व यात यावा.

वनय पाट ल

आसदवन भागातील नागर कांनी सालसन २००८ म ये गु

महानगरपािलकेची

ता ग द अतगत रः याकर ता

आिथक

कोण याह

ूकारचा अडथळा आणता ःवखुषीने आप या जिमनी ता काळ महानगरपािलकेस हःतांतर त के या परं तु
आज पयत या जिमनीची मोजणी कर यात आलेले नाह .
आलेला नाह .माझी वनंती आहे क
क हा ह रःते बंद क
अशोक उमरे कर

याना कोण याह

ूकारचा मावेजा दे यात

यांनाह जिमनीचा मावेजा दे यासाठ मा यता दे यात यावी नसता ते

शकतात.

शासनाकडू न िनधी मागवावयाचा नाह

तर मग महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती खराब असतांना

महानगरपिलका २.३० कोट चा िनधी दे वू शकते काय याचा खुलासा कर यात यावा.
महापौर

आयु ांनी आपला खुलासा केलेला आहे . महानगरपािलकेची आिथक प र ःथतीनुसार मावेजा दे यास
मा यता दे यात येते व

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब. ६२
गु - ा-ग

ठराव
ऽशता द सोहळा 2008 चे अनुषंगाने

द. ३०.११.२०१३ रोजी अंितम कर यात आला असून र कम
ूशासक य मा यते ूमाणे
ूा

होणार नाह .

.६४.४० ल

िनधी ूा

याकर ता महानगरपािलका फंडातून

ूा

िनधीचे लेखे द.३१.३.२००९ रोजी संपु ात आले आहे त सदरचा िनवाडा
.३१९५६५९४ ची मागणी कर यात आली आहे .या रः या या भागासाठ

झाला असून

यापे ा

दे णे आहे . गु - ा-ग

.२,७८,२१,८१४/- अिधक आहे . ह र मकम शासनाकडू न
अंतगत ूा

िनधी पैक संबंिधत भुसंपादन

(११)

ू
अिधका-याकड ल िश लक िनधी वगळन

.२,२१,०१,६६१.०० नांवामनपा

कर यात आले या तरतूद तून ूशासक य व आिथक मा यता

सन २०१५-२०१६ चे अंदाजपऽकात या रः याचे भूसंपादनासाठ

ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते. महानगरपािलके या

आिथक प र ःथतीचा वचार करता सदर ल जागे या भुसंपादनाची अदाई महानगरपािलके या आिथक प र ःथतीनूसार दे यात यावी असेह
ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.५
चौदा या व

आयोगा अंतगत ूा

झाले या िनधीतून मागदशक त वानुसार घन कच-याचे संकलन, वाहतुक व

यावर ल

ू बया यासाठ खालील ूमाणे मिशनर ज खरे द करणे आवँयक आहे .
वर ल ूमाणे र कम
वाहने व मिशनर ज खरे द

. दोन कोट चो वस ल

प ात

यांचा

प नास

हजार फ ला ूशासक य आिथक मा यता हावी तसेच वर ल ूमाणे

वमा काढणे,पािसंग करणे, करकोळ ए सेसर ज बस व यासाठ

लागणा-या खचास दे खील

ूशासक य व आिथक मा यता ूदान कर यास मा यता हावी.
अ.ब.

ूकार

सं या

अंदाजे दर

.

अंदाजे कंमत

१

डसी ट ंग मशीन

03

10,00,000/-

30,00,000/-

२

नाला मॅन मिशन

02

6,50,000/-

13,00,000/-

३

नाला मॅन मिशनसाठ

03

6,50,000/-

19,50,000/-

४

JCB 2 DX Machine

02

22,50,000/-

45,00,000/-

५

JCB 3 DX Machine

01

29,00,000/-

29,00,000/-

६

Tractor Trolley

04

8,50,000/-

34,00,000/-

७

Innova Car मा.महापौर व आयु

02

16,00,000/-

32,00,000/-

८

Tata Sumo Gold Jeep िनयंऽणाकर ता

04

5,50,000/-

22,00,000/-

ाचे तपासणी पथकासाठ

एकूण

पये

.

2,24,50,000/-

वर ल ूमाणे वाहने व मिशनर ज खरे द नंतर आवँयकतेनुसार वाहन चालकांची कंऽाट प दतीने भरती करा यास दे खील
मा यता हावी सदरचा ठराव याच सभेत कायम कर याची िशफारस कर यात येत आहे .
दपकिसंह रावत

१४

या

व

आयोगाचे िनधीतून कोणकोण या कामासाठ खच करावा याबाबत सालसन २०१५ म ये

शासनाने प रपऽक आलेले आहे . या शासन प रपऽकात ५० िनधी हा घनकचरा यवःथापन अंतगत ूक प
उभारणीसाठ व शौचालयाचे बांधकामासाठ खच करावा असे नमूद आहे .तसेच कलम ६३ म ये ह शासन
िनधीतून शासनाने सुच वले या बाबीकर ता खच करणे महानगरपािलकेस बंधनकारक आहे .
वाहने खरे द कर यासाठ िनधी खच करणे बाबत शासनाचे िनदष नाह त

मिशनर ज व

यामूळे या ूःतावास आमचा

वरोध आहे . महानगरपािलकेचे उ प न वाढवून मिशनर ज व वाहने खरे द कर यात यावीत. जू या नांदेड
शहराकर ता अ नीशमन केि सु

कर यासाठ आ ह अनेक

िनधीअभावी हे काम ूलं बत आहे १४ या व

सु

दवसापासून मागणी कर त आहोत परं तु

आयोगा या िनधीतून जू या नांदेड शहरात अ नीशमन कि

कर यासाठ मा यता दे यात यावी. िनधीअभावी जी वकास कामे

कामाना १४

या

व

अपुण आहे त ूलं बत आहे त अशा

आयोगा या िनधीतून मा यता दे यात यावी. मिशनर ज व वाहने १४

या

व आयोगा या िनधीतून खरे द कर यास िशवसेना प ाचा वरोध राह ल.
वनय गुरम

आमचा वरोध िल ह यात यावा.

वरे ििसंघ गाड वाले

संबंिधत अिधकार व कमचा-यांशी चचा केली असून

याूमाणे मा यातफ सुच वततो क .

मिशन व नाला मॅन मिशन यांची काय मता यो य नस यामूळे
यापूव

दोन नाला मॅन मिशन खरे द

या खरे द कर यात येवू

डिस ट ंग
नये तथापी

केले या अस यामूळे व एक नाला मॅन मिशनला श टर हे ड

नस यामूळे एक श टर हे ड न याने खरे द कर यात यावे तसेच मलिनःसारण वा ह या सुरळ त चालू
राह याकर ता जेट ंग मिशनची आवँयता अस यामूळे दोन जेट ग
ं मिशन ९ हजार िलटर
कर यात या यात

मते या खरे द

(१२)
ू.उपअिभयंता यां ऽक

ूशासनाने आज या बाजार भावा या

कंमती वचारात घेवून

. 2,24,50,000/-चा ूःताव दला होता

पंरतु स.सदःयानी वाहनांची व मिशनर ज या सं येत बदल केलेला अस यामूळे व मिशनर ज या वाहना या
कंमतीत वाढ हो याची श यता अस यामूळे खच वाढ याची श यता आहे

यामूळे

.३,१५,००,०००/-ला

ूशासक य व आिथक मा यता दे यात यावी.
स.शेर अली

जू या नांदेड शहरात लहान लहान ग या असून रःते अ ं द अस यामूळे
मोठ अ नीशनम वाहन जात नाह
या भागाकर ता अ नीशमन कि सु
कर त आहे .

माजी आयु

हणून जू या नांदेड शहराकर ता लहान
कर यासाठ

या भागातील नगरसेवक अनेक दवसापासून मागणी

ौी जी ौीकांत यांनी अ नीशमन केि सु

जू या नांदेड भागाकर ता अ नीशमन कि सु

कर यासाठ १४

दे यात यावी. व हे अ नीशमन कि लवकरात लवकर सु

फा ख अली खॉ

साफसफाई या कामासाठ

या भागात आग लागली तर
अ नीशमन वाहने खरे द क न

कर याचे आ ासनह

या व

दले होते. तर

आयोगा या िनधीतून मा यता

कर यात यावे.

व वध मिशनर ज व वाहने खरे द कर याचा जो ूःताव ूशासनाने दला आहे

तो अं यत चांगला आहे . यामूळे शहरातील व वध भागातील लहान लहान ग लीतील

साफसफाईचे कामे

ू ड कपंनी माफत शहरातील
लवकर होतील.िनयिमत कचरा उचललला जाईल. ू येक सभेत नगरसेवक एटझे

साफसफाई कामे होत नाह कच-याचे ढग उचल यात येत नाह अशी तबार कर त आहे त.मिशनर ज वाहने
धेतली तर शहरातील साफसफाईची कामे लवकर होतील आ ण नागर काचे आरो य चागले राह ल. यामूळे
आयु ां या ूःतावास मा यता दे यात यावी.
अ.स ार

ौी वरे ििसंघ गाड वाले यांनी जो ूःताव मांडला

महापौर

ौी

यास माझे अनुमोदन आहे .

वरििसंघ गाड वाले व उपअिभयंता यां ऽक यांनी मांडले या ूःतावाूमाणे ूःतावात द ु ःती क न

मा यता दे यात येत व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव ब. ६३

ठराव
चौदा या

व

आयोगा अंतगत ूा

झाले या िनधीतून मागदशक त वानुसार घन कच-याचे संकलन, वाहतुक व

यावर ल ू बया यासाठ खालील ूमाणे मिशनर ज/वाहने
व

आयोगा अंतगत ूा

पंधराल

खरे द करणे आवँयक अस याने सदर ल मिशनर ज व वाहने ह चौदा या

झाले या िनधीतून खरे द कर यासाठ लागणारा एकूण खच

फ ) ला तसेच सदर ल ूमाणे वाहने व मिशनर ज खरे द प ात

बस व यासाठ

लागणा-या खचास आ ण ऐनवेळ

र कम

. ३,१५,००,००० (अ र

.तीन

कोट

यांचा वमा काढणे, पािसंग करणे, करकोळ ए सेसर ज

जर वाहने/मिशनर ज या

कमतीत वाढ झा यास

यावाढ व

कंमतीस दे खील

ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते.
अ.ब.

मिशनरजीज/ वाहनाचे ूकार

सं या

१

नाला मॅन मिशनसाठ शॅ टर

01

२

JCB 2 DX Machine

02

३

JCB 3 DX Machine

01

४

Tractor Trolley

04

५

Jeep पथक िनयंऽणाकर ता

06

६

हायूेशर जेट ंग मशीन(9000 ली. मता)

02

७

वर ल ूमाणे जेट ंग मशीन कर ता हाय ूेशर जेट ंग होस १ इं ची

८

जेट ंग मशीन बं MH-26-H-7253 कर ता हाय ूेशर जेट ंग होस

९

जेट ंग कम स शन मशीन बं MH-26-D-1361 कर ता हाय ूेशर जेट ंग होस

१०

240 मीटर

¾ इं ची

120 मीटर

¾

120 मीटर

होणा-या जेट ंग कम स शन मशीण कर ता हाय ूेशर जेट ंग

120 मीटर

इं ची

कंऽाटदारा कडु न ूा
होस

¾ इं ची

तसेच वर ल ूमाणे वाहने व मिशनर ज खरे द नंतर आवँयकतेनुसार वाहन चालकांची कंऽाट प दतीने भरती कर यास व
यावर लागणा-या खचास दे खील ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते.व हा ठराव याच सभेत
कायम कर यात येतो.

(१३)
वषय ब.६
कि शासन व रा य शासन यांचे वतीने महानगरपािलके या व वध योजन या अनुषंगाने आयो जत कर यात येत असले या
बैठक स द ली, मुंबई येथे उप ःथत राह यासाठ महापौर, आयु
व वध योजनेचे ूःताव सादर क न

यास शासनाची

दले या सुचनेनस
ु ार मा हती सादर करणे
महानगरपािलकेमाफत

राब व यात

येत

यांना

मा यता िमळ वणेसाठ ूा

ई.कामासाठ महापौर, आयु
असले या

िनमंऽीत कर यात येते. तसेच कि व रा य

योजनेची

यांना

मा हती

शासना या

ूःतावाची मा हती पुर वणे, बैठक स उप ःथत राहणे,

मुंबई व द ली येथे जावे लागते, तसेच दे शातील व वध

घे यासाठ

वारं वार

जावे

लागते

यामूळे

मुंबई

ूांितक

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ४६५ (१) फ नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने ठराव बं. १५९

दनांक

२०.०२.२००७ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील मा. आयु , मा. महापौर, मा. उपमहापौर, मा. सभापती ःथायी सिमती,
सभागृह नेता, वरोधी प नेता व सभापती म हला बाल क याण सिमती यांना

ावयाचे ूवास भ े संदभात मा यता दलेली आहे . परं तु

सदर ल ूवास भ याचे दर सालसन २००७ चे असून स या या महागाईचा वचार करता ते कालबाहय झालेले असून, द ली येथील

महारा

सदनाचे िनवासभाडे स या

.६०००/-

ावे लागते, व

इतरह शहरातील िनवास भाडयात वाढ झालेली अस यामूळे खालील

ूमाणे ूवास भ े दे या या सुधार त विनयमास मा यता दे णे बाबतचा ूःताव सवसाधारण सभे समोर सादर.
सं

नांव व सं ा:१)

या

विनयमांना नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे मा. आयु , मा. महापौर, मा. उपमहापौर, मा. सभापती

ःथायी सिमती, सभागृहनेता,

वरोधी प नेता व सभापती म हला बालक याण सिमती, यांना

ावयाचे ूवास भ े दे णे

संबंधीचे विनयम असे संबोध यात येईल.
मा. आयु , मा. महापौर, मा. उपमहापौर, मा. सभापती ःथायी सिमती, मा. सभागृह नेता, मा.
सभापती म हला बालक याण सिमती यांना
१)

मा. महापौर, मा. आयु

तासाक रता
२)

ावयाचे ूवास भ े.

हे महानगरपािलके या कामकाजासाठ बाहे र गांवी गे यास ूवास भ ा

हणुन ूित दनी (२४)

. ८,०००/- अनु ेय राह ल.

मा. उपमहापौर, मा. सभापती ःथायी सिमती हे महानगरपािलके या कामकाजासाठ बाहे र गांवी गे यास ूवास भ ा

ूित दनी (२४) तासाक रता
३)

वरोधी प नेता व मा.

.५,०००/- अनु ेय राह ल.

मा.सभागृह नेता, मा.

वरोधी प नेता, व

कामकाजासाठ बाहे र गांवी गे यास ूवास भ ा
र जया बेगम

हणुन

मा. सभापती म हला

हणुन ूित दनी (२४) तासाक रता

व बालक याण सिमती हे महानगरपािलके या
. ३,०००/- अनु ेय राह ल.

ूःतावात उपसभापती,म हला व बाल क याण सिमती यांचा समावेश कर यात आलेला नाह . तर
उपसभापती, म हला व बाल क याण सिमती यांचा समावेश कर यात यावा.

डॉ.लिलता बोकारे

या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे .

महापौर

सौ.र जया बेगम यांनी सुच वले या द ु ःतीसह ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत

कायम कर यात येतो.
ठराव ब.६४

ठराव

कि शासन व रा य शासन यांचे वतीने महानगरपािलके या व वध योजन या अनुषंगाने आयो जत कर यात येत असले या
बैठक स द ली, मुंबई येथे उप ःथत राह यासाठ महापौर, आयु
व वध योजनेचे ूःताव सादर क न

यास शासनाची

दले या सुचनेनस
ु ार मा हती सादर करणे
महानगरपािलकेमाफत

राब व यात

येत

यांना

मा यता िमळ वणेसाठ ूा

ई.कामासाठ महापौर, आयु
असले या

िनमंऽीत कर यात येते. तसेच कि व रा य

योजनेची

मा हती

यांना

शासना या

ूःतावाची मा हती पुर वणे, बैठक स उप ःथत राहणे,

मुंबई व द ली येथे जावे लागते, तसेच दे शातील व वध

घे यासाठ

वारं वार

जावे

लागते

यामूळे

मुंबई

ूांितक

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ४६५ (१) फ नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने ठराव बं. १५९

दनांक

२०.०२.२००७ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील मा. आयु , मा. महापौर, मा. उपमहापौर, मा. सभापती ःथायी सिमती,
सभागृह नेता, वरोधी प नेता व सभापती म हला बाल क याण सिमती यांना

ावयाचे ूवास भ े संदभात मा यता दलेली आहे . परं तु

सदर ल ूवास भ याचे दर सालसन २००७ चे असून स या या महागाईचा वचार करता ते कालबाहय झालेले असून, द ली येथील
महारा

सदनाचे िनवासभाडे स या

.६०००/- ावे लागते, व इतरह शहरातील िनवास भाडयात वाढ झालेली अस यामूळे

(१४)
खालील ूमाणे ूवास भ े दे या या सुधार त विनयमास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव
याच सभेत कायम कर यात येतो.
सं

नांव व सं ा:१) या विनयमांना नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे मा. आयु , मा. महापौर, मा. उपमहापौर, मा. सभापती ःथायी सिमती,
सभागृहनेता, वरोधी प नेता व सभापती म हला बालक याण सिमती, यांना

ावयाचे ूवास भ े दे णे संबध
ं ीचे विनयम असे

संबोध यात येईल.
मा. आयु , मा. महापौर, मा. उपमहापौर, मा. सभापती ःथायी सिमती, मा. सभागृह नेता, मा.
सभापती म हला बालक याण सिमती यांना
२)

मा. महापौर, मा. आयु

तासाक रता

३)

वरोधी प नेता व मा.

ावयाचे ूवास भ े.

हे महानगरपािलके या कामकाजासाठ बाहे र गांवी गे यास

यांना

ूवास भ ा

हणुन ूित दनी (२४)

. ८,०००/- अनु ेय राह ल.

मा. उपमहापौर, मा. सभापती ःथायी सिमती हे महानगरपािलके या कामकाजासाठ बाहे र गांवी गे यास

हणुन ूित दनी (२४) तासाक रता
मा.सभागृह नेता, मा.
३)

.५,०००/- अनु ेय राह ल.

वरोधी प नेता, व

कामकाजासाठ बाहे र गांवी गे यास

यांना ूवास भ ा

मा. सभापती व उपसभापती, म हला

यांना ूवास भ ा

व बालक याण सिमती हे महानगरपािलके या

हणुन ूित दनी (२४) तासाक रता

या विनयमाची अमलबजावणी पुव ल ी ूभावाने

हणजे चालू आिथक वष

. ३,०००/- अनु ेय राह ल

द.१ ए ूल २०१५ पासून

कर यात यावी.

वषय ब. ७
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका काय ेऽात येणा-या सव खाजगी हॉःपीटल , मॅटिनट निसग होम दवाखाने पॅथालॉजी लॅब
लनीक ई.नरिसंग होम ऍ ट नुसार (र जःशशन) न दणी नुतनीकरण करणे अिनवाय आहे . रा य शासनास शुौष
ृ ागृहा या न दणी कर ता
शुौष
ृ ागृह

या

ेऽाम ये आहे ते

ेऽ अशा शुौष
ृ ागृहाम ये उपल द असले या खाटाची सं या ितथे कर यात येणार वशेषोपचार या

गो ी ल ात घेवन
ू फ चे िनरिनराळे दर व हत कर याकर ता सवसाधारण सभे या मा यतेःतव ूःताव सादर.
दवाखा यातील खाटाचा तपिशल मुप व न दणी /पुनर न दणी तीन वषाकर ताची फस
अ.ब.

दवाखा यातील खाटाचा तपिशल

१

२०० खाटापे ा जाःत

२

१०० ते २००

३

५० ते १०० (वैय

४

५० ते १०० (शःट )

५

२० ते ५० खाटा य

६

२० ते ५० शःट

७

१० पे ा कमी खाटाचे

८

पॅथालॉजी लॅब, लब बॅक

महापौर

मुप
A

क )
र

वैय

क

णालय

न दणी व तीन वषाकर तानुतनीकरण शु क
२०,०००/-

B

१५,०००/-

C

१०,०००/-

D

७,५००/-

E

५,०००/-

F

२,५००/-

G

१,०००/-

H

१,०००/-

ूःतावातील अनुबमांक १० पे ा कमी खाटाचे

णालय ऐवजी २० पे ा कमी खाटाचे

णालय अशी

द ु ःती क न आयु ां या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.६५

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका काय ेऽात येणा-या सव खाजगी हॉःपीटल , मॅटिनट निसग होम दवाखाने पॅथालॉजी लॅब
लनीक ई.नरिसंग होम ऍ ट नुसार (र जःशशन) न दणी नुतनीकरण करणे अिनवाय आहे . रा य शासनास शुौष
ृ ागृहा या न दणी कर ता
शुौष
ृ ागृह

या

ेऽाम ये आहे ते

ेऽ अशा शुौष
ृ ागृहाम ये उपल द असले या खाटाची सं या ितथे कर यात येणार वशेषोपचार या

गो ी ल ात घेवन
ू खालील ूमाणे फसचे दर िन

त कर यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.

दवाखा यातील खाटाचा तपिशल मुप व न दणी /पुनर न दणी तीन वषाकर ताची फस
अ.ब.

दवाखा यातील खाटाचा तपिशल

१

२०० खाटापे ा जाःत

२

१०० ते २००

३

५० ते १०० (वैय

४

५० ते १०० (शःट )

५

२० ते ५० खाटा य

६

२० ते ५० शःट

७

२० पे ा कमी खाटाचे

८

पॅथालॉजी लॅब, लब बॅक

क )
र

वैय
णालय

क

मुप
A

न दणी व तीन वषाकर तानुतनीकरण शु क

B

१५,०००/-

C

१०,०००/-

२०,०००/-

D

७,५००/-

E

५,०००/-

F

२,५००/-

G

१,०००/-

H

१,०००/-

(१५)
वषय ब.८

ूःताव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीका पाणी पुरवठा व मलिन:ःसारण द ु ःती कर ता

े ऽय कायालय बं.ड (िसडको) म ये

ौी ड.एम.पाट ल, कंऽाटदार हे मागील सालसन २०११-१२ पासुन काम कर त आहे त, असे समजते. ेऽीय कायालय बं.ड िसडको म ये
एकूण ०५ ूभाग आहे त.मागील ०३ वषापासून संबंिधत कंऽाटदारास हे

यांना दे यात आलेले काम कर त नस याचे दसून येत आहे या

भागातील पाणी गळतीमुळे लाखो िलटर पाणी वाया जात आहे व मलिन:ःसारण

यवःथा (से नेज) तंबलेले आहे त.रः यावर घाण वाहत

अस याचे अनेकवेळा ूशासनास त ड व लेखी कळवुन सू दा संबधीत कंऽाटदाराने ह कामे केली नाह त परं तू संबंिधताने कोटयावधी
पयांचे दे यके महापािलकेत सादर केलेली आहे त.
स या उप अिभयेता हे अिमम र कम उचलून महापालीकेमाफत कामे क न घेत आहे त. यामुळे सदर ल कामाची चौकशी
कर यासाठ िसडको झोन अतगत येणा-या ूभागातील सदःयांचा समावेश क न एक चौकशी सिमती गठ त कर यासाठ व चौकशी
अहवाल द यानंतरच िनयमानुसार पुढ ल कायवाह कर यास ह महानगरपालीका सवसाधारण सभा सवानूमते मा यता दे ते.

सिमतीने

सुचकः- संजय गंगाधर मोरे अनुमोदकः- अिभषेक सौदे , सौ.वैजयंती िभमराव गायकवाड, संद प िचखलीकर, सौ.िसंदताई
पांडुरं ग काकडे ,
ू
डॉ.क णा जमदाडे , इं दबाई
घोगरे , मंगलाताई दे शमुख,सौ.लिलता बोकारे .
ू
ूशास कय अिभूाय

े ऽय कायालय झोन बं.५ (जूना) न वन झोन बं D मधील पाणी पुरवठा व मलिन:ःसारण दे खभाल द ु ःती कामाचे कंऽाटदार

ौी ड.एम.पाट ल,नांदेड हे सदर झोनम ये सालसन २०११-१२ पासुन दे खभाल द ु ःती या िन वदे नूसार
यांना दलेले काम हे नागर कां या ,स.सदःय यां या ूा

कामे करतात .सदर कंऽाटदारास
मोठे

हॉ

तबार व संबंिधत उपअिभयता,किन

यां या वावानुसार सुिचलेली कामे

यांनी केलेली आहे त व

काम करतात संबंिधत कंऽाटदार हे

अिभयंता यांनी वेळोवेळ सुिचत केलेली

यां या वावा या

यित र

द ु ःत करणे,बस वणे मोठया लाईनचे गळती बंद करणे ई.कामे इतर कंऽाटदाराकडू न ूशासनाची

जातात.

िसडको भागातील कंऽाटदाराची द.१.८.२०१४ ते ३१.३.२०१५ पयतची दे यके िनधी

ता घेवन
ू केली

अभावी अ ाप ूलं बत आहे त. कंऽाटदाराची

दे यके ूलं बत अस यामूळे मलिनःसारणाची दे खभाल द ु ःतीची कामे कंऽाटदार कर त नस यामूळे

क न दै नं दन कामे द.२१.७.२०१५ पासून कर यात येत आहे त. व

मा

कामे हे उदा.

इतर कंऽाटदाराकडू न मजुर पुरवठा

याचीह दे यके ूलं बत आहे त. कंऽाटदारा या दे यका बाबत कायकार

अिभयंता,जेएनएनयुआरएम यां या अ य तेखाली चौकशी सिमती नेमून कामाची चौकशी क न अहवाल सादर कर यासाठ आदे िशत
केलेले आहे .
उमेश च हाण

ूशासक य ट पणीनुसार मा यता दे यात यावी.

अ.स ार

याूःतावावर िनणय घे याचे अिधकार महापौरांना दे यात यावे.

महापौर

ूःताव तुत ःथिगत ठे व यात येतो.

ठराव ब.६६

ठराव
वर ल ूःताव तुत ःथिगत ठे व यात यावा असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.
पुरवणी वषय प ऽका

वषय ब.१
शासन िनणय ब.मभवा-२०१५/ू.ब.४२/सेवा-९

ले व/९३२७/२०१५ द.२० ऑ टोबर २०१५ नुसार
वेतन अिधक मेड पे

द.१५ ऑ टोबर २०१५ अ वये

नांवामनपाकेतील कायरत

कमचा-यांनाह

कायालयीन आदे श ब. नावाशमनपा/

द.१.१०.२०१५ पासून

वेतनौेणीतील मूळ

या ११३ ट के दराने महागाई भ ा लागू कर याची ूशासक य व आिथक मा यता दे यात आली

यास काय र

मा यता दे णे बाबत.
महापौर

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

ठराव ब.६७
शासन िनणय ब.मभवा-२०१५/ू.ब.४२/सेवा-९
ले व/९३२७/२०१५ द.२० ऑ टोबर २०१५ नुसार
वेतन अिधक मेड पे

द.१५ ऑ टोबर २०१५ अ वये

नांवामनपाकेतील कायरत

कमचा-यांनाह

कायालयीन आदे श ब. नावाशमनपा/
द.१.१०.२०१५ पासून

वेतनौेणीतील मूळ

या ११३ ट के दराने महागाई भ ा लागू कर याची ूशासक य व आिथक मा यता दे यात आली

यास काय र

ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते .
वषय ब.२
शासन िनणय ब.िनमवा-२०१५/ू.ब.५०/सेवा-४

द.२९ जूलै

२०१५ अ वये कायालयीन आदे श ब. नावाशमनपा/ले व/

सेिन/९३८१/२०१५ द.२० ऑ टोबर २०१५ नुसार मनपा असुधार त वेतनौेणीतील िनवृ ी वेतन/कुटंू ब िनवृ ी वेतनधारक यांचे मूळिनवृ ी

वेतन/कुटंू ब िनवृ ी वेतनावर

द.१ जूलै

२०१५ पासून महागाई भ ा वाढ २०० ट के व न २१२ ट के या दराने रोखीन ूदान कर याची

ूशासक य व आिथक मा यता ूदान कर यात आली
महापौर

यास काय र मा यता दे णे बाबत.

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

(१६)
ठराव ब.६८

ठराव

शासन िनणय ब.िनमवा-२०१५/ू.ब.५०/सेवा-४ द.२९ जूलै

२०१५ अ वये

कायालयीन आदे श ब. नावाशमनपा/ ले व/

सेिन/९३८१/२०१५ द.२० ऑ टोबर २०१५ नुसार मनपा असुधार त वेतनौेणीतील िनवृ ी वेतन/कुटंू ब िनवृ ी वेतनधारक यांचे मूळिनवृ ी

वेतन/कुटंू ब िनवृ ी वेतनावर
ूशासक य व आिथक

द.१ जूलै

२०१५ पासून महागाई भ ा वाढ २०० ट के व न २१२ ट के या दराने रोखीन ूदान कर याची

मा यता ूदान कर यात आली

यास काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा

सवानुमते दे ते .
वषय ब.३
शासन िनणय ब.िनमवा-२०१५/ू.ब.७१/सेवा-४ द.१७ ऑ टोबर २०१५ अ वये
सेिन/९३८२/२०१५ द.२० ऑ टोबर

कायालयीन आदे श ब. नावाशमनपा/ ले व/

मनपा िनवृ ी वेतन/कुटंू ब िनवृ ी वेतनधारक यांचे मूळिनवृ ी वेतन/कुटंू ब िनवृ ी

२०१५ नुसार

द.१ ऑ टोबर २०१५ पासून महागाई भ ावाढ १०७ ट के व न ११३ ट के या दराने रोखीन ूदान कर याची ूशासक य व

वेतनावर

आिथक मा यता ूदान कर यात आली

महापौर

यास काय र मा यता दे णे बाबत.

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

ठराव ब.६९

ठराव

शासन िनणय ब.िनमवा-२०१५/ू.ब.७१/सेवा-४ द.१७ ऑ टोबर २०१५ अ वये
सेिन/९३८२/२०१५ द.२० ऑ टोबर
वेतनावर

कायालयीन आदे श ब. नावाशमनपा/ ले व/

मनपा िनवृ ी वेतन/कुटंू ब िनवृ ी वेतनधारक यांचे मूळिनवृ ी वेतन/कुटंू ब िनवृ ी

२०१५ नुसार

द.१ ऑ टोबर २०१५ पासून महागाई भ ावाढ १०७ ट के व न ११३ ट के या दराने रोखीन ूदान कर याची ूशासक य व

आिथक मा यता ूदान कर यात आली

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

वषय ब.४
नांवामनपाची आिथक प र ःथती पाहता तसेच रा य शासनाने १ ऑगःट २०१५ पासून ःथािनक संःथा कर र द केला
अस याने महानगरपािलकेस लागणारा दर महा बांधील खच दे खील भागवणे अश य झाले आहे .

यामूळे शहरातील वकास कामे हाती

घेणे अवघड झाले आहे .JNNURM व नगरो थान अशा व वध योजनेतुन झाले या वकास कामाचे दै नं दन व दे खभाल द ु ःती करणे

कर ता लागणा-या खचातह वाढ होत आहे .

यामूळे शहरातील नागर कांना सु वधा दे णेह श य होत नाह . शासना या योजनेतील वकास

कामासाठ लागणारा महानगरपािलकेचा वाटा भर यासाठ िनधी नस यामूळे कामे अधवट रा हले आहे त. कर ता महानगरपािलका ह द त
व वध कराची व उपकराची आकारणी क न महानगरपािलके या उ प नात वाढ करणे आवँयक झाले आहे . यासव बाबीचा वचार करता
महानगरपािलकेचे उ प न वाढ वणे कर ता महारा
काय ाचा वचार क न उ प नाचे

महानगरपािलका अिधिनयमा वये लाव या जोगे कराचा अ यास करणे व

ोत वाढ व याकर ता स लागाराची िनयु

क न

व वध

यानुसार आवँयक उपाय योजना अमलात आणणे

सोईचे होईल कर ता ूःतावास मा यता दे णे बाबत.
अशोक उमरे कर

महानगरपािलकेत स म अिधकार नाह त काय,स लागार नेम याची काय गरज आहे .महानगरपािलकेतील
हशार
व स म अिधका-याची आम याकडे िलःट आहे . यापैक फ
ु

एक दोन अिधकार दा

पवून काम

करतात.याचा खुलासा कर यात यावा.

आयु

यापुव

महानगरपािलकेने

कि

शासना या

जेएनएनयुआरएम,

बएसयुपी

अमलबजावणी हो यासाठ आयएलएफएस,अ पल सार या कंप यांची स लागार

मा यता

योजनेची

चांग या

हणून नेमणूक कर यास

दलेली आहे .महानगरपािलकेचे उ प न कशा ूकारे वाढ करता येईल याचा

अ यास क न

अहवाल दे यासाठ स लागार नेम याचा ूःताव दलेले आहे .याबाबत सभागृहाने यो य तो िनणय
वरििसंघ गाड वाले

आयु

यावा.

साहे बांनी महानगरपािलकेचे उ प न कशा ूकारे वाढ वता येईल याचा अ यास क न अहवाल
स लागार नेम याचा अ यंत चांगला ूःताव

दे यासाठ

अिभनंदन करतो.कि शासनाकडे स म अिधकार
योजना

ूकारे

राब व यासाठ

क सलटं ट

कामासाठ क संलटं ट नेमले होते व

नेमलेले

दलेला आहे

असतांनाह

आहे .

यां या स यानेच

याब दल मी आयु

सु दा ःमाट िसट , अमृत अँया

महागनरपािलकेनेह

साहबाचे
व वध

जेएनएनयुआरएम, बएसयूपी या

.२०००/-ची वकासाची कामे पुण कर यात आलेली

आहे . यामूळे आयु ां या ूःतावास मा यता दे यात यावी.
मो हनी कनकदं डे

जा हरात व

फलक

बोड लाव यास परवानगी दे याकर ता

िनयम तयार कर यात आलेले आहे त परं तु या

िनयमात इले शािन स बोडाचा समावेश कर यात आलेला नस यामूळे इले टािन स बोड लाव यास
परवानगी दे यात येत नाह .
आयु

लाव याचे संदभात परवानगीचा

अनावधानाने िनयमात इले शािन स बोडचा समावेश कर याचे राहन
ू गेलेले आहे जा हरात िनयमात द ु ःती

कर यात येईल.
महापौर

आयु ाचे ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव

याच सभेत कायम कर यात येतो.

(१७)
ठराव ब.७०

ठराव

नांवामनपाची आिथक प र ःथती पाहता तसेच रा य शासनाने १ ऑगःट २०१५ पासून ःथािनक संःथा कर र द केला
अस याने महानगरपािलकेस लागणारा दर महा बांधील खच दे खील भागवणे अश य झाले आहे .

यामूळे शहरातील वकास कामे हाती

घेणे अवघड झाले आहे .JNNURM व नगरो थान अशा व वध योजनेतुन झाले या वकास कामाचे दै नं दन व दे खभाल द ु ःती करणे

कर ता लागणा-या खचातह वाढ होत आहे .

यामूळे शहरातील नागर कांना सु वधा दे णेह श य होत नाह . शासना या योजनेतील वकास

कामासाठ लागणारा महानगरपािलकेचा वाटा भर यासाठ िनधी नस यामूळे कामे अधवट रा हले आहे त. कर ता महानगरपािलका ह द त
व वध कराची व उपकराची आकारणी क न महानगरपािलके या उ प नात वाढ करणे आवँयक झाले आहे . कर ता महारा
महानगरपािलका अिधिनयमा वये लाव या जोगे
वाढ व याकर ता स लागाराची िनयु

व वध कराचा अ यास करणे व

व वध काय ाचा

वचार क न उ प नाचे

ोत

कर यासाठ व स लागाराचे मानधनावर लागणा-या खचास ूशासयक य व आिथक मा यता ह

नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते.तसेच स लागाराची िनवड कर याचे व

नांवमनपान नांदेड यांनाह सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते. स लागार यांनी उ प नाचे

यांचे मानधन िन

त कर याचे अिधकार आयु

ोत वाढ व यासाठ सुच वले या उपाय योजनेचा

अहवाल सवसाधारण सभेसमोर ठे व यात यावा सदर ल अहवालावर सवसाधारण सभा िनणय घेईल असेह ह नांवामनपा सवसाधारण सभा
सवानुमते संमत करते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.५
त कािलन नांदेड नगरप रषदे या काळापासून नांदेड शहरातील संपुण कचरा स ह नं.१६१ मौजे नंदेड है दरबाग येथील डं पंग
मावुंडवर साठवला जात होता.कालांतराने नांदेड नगरप रषदे चे

पांतर महानगरपािलकेत होवून या ी वाढली व है दरबाग येथील लोकसं या

वाढ यामूळे लोकांचा वरोध ल ात घेता या ठकाणी कचरा टाकणे बंद क न तु पा येथील जागेवर कचरा साठव यात येत आहे .
है दरबाग येथील डं पंग मावुंडवर साठवलेला कचरा हट वणे

यावर ू बया करणे यासाठ या ेऽातील त ाचे अिभूाय घेवून

पुढ ल कायवाह कर यासाठ ूःताव सवसाधारण सभे समोर मा यतेःतव सादर.
अ.स ार

है दरबाग येथील ड पींग मावुड वर ल साचलेला कचरा हट व यासाठ
आयु

जो ूःताव

दला

याब दल मी

साहे बांचे अिभनंदन करतो. लवकरात लवकर कचरा हट व याचे काम हाती घेवून ते पूण कर यात

यावे.व डं पीग मावुडचा वकास कर यात यावा.
स.शेर अली

आयु

साहे बांनी जो ूःताव दला आहे तो अ यंत चांगला ूःताव आहे

अिभनंदन करतो.

याब दल मी आयु

साहे बांचे

है दरबाग येथील ड पींग मावुंडवर मोठया ूमाणात कचरा साठलेला अस यामूळे तेथील

दिलत वःतीत राहणा-या नागर कांना खुप ऽास होत आहे . लवकरात लवकर डपीआर तयार क न
हट व यात यावा.माझी वनंती आहे क हे काम १४ या व
वनय पाट ल

आयोगा या िनधीतून कर यात यावे.

िसडको हडको भागातह ड पींग मावुंड असून अनेक दवसापासून
साठलेला अस यामूळे तो हट व याचाह

कचरा

या ठकाणी मोठया ूमाणात कचरा

वचार कर यात यावा जेणे क न

या

ठकाणी ःमशानभूमीचा

वःतार करता येवू शकेल.
है दरबाग येथील डं पंग मावुंडवर अनेक वषापासुन

महापौर

साठवलेला कचरा हट वणे

यावर ू बया करणे यासाठ

या ेऽातील त ाचे अिभूाय घेवन
ू पुढ ल कायवाह कर यासाठ चे पुण अिधकार आयु

नांवामनपा नांदेड

यांना दे यात येते तसेच .व यासाठ लागणा-या खचासह मा यता दे यात येते, व हा ठराव याच सभेत
कायम कर यात येतो.

ठराव ब.७१

ठराव

त कािलन नांदेड नगरप रषदे या काळापासून नांदेड शहरातील संपुण कचरा स ह नं.१६१ मौजे नंदेड है दरबाग येथील डं पंग
मावुंडवर साठवला जात होता.कालांतराने नांदेड नगरप रषदे चे

पांतर महानगरपािलकेत होवून या ी वाढली व है दरबाग येथील लोकसं या

वाढ यामूळे लोकांचा वरोध ल ात घेता या ठकाणी कचरा टाकणे बंद क न तु पा येथील मनपाकेने संपा दत केले या जागेवर कचरा
साठव यात येत आहे . है दरबाग येथील डं पंग मावुंडवर अनेक वषापासुन

साठवलेला कचरा हट वणे

या ेऽातील त ाचे अिभूाय घेवन
ू पुढ ल कायवाह कर यासाठ चे पुण अिधकार आयु

यावर ू बया करणे यासाठ

नांवामनपा नांदेड यांना ह नांवामनपा सवसाधारण

सभा सवानुमते दे ते .व यासाठ लागणा-या खचासह ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुते दे ते , व हा
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.६
मनपाचे अशोकनगर येथील पशुवै कय दवाखा यात नागर क आपले पाळ ल
कोण याह ूकारचे आजार होवू नये यासाठ ८ इन वन लस दे याची
नागर कांना

ानांना इतर

यवःथा कर यात आली आहे . सदर ल लस मनपा ूशासन

. ३५०/- उपल द क न दे यात येईल. कर ता सदर ल लसचे दर मा यता कर ता ूःताव सादर.

वरििसंघ गाड वाले
महापौर

ान उपचारासाठ आणतात.पाळ व

शहरात मोठया ूमाणात कोिचंग

लासेस सु

आकार या जात नाह तर कोिचंग

लाससला वशेष कर लावता येईल याचा वचार कर यात यावा.

असून या कोिचंग

लासेसना कोण याह

आयु ांचे ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ूकारचा कर

(१८)
ठराव ब.७२

ठराव

नांवामनपा अशोकनगर येथील पशुवै कय दवाखा यात नागर क आपले पाळ ल
इतर कोण याह ूकारचे आजार होवू नये यासाठ ८ इन वन लस दे याची
दे याचे खच

हणुन सबंिधताकडू न

ान उपचारासाठ आणतात पाळ व

ानांना

यवःथा कर यात आलेली असून सदर ल लसीचा व लस

. ३५०/- शु क वसुल कर यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.७
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या अ नीशमन

वभागाकडे स य ःथतीत कायालयीन इमारत व अ नीशमन वाहने

ठे व याकर ता पुरेशी यवःथा नस यामूळे ौी गु गो वंदिसंघजी ःटे डयम येथे ता पुर या ःव पात कायालय ःथापन कर यात आले आहे .
महानगरपािलका

ेऽातील लेबर कॉलनी येथे अ नीशमन वभागाचे शेड व कायालय तसेच कमचार िनवासःथान असून सदर

जागा ह शहरा या म यवत असून या ःथळापासून शहरातील सव भागापयत अ नीशमन सेवा यो य
आहे .सदर या जागेचे एकूण

रतीने पुर वणे श य होणार

ेऽफळ २०८१.११ चौ.िम.आहे . सदर जागेत अ नीशमन वभागाचे कायालय,वाहनतळ,समोर ल बाजुने दकान
ु

कि परे ड मावुड ूिश ण हॉल इ याद सोई सु वधा यु

उ प न िमळू शकेल. तसेच अ नीशमन

बांधकाम क न वापर के यास दकान
किापासून महानगरपािलकेस आिथक
ु

वभागास कायालयीन इमारत ,वाहनतळ,कमचार

िनवासःथान तसेच कवायतीसाठ

जागा

उपलब द होईल.
वर ल बाबीचा अंतभाव क न सदर इमारतीचा आराखडा वाःतुशा

ौी कु-हे याचेकडू न तयार कर यात आला असून

आराखडयानूसार इमारतीचे ठळक वैिश े खालील ूमाणे आहे त.
१) जागेचे

ेऽफळ :- २०८१.११ चौ.िम

२) Wing I म ये तळमज यावर अ नीशमन टडरसाठ आर.सी.सी.शेड एकूण -३ वाहनासाठ (एकूण
३) Wing I I म ये

कशोल

म.ःटोअर

म ्, Rest Room (एकूण

४) Wing II व III

मधील तळमज यावर यापार गाळे एकूण १६ दकाने
ु

ेऽफळ २०२.६६ चौ.मी.)

ेऽफळ ३४.९२ चौ.मी.)

- ४ (२.९० X ४.२३)

= ४९.०६८

- ४ (२.२३ X ४.२३)

= ३७.७३

- ४ (२.११ X ४.२३)

= ४९.०६८

- ४ (३.०० X ४.२३)

= ५०.७६
१७३.२६ चो.िम.

५) Wing II व III म ये कमचा-यासाठ एकूण २२ िनवासःथाने व वाहनतळ यांचा समावेश आहे .
६)

Wing IV म ये अिधका-यासाठ एकूण ३िनवाःथाने आहे त.

७)

प ह या मज यावर ूिश ण हॉल,कायालय, सल टॉवर यांची यवःथा Wing IIमधील कर यात आली आहे .

ूःता वत रे खानकाशानुसार ०.९९७ एफएसआय वापर यात आला असून जी

G+३ बांध याचे ूःता वत आहे .

स य ःथतीत लेबरकॉलनी येथील एसआरट मधील गाळे ब.१,३,४,५,६,७,२०,२२,२३ व २४ तसेच डआरट मधील गाळा ब.१ व
७ हे महागनरपािलके या ता यात आहे त.
े ऽय

याम ये अ नीशमन वभागातील व इतर वभागातील कमचार राहत आहे त.

कायालय ब.१ िशवाजीनगर यांना द.२०.४.२०१५ रोजी पऽ दे वून लेबर कॉलनी येथील एसआर ट मधील गाळा ब.१ व

२४ समोर ल मोकळया जागेम ये राहत असले या व गाळा ब.२ मधील मालम ाधारकांची मा हती माग व यात आली असता
यांनी खालील ूमाणे मा हती दली आहे .

महारा

१)

एसआर ट गाळा ब.२ महमंद शाक ल अहे मद याचे नाव

२)

तसेच एसआर ट मधील गाळा ब.१ व २४ समोर ल मोकळया जागेम ये
१)

१.८.१३१ मनपाज/ूयागाबाई सोनकांबळे

२)

१.८.१३२ मनपाज/तुकाराम उमाजी

असून

यांचा मालम ा ब.१.८.१३६ आहे .

३)

१.८.१३३ मनपाज/ रामचंि उमाजी सोनकांबळे

४)

१.८.१३४ मनपाज/उमाजी राकोजी िसताराम सोनकांबळे याचे नावे मालम ा अस याबाबत कळ वलेले आहे .

अ नीसुर ा अिभयांना अंतगत लेबरकॉलनी येथे अ नीशमन कि उभार यासाठ ३५ ट के शासनाचा हःसा व ६५ ट के

मनपा िनधी या त वावर बांधकाम कर यात येणार असून

यासाठ शासनाकडे स वःतर ूक प अहवाल ( डपीआर) मा यतेवसाठ

पाठ व यात आला आहे पण जागे या पआर काड अभावी ूंल बत आहे .

हाडा यांनी मोकळया जागेचे मु य आता या जाःत दराने मागणी केली आहे .१९८६ म ये जागा हःतांतरण झालेले अस यामूळे
यावेळेसचा दर आकार याकर ता

वनंती केली आहे . परं तु

यास मा यता नाह . जागा महानगरपािलके या

उवर त जागेची आखीव प ऽकासह ूःताव शासना या मा यतेसाठ

सादर करणे यो य.

ता यात आहे .

यामूळे

(१९)
महानगरपािलकेचे गाळे व मोकळ जागा यात सल नता ये यासाठ एक खाजगी घराचे आदलाबदल करणे आवँयक आहे .
यासाठ जागा मालकास वाटाघाट साठ बोलावणे आवँयक आहे .
वर ल ूमाणे १ ते ७ बाबींचा समावेश क न किन
नुसार र कम

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी सालसन २०१४-१५

पये ५,३०,९७,०००/- ( पये पाच कोट तीस ल

स या नव हजार फ ) चे अंदाजपऽक तयार क न सादर केले आहे .
. ४.०० कोट ची तरतुद ठे व यात आलेली असून सदर कामासाठ

अथसंक प २०१५-१६ म ये न वन इमारत या िशषाखाली
मनपा िनधीमधुन

पये ३,४५,१३,०५०/- व शासन िनधी

या ज हा दर सुची

पये १,८५,८३,९५०/- असे एकूण लागणारा खच

पये ५,३०,९७,०००/- यास

ूशास कय व आथ क मा यता दे णे बाबत.
उमेश च हाण

एवढा मोठया ूमाणात खच कर याची महागरपािलकेची

आयु

कि शासनाची योजना असून केि शासनाकडू न एकूण
िमळणार असून उवर त िनधी

महापौर

१३ या १४ या व

मता आहे काय
कंमती या ३५ ट के िनधी महानगरािलकेस

आयोगा या िनधीतून घेता येईल.

आयु ांचे ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.७३

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या अ नीशमन

वभागाकडे स य ःथतीत कायालयीन इमारत व अ नीशमन वाहने

ठे व याकर ता पुरेशी यवःथा नस यामूळे ौी गु गो वंदिसंघजी ःटे डयम येथे ता पुर या ःव पात कायालय ःथापन कर यात आले आहे .
महानगरपािलका

ेऽातील लेबर कॉलनी येथे अ नीशमन वभागाचे शेड व कायालय तसेच कमचार िनवासःथान असून सदर

जागा ह शहरा या म यवत असून या ःथळापासून शहरातील सव भागापयत अ नीशमन सेवा यो य
आहे .सदर या जागेचे एकूण

रतीने पुर वणे श य होणार

ेऽफळ २०८१.११ चौ.िम.आहे . सदर जागेत अ नीशमन वभागाचे कायालय,वाहनतळ,समोर ल बाजुने दकान
ु

कि परे ड मावुड ूिश ण हॉल इ याद सोई सु वधा यु

उ प न िमळू शकेल. तसेच अ नीशमन

बांधकाम क न वापर के यास दकान
किापासून महानगरपािलकेस आिथक
ु

वभागास कायालयीन इमारत ,वाहनतळ,कमचार

िनवासःथान तसेच कवायतीसाठ

जागा

उपलब द होईल.
वर ल बाबीचा अंतभाव क न सदर इमारतीचा आराखडा वाःतुशा
आराखडयानूसार किन
अंदाजपऽक

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी सालसन २०१४-१५

पये ५,३०,९७,०००/- ( पये पाच कोट तीस ल

शासन िनधी

पये १,८५,८३,९५०/- असे एकूण लागणारा खच

सालसन २०१५-२०१६

ौी कु-हे याचेकडू न तयार कर यात आला असून
या

ज हा दर सुची नुसार तयार कर यात आलेले
पये ३,४५,१३,०५०/- व

स या नव हजार फ ) (मनपा िनधीमधुन

पये ५,३०,९७,०००/-) ला ूशासक य व आिथक मा यता नांवामनपा

या अथसंक पातील न वन इमारत या िशषाखाली ठे व यात आले या

. ४.०० कोट या

तरतूद तून

ह

नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते.
तसेच ूःतावात नमूद कर यात आ या ूमाणे

हाडा यांनी मोकळया जागेचे मु य आता या दराने दे याची

आहे .परं तु सदर जागा १९८६ म ये त कािलन नांदेड नगरपािलकेस
वनंती केली असून अ ाप

शासनाची

हःतांतरण झालेली अस यामूळे

मा यता िमळालेली नाह पण जागा महानगरपािलके या

मागणी केली

यावेळेसचा दर आकार याकर ता

ता यात आहे .

यामूळे उवर त जागेची

आखीव प ऽकासह ूःताव शासनास सादर कर यास मा यता दे यात येते.
महानगरपािलकेचे गाळे व मोकळ जागा यात सल नता ये यासाठ एक खाजगी घराचे आदलाबदल करणे आवँयक

तसेच
आहे .

यासाठ सबंिधत जागा मालकास वाटाघाट साठ बोलावून

यांची जागा महानगरपािलकेस हःतांर त कर यासाठ आयु

नांवामनपा

नांदेड यांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी असेह ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते व हा ठराव याच सभेत
कायम कर यात येतो.
वषय ब.८
ौी वजय जोशी, िनिमती/संक पना/संयोजक, सैिनक हो तुम यासाठ

यानी द.३.१०.२०१५

या अजा वये वनंती अज सादर

क न कळ वले आहे क , मुंबई येथे २६ माच न हबर २००८ रोजी झाले या अितरे क ह याम ये शह द झाले या जवानां या ःमृती ू यथ
तसेच सवऽ दे शभ
केला जात आहे

ची भावना जागृत हावी यासाठ मराठवाडयात सैिनक हो तुम यासाठ

हा दे शभ

पर आधार त कायबम आयो जत

यानुसार मनपातफ सदर ल कायबम २६ नो हबर २०१५ रोजी आयो जत कर यात यावा या कायबमात मराठवाडा व

बाहे र ल जवळपास ५० कलावंत सहभागी होणार अस यामूळे महानगरपािलकेने सदर कायबमास
वनंती केली आहे कर ता सैिनक हो तुम यासाठ या सांःकृ तीक कायबमािनिम य र कम

आिथक मदत करावी मदत करावी अशी

. १,००,०००/- (अ र

.एक ल

फ ) ची

आिथक मदत कर यास मा यता दे णे बाबत.
वरििसंघ गाड वाले

शहरातील व वध सामा जक संःथा, ूित ान हे सांःकृ तीक कायबमासाठ आिथक मदत दे यासाठ
वंनती अज सादर करतात
.५०,०००/-पयतची

यांना

आिथक

अशा ूकारचे सांःकृ ितक कायबमाचे

मदत

दे याचे

संदभात

िनणय

आयोजन कर यासाठ

घे यासाठ

अ य तेखाली, उपमहापौर, सभापती, ःथायी सिमती, सभागृह नेते,

महापौर

यां या

वरोधी प नेते, सभापती,

म हला व बाल क याण सिमती यांची एक उपसिमती कायम कर यात यावी. या

(२०)
उपसिमतीने केले या िशफारशीनूसार

.५०,०००/-ची आिथक मदत दे याची पुढ ल वैधािनक

कायवाह करावी असा माझा ूःताव आहे .
अ.स ार

यास मा यता दे यात यावी.

ौी वरे ििसंघ गाड वाले यांनी जो ूःताव मांडला

यास माझे अनुमोदन आहे .या ूःतावास मा यता

दे यात यावी.
महापौर

ौी

वजय जोशी, िनिमती/ संक पना/ संयोजक, सैिनक हो तुम यासाठ

तुम यासाठ

या सांःकृ तीक कायबमाचे आयोजन कर यासाठ

यांना सैिनक हो

.५०,०००/-ची आिथक मदत

दे यास मा यता दे यात येते तसेच ौी वरििसंघ गाड वाले यांनी मांडले या ूःतावास मा यता
दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव ब. ७४

ठराव

ौी वजय जोशी, िनिमती/ संक पना/ संयोजक, सैिनक हो तुम यासाठ यांनी द.३.१०.२०१५

माच न हबर २००८ रोजी झाले या अितरे क ह याम ये शह द झाले या जवानां या ःमृती ू यथ
हावी यासाठ नांदेड शहरात सैिनक हो तुम यासाठ
येणार असून या सांःकृ तीक

कायबमाकर ता

हा दे शभ

या अजा वये मुंबई येथे २६

तसेच सवऽ दे शभ

ची भावना जागृत

पर आधार त कायबम द. २६ नो हबर २०१५ रोजी आयो जत कर यात

मराठवाडा व बाहे र ल जवळपास ५० कलावंत सहभागी होणार अस यामूळे सदर

कायबमासाठ आिथक मदत दे याची वनंती केली आहे . कर ता ौी वजय जोशी, िनिमती/ संक पना/ संयोजक, सैिनक हो तुम यासाठ
यांना

द. २६ नो हबर २०१५

महानगरपािलकेतफ

रोजी सैिनक हो तुम यासाठ या सांःकृ तीक कायबमाचे आयोजन कर यासाठ नांदेड वाघाळा शहर

.५०,०००/-ची आिथक मदत दे यासाठ ूशासक य व आिथक मा यता

ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते

दे ते.
यापुढे आिथक वषात अशा ूकारचे सांःकृ ितक कायबमाचे आयोजन कर यासाठ महानगरािलका ह द तील व वध संःथेला/
ूित ानला

.५०,०००/-पयतची आिथक मदत दे याचे संदभात िनणय घे यासाठ महापौर यां या अ य तेखाली, उपमहापौर, सभापती,

ःथायी सिमती, सभागृह नेते, वरोधी प नेते, सभापती, म हला व बाल क याण सिमती यांची एक उपसिमती कायम कर यास
दे यात येते. या उपसिमतीने केले या िशफारशीनूसार अशा सांःकृ ितक कायबमास संबंिधत संःथेला/ ूित ानला

मा यता

.५०,०००/-ची

आिथक मदत दे याबाबत आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.व हा
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय बं. ९

ूःताव

नांदेड शहर महानगरपािलकेत उपायु

पद कायरत असतांना व ा गायकवाड यांनी वाहन भ ा या सऽाखाली महापािलकेचा

आथ क नुकसान के याचे बात या वतमानपऽात ूिस द स आ या हो या

या बात यांचा अनुषग
ं ाने आप या कायालयाकडू न चौकशी

केली का ? चौकशी अंती कांह दोष िनषप न झाले का ? झा यास कोणती कायवाह ूःता वत झाली सखोल मा हती सभागृहपुढे ठे वावी
व सभागृहाने चचा क न िनणय

यावा.

सुचक :- गफार खान गुलाम महमंद खान

अनुमोदक:- स यद शेर अली, स. िगल सरजीतिसंघ मेजर पंजाबिसंघ

गफार खान

मी माझा

परत घेत आहे .

महापौर

सदःयांनी आपला ूःताव परत घेतलेला अस यामूळे ूःताव वषय प ऽकेतून वगळ यात येतो.

वषय बं. १०

ूःताव

नांदेड शहर महानगरपािलका सव साधारण सभा ठराव बं. ११६ दनांक २४.११.२०१४ अ वये पृ.बं. १९ व िमल ए रयातील

ब-याच नागर कांना कराचा मागणी बलात संगणकाचा चुक मुळे जाःतीचे कर व अनािधकृ त बांधकामात शाःती करा पे ा जाःत दं ड
लागलेले अस याने नागर क मालम ाधारक संगणकाचा चुक या द ु ःती क न कर मागणी बल िमळतील या अपे ेने कराचा भरणा
केलेले नाह
बल व

हणून ह सव साधारण सभा जे नागर कांना चूक चे मागणी बले दलेले आहे ते र

या भागातील र हवाँयांना सव क न

क न पुन

यांना पुनर कर आकारणीत घर नंबर िमळाले नाह

न वन सुधार त मागणी

यांचा सव क न न वन घर नंबर

दे याचा ूःताव पार त कर यात येते..
सुचक :- गफार खान गुलाम महमंद खान

अनुमोदक:- स यद शेर अली, स. िगल सरजीतिसंघ मेजर पंजाबिसंघ
ूशासक य ट पणी

नांवामनपा सवसाधारण सभा ठराव ब.११६ द.२४ न हबर २०१४ दारे िनयमानूसार कागदपऽे ूकरण िनहाय सादर के यास िनयमानुसार कर
आकारणी कर यात यावी असे ठर व यात आले आहे .
स.सदःयांनी संगणक य चुकामूळे

मालम ा कर जाःत लागला आहे व अनािधकत बांधकाम शाःती लागली आहे असे नमूद केले आहे .

वाःत वक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे िनयम २६७ अ नुसार अवैध बांधकाम वा पुनर बांधकामांना अनािधकृ त बांधकामाना शाःती लाव यात
आली आहे . तथापी तसे ूकरण िनहाय अज
आहे .

सादर केला तर

यामूळे मालम ा िनहाय ूकरण सादर करावेत.

कर याची कायवाह कर यात येईल. तसेच

गफार खान

याबाबत खाऽी क न

यानुसार सहायक आयु

तथा

या मालम ाना कर आकारणी झाली नाह

आवँयक तेथे द ु ःती केली जाईल

.४००/- आ ण

स या कर यातह येत

याची कर आकारणी कर यात येईल.

मा याकडे मालम ा करा या संदभात ूभागातील िमल ए रयातील
एक ऽत मालम ा कर

व

े ऽय अिधकार माफत ःथळ पाहणी क न आवँयक ती द ु ःती

यावर ५-६ हजार

३००-३५० नागर क आले होते

पये शाःती आकार या या तबार केले या

यांनी

(२१)
आहे त. हे सव नागर क झोपडपट भागातील असून
आहे त. संगणका या चुक मूळे

यांचे घराचे बांधकाम हे क या ःव पाचे व टनशेडचे

जाःतीचे कर व अनािधकृ त बांधकामात शाःती करा पे ा जाःत दं ड

लागलेले अस याने संगणक चुक ची द ु ःती क न कर मागणी बल दे यात यावे अशी मी एक वषापासून
मागणी कर त आहे परं तू

वरििसंघ गाड वाले

याची अमलबजावणी होत नाह .

रे ड रे कनर ूमाणे मालम ा कराची आकारणी कर यास मा यता दे त असताना सवसाधारण सभेने
झोपडपट

भागातील

अनािधकृ त बांधकाम

टनशेडचे बांधकाम आहे अशा घरांना

समज यात येवू नये व शाःती दं ड आकार यात येवू नये अशा ूकारचा िनणय

यामूळे घरांना शाःती दं ड आकार यात आलेली असेल तर जी माफ कर यात यावी.

घेतलेला आहे
महापौर

या घराचे बांधकाम हे क या ःव पाचे

ूशासक य ट पणी नुसार ूःतावास मा यता दे यात येते .

ठराव ब.७५

ठराव

नांवामनपा हद तील

िमल ए रयातील ब-याच नागर कांना कराचा मागणी

बलात संगणकाचा चुक मुळे जाःतीचे कर व

अनािधकृ त बांधकामात शाःती करा पे ा जाःत दं ड आकार यात आ याची तबार कर यात आलेली आहे . तर

या नागर कांना

कराचा

मागणी बलात संगणकाचा चुक मुळे जाःतीचे कर व अनािधकृ त बांधकामात शाःती करा पे ा जाःत दं ड आकार यात आलेला आहे
यांनी संबंिधत सहायक आयु

तथा

े ऽय अिधकार , नांवामनपा नांदेड याचेकडे वैय

अज रतसर सादर करावा. सहायक आयु

तथा

े ऽय अिधकार यांनी

कर याची कायवाह करावी तसेच िमल ए रयातील मालम ांचा

सव क न

क र या सव कागदपऽा या पुरा यासह

वनंती

संबंिधत घराची ःथळ पाहणी क न आवँयक ती द ु ःती
यांना पुनर कर आकारणीत घर नंबर िमळाले नाह

यांना

न वन घर नंबर दे याची कायवाह करावी असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुते संमत करते.
वषय ब.११

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,पाणी पुरवठा अंतगत जे यावसायीक, घरगुती कंवा सावजिनक वापरासाठ महापालीकेतफॅ

नागर कांना नळ जोडणी दे यात येते.परं तू ब-याच ठकाणी नळाला नागर क तोटया बस वत नस यामुळे मोठया ूमाणावर पा याचा
अप यय होत आहे . चालू वषा पावसाचे ूमाण अ यंत कमी असुन शहराम ये पा याची तीो टं चायी भासत आहे महापालीकेतफ

या

नळधारकां या नळांना तोटया नाह त अशा नळधारकांवर पाणी पुरवठा वभागातफ

या

या ठकाणी पा याची गळती आहे ती
सभेसमोर मांड यात यावा.

वर त उपाययोजना कर यात यावी व शहराम ये

व रत द ु ःत क न घे यात यावी.याबाबत कर यात आलेला कारवाई तपिशल पुढ ल सवासाधारण
अनुमोदक :-नवल ओमूकाश पोकणा,संजय मोरे ,सौ. जंदम पावती यंकटे श

सुचक :- डॉ. व ास बालाजीराव कदम

,मंगलाताई गजानन दे शमुख.
महापौर

स.सदःयांचे

ूःतावानुसार आयु ानी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.व हा ठराव याच सभेत कायम

कर यात येतो.
ठराव ब.७६

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,पाणी पुरवठा अंतगत जे यावसायीक, घरगुती कंवा सावजिनक वापरासाठ महापालीकेतफॅ
नागर कांना नळ जोडणी दे यात येते.परं तू ब-याच ठकाणी नळाला नागर क तोटया बस वत नस यामुळे मोठया ूमाणावर पा याचा
अप यय होत आहे . चालू वषा पावसाचे ूमाण अ यंत कमी असुन शहराम ये पा याची तीो टं चाई भासत आहे महापालीकेतफ

या

नळधारकां या नळांना तोटया नाह त अशा नळधारकांवर पाणी पुरवठा वभागातफ

या

या ठकाणी पा याची गळती आहे ती

वर त उपाययोजना कर यात यावी व शहराम ये

व रत द ु ःत क न घे यात यावी.व यासंदभात केले या कायवाह चा अहवाल सवसारण सभेस

दे यात यावा असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.१२

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,हदद तील लोकशाह अ णाभाउ साठे चौकातील लोकमा य मेड कल कॉनर पासून टाउन
माकट ौीमंगले कॉनर,िचंतावार कॉनर,द नगर बाफना ओ हर ॄज या मु य रः या पयतचा रःता हा वेगवेगळया तीन ूभागांना
जोडणारा मु य रःता असून या रःयावर माठया ूमाणावर वदळ असते परं तू मागील वीस ते पंचवीस वषा पासून या रः याची दरवःथा
ु
झालेली असून पावसाळया म ये या रः यावर वाहन चालवीणे तर श य नाह च व नागर कांना पायी चालणे सु दा कठ ण होत असते.

यामुळे शासना या वशेष िनधीतुन कंवा इतर कोण याह िनधी अंतगत सदर रःता सी.सी.रःता करणेसाठ ह सव साधारण

सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचक :- अशोक रावणराव उमरे कर
महापौर

अनुमोदक :- सौ.जयौी आनंद जाधव, दपकिसंघ काशीनाथिसंघ रावत

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

व

हा

ठराव

(२२)
ठराव ब.७७

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,हदद तील लोकशाह अ णाभाउ साठे चौकातील लोकमा य मेड कल कॉनर पासून टाउन
माकट ौीमंगले कॉनर,िचंतावार कॉनर,द नगर बाफना ओ हर ॄज या मु य रः या पयतचा रःता हा वेगवेगळया तीन ूभागांना
जोडणारा मु य रःता असून या रःयावर माठया ूमाणावर वदळ असते परं तू मागील वीस ते पंचवीस वषा पासून या रः याची दरवःथा
ु

झालेली असून पावसाळया म ये या रः यावर वाहन चालवीणे तर श य नाह च व नागर कांना पायी चालणे सु दा कठ ण होत असते.

यामुळे शासना या वशेष िनधीतुन कंवा इतर कोण याह िनधी अंतगत सदर रःता सी.सी.रःता करणेसाठ ह सव साधारण
सभा सवानुमते मा यता दे ते.िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.१३

ूःताव

नांवामनपा अंतगत मनपा या मराठ मा यमा या ६ शाळा,उद ू

मा यमा या ६ शाळा,संयु

(मराठ व उद)ू मा यम ३ अशा

एकूण १५ ूाथिमक शाळा आहे त. सदर ल शाळांम ये मराठ मा यम पद वधर १, सहिश क ५, उद ू मा यम सह िश क ४ अशी पदे
र

आहे त. सदर पदासाठ शासनामाफत ५० ट के अनुदान ूा

आहे . तर

होते.

मनपा शाळाम ये बहतां
ु श गोरगर ब कुटंु बातील मुले िश ण घेतात िश कां या कतरतेमूळे व ा याचे शै
या अनुषंगाने सदर ल पदे

णक नुकसान होत

वर त भर यात यावी.

सुचक :- सौ.स वता मारोतराव कंठे वाड

अनुमोदक :- र जया बेगम अयुब खॉ
िश ण वभागाची ूशास कय ट पणी

सदर ल ठरावा वये
मा यम ३ अशा

नांवामनपा अंतगत मनपा या मराठ मा यमा या ६ शाळा,उद ू

मा यमा या ६ शाळा,संयु

एकूण १५ ूाथिमक शाळा आहे त. सदर ल शाळांम ये मराठ मा यम पद वधर १, सहिश क ५, उद ू मा यम सह

िश क ४ अशी पदे

र

आहे त. सदर पदासाठ शासनामाफत ५०

कुटंु बातील मुले िश ण घेतात िश कां या कतरतेमूळे व ा याचे शै
भर यात यावीत, असा ूःताव सादर केलेला आहे
िश ण आयु , महारा

ट के अनुदान ूा

होते.मनपा शाळाम ये बहतां
ु श गोरगर ब

णक नुकसान होत आहे . तर

या अनुषंगाने सदर ल पदे

रा य पुणे यांना अस यामुळे महानगरपालीका ःतरावर ूाथिमक सहिश कांची भरती करता येणार नाह संदभ

पदावर पाऽ उमेदवार उपल ध क न दे याबाबत मा.िश ण आयु , महारा

वभागाकडु न र

वर त

याअनूषंगाने रा यातील ूाथिमक शाळे तील सहिश कांची भरती कर याचे अिधकार हे

बं २ अ वये स या ःथतीत मराठ मा यामाची ५ पदे आ ण उद ु मा यमाची ४ अशी एकूण ९ सहिश कांची पदे र

सदर र

(मराठ व उद)ू

अस याचे कळवून

रा य पुणे यांना वनंती पऽ दलेले आहे तसेच

असले या पद वधर सहिश कांबाबत कायवाह चालु आहे
अःथापना िश ण वभागाची ूशास कय ट पणी

उपरो

संदभ य वषयी, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर ल सह िश क या अिभनाम पदाचे संचमा यतेनस
ु ार

उद ु मा यमाची 28 व मराठ मा यमाची 40 अशी एकूण 68 पदे मंजरू असून
शहर महानगरपािलकांतगत मा यता ूा
ूा

एकूण 17 शाळा असून

ूाथिमक शाळा चाल व यात येतात. या

4 अशी आजिमतीस एकूण 09 पदे र
तसेच, माहे

यापैक आजिमतीस 9 पदे र

आहे त. नांदेड वाघाळा

यापैक 2 वनाअनुदािनत मा यिमक शाळा व उव रत 15 मा यता

शाळांम ये स ःथतीत 59 सहिश क कायरत असून मराठ मा यम – 5, उद ु मा यम -

आहे त.

डसबर 2012 म ये सहा यक आयु

मा.व.क.

वभागीय आयु

कायालय औरं गाबाद, यां याकडू न सहिश क या

अिभनामाची बंदनामावली
ूमा णत क न घेत यानुसार खालीलूमाणे 11 पदांचा अनुशेष िश लक आहे . अनु.जाती - 01, अनु.जमाती ु

03, भज(ब) - 02, भज(क) - 01, भज(ड) - 01, वमाू - 01, इमाव - 2 असा अनुशेष िश लक आहे .

तसेच शासन िनणय ब. पीआरई – 2006/(4767)/ूािश-1, द.16.12.2009 अ वये सन 2009-2010 या वषापासून पुढे ूाथिमक
िश णसेवक भरती ू बया कि य भरतीपूव िनवड पर
1.

िश ण सेवकाची िनयु

:-

े ारा राब व यासाठ खालीलूमाणे सुधा रत िनणय घे याचे िनदिशत केलेले आहे .

ू )/नगरपािलका/नगरप रषदा
ज हा प रषदा/ महानगरपािलका (मुंबई महानगरपािलका वगळन

मधील िश ण मंडळे व कटक मंडळे इ याद ःथािनक ःवरा य संःथां या ठकाणी मंजरू असले या ूाथिमक शाळातील िश कां या
पदांपैक

यापुढ ल वष या

द.31 मे पयत

र

होणा-या िश कां या पदावर दरवष

पर

े ारे िनवड कर यात येईल.

2.

िश ण सेवका या मुलाखत व कागदपऽ पडताळणीसाठ सिमती – द. 27.02.2003

िश णसेवकांची कि य भरतीपूव िनवड
या शासन िनणयाम ये दश व याूमाणे

राह ल. सदर सिमतीने गुणव ाधारक उमेदवारां या मुळ कागदपऽाची तपासणी करावी. मुलाखतीसाठ कोणतेह गुण दे याची तरतूद
नाह .
3.

िश ण सेवका या िनवड साठ

दरवष

करावयाची कायप ती – सव ःथािनक ःवरा य संःथां या िनयु

यां या आःथापनेवर जेवढ ूाथिमक िश णसेवकाची पदे भरावयाची आहे त,
शै

णक वषा या 31 मे पयत (मागासवग यां या आर णा या पदांसह) र

ूािधका-यांनी

यांची 30 स टबर या संच मा यतेनुसार

या

या

होणा-या पदांची सं या वचारात घेऊन मा यमिनहाय

िश ण सेवक पदासाठ मागणीपऽ, संबंिधत िश णािधकार (ूाथिमक) यां याकडे वेळापऽातील तारखेूमाणे पाठवावे.

(२३)
तथा प, महापािलकेची स या आिथक प र ःथती बकट अस यामुळे सदर ल सहिश क या अिभनामाची र
गेली नाह त. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, आःथापनेवर र
महारा

पदे भरती केली

असले या सहिश क या पदाचा गोषवारा मा.िश ण आयु

रा य पुणे यांना पाठ व यात आलेला आहे . ूःतुत ूकरणी कायालयीन पऽ जा.ब. नांवाशमनपा/साू व/आःथा-

7/8793/15,

द.09.10.2015 अ वये अनुशेषानुसार िश लक असलेली

क न दे यात यावे असे पऽ पाठ व यात आले.

यानुसार उमेदवार ूा

कर यात येईल, ह सदरची बाब सव साधारण सभे या िनदशनास आणुन
महापौर

र

पदे ूाधा याने भर यासाठ पाऽ उमेदवार उपल ध

होताच सदर ल पदे भर याबाबत िनयमानुसार कायवाह
ावी.

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

ठराव ब.७८

ठराव

नांवामनपा अंतगत मनपा या मराठ मा यमा या ६ शाळा,उद ू

मा यमा या ६ शाळा,संयु

(मराठ व उद)ू मा यम ३ अशा

एकूण १५ ूाथिमक शाळा आहे त. सदर ल शाळांम ये मराठ मा यम पद वधर १, सहिश क ५, उद ू मा यम सह िश क ४ अशी पदे
र

आहे त. सदर पदासाठ शासनामाफत ५० ट के अनुदान ूा

आहे . तर

होते.

मनपा शाळाम ये बहतां
ु श गोरगर ब कुटंु बातील मुले िश ण घेतात िश कां या कतरतेमूळे व ा याचे शै
या अनुषंगाने सदर ल पदे

णक नुकसान होत

वर त भर याची कायवाह आयु ांनी करावी असेह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत

करते.
वषय ब.१४

ूःताव

नांवामनपाकेतफ बाहय

ण वभाग-१२, आंतर

ण वभाग -२, चालतात, आरो या वभागाम ये खालील ूमाणे र

पदे आहे त.

रा ीय शहर आरौ य अिभयान अंतगत
वै कय अिधकार – ४,ःटॉफ नस -४ , नस (एएनएम)-२ व चतुथौेणी कमचार -४
रा ीय

यरोग िनयंऽण कायबम

S.T.L.V.-1, T.B.M.V. -2 ,लॅब टे नीिशयन -4 , िल पक -1
हवताप वभाग (मले रया)
वर

े ऽय अिधकार -२ चतुथौेणी कमचार -१४, सुपरवायऴर -२
वर ल ित ह योजनेसाठ शासनातफ १०० ट के अनुदान ूा

होते . व सदर ल पदे भर यास महानगरपािलकेवर आिथक भार

पडणार नाह . सदर ल वभागात कमचार नस यामूळे नागर कांची गैरसोय होत आहे .कर ता वर ल सव र

पदे

वर त भर यासाठ

मा यता दे णे बाबत.
सुचक :- सौ.स वता मारोतरा कंठे वाड

अनुमोदक :- र जया बेगम अयुब खॉ
ूशास कय ट पणी

रा ीय शहर आरो य अिभयानांतगत मा. आयु , कुटंू ब क याण व संचालक रा ीय आरो य अ भयान यांचे प रपऽक बं.
राआसो/NUHM-Technical Staff/ मागदशक सुचना/३९१७५-३९९/१५

दनांक १५.०९.२०१५ मधील तरतुद नुसार वै कय अिधकार

वशेषत , ःटाफ नस, एलएच ह , एएनएम, औषध िनमाता व ूयोगशाळा तंऽ
ू य

पदावर कौश य चाचणी, ूा य

मुलाखत, इ याद प दतीचा िनवड ू बयेत अवलंब कर या बाबत न याने मागदशक सुचना ूा

योजनेअत
ं गत स या र

झा या आहे त

क चाचणी,

यानुसार सदर ल

असलेली पदे भर या बाबतची कायवाह कर यात येईल.

तसेच मनपाकेतील र

रा ीय

या र

व

पदे वह त प दतीचा अवलंब क न भर यात येत अस यामुळे रा ीय शहर आरो य अिभयाण अंतगत,

यरोग िनयंऽण कायबम व हवताप वभाग (मले रया) या योजनंतगत र

अवलंब क न सदरची र

पदाचा न याने आढावा घेवुन व हत प दतीचा

पदे लवकरात लवकर भर याची कायवाह कर यात येईल.

महापौर

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

ठराव ब.७९

ठराव

नांवामनपाकेतफ बाहय

ण वभाग-१२, आंतर

ण वभाग -२, चालतात, आरो या वभागाम ये खालील ूमाणे र

पदे आहे त.

रा ीय शहर आरौ य अिभयान अंतगत
वै कय अिधकार – ४,ःटॉफ नस -४ , नस (एएनएम)-२ व चतुथौेणी कमचार -४
रा ीय

यरोग िनयंऽण कायबम

S.T.L.V.-1, T.B.M.V. -2 ,लॅब टे नीिशयन -4 , िल पक -1
हवताप वभाग (मले रया)
वर

े ऽय अिधकार -२ चतुथौेणी कमचार -१४, सुपरवायऴ -२
वर ल ित ह योजनेसाठ शासनातफ १०० ट के अनुदान ूा

पडणार नाह . सदर ल

होते . व सदर ल पदे भर यास महानगरपािलकेवर आिथक भार

वभागात कमचार नस यामूळे नागर कांची गैरसोय होत आहे .कर ता वर ल सव

कायवाह आयु ं नी करावी असेह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.

र

पदे

वर त भर याची

(२४)
वषय ब.१५

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचार
नस याने

ौी

वलास मटपलेवार यांची आई मौनाबाई माधवराव मटपलेवार हयांची ूबती

यांना है िाबाद येथील अपोलो हॉःपीटल येथे उपचार कर यात आले

अस याचे िनदशनास आले व सदर ल प ाशयातील खडे काठ यासाठ ERCP क न श ब या करणे अ यंत गरजचे होते
प ाशयातील खडे (ERCP व श ब या) काठ यासाठ श ब या व इतर खच असे एकुण ५.०० ल
आथ क प र ःथती साधारण अस याने
उपचारारसाठ केलेला खच

.५.०० ल

सुचक :- उमेश पवळे

यांनी सदर ल खच उसणवार

ठक

यामुळे उपचाराअंती प ाशयात मोठया ूमाणात खडे (Stone in Glabladder)

क न केलेला आहे

यामुळे अपोलो हॉःपीटल येथे

इतका खच झालेला आहे ौी वलास मटपलेवार यांची
यामूळे ौी

वलास मटवपलवार यांनी

यांचे आई या

हा महापालीकेतफ आथ क मदत दे यास ह सव साधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.

अनुमोदक :- आनंद च हान , ौीनीवास सातोलीकर

ूशासक य ट पणी
महानगरपािलका अिधकार /कमचार

यांना वै कय बलांची ूितपुत करणेसाठ महानगरपािलकेतील अिधका-याची सिमती ग ठत

कर यात आलेली असून सदर सिमतीचा अहवाल तयार कर याचे काम ूगतीपथावर आहे . सिमतीचा अहवाल सादर झा यानतर सव

कमचार व अिधकार यांचेसाठ वै कय बलां या मयादा िन

त होइल

यानुसार िनणय घे यात येइल.

तुत संबंिधतास ूःतावातील मागणीनुसार वै कय बलाची ूतीपुत करता येणार नाह .
महापौर

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

ठराव ब. ८०

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचार ौी
ूबती ठक नस याने

वलास मटपलेवार यांची आई मौनाबाई माधवराव मटपलेवार हयांची

यांना है िाबाद येथील अपोलो हॉःपीटल येथे उपचार कर यात आले

यामुळे उपचाराअंती प ाशयात मोठया

ूमाणात खडे (Stone in Glabladder) अस याचे िनदशनास आले व सदर ल प ाशयातील खडे काठ यासाठ ERCP क न श ब या करणे
अ यंत गरजचे होते
एकुण ५.०० ल
उसणवार

यामुळे अपोलो हॉःपीटल येथे प ाशयातील खडे (ERCP व श ब या) काठ यासाठ श ब या व इतर खच असे

इतका खच झालेला आहे ौी वलास मटपलवार यांची आथ क प र ःथती साधारण अस याने

क न केलेला आहे

यामूळे ौी

वलास मटवपलेवार यांनी

यांचे आई या उपचारारसाठ

यांनी सदर ल खच

केलेला खच

.५.०० ल

हा

महापालीकेतफ आथ क मदत दे यास ह सव साधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह
करावी व हा ठराव याच

सभेत कायम कर यात येतो.

वषय ब.१६

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचार
बघड यामुळे शहरातील खाजगी

णालयात

ौी रमेश है बते यांची आई राधाबाई माधवराव है बते हयांची ूबती

उपचार कर यात आले

याम ये

प ाशयात मोठया ूमाणात खडे (Stone in Glabladder)

अस याचे िनदशनास आले व सदर ल प ाशयातील खडे काठ यासाठ ERCP क न श ब या करणे अ यंत गरजचे होते
हॉःपीटल येथे प ाशयातील खडे (ERCP व श ब या) काठ यासाठ श ब या व इतर खच असे एकुण ८.८० ल
आहे ौी रमेश है बते यांची आथ क प र ःथती बकट अस यामूळे
केलेला आहे

यामूळे ौी रमेश है बते यांनी

इतका खच झालेला

यांनी सदर ल हा नातेवाईक व िमऽमंडळ कडू न

यांचे आई या उपचारारसाठ केलेला खच

.८.८० ल

दे यास ह सव साधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचक :- उमेश पवळे

यामुळे अपोलो
उसणवार क न

हा महापालीकेतफ आथ क मदत

अनुमोदक :- ौीनीवास सातोलीकर
ूशासक य ट पणी

महानगरपािलका अिधकार /कमचार

यांना वै कय बलांची ूितपुत करणेसाठ महानगरपािलकेतील अिधका-याची सिमती ग ठत

कर यात आलेली असून सदर सिमतीचा अहवाल तयार कर याचे काम ूगतीपथावर आहे . सिमतीचा अहवाल सादर झा यानतर सव
कमचार व अिधकार यांचेसाठ वै कय बलां या मयादा िन

त होइल

यानुसार िनणय घे यात येइल.

तुत संबंिधतास ूःतावातील मागणीनुसार वै कय बलाची ूतीपुत करता येणार नाह .
महापौर

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

ठराव ब.८१

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचार
बघड यामुळे शहरातील खाजगी

णालयात

ौी रमेश है बते यांची आई राधाबाई माधवराव है बते हयांची ूबती

उपचार कर यात आले

याम ये

प ाशयात मोठया ूमाणात खडे (Stone in Glabladder)

अस याचे िनदशनास आले व सदर ल प ाशयातील खडे काठ यासाठ ERCP क न श ब या करणे अ यंत गरजचे होते
हॉःपीटल येथे प ाशयातील खडे (ERCP व श ब या) काठ यासाठ श ब या व इतर खच असे एकुण ८.८० ल
आहे ौी रमेश है बते यांची आथ क प र ःथती बकट अस यामूळे
केलेला आहे

यामूळे ौी रमेश है बते यांनी

इतका खच झालेला

यांनी सदर ल हा नातेवाईक व िमऽमंडळ कडू न

यांचे आई या उपचारारसाठ केलेला खच

.८.८० ल

यामुळे अपोलो
उसणवार क न

हा महापालीकेतफ आथ क मदत

दे यास ह सव साधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.िनयमानुसार आयु ानी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी व हा ठराव याच सभेत
कायम कर यात येतो.

(२५)
वषय ब.१७

ूःताव

नागर दिलत वःती सुधार योजना २०१२-२०१३ मधील

.६४.०० ल ाची जी कामे परत गेलेली आहे त ती कामे चालू वषा या

सदर ल िनधीम ये घे यासाठ ह सवसाधारण सभा मा यता दे ते.
सुचक :- संजय गंगाधर मोरे
आयु

अनुमोदक:- सौ. वैजयंती िभ. गायकवाड
नागर दिलत वःती सुधार योजने अंतगत मंजरु कर यात आले या कामांना
मंजरु कर यात येतो

यामंजरु िनधीतून मा यता दे यात आलेली कामे

या आिथक वषात िनधी

याच आिथक वषात केली नाह तर

घे यात आली नाह तर िनधी यपगत होतो.
महापौर

स.सदःयाचा ूःताव मंजरु कर यात येतो .िनमयानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी

ठराव ब.८२

ठराव

नागर दिलत वःती सुधार योजना २०१२-२०१३ मधील

.६४.०० ल ाची जी कामे परत गेलेली आहे त ती कामे चालू वषा या

सदर ल िनधीम ये घे यासाठ ह सवसाधारण सभा मा यता दे ते.िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी व हा ठराव
याच सभेत कायम कर यात येतो.
महापौर

आज या सभेचे कामकाज संप यामूळे सभा संप याचे जा हर कर यात येते.
शेवट रा िगत

हण यात आले.

ःवा र त/नगरसिचव,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

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

