नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.
मंगळवार,

द. 22.05.2017 रोजी सकाळ

11.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य

कायालयाचे ूशास कय इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागृहात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी
र जःटर म ये ःवा र क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.
सौ. दे शमुख मंगला गजानन, सभापती
सवौी
तेहरा अनुजा अिमतिसंह

फा ख हसे
ु न कासीम साब

कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम

कदम गंगाबाई नारायण

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

मोकले सोनाबाई रामचंि

स. जानी म. कासीम

क याणकर बालाजी द राव

गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल

जाधव जयौी आनंद

अंजम
ु बेगम शेख अफरोज
सभापती

उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय, ूािधकार
र ाकर वाघमारे , ूािधकृ त अिधकार तथा उपआयु

अिधकार

तथा उपआयु

( वकास) ौी

(महसुल) तथा मु यलेखािधकार ौी कंदे वार,

मु य लेखा प र क ौी आर.एस.कोलगणे, कायकार अिभयंता ौी िगर ष कदम, कायकार अिभयंता
ौी सुमीव अंधारे , सव

वभाग ूमुख,

े ऽय अिधकार यांचे ःवागत क न सभेचे कामकाजास

सु वात कर यात येते.
उमेश च हाण

आज ःथायी सिमती बैठक आहे पण या बैठक ला वभाग ूमुखांची का आले नाह बरे च वभाग

ूमुख उप ःथत नाह त. या वषय प ऽकेत अ यंत जे वषय आहे त
नाह त.

या वभागाचे वभाग ूमुख

यामुळे सभागृहास मा हती िमळणे अश य होणार नाह . िन वदे बाबतचा न वन जीआर

आलेला आहे . सदर जीआर येवून बरे च दवस झाले तर
नाह . यासाठ

या जीआरचा अ यास कर यासाठ

याची मा हती आ हाला का दे यात आली

आ हाला वेळ दे यात यावा. तसेच आज

आयोजीत केलेली सभा अिधकार वग उप ःथत नस याने दोन दवस पुढे ढकल यात यावी. कारण
यात काय तर मा यताचा ूःताव आहे .
सभापती

अिधकार वगाने कोणाची परवानगी घेवून ते अनुप ःथत राह ले याचा खुलासा करावा.

नगरसिचव

कायकार अिभयंता सांबा व हे मा. पालकमंऽी महोदयांनी आज रोजी मुंबई येथे अचानक बैठक
आयो जत केली अस याने

सभापती

या

या बैठक स उप ःथत राहणे साठ मुंबई येथे गेले आहे त.

दवशी ःथायी सिमती बैठक असते

या बैठक स सव

वभाग ूमुखांनी उप ःथत रहाणे

अिनवाय आहे . बैठक स उप ःथत राहणे श य नस यास परवानगी माझी परवानगी दे यात यावी.
ूािधकृ त अिधकार

सांबा वभागाचे कायकार अिभयंता हे मुंबई येथे बैठक स गेलेले आहे त परं तू
दे यासाठ उप अिभयंता हे उप ःथत आहे त.

सभागृहास

माह ती

यां यामाफत सभागृहास मा हती सादर करता येईल.

कायकार अिभयंता पाणी पुरवठा व मलिनःसारण, हे सभागृहात उप ःथत आहे त.
तुलजेश यादव

या सभेम ये बरे च वषय वादमःत आहे त.

यासाठ

या वषयाची मा हती क न घेणे व

अ यास करणे आवँयक आहे . याकर ता आ हाला दोन ते तीन

याचा

दवसाचा वेळ दे यात यावा.

यामुळे सभा ह दोन ते तीन दि◌वसानंतर घे यात यावी अशी मी सभापती महोदयांना वनंती
करतो.
स.जानी अ.कासीम

आज या

वषय प ऽकेवर बरे च

वषय आहे त.

वषय हे

लीःट आहे त

यामुळे

या

वषयाचा

अ यास कर यासाठ वेळ दे णे गरजेचे आहे . तसेच या सभागृहात अिधकार नस यामुळे आ ह जे
ू

वचा

या ू ाची उ रे दे यासाठ

ढकल यात यावी.

बाळासाहे ब दे शमुख

या वभागाचा अिधकार नाह त

यासाठ सभा ह पुढे

आ ह शहरा या हतासाठ िनणय घेतले पाह जे. यात काह असे वषय आहे त
काह

वाद हो याची श यता आहे .

या

वषयावर आ ह

या वषयाबाबत

िनणय घेतला तर अडचणी िनमाण

हो याची श यता नाकारता येत नाह . चार ते पाच कोट चे कामे केलेले आहे त. पण हे कामे केले
कंवा नाह

याची आ हाला मा हती नाह

अडचण येईल. आ ण

कामे झाले नसतील आ ण

यावर िनणय घेत यास

या वभागाचा कायकार अिभयंता दे खील गैरहजर आहे त. झाले या कामावर

अ यास क न िनणय घेतलेला बरे राह ल असे मला वाटते. या कामाची काह चौकशी होवू नये

(2)
कंवा चौकशी लागु नये.यामुळे आप यावर कोणताह ठपका लागु नये असे मला वाटते. दनांक 26
मे 2017 रोजी

सव साधारण सभेची िमट ंग आयो जत कर यात आलेली आहे त.

या िमट ंग नंतर

ःथायी सिमतीची बैठक आयो जत कर यात यावी. या बैठक त अिधकार वग दे खील उप ःथत
नाह त.

यामुळे या बैठक स यो य मा हती िमळे ल याची शंका आहे . आजची िमट ंग ह

पुढे

ढकल यात यावी.
उमेश च हाण

सभापती महोदया, या वषयपऽीकेवर ल वषय ब 18 हा मह वाचा वषय आहे .
17.51 ट के बलो भरलेले आहे .

याम ये

यांनी

यांनी बलो भरले अस याने ते काम करतील कंवा म येच सोडू न

जातील असे मला वाटते. एवढे कंऽाटदाराने बलो का टाकले यात शंका येते. का तो काम सोडू न
जाईल का असे मला वाटते. या संदभात पुढ ल िमट ंग म ये स वःतर मा हती सभागृहाला सादर
करावी. कि शासनाने एक एज सी फ स केलेली आहे ती एज सी एमजीपी ह एज सी िन ीत

केली आहे . या एज सी या कोण या ठकाणी काम केले आहे याची मा हती घे यात यावी तसेच
एमजीपीने हा स वःतर अहवाल तयार केलेला आहे

यांचेह मा हती घे यात यावी. काम दे यापुव

पुण चौकशी कर याचा अिधकार आपणास आहे . कंपनीने काम केले नाह

तर

याचा ठपका

आप यावर येणार आहे .
ूािधकृ त अिधकार

इतर शहरातह 15 ट के बलोचे टे डर आलेले आहे त.
आलेले आहे . काह

यामुळे आप याकडे 17.79 ट के बलो

ठकाणी 10 ते 12 ट के बलो आलेले आहे . ए ड शनल डपोजीट

या संबंधीत

एज सी कडू न आपण भरणा क न घेणार आहोत. ौी उमेश च हाण : दोन दवसात पुण स वःतर
मा हती सभागृहा समोर सादर करावी

या दोन दवसानंतर बैठक आयो जत क न हा वषय पास

क न दे यात येईल परं तू ूथम मा हती सादर करावी. बलो आ यामुळे
आहे . याची आ हाला जािनव आहे . परं तू काम म येच
सोडू न गेले शहराचा लॉस होणार आहे .
करावी

यासाठ दोन

मनपाचा फायदा होणार

सोडू न जावू नये ह िभती दे खील आहे .काम

यामुळे सवि◌ःतर मा हती दोन दवसात ूशासनाने सादर

दवसा कर ता सभा तहकुब करावी अशी

वनंती मी सभापती महोदयाना

करतो.
सभापती

आजची सभा ह तहकुब कर यात येते व सभेचे पुढ ल तार ख नंतर जा हर कर यात येईल. पुढ ल
बैठक त सव अिधकार वग उप ःथत राह ल याची काळजी नगरसिचव यांनी

यावी. सभा तहकुब

कर यात येते.
उमेश च हाण

कांह

वभाग ूमुख नस याने वषयावर चचा करता येत नस यामुळे आजची सभा तहकुब कर यात

यावी असा माझा ूःताव आहे
क याणकर बालाजी

ौी उमेश च हाण यांनी
मांडला

सभापती

वभाग ूमुख नस यामुळे आजची सभा तहकुब कर याचा जो ूःताव

यास माझे अनुमोदन आहे त.

ौी उमेश च हाण यांनी मांडलेला ूःतावानुसार आजची सभा सवानुमते तहकुब कर यात येत आहे
सदर ल सभेची तार ख नंतर लेखी कळ व यात येईल.
ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

सभापती,

नांवाशमनपा, नांदेड.

ःथायी सिमती,

