नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड
सव साधारण सभा
मंगळवार

द. ०५.१.२०१६

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.
सवौी

ौीमती/

मा. सौ. शैलजा कशोर ःवामी, महापौर

कुरे शी श फ अहे मद

कदम गंगाबाई नारायणराव

क याणकर बालाजी द राव

सातोलीकर ौीिनवास आश ना

पवळे उमेश दे वराव

कोकाटे नागाबाई भूजंगराव

कंठे वाड स वता मारोतराव

च हाण आनंद शंकरराव

मुंढे शांता मोतीराम

आनेवार गंगासागर सं दप

क याणकर बालाजी दे वदासराव

भवरे कशोर दामोधर

कदम शीला सुिनल

खेडकर ूमोद मुरलीधरराव

कनकदं ड मो हनी महे शराव

स.जानी म.कासीम

मोकले सोनाबाई रामचंि

जाधव जयौी आनंद

गुरम वनयकुमार जग दश

च हाण ौ दा सुिशल

गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ

उमरे कर अशोक रावण

र जयाबेगम अयुबखान

सिलमा बेगम नु

गाडगे शंकर जयवंतराव

दे शमूख वैशाली िमिलंद

लाखान

गायकवाड अंजली सुरेशराव

दे शमूख बाळासाहे ब गंगाधराव

गफारखान गुलाम महमंद खान

धबाळे गणपत गुणाजी

अनुजा अिमतिसंह तेहरा

राओऽे संिगता पृ वीराज

गील सर जतिसघ पंजाबिसंघ

अ.हबीब अ.र हम बागवान

अ.फसीया फरदोस

अ.स ार अ.गफुर

स.शेर अली स.महे बुब अली

कुरे शी चॉदपाशा खाजा

फा ख हसे
ु न कािसम साब

राखेवार सितष शेष पा

ज कया बेगम स.मुखतार

गु खुदे सुद
ं रलाल कशनलाल

खोमणे सुदशना महे श

बावजीर शेख हबीब शेख अ द ु ला

चाऊस हिसना बेगम साबेर

अ.लितफ अ.म जद

लितफा बेगम बु-हाणखान

रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह

कशोर कशनलाल यादव

गायकवाड वैजयंती िभमराव

मोरे संजय गंगाधरराव

अिभषेक सौदे

काकडे िसंधू पांडू रं ग

िचखलीकर ॐं दप सुभाषराव

जमदाडे क णा िभमराव

घोगरे इं दबाई
िशवाजी
ू

ूा.लिलता मुकूंदराव बोकारे

वनय वँवांभरराव पाट ल

येवनकर वजय हरांचद

कदम व ास बालाजी

अड.बन शाम वामनराव

काबरा रामनारायण रामदे व

अल केसर हसन बन उबेद
सभे या अ य ःथानी मा. महापौर सौ.शैलजा कशोर ःवामी, या हो या. तसेच ौी सुशील खोडवेकर, आयु , ौी रमेश
नानकराम होतवानी, अिध क अिभयंता, भारत ःव छता अिभयांन, ौी ूकाश येवले, उपआयु , ौी आर.एस.कोलगणे, मु य
लेखाप र क, डॉ.अिसफ, ूभार मु य वै ा कय आरो यािधकार , ौी महमंद सा दक, मु य लेखािधकार , ौी वजय मुढ
ं े , स.आयु
आरो य,ौी िगर ष कदम, का.अिभयंता सा.बा. व. डॉ.ौी रईसो द न, पशु वै कय अिधकार , ौी खुशाल कदम, नगररचनाकार, व
महानगरपािलकेचे सव सहायक आयु / े ऽय अिधकार

व

इतर सव वभाग ूमुख उप ःथत होते.

सुरवातीस नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामु हक िगत
महापौर

हण यात आले.

उप ःथत सव स. सदःय,आयु ,अिधकार कमचार याचे ःवागत क न आज या सभे या कामाकाजास
सु वात कर यात येते.

रामनारायणजी काबरा
वरििसंघ गाड वाले

पंजाब रा यातील पठाणकोट येथे दहशतवा ानी केले या ह यात रा ीय िसमा सुर ा दलाचे ६
जवानासह एक लेफटनंन कमांडर शह द झाले

यांना भावपुण,ौ दांजली अपण कर यात यावी.

ौी रामनारायणजी काबरा यांनी मांडले या ूःतावा ूमाणे पठाणकोटम ये दहशतवा ानी केले या
ह यात मृत पावले या श हद जवानाना भावपुण ौ दांजली अपण कर यात यावी.

दपकिसंह रावत

याूःतावास संपुण सभागृहाचे अनुमोदन आहे .

(२)
अ.हबीब बागवान

मा या ूभागात दे गलूर नाका भागात डे नेज लाईनचे काम कर त असतांना चबरम ये पडन
ू मुखीदखान
खुश दखान या मजुराचा मृ यू झाला

यासह ौ दांजली अपण कर यात यावी.

र जया बेगम

याूःतावास माझे अनुमोदन आहे .

महापौर

पठानकोट येथे श हद झाले या जवानाना तसेच दे गलूर नाका येथे झाले या दघटने
त मृत पावले या
ू
मजुरास भावपूण ौदांजली अपण कर यात येते.

ठराव ब.९७

ठराव

पंजाब रा यातील पठानकोट येथे दहशतवा ांनी केले या ह यात रा ीय िसमा सुर ा दलाचे ६ जवानासह एक लेफटनट

कनल शह द झाले

यांचे कुटंु बयावर ओढावले या द:ु खात

यांना ह नांवामनपा सभा सवानुमते भावपुण ौ दांजली अपण करते. व

सहभागी होते.

तसेच दे गलूर नाका येथे मलिनःसारण लाईनचे काम कर त असतांना चबरम ये पडन
ू मुखीद खान खुश द खान या

मजुराचा मृ यू झाला

द:ु खात सहभागी होते.
महापौर

यांना ह नांवामनपा सभा सवानुमते भावपुण ौ दांजली अपण करते. व

यांचे कुटंु बयावर ओढावले या

नांवामनपाकेतील एमआयुएम–सं वधान युतीचे गटनेते ौी स. शेर अली यांनी आप या गटनेते पदाचा
राजीनामा द यामूळे एमआयुएम–सं वधान युतीचे गटनेते

हणून बावजीर शेख हबीब शेख अ द ु ला

यांना मा यता दे यात आलेली आहे .एमआयएमचे गटनेते असतांनाौी स.शेरअली यांनी शहर वकासाचे
कामात चांग या ूकाचे सहकाय केलेले आहे
वरे ििसंध गाड वाले

यांचे अिभनंदन कर यात येते

बावजीर शेख हबीब शेख अ द ु ला हे ह सहकाय करतील अशी मी
एमआयुएम – सं वधान युतीचे

झालेली अस यामूळे
अस यामूळे
अ.स ार

याब दल

गटनेते

यांचेकडन
ू अपे ा य

यांचे मी अिभनंदन करतो..ौी स .शेर अली यांची कारक द चांगली रा हलेली

याब दल

यांनी शहर वकास कामासाठ अ यंत चांगले मागदशन केलेले

यांचे अिभनंदन कर यात येते व तसेच

शेख हबीब यांना गटनेते

यांनी राजीनामा द यामूळे ौी बावजीर

हणून मा यता दे यात आली

यांचेह अिभनंदन कर यात येते. तसेच

महापौर, आयु , सभापती, ःथायी सिमती यांना न वन वषा या हाद क शूभे छा दे तो
शहरात चांगली वकासाची कामे करावे अशी मी
सर जतिसंघ िगल

करते.

हणून ौी बावजीर शेख हबीब शेख अ द ु ला याची िनवड

यांचे ह मी अिभनंदन करतो.

ौी स. शेर अली हे गटनेते असतांना
आहे

याच ूमाणे

यांचेकडे न अपे ा य

ौी स.शेर अली हे एमआयुएम–सं वधान युतीचे गटनेते

यांनी या वषात

करतो.

हणून कायरत असतांना

यांनी अ यंत

उ लेखनीय कामिगर केलेली आहे .शहर वकास कामां या संदभात खुप चांगले ूःताव दलेले आहे व
सवसाधारण सभेसह चांगले मागदशन केलेले आहे

यांचे अिभनंदन कर यात यावे व न वन

याबदल

गटनेते ौी बावजीर शेख हबीब शेख अ दु ला यांचेह अिभनंदन कर यात यावे.

महापौर

ौी वरििसंघ गाड वाले यांनी मांडले या ूःतावा ूमाणे ौी स.शेर अली व ौी बावजीर शेख हबीब

ठराव ब.९८

शेख अ द ु ला याचे अिभनंदन कर यात येते.
ठराव

ौी स.शेर अली महे बुब अली हे एमआयुएम–सं वधान युतीचे गटनेते असतांना
मागदशन क न महानगरपािलकेस सहकाय केले

याब दल

अली यांनी आप या पदाचा राजीनामा द यामूळे एमआयुएम–सं वधान युतीचे गटनेते
मा यता दे यात आली

हणून ौी बावजीर शेख हबीब शेख यांना

यांचेह अिभनदन ह नांवामनपा सवसाधारण सभा अिभनंदन करते.व

चांग या ूकारचे सहकाय िमळे ल अशी अपे ा य
व ास कदम

यांनी शहर वकास कामासाठ खुप चांगले

यांचे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा अिभनंदन करते तसेच ौी स.शेर

करते.

नांदेड महानगरपािलकेतमाफत शहरात राजष

यांकडनह
शहर वकास कामासाठ
ू

छऽपती शाहु महाराज, महारा ाचे माजी मु यमंऽी

कै.वसंतराव नाईक, जग योती महा मा बसवे र, महा मा फुले, सा वऽीबाई यांचे पुणाकृ ती पुतळे
बस व याची सवाची मनापासून इ छा आहे
महापु षांचे

पुतळे

बस व यासाठ

महापौर,

आयु ,महापौर, सदःय हे महापु षांची
आयु

आयु

व

सभागृह

काह च

ूय

कर त

नाह त,

पुतळे बस व या या वरोधात आहे त अशी चचा होत आहे ,

साहे बांना वनंती आहे क , महापु षांचे पुतळे बस व यासाठ महानगरपािलकेने आज पयत काय

कायवाह केली आहे , महापौर व आयु ांना
अिभषेक सौदे

परं तु शहरातील सव सामा य नागर काम ये थोर

न वन कौठा भागात जगत

काय अिधकार आहे त याचा खुलासा कर यात यावा.

योती महा मा बसवे र यांचा पुतळा बस व या या संदभात दररोज

वृ पऽात उलट सुलट बात या ूिस द होत असून यामूळे महागनपािलकेची बदनामी होत आहे .या
सभागृहाने

द.२४.१२.२०१२ रोजी ठराव ब.१२५ अ वये एकमताने महा मा बसवे राचा पुतळा

उभार या या िनणय घेतलेला आहे . महा मा बसवे राचा

पुतळा बस व यासाठ

शासना या कोण

कोण या मंजु-या घेणे बाक आहे .पुतळयाकर ता जागा संपादन कर याची कायवाह कुठपयत आली,हा

पुतळा कती दवसात बस व यात येणार आहे यांचा खुलासा कर यात यावा.पुतळा मा या ूभागात

बस व यात येणार असून या समाजाचे नागर क मला पुतळा कती दवसात बस व यात येणार अशी
वारं वार

वचारणा कर त आहे . हा पुतळा

कती

दे यात यावे जेणे क न नांदेड शहरवासीयांचा

दवसात

ॅम दरु होईल.

बस व यात येणार आहे याचे आ ासन

(३)
अशोक उमरे कर

महानगरपािलके या समोर जगत योती महा मा बसवे राचा पुतळा बस व यासाठ नागर क घंटानाद व
शंखनाद क न धरणे

आंदोलन कर त आहे त, महापौर मॅडम या

बसवे रांचा पुतळा बस व यासाठ
मॅडम यांना वनंती आहे क ,उ ाच
आले या जागे या

कर त नाह त अशी ितवृ भावना नागर कां या मनात

या ूय

िनमाण झालेली आहे व ते महापौरां या

या समाजा या असूनह महा मा

वरोधात भुिमका घेवून घोषणाबाजी कर त आहे त.महापौर

या समाजातील नागीकांची एक बैठक

यावी व िन

त कर यात

ठकाणी वायर फे सीग क न िनयो जत जगत योती महा मा बसवे र यांचा

पुतळयाची जागा असा बोड लाव यात यावा व नागर कांना शांत करावे. भ वंयात जे हा शासनाची
मा यता ूा

कशोर यादव

होईल

यावेळ

या ठकाणी पुतळा बस व यात यावा.जेणे क न नागर कांचे मनात जो

संॅम िनमाण झालेला आहे तो दरु होवून आपणा व

द रोष राहणार नाह .

परवा िशवाजीनगर भागातील सहयोग कॅटरसला मोठ
अ नीशमन वभागातील अ ननीशमन अिधकार व
दोन तीन तासात आग आटो यात आणली,

आग लागली होती महानगरपािलके या

यांचे अिधनःत कमचा-यानी जीवावर उदार होवून
यांचे अिभनंदन कर यात येते,यावेळ मा.आ.ौी

याबंदल

ङ.पी.सावंत, महानगरपािलकेचे माजी सभापती,ौी कशोर ःवामी, ौी अिमतिसंह तेहरा, हे घटनेचे वेळ
आले होते .घटनाःथळा या आसपास पा याची

यवःथा नस यामूळे आग लवकर आटो यात आणता

आली नाह .भ वंयात शहरात कुठे ह आगली तर पा याची
कर यात यावा.
ौ दा च हाण

सव ूथम मी व

मा या कुटंु यातफ

यवःथा कशी करता येईल याचा वचार

मा.महापौर,मा.आयु , सव स.सदःय अिधकार कमचा-याना

न वन वषा या हाद क शूभे छा दे ते.महापौर पदाची िनवडणूक झा यानंतर आ ह

सव म हला

सदःयांनी महापौर मॅडमकडे म हला सदःयांना सभे या सुरवातीस अधा तास बोल याची संधी

ावी

अशी मागणी केली होती. म हला महापौर असतांनाह महापौर मॅडम म हलांना बोल याची संधी न दे ता
म हलाना खाली बस यास सांगत आहे त,वाःत वक पाहता म हला सदःय बोलत असतांना पु ष
सदःयांनी खाली बसावयास पा हजे व

यांचे बोलणे झा यानंतर बोल यास उभे रहावयास पा हजे परतु

असे होत नाह . म हलांना सुरवातीस अधातास बोल याची संधी दे यात यावी.
महापौर

बरोबर ने
यामूळे
ौ दा च हाण

आहे पुण वेळ बोलावे आपणास इतर सदःयांचे

म हला सदःया अधा तास कशा कर ता मागीत

बोल याचे अिधकार आहे त. कशोर यादव अगोदर बोल यास उभे राहन
ू सुचना कर त होते

यांचे बोलणे होवून

ावे आपण

याचे बोलणे झा यानंतर बोलावे असे सांिगतले होते,

महा मा बसवे र यांचा पुतळा बस व यासाठ
आम याह समाजाने आमचे नेते कृ षीत

यांचे समाजाचे

नागर क आंदोलन कर त आहे त.

व रा याचे माजी मु यमंऽी कै.वसंतरावजी नाईक यांचा

पुतळा बस व यासाठ आंदोलन केले होते. कै.वसंतरावजी नाईक यांचा पुतळा बस व यासाठ दे यात

आले या ूःतावास मी

अनुमोदन दले होते.मागील तीन वषापासून कै.वसंतरावजी नाईक यांचा पुतळा

बस व याकर ता ूशासनाकडे पाठपुरावा कर त आहे व

याअनुषंगाने एक उपसिमती कायम कर यात

यावी असाह ूःताव दला होता परं तु अगोदर पासून उपसिमती
दे यात आली. माझी इ छा आहे क , २५ वषापासून

कायम कर यात आ याची

मा हती

वमान तळ रोड वर ल ट पॉईटवर कै.वसंतराव

नाईक यां या िनयो जत पुतळयाची जागा अशा ूकारचा फलक लाव यात आलेला आहे . या फलकास
महानगरपािलकेने अिधकृ त करावे कंवा

या ठकाणी महानगरपािलकेने िनयो जत कै.वसंतराव नाईक

यां या पुतळयाची िनयो जत जागा असा फलक लाव यात यावा व
माझी
शीलाताई कदम

वनंती आहे .

शहरात महा मा बसवे र यांचा पुतळा बस वलाच पा हजे
इतरह

यांचा स मान करावा एवढ च

महापु षांचे पुतळे उभार यासाठ

याम ये कोणाचेह दमत
नाह .यािशवाय
ु

सवसाधारण सभेने मा यता

दलेली आहे जसे आदरणीय

डॉ.शंकररावजी च हाण, पदमौी शामरावजी कदम, ःवातंऽ सैिनक साहे बरावजी बारडकर, यंकटराव
तरोडे कर यांचे पुतळे का बस व यात आलेले नाह . ते बस व यासाठ ूशासनाने काय कायवाह केली
याची मा हती दे यात यावी.
महापौर

महा मा बसवे र पुतळा व इतर महापु षांचे पुतळे बस व या या संदभात आज पयत काय कायवाह

सर जतिसंघ िगल

स.महापौर, उपमहापौर ,लोक ूय आयु

केली याची मा हती सभागृहास
डसबर रोजी आयु

ावी.

होता

यांनीह

याब दल मी सवाना ध यवाद दे तो. ौी सुिशलजी खोडवेकर साहे ब

पदाचा पदभार घे यासाठ जे हा नांदेडला आले होते,

टे कला होता, ते हा

हो यापुव ३१

साहे बांचा वाढ दवस न भूतो न भ वंयती असा वाढ दवस महानगरपािलके या

वतीने साजरा कर यात आला
आयु

ौी सुिशल खोडवेकरजी इं मजी न वन वष सु

गु

दाराचे ज थेदार यांनी अधा बसून

यावेळ तेथे उप ःथत असलेले गु

दारा बोडाचे अ य

ौी खोडवेकर साहे बांचा स कार केला होता.गु

गु मंथ साह बाकर ता काह

यांनी ूथम गु

दारात जावून माथा

यांना अमृत ूसाद दे वून स कार केला

व आमचे लाडके आमदार तांरािसंघजी

दारा माफत अशांचा स कार कर यात येतो जे

करते.ौी खोडवेकर साहे बांनी आयु

मी ,ौी अ.स ार व ौी वरििसंघ गाड वाले यांचे सह भेटू न गु

पदाचा पदभार घेत यानंतर

दारा प रसरात व गु

दारा लंगर

यांना

(४)
सा हब कर ता पा याची मोठ समःया आहे ती दरु कर यात यावी अशी मागणी केली होती ते हा
यांनी गु

दारा याऽेक ना पाणी िमळत नसेल तर महानगरपािलकेचा आमचा काह च उपयोग नाह
कर यात येतील, असे आ ासन आ हाला दले होते.यावेळ

असे सांगून ह दो ह कामे ता काळ सु
द

ण नांदेडचे आमदार ौी हमत पाट ल,उ र नांदेडचे

होते.आज गु

आमदार ौी

दारा प रसरात पाणी पुरवठा लाईनचे काम सु

साहे बाचे अिभनंदन करतो. गु
लवकरच ते सु

ङ.पी.सावंत ह

झालेले आहे

उप ःथत

याब दल मी आयु

दारा लंगर सा हब कर ता पाणी पुरवठा पाईप लाईन टाक याचे कामह

करतील याब दल शंका नाह ,

यांचा वाढ दवस न भूतो न भ वंयती अशा ूकारचा

साजरा कर यात आला असाच वाढ दवस दरवष साजरा
आ ह आपले अिभनंदन कर त राहु .आयु

हावा उ रो र

साहे बाना वंनती आहे क ,गु

जी कामे रा हलेली आहे ती पुण करावी, अबचलनगर भागात १३

यांची ूगती होवो असेच
ता ग द कायबमा अंतगत

या

व

आयोगा या िनधीतून

मलिनःसारण लाईन टाक यास मा यता दे यात आलेली आहे ते कामह आपण लवकर सु
अ.स ार

अशी मी आपणाकडन
ू अपे ा य
आयु

साहे बांनी गु

दारा प रसरातील पा याचा ू

सोड वला

याबदल

यांचे अिभनंदन कर यात

व ास कदम यांनी महा मा बसवे र यांचा पुतळा बस व या या संदभात ू

येते.ौी

करावे

करतो ध यवाद
उप ःथत

केलेला आहे .नांदेड शहरात महा मा बसवे राचा पुतळा बस व याचा िनणय याच सभागृहाने घेतलेला
असून हा पुतळा बस वणेसाठ महानगरपािलका सतत ूय शील आहे . परं तु

या समाजाचे काह लोक

नागर कांम ये महा मा बसवे रांचा पुतळा बस व या या संदभात महापौर, महानगरपािलका काह च

ूय

कर त नाह , अशा ूकारचा गैरसमज कर त आहे . नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने अनेक

महापु षांचे पुतळे बस वलेले आहे . महाराणा ूताप यांचा पुतळा बस व याकर ता
नांदेड वाघाळा शहर

.३.०० कोट चा खच

महानगरपािलकेले केलेला आहे . डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर, छऽपती िशवाजी

महाराज, महा मा गांधी, र वंिनाथ टागोर यांचे पुतळयाचे सुशोिभकरणह महागनरपािलकेनेच केलेले
आहे . पंरतु शहरातील काह

नेते महा मा बसवे राचे पुतळयाचे ौेय घे यासाठ

आहे त. यांना आंदोलन क न

ावे

यां या आदोलनाकडे ल

महा मा बसवे राचा पुतळा बस व यासाठ
ूय िशल आहे . आयु

कट ब द आहे .

आंदोलने कर त

दे यात येवू नये. महानगरपािलका
या

ीने आमचे महापौर व आयु

साहे बांनी महापु षांचे पुतळे बस व या या संदभात आज पयत काय कायवाह

केली याची मा हती सभागृहास दे यात

यावी. काल

दे गलूर नाका भागात केसीपी कंपनीमाफत चालू

असले या मलिनःसारण लाईनचे काम कर त असतांना एक मजुराचा
नांदेड म ये नालीचे बांधकाम चालू असतांना दोन य

मू यू झाला यापुव ह जू या

चा मृ यू झालेला आहे अशा घटना का वारं वार

का घडत आहे त याचा वचार कर यात यावा. सबंिधत कंऽाटदारास तंबी दे यात यावी. महानगरपािलका
सबंिधत कंऽाटदारास काम कर याचे पैसे दे ते परं तु अशा घटनेमूळे
आहे . कंऽाटदारास

याची कमी दराची िन वदा अस यामूळे

महानगरपािलकेची बदनामी होत

याची िन वदा मंजुर क न

यास कामाचे

आदे श दे यात येतात परं तु संबंिधत कंऽाटदार आपले काम दस
ु -या कंऽाटदारास सबलेट करतात असे

िन वदे तील अट

व शत नुसार करता येते काय हे िनयमात बसते काय,

िनंकाळजीपणामूळे मजुरांचा मृ यू होत असेल तर

सबिधत कंऽाटदारा या

यास सबंिधत कंऽाटदार जबाबदार आहे ,

महानगरपािलकेचा काह ह सबंध नाह . यापुव जे झाले ते झाले परं तु भ वंयात आयु
अशा ूकार या

चुका होवू नये.

याचा

साहे बांकडन
ू

आयु ांची ह प हली महागनरपािलका आहे आपणास आणखी उ च

पदावर जावयाचे आहे , आपणास िशकायचे असेल तर आपण चांगली कामे करावीत.काल जी घटना
यावेळ वातावरण खुप तंग झाले होते. स.सदःय ौी शेर अली यांनी

घडली

याभागातील नागर कांचे

उिकाला सावरले वातावरण शांत केले.पंरंतु सबंिधत कंऽाटदार महानगरपािलके या वरोधी उलटसुलट
बोलत आहे .
वनय गुरम

संबंिधत कंऽाटदारास तंबी दे वून चालणार नाह

याला

लॅकिलःट म ये टाक यात यावे. मुळ

कंऽाटदारास िन वदे तील अट व शत नुसार सबलेट करता येते काय याचा खुलासा कर यात यावा.
र जया बेगम

या मजुरांचा मृ यू झालेला आहे तो मा या ूभागातील असून
प र ःथती अ यंत खराब आहे

दपकिसंह रावत

या

यां या कुंटं बयांना

यां या आई वड लांची कौटंु बक

याय दे यात याव आिथक मदत दे यात यावी.

कंऽाटदारानी अिधका-यांनी चांगली कामे केले

यांचा महानगरपािलकेने गौरव केलेला आहे . काल

दे गलूर नाका भागात केसीपी कंपनीकडन
ू से नेजचे काम चालू असतांना मजुराचा मृ यू झालेला आहे
यापुव ह
कंऽाटदारा

नालीचे काम चालू असतांना दोन
व

द कायवाह

कंऽाटदारास काम दे यात आ यानंतर ते काम
करावयाचे असेल तर

य

ंचा मृ यू झालेला आहे . असे असंतांना संबंिधत

का कर यात येत नाह . या कंऽाटदारा या पाठ मागे कोण आहे .
दस
ु -या कंऽाटदारास सबलेट करता येते काय सबलेट

यास ःथायी सिमती सवसाधारण सभेची मा यता

यावी लागते अशा ूकारची

(५)
मा यता घे यात आलेली आहे काय माझा ःप

आरोप आहे क , या कामा या कंऽाट म ये आप या

अिधका-यांची पाटनरिशप आहे .व ते या कंऽाटम ये गुंतलेले आहे .वाःत वक पाहता िन वदे तील अट व
शत नुसार

या

ठकाणी काम चालू असते तेथे नागर कां या मजुरां या सुर ीततेसाठ कंऽाटदाराने

आवँयक ती यवःथा केली पा हजे सावधानतेचा सुचना फलक लावावयास पा हजे.
अ.स ार
दपकिसंह रावत

महानगरपािलकेचे अिधकार पाटनरिशपम ये

कंऽाट घेत असतील

यांना जेलम ये टाक यात यावे.

मलिनःसारणाचे काम सबलेट कर यात आलेले आहे काय सबलेट केलेले असेल तर संबंिधत कंऽाटदारा
व

द व जे अिभयंते हे काम पाहत आहे त

याचे व

द ४२० चा गु हा दाखल कर यात यावा.

िन वदातील अट व शत नुसार सबलेट करता येते काय सबलेट केले असेल तरते कोणा या मा यतेने
कर यात आले याचा खुलासा कर यात यावा.याम ये महानगरपािलकेचे अिधकार
भ वंयात अशा ूका या घटना घडणार नाह याची आयु
वनय गुरम

संबंिधत कंऽाटदाराने काह ह

केले तर

यांचे

व

साहे बांनी द ता

द कायवाह

वाढलेली आहे .जे हा मलिनःसारणाचे काम चालू होते

यावी.

होत नाह

यावेळ

गुंतलेले आहे त.

हणून

यांची

महानगरपािलकेचा एकह

ह मत
अिभयंता

ःथळावर उप ःथत न हता.िन वदा ू बया पुण के यानंतर व संबंिधत कंऽाटदारास कामाचे आदे श
द यानंतर ते काम दस
ु -या कंऽाटदारास

दे ता येत नाह असे असताना सबलेट कसे काय कर यात

आले याचा खुलासा कर यात यावा.
अशोक उमरे कर

चबरम ये अडकले या मजुरास काढ यासाठ

वभागाचे कमचार जीवावर खेळत

गेलेले अ नीशमन

आहे . िनयमानुसार संबिधत कंऽाटदाराने मजुरां या सुर ेसाठ मजुरांना ऑ सीजन माःक व
ते सा ह य
ूमोद खेडकर

िनयमात

ावयायस पा हजे ह
सबलेट

कर याची

तरतूद

नाह ,

याकामाची

महानगरपािलकेचे मालक होवून बसलेले आहे ,दादािगर
कागदपऽे व

आवँयक

याची जबाबदार होती,मजुरां या मृ यूस कोण जबाबदार आहे
मुळ

एज सी

कुठे

गेली.

कंऽाटदार

कर त आहे . फाईलम ये एका कंऽाटदाराचे

ू य ात काम कर त असलेला दसरा
कंऽाटदार ह कुठली प दती आहे . असे करता येते
ु

काय, महानगरपािलकेत अशा ूकारची अनेक कामे कर यात येते असतील तर िन वदा माग वता
कशाला, ते

बंद कर यात

यावे. या कऽांटदारास

कामाचे आदे श दे यात आलेले आहे

याच

कंऽाटदाराकडन
ू
कामे कर यात यावी. सबलेट केलेली सव कामे र द कर यात यावी.व सबंिधत
कंऽाटदारास लॅक िलःट म ये टाक यात यावे.
शेख बावजीर

दे गलूर नाका येथे चबरचे काम कर त असतांना एका मजुराचा मृ यू झालेला आहे दोन वषापुव ह
जू या भागात नालीचे बांधकाम कर त असतांना दोन
महानगरपािलकेने काय धडा घेतला आहे
यांना

कती

संबंिधत

जाःतीत जाःत दं ड आकार यात यावा.

ंचा मृ यू झाला होता या पासून

य

कंऽाटदारास

लॅकिलःट म ये टाक यात यावे व

या मजुराचां मृ यू झालेला आहे

यां या कुटंू बयातील एका य

आिथक सहा य दे यात येणार आहे ,

यां या कुटंु बयास

स नौकर दे यात येणार

आहे काय याचा खुलासा कर यात यावा.
वरििसंघ गाड वाले

मजुरांचा मृ यू झालेला आहे ह अ यंत

काल दे गलूर नाका येथे चबरचे काम कर त असतांना एका

ददैू व घटना आहे . भ वंयात अशा ूकार या घटना घडू नये याची काळजी आयु
जे हा ह घटना घडली

यावेळ तेथे मोठा जनसमुदाय जमला होता ,पंरतु

साहे बांनी

यावी.

या भागातील नगरसेवक

ौी स.शेर अली व माजी महापौर ौी अ.स ार यांचे िचरं जीच ौी गफारखान यांनी

या भागातील

नागर कांना व मृत मजुरां या कुटंु बयांना समजावून सांगून वातावरण शांत केले. कंऽाटदाराकडन
ू

यामूळे मोठा अनथ टळला. ौी सं.शेर

आवँयक ती आिथक मदत िमळवून दे याचे आ ासन दले
अली यांनी महानगरपािलकेचे सदःय या ना याने
ध यवाद दे तो. आयु

साहे बांनी गु

लवकर सोड वला जाईल असा श द
प रसरातून येत असतांना
मी अिभनंदन करतो.

यांचे कत य िनभावले आहे

दारा प रसरात न वन पाईप लाईन टाकून
दला होता व तो श द

पाईप लाईन टाक याचे काम सु
गु

माग लावतील अशी मी

करतो.

यांचेकडन
ू अपे ा य

या पा याचा

यांनी पाळलेला आहे . आज गु
झा याचे दसून आले.

लंगर सा हबला सु दा पाणी टं चाई आहे

लंगर साह ब पयत ःवतंऽ पाईप लाईन टाकून

याब दल मी

याबदल

यांना
ू
दारा
यांचे

याकर ताह न वन डं कन पासून ते

दारा लंगर सा हबचा पा याचा ू

ह ते लवकर

आज सकाळ पासुन महानगरपािलका कायालया या समोर महा मा बसवे रांचा पुतळा
बस व यासाठ

यांचे समाजाचे नागर क आंदोलन कर त आहे त

यांना महा मा बसवे रांचा पुतळा

उभार यासाठ महानगरपािलकेने केले या कायवाह ची मा हती दे यासाठ माजी महापौर ौी अ.स ार
यांचेसह आ ह काह नगरसेवक, आदोलना या

ठकाणी गेलो होतो, उप ःथत नागर कांना महा मा

बसवे राचा पुतळा लवकरा लवकर उभार यासाठ
असले या अडचणी दरु कर यसाठ

मागणी कर ता

आ ह

ूय िशल असून महानगरपािलकेस येत

बसवे र पुतळा कृ ती समाजानेह आ हाला सहकाय करावे, या

आ ह ह तुम या पाठ शी

आहोत असे सांिगतलेले आहे परं तु

पहावयास िमळाले क नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका व महापौर
बस व यासाठ काह च ूय

कर त नाह त, अशा ूकारची भावना

या ठकाणी असे िचऽ

महा मा बसवे राचां पुतळा

यां या मनात िनमाण झालेली

(६)
आहे ,वाःत वत पाहता महापौर मॅडम यांनी तीन वषापुव पुतळयाचा ूःताव सभागृहात मांडला होता व
यास सभागृहाने मा यता

दली होती व ते हा पासुन महापौर मॅडम महा मा बसवे राचा पुतळा

बस व यासाठ सात याने ूय
घेत आहे त

यां याह

कर त आहे . खा.ौी अशोकरावजी च हाण साहे बांचे सु दा मागदशन

दोन अनौपचार क बैठका घेत या.वारं वार आयु ,ौी िगर ष कदम, कायकार

अिभयंता, ौी बेग, उ ान

अिध क यां याकडे पाठपुरावा कर त आहे .याचा मी सा ीदार आहे .परं तु

पुतळा बस व यासाठ काह ता ऽक अडचणी येत आहे .
खाजगी

जागा िन

पुतळयासाठ ौी परशुराम जाधव

त कर यात आली परं तु ते जागा दे यास तयार नाह त

यांना आयु

दोन तीन वेळेस बोलावून चचा केली आहे . महापौर मॅडम मनापासुन महा मा

वाटाघाट साठ

बसवे राचा पुतळा बस व यासाठ सतत ूय

कर त आहे त

लवकरात

पुतळा

लवकर

महा मा

बसवे र

यांचा

महानगरपािलका ूय िशल आहे . आयु

व

याबदल मी

इतर

यांचे

महापु षांचे

ूितमा

महारा

यावी.महानगरपािलकेचे ल

कला

संचालनालयाकडन
ू

पुतळे

बस व यासाठ

महा मा बसवे राचा

मा य

क न

वेध यासाठ महा मा बसवे र कृती सिमतीने आदोलन केले

गैर नाह परं तु

कृ ती सिमतीने महानगरपािलके याह अडचणी समजून

या कामासाठ

सहकाय करावे. जिमनीचे मालक यांनाह

करावी.महानगरपािलका
आयु

शासना या

अिभनंदन करतो.

वनंती आहे क . खाजगी जिमन मालक ौी

साहे बाना

परशुराम जाधव यांचेशी वाटाघाट क न जागा संप दत करावी त पूव िनयो जत
पुतळयाची

याची

साहे बांनी

घे यात
यात काह

या यात, व महानगरपािलकेस

पुतळयाकर ता जागा दे यासाठ

चचा

लवकरात लवकर पुतळा बस व यासाठ ूय िशल आहे .

मला न वन वषा या हाद क शुभे छा द या

याच ूमाणे मा याह आपणा सवाना न वन वषा या

हाद क शूभे छा. स.सदःयांनी महापु षांचे पुतळे बस व याचा ू

उप ःथत केलेला आहे . ज हयाचे

खासदार आदरणीय ौी अशोकरावजी च हाण साहे बांनी सहा म ह यापुव अनौपचार क बैठक घेतली
होती

शहरात पाच पुतळे बस व या या संदभात चचा झाली होती. आय टआय जवळ महा मा

यावेळ

योतीबा फुले व सा वऽीबाई फुले यांचा पुणाकृ ती पुतळा बसवून वःता रकरण करणे. या अधाकृ ती
पुतळया जवळ ल

ठकाणची

आहे त ते ूकरण स या
झा यानंतर

यां या नांवावर

ऽकोणी जागा संपा दत करावयाची असून ह जागा
याय ू व

असून

यायालया या ड बनंतर संबंिधतां या नांवावर जागा

यांचेशी वाटाघाट क न जागेचा जो काह मावेजा होइल

हःतांतर त करता येईल, महा मा

याूमाणे मावेजा दे वून जागा

योतीबा फुले व सा वऽीबाई फुले यांचे संक पीत पुणाकृ ती पुतळा

ूितमेची शासना या कला संचालनायाकडन
मा यता घेवून पुतळे बस वता येतील.या पुतळयाचे जे
ू
िश पकार आहे त

पुतळे

यांचेशी माझी दोन तीन वेळेस चचा ह झालेली आहे . अगोदरपासून तेथे अधाकृ ती

अस यामूळे न याने शासनाची पु हा इनूी सीपल अूू हल घे याची आवँयकता नाह .

पावडे वाड ना याजवळ ल परभणी कृ षी व ा पठा या कृ षी व ालया या जागेत राजाौी छऽपती शाहु

महाराज यांचा पुतळा बस व यासाठ परवानगी दे याचा ूःताव शासनास सादर कर यात आला होता
मला सभागृहास ःप

सांगावयाचे आहे क , महारा

शासनाने उ च

यायालयाचे १३ जानेवार २०१३

िनणयानुसार या पुतळयाची परवानगी नाकारलेली आहे . यानंतर खासदार ौी अशोकरावजी च हाण
साहे बांनी सांिगतले क राजष शाहु महाराज यां या पुतळयाकर ताच कृ षी व ा पठाची जागा घेतलेली

असून तशा ूकारचा िनणय महारा
महारा

शासनाने घेतलेला आहे

शासनास सादर कर यात यावा

यामूळे याचा संदभ दे वून पुन

ूःताव

यानुसार तीन दवसापुव च न याने ूःताव शासनास सादर

मा यता िमळे ल अशी आशा आहे .या ूःतावास
कर यात आलेला आहे . या ूःतावास शासनाकडन
ू

शासनाची मा यता िमळा यानंतर पुतळा बस व याची कायवाह कर यात येईल. आय टआय यशवंत
कॉलेज समोर ल जागेत भगवान बु दांची मुत बस व यास सवसाधारण सभेने मा यता दलेली आहे .
याकर ता िन

त कर यात आले या

जागेचे पआर काड काढ यात आले असता

काड महानगररपािलके या नांवाने िनघालेले आहे .उ च

या जागेचे पआर

यायालयाने केस ब.८५१९/१९.२.२००६ द.१८

जानेवार २०१३ म ये जो िनणय दला याम ये State Government shall not grant any permission for
istallation of any statue or construction of any structure in public roasds pavements, side ways and
other public utility places, obviously, this order shall not apply to installation of high mast lights,
street lights of construction relating to electrification, traffic, toll of for development and
beautification of the streets, highways, roads etc. and relating to public and facilities.
िन त कर यात आले या जागेवर भगवान गौतम बु दाची मुत
असे हटलेले अस यामूळे
बस व यास अडचण येत आहे . मला सभागृहाला एकच वनंती करावयाची आहे क , नांदेड वाघाळा शहर
महानगरपािलकेने
महारा

या

या महापु षांचे पुतळे बस व याचा िनणय घेतलेला आहे ते बस व यासाठ

शासनाचे शासन िनणय द.२ फेॄूवार २००५ नुसार व या िनणयातील १६ मागदशक सुचनाची

पुतता क न शासनाचे इनूीं सीपल ऍूू हल घेणे आवँयक आहे , शासन मा यतेिशवाय
कोण याह

ूकारचा खच क

पुतळे बसवावयाचे आहे

शकत नाह . महापौरांना वनंती आहे , शहरात

या पुतळया या जागा िन

या

यावर आपण
या महापु षांचे

तीचा ठराव सवसाधारण सभेकडन
ू मंजुर क न

ावा,आपण महा मा बसवे र यां या पुतळा बस व यासंबधी गंिभरपणे चचा कर त आहोत पंरतु हा

(७)
पुतळा बस व यासाठ महानगरािलकेने जागा िन
ूी सीपल

एूू हल घेतले

ती केलेली आहे काय

कै.वसंतरावजी नाईक, इतर महापु षां या पुतळया या
दे तो कोण, परवानगी दे ते महारा
िनयमानुसार

आहे

काय

यास महारा

शासनाची इन

आहे काय या पुतळयाची ू बयाच पुण झालेली नाह , ह च बाब

मला

बाबतीत आहे . पुतळे बस व यास परवानगी

शासन, आपण पुतळयासंबंधी गंिभरपणे चचा कर त आहोत ती
तर

होकाथ

दसत

नाह .

यामूळे

महारा

बस व यासाठ परवानगी दे याचे संदभात शासनाने जो िनणय घेतलेला आहे
शत ची पुतता क न १३ जानेवार २०१३

या उ च

शासनाने

पुतळे

या िनणयातील अट व

यालयाला या आदे शानूसार

प रपूण ूःताव

ज हािधकार यांचे माफत शासनास सादर करणे आवँयक आहे ,असे मला वाटते. मला शहरातील सव

नागर कांना व सभागृहाला सांगावयाचे आहे क

ूशासन महापु षांचे पुतळे बस व या या संदभात

गंिभरपणे आपणा बरोबर आहे . जग योती महा मा बसवे र हे
सुधारक होवून गेलेले असून

यांचे सवच

बारा या शतकातील मोठे समाज

ेऽात समाजाकर ता खुप मोठे योगदान रा हलेले आहे .

महारा , कनाटक, तािमलनाडू , आं ी ूदे श या रा यात खुप मोठे अनुयायी आहे त,
सवाना आदर आहे
व ास कदम

यामूळे

दरवष महापु षांची

यांचे

यांचे
वषयी

यांचा शहरात पुतळा बस वलाच पा हजे याम ये कुणाचेह दमत
नाह .
ु

जयंती व पु यितथी साजर करतांना

यां या पुतळयास पुंपहार टाक यासाठ

जातो परं तु पुतळयाजवळ बस यासाठ कोण याच ूकारची सु वधा नाह माझी वनंती आहे क सव
पुतळयाजवळ बस यासाठ िसमेट बॉब टचे बेड कर यात यावे.
अंजली गायकवाड

सव ूथम मी सवाना न वन वषा या
लवकरात लवकर बस व यासाठ

हाद क शुभे छा दे ते.सभागृहात महा मा बसवे राचा पुतळा

मागणी कर यात येत आहे .शहरात महा मा बसवे राचा पुतळा
पा ठं बा आहे , मी एका गो ीची

लवकरात लवकर बस व यात आला पा हजे या मागणीस माझाह
आठवण क न दे ते, महापौर पदाचा
आपण ल ात

य

जर बदलला तर महापौराचे काय बदलत नाह हा श द

यावा.मी िसडको भागातील डॉ.बाबासाहे ब आबेडकर चौकाचे सुशोिभकरणावर ूकाश

टाकते. ौी अ.स ार हे महापौर असतांना

यांनी सवसाधारण सभेत िसडको भागातील डॉ.बाबासाहे ब

आंबेडकर चौकाचे सुशोिभकरणासाठ एक कोट चा िनधी दे वून चौकाचे सुशोिभकरण कर यात येईल असे
आ ासन

दले होते, आज

या गो ीस जवळपास

दड दोन वष होत आहे . परं तु अ ाप चौकाचे

सुशोिभकरण कर यात आलेले नाह . महापौर मॅडमला माझी एवढ च
महापौरांनी

वनंती आहे क

त कािलन

दले या आ ासना ूमाणे लातूर रोडवर ल आंबेडकर चौक सुशोिभकरणाची कायूणाली

यापुढेह चालूच ठे वून लवकरात लवकर या चौकाचे सुशोिभकरण कर यात यावे.
आयु

साहे बांनी भगवान गौतम बु दाची मुत बस व यासाठ जी जागा िन

त कर यात आली होती

या जागेत भगवान गौतम बु दाची मुत बस वता येणार नाह असे सांिगतलेले आहे ,परं तू पयायी

जागा सुच व यासाठ आ हाला काह कळ वलेले नाह .

या

ठकाणी भगवान गौतम बु द मुत ची

वटं बना होणार नाह , मुत चे संर ण होईल अशा दोन तीन सुर

त

जागा आम या ल ात आहे त

जर आ हाला जागा सुच व यास सांिगतले तर आ ह जागा सुचवू जेणे क न आपण
बु दाची मुत

बस व याची वाटचाल क

शकू. इतरह

भगवान गौतम

महापु षांची पुतळे बस व यासाठ

ूःताव सादर क न मा यता िमळ व यासाठ सवानी एक ऽत ूय

शासनास

करावा.डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर

चौक सुशोिभकरणा या बाबतीत खुलासा कर यात यावा.
वरििसंघ गाड वाले

अंजलीताईनी भगवान गौतम बु दाची मुत बस व यासाठ जागा शोध याचा पुढाकार

यावा

यांनी

सुच वले या जागेत भगवान गौतम बु दाची मुत बस व यास आमचा पा ठं बा रा हल. ौी अ.स ार हे
महापौर असतांना
कोट चा

िनधी

सुशोिभकरणासाठ

यांनी लातूर रोडवर ल डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर चौकाचे सुशोभीकरण कर यासाठ एक
दे यात

येईल

असे

आ ासन

एक कोट ची तरतूदह

दले

होते

व

याूमाणे

केली होती. ौी अ.स ार यांनी

अंदाजपऽकात

चौकाचे

दले या श द पाळला

आहे .अंदाजपऽकात तरतूद कर यात आ या ूमाणे सौ. अंजलीताईनी दस
ु -याकडे बोट दाख व यापुव या

चौकाचे सुशोिभकरण कर याकर ता आपण सुशोिभकरणाचे कामासाठ
वभागा या अिभयं यांकडे कती वेळेस पाठपुरावा केला,याकर ता आपण

आयु

काय ूय

साहे बांकडे , संबंिधत

केला हे ह सांगावे.

शहरातील सव वकासाची कामे ह सवानी िमळू न करावयाची आहे त. यास सवानी सहकाय करावे.
अंजली गायकवाड

ूशासनाकडे वारं वार पाठपुरावा केलेला आहे ,लेखी िनवेदने दलेली आहे . दले या आ ासनाची महापौर
मॅडमना व आयु

सर जतिसंघ िगल

साहे बांना मी आठवण क न दे त आहे .

शहरात महा मा बसवे र यांचा पुतळा बस व यासाठ महापौर व आयु

साहे ब सव सभागृह ूय िशल

आहे . तसेच माजी मु यमंऽी कै.वसंतराव नाईक कै. सुधाकररावजी डोईफोडे यांचाह पुतळा उभार यास
मा यता दे यात आलेली आहे

यांचे पुतळयासह इतरह महापु षांचे पुतळे बस व यासाठ शासनाकडन
ू

लवकरात लकवर परवानगी आणून बस व यात यावेत. ौी करण कु ं दकर हे आयु

असतांना मी

साधारण सभेत नांदेड या वमानतळास ौी गु ग वदिसंघजी यांचे नांव दे याचा ूःताव मांडला होता
यास सभागृहाने एकमताने मा यता दली होती ,ौी करण कु ं दकर यांनी महानगरपािलकेचा ठराव

(८)
कि शासनास सादर क न कि शासनास पाठपुरावा केला होता, व कि शासनाने महानगरािलके या
मागणी नुसार नांदेड वमानतळास ौी गु गो वंदिसघजी यांचे नांव दलेले आहे , नांदेड येथे िशखांचे
ौी गु गो वदिसंघजी यांचे वाःत य होते

दहावे गु
व

हणूनच संपूण जगात नांदेड शहर ओळखले जाते

यां यामूळे कि शासनाकडन
ू नांदेडला वकास कामासाठ

मोठया ूमाणात िनधी िमळालेला आहे .

माझी वनंती आहे . दरवष ौी गु गो वंदिसंघजी यांची जयंती दवशी पुण दे शभरात व

सभागृहास

रा यात सावजिनक
यावी.आयु

सुट जा हर कर यासाठ कि व रा य शासनास एकमताने िशफारस कर यात

साहे बानी सावजिनक सुट जा हर कर यासाठ कि व रा य शासनाकडे पाठपुरावा करावा

असा माझा ूःताव आहे यास सभागृहाने एकमताने मा यता
दपकिसंह रावत

ावी.

ौी सर जतिसंघ िगल यांनी ौी गु गो वदिसंघजी यां या जयंती

दनी सावजिनक सुट

कर यासाठ कि व रा य शासनास िशफारस कर याचा जो ूःताव मांडला

जा हर

यास माझे अनुमोदन

आहे .
स.शेर अली

संपुण जगात नांदेड शहर हे शीखांचे दहावे गु
जाते. यां या
आहे

महापौर

ौी गु गो वंदिसंघजी यांचे नांवाने ओळख या

जयंती दनी सावजिनक सुट जा हर कर याचा जो ूःताव ौी िगल साहे बांनी मांडलेला

यास माझे अनुमोदन आहे .

ौी सर जतिसंघ िगल यानी मांडले या ूःतावाूमाणे ौी गु गो वंदिसघजी यां या जयती

दनी

सावजिनक सुट जा हर कर यासाठ कि व रा य शासनास िशफारस कर यास मा यता दे यात येते.
ठराव ब.९९
िशखांचे दहावे गु

ठराव
ौी गु

गो वंदिसंघजी यां या जयंती िनिम य संपूण दे शात व महारा

रा यात सावजिनक सुट जा हर

करावी अशी िशफारस ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते कि व रा य शासनास करते.
डॉ.क णा जमदाडे

मागील दड वषापासून आ ह िसडको भागातील डॉ.आंबेडकर चौकाचे सुशोिभकरणाची मागणी कर त
आहोत.माजी महापौर ौी अ.स ार यांनी आ ासन

द याूमाणे या चौकाचे सुशोिभकरणासाठ

अंदाजपपऽकात १ कोट ची तरतूद केलेली आहे . याूमाणे आ ह वारं वार या चौकाचे सुशोिभकरणासाठ
आयु

साहे बांनी लातूर रःता हा महारा

साहे बांचकडे मागणी कर त आहोत, आयु

सावजिनक बांधकाम (बी.ए ड सी.)

शासना या

वभागाचा असून यारः यावर महानगरपािलकेस कोण याह

ूकारचे बांधकाम करता येणार नाह असे सांिगतले होते.

यावेळ मी

यांना या रः याचे

ं द करण

कर यात येणार अस यामूळे सावजिनक बांधकाम वभागा या अिध क अिभयंता यांना न याने चौकाचे
सुशोिभकरणासाठ परवानगी दे यासाठ
समाजासाठ आपले उभे आयुंय वा हले
महापु षाचे पुतळे स मानापुवक िन

आहे . आयु

वनंती कर यात यावी असे सुच वले होते.
यांनी समाजाला दशा दे याचा ूय

त कर यात आले या जागेत बस वले

या महापु षांनी

केला अँया आदश

पा हजे ह सवाची मागणी

साहे बांनी सांिगतले क , भगवान गौतम बु दाची मुत बस व यासाठ जागेची अडचण

आहे . याबाबतीत मी आमचे नेते खा.ौी अशोकरावजी च हाण यांचेशी ह चचा केली होती. भगवान
गौतम बु दाची मुत बस व यासाठ जागेची अडचण अस यामूळे पयायी जागेचे पऽ मी मा.महापौर व
मा.आयु

साहे बांना

दले होते.है िाबाद शहरातील जलाशयात भगवान िस दाथ गौतम बु द ची मुत

बस व यात आलेली आहे

याच धत वर गोदावर

नद या पाऽात भगवान गौतम बु दाची मुत

बस व यात यावी जेणे क न शहरा या सौदयात भर पडे ल. जागा संपादन करणेसाठ
लागणार नाह , नागर कांचे मनोरं जन होईल, अशा ूकारचा ूःताव मी

पैसेह

ावे

दलेला आहे . तर मा या

ूःतावावर सभागृहाने वचार करावा.
आयु

सौ.अंजलीताई गायकवाड व सौ.क णाताई जमदाडे यांनी लातूर रोडवर ल डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर
चौकाचे सुशोिभकरणाचा ू
रःता

हा

शासना या

उप ःथत केलेला आहे याबाबत मला ःप

सावजिनक

िनणयानुसार सावजिनक बांधकाम

वभागा या

सांगावयाचे आहे क , लातूर

रःता

वभागा या रः यावर कोण याह

नस यामूळे स या अ ःत वात असलेले

असून

शासनाने

घेतले या

ूकारचे बांधकाम करता येत

ःश चर म ये कोण याह ूकारची वाढ करता येत नाह आहे

ते कायम ठे वावयाचे आहे . तर

पण रःता

कर यासाठ

पुन

परवानगी दे यासाठ

अख यार तील

ं द करण होत असेल तर या चौकाचे

अिध क अिभयंता,सा.बा. व.यांना

वःतार करण

वनंती कर यात येईल.

यां या मंजुर ने पुढ ल कायवाह करता येईल.
स.शेर अली

मी यापुव सवासाधारण सभेत मुःलीम बांधवा या कॄःथानकर ता कॉटन रसच सटरची २ एकर जागा
आर

त कर याचा ूःताव दला होता

याूमाणे आयु ांनी कॉटन रसच सटरची २ एकर जागेत

मुःलीम कॄःथान आरआणाचा ूःताव शासनास सादर कर यासाठ मा यता दे याचा ूःताव

दला

होता तो महापौरांनी वषय प ऽकेवर का घेतला नाह याचा खुलासा करावा.

(यानंतर ौी स.शेर अली,ौी अ.हबीब अ.र हम बागवान, ौी कुरे शी चॉदपाशा खाजा, ौी फा ख हसे
ु न

कािसम साब, ौी बावजीर शेख हबीब शेख अ द ु ला हे सदःय मा.महौपार यांचे आसनासमोर जावून
यांनी धरणे धरली व नंतर मा.महापौर यां या टे बलवर ल

राजदं ड घेवून सभागृहाबाहे र गेले यावेळ

(९)
मोठया ूमाणात गोधळ िनमाण झाला घोषणाबाजी होवून राजदं ड घेवून जाणा-या सदःयांचे वरोधात
कायवाह कर यात यावी

यांना िनलं बत कर यात यावी अशी मागणी बहसं
ु य सदःयांनी महापौराकडे

केली.)
महापौर

महासभे या

वषय प ऽकेवर कोणते

असतांनाह ौी स.शेर अली व

वषय

यावयाचे या बाबत िनणय घे याचे अिधकार महापौर

यांचे प ाचे सदःयांनी कॄःथानचा

ूःताव का घे यात आला नाह

याबाबत खुलासा कर याची मागणी केली जी चुक ची आहे .ौी स.शेर अली,ौी अ.हबीब अ.र हम
बागवान, ौी कुरे शी चॉदपाशा खाजा, ौी फा ख हसे
ु न कािसम साब, ौी बावजीर शेख हबीब शेख

अ द ु ला हे सदःय राजदं ड घेवून सभागृहा बाहे र पळू न गेले
अिधकारा वये

मी

यांची ह वतणूक अ यंत गैरिशःतीची

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील तरतूद नूसार मला ूा

अस यामूळे महारा

यांना िनलं बत कर त आहे . ौी स. शेर अली व इतर

झाले या

सदःय राजदं ड घेवून पळू न

गेलेले अस यामूळे १० िमिनटा कर ता (४.१० ते ४.२० वाजेपयत) सभा तहकुब कर यात येते.
१० िमिनटानंतर पु हा सभेचे कामकाज सु
वरििसंघ गाड वाले

कर यात आले.

ौी शेर अली व एमआयएम या सदःयांनी महापौरांनी
नाह
ह

कॄःथानचा ूःताव वषय प ऽकेवर का घेतला

हणून महाप रा या आसनासमोर धरणे धरली व
घटना

खरोखरच

ददवी
ू

आहे .

सभागृहात

यानंतर राजंदड सभागृहाबाहे र

अ यंत

गैरिशःत

होत

पळवून नेला

अस यामूळे

महापौरांनी

एमआयएम या सदःयांना िनलं बत केले. ौी शेर अली यांनी दड वषापुव ौी अ.स तार हे महापौर
यास या सभागृहाने मा यता दली होती नुसार

असतांना कॄःथान आर णाचा ूःताव मांडला होता

ूशासनाने कॄःथान कर ता जागा आर णाचा ूःताव दलेला आहे . वषय प ऽकेवर कोणते वषय
यावयाचे याचा अिधकार महापौराना अस यामूळे

यांनी तो ूःताव आज या सभेत घे याकर ता

यासाठ एवढे आंदोलन कर याची काय गरज आहे . पुढ ल

मा यता दली नसेल पुढ या सभेत घेतील

सभेत या ूःतावावर आपणास िनणय घेता येईल.
बाळासाहे ब तरोडे कर

एमआयएम या सदःयांनी सभागृहात गैरवतन क न राजदं ड घेवून सभागृहा पळू न गेले

यांमूळे

सभागगृहा या मागणीनूसार महापौरानी या सदःयाना तीन म ह याकर ता िनलं बत केलेले असतांना ते
पु हा सभागृहात कसे काय आले.आ ह कचरा टाकला
िनलं बत सदःयांनी सभागृहा बाहे र जावे,
दपकिसंह रावत

हणून आमचेवर गु हे दाखल केलेले आहे त,

यािशवाय मी खाली बसणार नाह .

माग या कॉ सीलम ये िशवसेना प ा या सदःयांनी सभागृहात कचरा फेकला
सदःयां या

हणून िशवसेना

वरोधात गु हा दाखल केला होता.एमआयएम या सदःयांनी सभागृहात गैरवतन केले

राजदं ड पळू न नेला

हणून महापौरांनी िनलं बत केलेले असतांना ते सभागृहात कसे काय येवू शकतात,

महापौराना दलेले ं लींग बदलता येत नाह .

अ.स ार

ौी शेर अली व एमआयएम या सदःयांनी कॄःथानचा वषय वषय प ऽकावर का घेतला नाह

हणून

महापौरां या आसनासमोर धरणे धरली राजंदड पळू न नेला हे कृ यू सभागृहाचा अवमान करणारे आहे .
मी महापौर असतांना ौी शेर अली यांनी कॄःथानचा ूःताव सभागृहात मांडला होता व तो आपण
पास केला होता

यानुसारच कॄःथानचा ूःताव ूशासनाने दलेला आहे . यांवर आपणास िनणय घेता

येईल केवळ ौेय घे यासाठ हा ूकार घडलेला आहे ,ौी शेर अली व इतर एमआयएम या सदःयांना
माफ कर यात यावे. यापुढे
सदःयांना िनलं बत केले
आले

यांनी सभागृहाचा मान स मान ठे वावा, अिधिनयमातील तरतूद नूसार
यांना सभगृहात येता येत नाह .

या

परं तु िनलं बत केलेले सदःय सभागृहात

यांना महापौरांनी माफ करावे अशी वनंती आहे .

बाळासाहे ब तरोडे कर

महापौरांनी तीन म ह याकर ता िनलं बत केलेले अस यामूळे िनलं बत सदःयांना सभागृहात बस याचा

अ.स ार

महापौरांनी वषय प ऽका सु

अिधकार आहे काय
करावी.
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वषय ब.२
शासन िनणयानुसार नागर

ःथािनक ःवरा य संःथामधील ःव छ महारा

आढावा घे याची बाबत संबंधीत नागर

अिभयान (नागर )

या अंमलबजावणीचा

ःथािनक ःवरा य संःथे या ू येक म ह यातील सवसाधारण सभे या

कायमःव पी समावेश क न या वषयाचा स वःतर आढावा सभेम ये घे यात यावा असे िनदश दलेले आहे त.

वषय सूचीवर
यानुसार सदर ल

ूःताव सवसाधारण सभेसमोर सादर
ूशासक य अहवाल
ःव छ महारा

अिभयान

आज पयत झालेली कायवाह
एकूण ूा

अजाची सं या

-

४९०९

एकूण पाऽ लाभाथ

-

२५८६

एकूण अपाऽ लाभाथ

-

२३२३

पाऽ लाभा याना शौचालय बांधन
ू दे णेसाठ काम कंऽाटदारामाफत क न घे याचा ूःताव ःथायी सिमतीने द.२३.१२.२०१५
रोजी ठराव ब.१८५ नूसार मा य केलेला असून
वैय

क शौचालयाचे बांधकामाचे उ द

महापौर

यानूसार पुढ ल वैधािनक कायवाह कर यात येते आहे . माच २०१६ अखेर १७००

ठर व यात आलेले आहे .

ःव छ महारा

अिभयान अंतगत केले या कायवाह ची न द घे यात येते.

ठराव ब. १०१

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने मागील म ह यात

ःव छ महारा

अिभयान अंतगत खालील ूमाणे केले या

कायवाह ची न द ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.
एकूण ूा

अजाची सं या

-

४९०९

एकूण पाऽ लाभाथ

-

२५८६

एकूण अपाऽ लाभाथ

-

२३२३

पाऽ लाभा याना शौचालय बांधन
ू दे णेसाठ काम कंऽाटदारामाफत क न घे याचा ूःताव ःथायी सिमतीने द.२३.१२.२०१५
रोजी ठराव ब.१८५ नूसार मा य केलेला असून
वैय

क शौचालयाचे बांधकामाचे उ द

यानूसार पुढ ल वैधािनक कायवाह कर यात येते आहे . माच २०१६ अखेर १७००

ठर व यात आलेले आहे .

वषय ब.३
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील शांतता
अिधसुचना ूिस द कर यात आली
महापौर

याची न द घेणे बाबत.

न द घे यात येते.

ेऽ अिधसुिचत कर यात आली असून

याअनुषंगाने शांतता

ेऽ

(११)
ठराव ब.१०२

ठराव

नांवामनपा सवसाधारण सभेने
महानगरपािलका ह द तील शांतता
आली

द.२७.८.२०१५ ठराव ब.३१ अ वये मा यता

ेऽ अिधसुिचत कर यात आले असून

द यानुसार नांदेड वाघाळा शहर

याअनुषंगाने शांतता

ेऽ अिधसुचना ूिस द कर यात

याची न द ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.

बाळासाहे ब तरोडे कर

एमआयएम या सदःयांना िनलं बत कर यात आलेले आहे

यांना सभागृहात बस याचा अिधकार आहे

काय ते सभागृहाचे भान ठे वत नाह आ हाला डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर यांनी दले या अिधकारानूसार
आ ह सभागृहात बोलत आहोत सभागृह नेते महापौरांना एकेर आरे तूरे बोलत आहे त

िनषेध करतो सभागृह ने यांनी

याचा मी

सभागृहाची माफ मागावी.
करावी.

अ.स ार

महापौरांनी पुरवणी वषय प ऽका सु

अशोक उमरे कर

एमआयएम या सदःयांनी राजंदडाची इ जत ठे वली नाह

यांनी राजंदंड पळू न नेलेला आहे ..महापौरांना

हात जोडन
वनंती आहे क ,एमआयएम या सदःयांना िनलं बत केलेले असतांनाह ते सभागृहात आलेले
ू
यांचे व

आहे

बाळासाहे ब तरोडे कर
वनय पाट ल

द कायवाह कर यात यावी,

एमआयएम या सदःया

व

द ३५३ चा

गु हा न द व यात यावा

वरोधी प ाचे सदःय बोलत असताना आ ह
असताना

याना अडथळ आणला नाह आता आ ह

यानी अडथळा आणू नये.गे या काह

बोलत

िसडको हडको भागातील लातूर रोड

दवसापूव

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर चौक ते ढवळे कॉनर पयत या मु य रः यांचे कामासाठ िन वदा काढ यात
आ या हो या
अशोक उमरे कर

महापौरांनी प हले आम या ू ाचा खुलासा करावा.

वनय पाट ल

ू येक बाबीचा खुलासा माग याचा अिधकार फ
आ हाला बोलू

अशोक उमरे कर

वरोधी प ा या सदःयांनाच आहे काय आता

ावे आ ह बोलत असतांना अडथळा आणू नये.

आ ह महापौरांकडन
ू खुलासा माग वत आहोत,तुमचे ऐकायला आ ह तुम या बापाचे नौकर नाह ,
(

यानंतर ौी वनय पाट ल व

ौी अशोक उमरे कर यांनी

यानंतर या दो ह सदःयात झटपट झा या या झटापट त
तोडन
ू एकमेका या अंगावर फेकुन मारले,यामूळे सभागृहात
महापौर

एकमेका वषयी अपश द वापरले व

यांनी आपआप या समोर असलेले माईक
जवळपास २० िमिनटे ग धळ चालू होता)

मला स.सदःयांना सांगावयाचे आहे क स.सदःयांनी गैरवतणूक क

नये कोणासह असांस दय भाषा

वाप न एकेर वर बोलू नये सभागृहात ५० म हला सदःया आहे त यांचे सव स.सदःयांनी भान ठे वून
वतणुक करावी. मला ौी बाळासाहे बांना सांगावयाचे आहे क .तु ह
सभागृहात कोणाला बोल याची परवानगी
सुचना क

नये. सभागृहात महापौरा

ावयाची याचा अिधकार मला आहे

वषयी

य

गत

श द वापरला,

प हले एकेर

यामूळे मला कोणी

कोणी सदःय चुक चे बोलून

महापौरांचा

अवमान कर त असेल तर ते यापुढे खपवून घेणार नाह .सभागृहात गैरवतन करणा-या सदःया व
िनयमानुसार कायवाह कर यात येईल.याची सवानी न द

द

यावी.

बाळासाहे ब दे शमूख

आपण एका प ाचे महापौर नाह सव शहराचे महापौर आहे त सवाना समानतेने वागणूक

महापौर

माजी ःथायी सिमती सभापती यांनाह सांगावयाचे आहे क आपण यापुव ह माईक फेकून तोडला होता
आता

वनय पाट ल

ावी.

दस
ु -यांदा माईक फेकुन माईकची तोडफोड केलेली आहे .

महापौर मॅडम आपण लावलेला आरोप मला मा य आहे परं तु सभागृहात कोणाचे आई बाप काढावयाचे
नसते,मला या सभागृहापे ा माझे आई वड ल मोठे आहे .

महापौर

ौी वनय पाट ल व ौी अशोक उमरे कर यांनी सभागृहात यापूढे असे गैरवतन क

नये.अशी ताक द

यांना दे यात येते, सभागृहात बस व यात आलेली माईक व इतर फिनचर ह सावजिनक मालम ा
असून स.सदःय याची तोडतोफ क न सावजिनक मालम ेचे नुकसान कर त अस यामूळे जनमानसात
महानगरपािलकेची ूितमा मिलन होत आहे . स.सदःयांनी असासं दय भाषा वाप न गैरवतणुक क
नये कोणाचाह अवमान क

नये. महापौरांना उ दे शन
ू च सवानी बोलावे अशी सवाना वनंती कर यात

येते,मला आयु ाकडन
ू खुलासा हवा आहे क , मी महापौर झा यापासून ६ सवसाधारण सभा घेत या,
आमचे

नेते

व

ज हयाचे

खासदार

अ य तेखाली महानगरपािलकेतील
आहे

ौी

अशोकरावजी

च हाण

यां या

व वध योजनेचा आढावा घे यासाठ

उप ःथतीतह

मा या

सम वय बैठका घेतले या

यावेळ शहरात महा मा बसवे राचा पुतळा व इतर महापु षाचे पुतळे बस व या या संदभात

चचा कर यात आली होती खासदार साहे बांना शहरात महापु षांची पुतळे बस व या या संदभात मा हती
दे यात आली

यावेळ आयु

साहे बानी पुतळे बस व या या संदभात शासनाचे इन ूं सीपल ऍूू हल

घेणे आवँयक अस याचे सांिगतले न हते आ ण आज महा मा बसवे राचा पुतळा बस व यासाठ
शासनाकडन
ू इन ू सीपल एूू हल घेणे आवँयक अस याचा न वनच खुलासा

साहे बांनी

याच वेळ शासन िनणयाची व १३ जानेवार या

शासनाची इन ू सीपल एूू हल घेणे आवँयक आहे
म ह यापुव च तशा ूकारचा ठराव पार त

केलेला आहे ,आयु

यायालयीन आदे शाची मा हती दे वून यास

असे सांिगतले

असते तर आपण चार पाच

क न शासनास सादर केला असता, आयु

साहे बांनी

(१२)
चुक चे बोलून सभागृहाची दशाभूल क

नये जे खरे आहे तेच

यवःथीत सभागृहात सांगावे.

आयु

साहे बांनी खासदार साहे बाचे उप ःथतीत घे यात आले या बैठक त शासनाचे इन ू सीपल एूूवहल
घेणे आवँयक अस याची मा हती का दली नाह याचा खुलासा आयु

साहे बांनी करावा.

दसरा
खुलासा काल है दरबाग येथे से नेज चबरम ये मजुराचा मृ यू झाला, दड वषापुवीह
ु

यावेळेस महानगरपािलके या कामासाठ कंऽाटदारास कंऽाट दे यात येते

अशीच घटना घडली होती

त हा ते काम कर यासाठ कंऽाटदाराने लाव यात आले या मजुरांचे संर ण कर याची पुण जबाबदार
कंऽाटदाराची असते, कंऽाटदाराने िन वदा व अट नुसार मजुरांचे संर ण कर यासाठ

या बाबी

या अवलंब वतो कंवा नाह हे पाह याचे काम महानगरपािलका ूशासनाचे

अवलंबवाया या असतात

असते, कंऽाटदारास कामाचे आदे श दले क ूशासनाची जबाबदार संपली असे नाह असे मी मानते,
काल एक घटना घडली दड वषापुव ह अशीच घटना घडली अशा घटना वारं वार घडत असतील तर
ह मानवीय हानी आहे .

यामूळे कऽाटदाराची चौकशी क न शासन करावे फ

नाह तर िन वदे तील अट व शत नुसार

शासन क न चालणार

यांचा फायना शीयल लॉस करावा जेणे क न भ वंयात अशा

ूकार या मानवीय हानी या घटना घडणार नाह . पुतळया या संदभात आयु ानी खुलासा करावा.
महा मा बसवे राचा पुतळा बस व यासाठ शासनाची इन ू सीपल एूू हल घे याकर ता महासभे या
ठरावाची आवँयकता
आयु

लागत असेल तर आज या सभेत या ठरावास हे सभागृह मा यता दे त आहे .

महापौरांचे मी अिभनंदन करतो क
मा या कायकाळातील नाह

यांनी सभागृहात चांगला मु दा मांडला,मुळात ह जी बाब आहे ती

यावेळेस महापु षांचे पुतळे बस व यास मा यता दे यात आली

यावेळेस

ूशासनाने शासन मागदशक सुचनाची मा हती दे यात आली कंवा नाह याची मला क पना नाह
परं तु सर युलेशनने मी

याचा उ रदायी आहे , मला सभागृहाला हे सांगावयाचे आहे क , आज पयत

महासभेने घेतले या िनणयानुसार दे शात ,रा यात महापु षांचे पुतळे
जानेवार चा २०१३ उ च

यायालयाचा जो आदे श आहे

झालेले आहे काय , १३
आपण पूढे जावूच शकत नाह ,

या आदे शा या

आपली ह ःथािनक ःवरा य संःथा आहे याचे भान सभागृहाने ठे वावे. शासनाचा डे युटेड अिधकार
हणून

मा या

या कत या या बाबी आहे

या मी सभागृहासमोर

मांडले या आहे त.यापे ा जाःत

खुलासा कर याची मला आवँयकता वाटत नाह .
महापौर

खासदार ौी अशोकरावजी च हाण सांहेबांचे उप ःथती जी िम टग घे यात आली
बसवे राचा पुतळा बस व यासाठ शासनाची

यावेळ महा मा

इन ू सीपल एूू हल घेणे आवँयक अस याचा खुलासा

का कर यात आला नाह .
आयु

यावेळ खासदार ौी अशोकराव च हाण साहे बां या उप ःथत बैठक झाली

हे च सांिगतले क , महारा

शासनाकडे सव

यावेळ

खासदार साहे बांनी

बाबीची पुतता करा, शासनास पु हा पु हा

पऽ िलहा

याूमाणे शासनास वनंती पऽ दलेले आहे यासव बाबी इितवृ ांत आले या आहे त सभागृहास वेळ
असेल तर १० िमिनटात या बैठक चे इितवृ
दपिसंह रावत

आयु

माग वता येईल.

साहे ब महापौर मॅडमनी यांनी सांिगत या ूमाणे

मा.खासदार ौी अशोकराव च हाण साहे बानी

जी िम टग घेतली ती िम टं ग औपचार क होती का अनौपचार क िम टग होती याचा खुलासा कर यात
यावा. खासदार साहे बांचे उप ःथतीत जी िम टं ग घेतली
काह संबंध नाह

या िमट ंगचा आ ण सव सवसाधारण सभेचा

पुतळा बस व यासाठ संबंिधत जागा मालक जागा दे त नसेल तर एमआयएम या

नगरसेवकांनी कॄःथानकर ता जागा आर ीत कर याचा जसा ूःताव
महा मा बसवे राचा पुतळा बस व यासाठ सदरची जागा आर

दला होता

याच ूमाणे

त कर याचा ूःताव आ हाला दे ता

येतो काय याचा खुलासा नगरसिचवांनी करावा. तसा ूःताव दे ता येत असेल तर आ ह या ूःतावास
एकमताने मा यता दे तो. खासदार साहे बां या उप ःथतीत घे यात आले या सभेत काय घडले याची
आ हाला काह च मा हती नाह .
आयु

या सभागृहास

या बाबी घडतात

याच औपचार क असतात इतर बाबीचे उ र हे मा या क े या

बाहे र आहे याबाबत महापौरांनीच खुलासा करावा.
दपकिसंह रावत

आ ह सु दा शहरात महाराणा ूतापिसंह यांचा पुतळा उभार यासाठ ूःताव

दला होता

यावेळ

पुतळा उभार यासाठ शासना या एवढया अट व शत न ह या आता शासना या अट व शत जाःत
आहे त असे असताना महाराणा ूतापिसंह यांचा पुतळा उभारणेसाठ

जवळपास १५ वष लागली

महाराणा ूतापिसंह यांचा पुतळा लवकरात लवकर उभार यासाठ जाःत वेळ लागू नये
िनदशानूसार

अगोदरच पुतळयाची

हणून शासन

ूितमा शासना या कला संचालनालयाकडन
ू मा य क न घेवून

पुतळयाची िन वदा माग वली होती तशीच ू बया महा मा बसवे रांचा पुतळयाकर ता क न िन वदा

माग व याची ूोसेस करता येईल. जिमनीचा वाद असेल तर संबंधीत जिमन मालकाशी वाटाघाट क न

जिमन संपा दत कर यात यावी. रा हला ू

पैँयाचा आपण ःथािनक ःवरा य संःथेचे आमदार

हणून आ.ौी अमरभाऊ राजुकरांना िनवडन
दलेले आहे
ू

. सव प

य आमदाराकडन
ू

यां या आमदार िनधीतून पैसे घे यात यावे

यां या आमदार िनधीतून िनधी घे यात यावा. आ ह आम या िशवसेना

(१३)
आमदाराना िनधी दे याची वनंती क न तु ह कॉमेस आमदार खासदाराना िनधी दे यासाठ
करावी. महा मा बसवे राचा पुतळा बस व या कर ता हे पुण सभागृह
खासदार ौी अशोकरावजी च हाण साहे बांनी जी िम टग घेतली

ूमोद खेडकर

महापौरां या

यावेळेस

वनंती

पाठ शी आहे .

वरोधीप

ने यास सव

प ा या गट ने यास बोलाव यात आले होते काय वरोधी प ा या नगरसेवकांना बोला व याची गरज
आपणास भासली नाह काय
वरििसंघ गाड वाले

खासदार ौी अशोकरावजी च हाण साहे बांनी सव प ा या नगरसेवकांना या बैठक त बोला व यात यावे
अशी सुचना केली होती यापुढे अशा बैठक स सव प ा या नगरसेवकांना िनमंऽीत कर यात येईल.

महापौर

पुढ या वेळेस जे हा अशी िम टं ग घे यात येईल

यावेळ सभा प ा या नगरे सवकांना बोला व यात

येईल.
महापौर मॅडम एमआयएम या नगरसेवकांनी मानाचा राजदं ड पळवून नेलला आहे

अशोक उमरे कर

कायवाह

कर यात येणार आहे याचा खुलासा कर यात यावा.

याचे व

द काय

यांना िनलं बत कर यात आलेले

असतांनाह ते सभागृहात आलेले आहे .
एमआयएम या सदःयांना िनलं बत कर यात आलेले असतांनाह ते सभागृहात कसे काय बसू शकतात

वनय गुरम

याचा खुलासा कर यात यावा.
अशोक उमरे कर

महापौर मॅडमना हात जोडन
ू

वनंती आहे एमआयएम या नगरसेवकांनी राजदं डाची इ जत ठे वलेली

नाह ,हा सभागृहाचा अवमान आहे ते िनलं बत कर यात आ यानंतरह सभागृहात आलेले आहे

यांचेवर

कायवाह होत नाह तो पयत मी खाली बसणार नाह .
वषय ब. ४
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे सुधार त कलम 31(अ) मधील तरतुद नुसार व महानगरपािलका व ःथायी
सिमतीचे कामकाज अिधिनयमातील 4-ब नुसार पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण सिमतीवर सं या
बळानुसार नामिनदशनाने
अशोक उमरे कर

११ (अकरा) सदःयाची िनयु

करणे बाबत.

िनलं बत कर यात आले या एमआयएम या गटने याकडन
नांवाचा िलफाफा
ू

महानगरपािलकेत ह न वन प दत सु
महापौर

ःवकारता येतो काय

कर यात आलेली आहे काय

सभागृह नेते, वरोधी प नेते, गटनेते रांशवाद , व गटनेते एआयएमआयएम–सं वधान

आघाड यांनी

बंद पाक टात दले या नांवा ूमाणे पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण
सिमतीवर १) जमदाडे क णा िभमराव २) लिलता मुकुंदराव बोकारे , ३) चाऊस हसीना बेगम साबेर ,
४) गायकवाड वैजयंती िभमराव ५) मु दराज कमलाबाई रामःवामी ६) मोकले सोनाबाई रामचि ७)
गायकवाड अंजली सुरेशराव, ८) आिसया बेगम अ.हबीब ,९) नागाबाई भूजंगराव कोकाटे , व १०)
संिगता

पृ वीराज राओऽे ११) िसंधूताई पांडू रं ग काकडे या (११) म हला सदःयांची नामिनदशना दारे

नेमणूक कर यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वरििसंघ गाड वाले.

म हला व बाल क याण सिमतीवर िनवड झाले या म हला सदःयांचे अिभनंदन कर यात येते. यांचा
स कार कर यात यावा.तसेच माजी सभापती सौ.कंठे वाड व उपसभापती सौ.र जया बेगम यांनी चांगले
काम केलेले अस यामूळे

यांचा ह स कार कर यात यावा.मागील म हला व बाल क याण सिमतीने

चांगले काम केलेले आहे तशीचे न वन सभापती व उपसिमतीचे सभापती करतील अशी अपे ा बाळगु
या.
( म हला व बाल क याण सिमतीवर िनवड झाले या न वन म हला सदःयांचा व माजी सभापती
उपसभापती म हला व बाल क याण याचा तसच एमआएमचे गटनेते
ठराव ब.१०३

हणून ौी बावजीर शेख हबीब

शेख अ दु ला याची िनवड के यामूळे यासवाचा मा.महापौर यांनी पुंपगु छ दे वून स कार केला )
ठराव

मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 30(1) व सुधार त कलम 31 (अ) मधील तरतूद नूसार नांदेड
वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील मा यता ूा त प ाचे तौलन क सं याबळ

वचारात घेवून सभागृह नेता,

वरोधी प नेता,

एआयएमआयएम-सं वधान आधाड व रांशवाद प ाचे गटनेते यांनी शासन प रपऽक ब.सं कण 2010/ूब.-85/न व-32 द.6 जूलै
2010 म ये दले या

िनदशाूमाणे पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण सिमतीवर सदःयाची नेमणूक

कर यासाठ बंद पाक टात दले या नांवाूमाणे पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बाल क याण सिमतीवर खालील
ूमाणे (११) पािलका सदःयांची नामिनदशना दारे नेमणूक कर यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सवौी
१) जमदाडे क णा िभमराव, भारतीय रांश य कॉमेस व अप

आघाड

२) लिलता मुकुंदराव बोकारे , भारतीय रांश य कॉमेस व अप

आघाड

३) चाऊस हसीना बेगम साबेर, भारतीय रांश य कॉमेस व अप

४) गायकवाड वैजयंती िभमराव, भारतीय रांश य कॉमेस व अप

आघाड
आघाड

(१४)
५) मु दराज कमलाबाई रामःवामी, भारतीय रांश य कॉमेस व अप
६) मोकले सोनाबाई रामचंि, भारतीय रांश य कॉमेस व अप

आघाड

आघाड

७) अंजली सुरेशराव गायकवाड, एआयएमआयएम–सं वधान आघाड
८) आिसया बेगम अ.हबीब बागवान, एआयएमआयएम–सं वधान आघाड
९)

नागाबाई भूजंगराव कोकाटे , िशवसेना व भारतीय जनता पाट आघाड

१०) संिगता पृ वीराज राओऽे, िशवसेना व भारतीय जनता पाट आघाड
११) िसंधुताई पांडुरं ग काकडे , रांशवाद प

वनय गुरम

एमआयएम या सदःयांना िनलं बत कर यात आलेले असतांनाह ते सभागृहात कसे काय बसू शकतात

याचा खुलासा कर यात यावा.
अशोक उमरे कर

एमआयएम या नगरसेवकांनी राजदं डाची इ जत ठे वलेली नाह , हा सभागृहाचा अवमान आहे ते
िनलं बत कर यात आ यानंतरह सभागृहात आलेले आहे

यांचेवर कायवाह होत नाह तो पयत मी

खाली बसणार नाह .
महापौर

एमआयएम प ाचे गटनेते

ौी बावजीर शेख हबीब शेख अ दु ला यांनी माझी माफ मािगतलेली आहे
यांना िनलं बतची िश ा माफ केलेली आहे .

यामूळे मी मा या अिधकारात
वनय गुरम

एमआयएम प ाचे गटने यांनी सभागृहाची माफ मागावी.
(यानंतर स.सदःय एकमेकावर आरोप क न एकमेकाशी वाद घालीत होते

यामूळे सभागृहात कोण

काय बोलत होते समजत न हते. मा.महापौर वरोधी प ाचे सदःयांना जागेवर बसावे, सभेचे कामकाज
शांततेत पार पाड यासाठ सहकाय करावे असे आवाहन कर त होते परं तु
प रणाम होत न हता. वारं वार

याचा सदःयांवर काह

वरोधी प ाचे सदःय एमआयएम या सदःयांना िनलं बत केलेले

अस यामूळे ते सभागृहात कसे काय येवू शकतात अशी वचारणा करत होते.)
अ.स ार

वरोधी प ां या सदःयांनी ग धळ घालून सभागृहाचे काम होवू
यामुळे

ावयाचे नाह असेच ठर वलेले दसते

वषय ब.४ म ये आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार नागर

योजनेअंतगत सन 2015-16 क रता दिलत वःती सुधार योजने अंतगत ूा
वःतीत काम हाती घे यासाठ स.सदःयांनी केले या मागणी नूसार व
तातड
िन

िनकड व आवँयकता ल ात घेता

वरििसंघ गाड वाले

या

या ूभागातील कामाची

व वध ूभागातील दिलत वः यात सावजिनक कामे

ती क न व ूाधा यबम ठरवून हाती घे यासाठ महापौरांनी

व पुरवणी वषय प ऽकेवर ल

दिलत वःती सुधार

झाले या िनधीतून दिलत

मा यता

सव वषयावर िनयमानुसार नुसार महापौरांनी

ावी. वषय प ऽकेवर ल
मा यता

ावी

वरोधी प ाचे नगरसेवक जाणून बुजून सभे या कामकाजास अडथळ आणीत आहे त शहर वकासाचे
कामात

दरं गाई होवू नये

हणून ौी अ.स ार यांनी जो ूःताव मांडला

यास माझे अनूमोदन

आहे .पुरवणी वषय प ऽकेवर ल माझा ूःताव ब. वषय ब.१८ ःथिगत ठे व यात यावा.

वारं वार स.सदःयांना शांततेचे आवाहन क नह ते आपसात एकमेकावर आरोप ू यारोप क न

महापौर

कर त अस याने सभागृहाचे कामकाज

ग धळ

य यय येत अस यामूळे ौी अ.स ार यांनी मांडले या

ूःतावाूमाणे मा यता दे यात येत आहे .
वषय ब.५
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेकडन
ू 1) ह आयपी रोडवर 2) केळ माकट, इतवारा 3) प क चाळ या तीन ठकाणी

सावजिनक शौचालय बांधलेली असून ती चालव यासाठ

संःथाचालकांना भाडे प ट वर दे यात आलेली आहे त आ ण बीओट त वावर

बांध यात आलेले सावजिनक शौचालये खालीलूमाणे आहे त.
1) रजनल वकशॉप

2) िशवाजीनगर दवाखाना

3) गोकुळनगर

4) तरोडे कर माकट, व जराबाद

5) महाराजा रण जतिसंघ माकट

6) चौफाळा गाडन

7) तरोडा नाका

8)म यवत बसःथानक,उ डाणपुलाखाली

9) कलामंद र या पाठ मागे

10) जुना म ढा टॉवर (दोन जागी)

11) जकात नाका

12) अ णाभाऊ साठे , ह आयपी रोड

13) दे गलूर नाका पुलीस चौक जवळ

14) इतवारा ज हा प रषद शाळे जवळ

१5) िसडको उ ानाजवळ

16) नंद माम माकट व जराबाद

17) ितरं गा चौक व जराबाद

18) बंदाघाट

19) रे वेःटे शन िसट बस ःटॉप जवळ

20) दयानंदनगर

या सव शौचालयापैक काह 20 व 10 वषासाठ िन वदा प तीने जागेचे भाडे घेऊन संःथा चालकांना बीओट त वावर शौचालय
बांधून चालव यासाठ दे यात आलेली आहे त.
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त प नास हजार फरती लोकसं या अस यामुळे यां या सोयीसाठ व आरो या या

ीने ःव छ भारत अिभयान अंतगत ःव छ महारा

अिभयाना ारे

महानगरपािलका ह त व वध ठकाणी सावजिनक शौचालये

नाग रकांसाठ एकूण 522 टॉयलेट िस सची आवँयकता आहे . यापैक आजिमतीस एकूण 214 टॉयलेट िस स उपल ध आहे त आणखी
308 टॉयलेट िस सचे बांधकाम करावयाचे असून यापैक पु षांक रता 120 टॉयलेट िस स व म हलांक रता 188 टॉयलेट िस स बांधायचे
आहे त.

(१५)
तर नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची लोकसं या व फरती लोकसं येचा वचार केला असता बीओट त वावर मु य
रः या या बाजूस फूटपाथवर 25 ठकाणी सावजिनक शौचालयासाठ जागा ूःता वत क न सदर ल शौचालयास से नेज जोडणी व नळ
जोडणी दे ऊ शकता येईल काय ? याचा अहवाल कायकार अिभयंता, पाणीपुरवठा व मलिन:सारण वभाग यांचे कडन
ू घेतला असता यांनी
खालील ठकाणी नळ व से नेज जोडणी दे ऊ शकता येईल असा अहवाल दला आहे .
1) नमःकार चौक

2) बाफना ट पॉइं ट

3) िचखलवाड कॉनर

4) नगीणाघाट

5) गोवधनघाट

6) चैत यनगर महादे व मंद र

7) भावसार चौक तरोडा खु.

8) दधीची माग, िशवाजीनगर

9) गणेश नगर वाय पॉइं ट

10) पा याची टाक खडकपुरा

11) आनंदनगर चौक
तसेच शहरात व वध 8 ठकाणी फ

म हलांसाठ सावजिनक शौचालयाचे बांधकाम करणे ूःता वत आहे त.

1) व जराबाद येथील बंजारा हॉटे लसमोर (पुव ची पडले या पा या या टाक ची जागा )
2) आयुव दक कॉलेज या फुटपाथवर

3) आयट आय ते ःनेहनगर फुटपाथवर

4) व ानगर या समोर फुटपाथवर

5)ँयामनगर दवाखाना जवळ ल फुटपाथवर

6) जुना म ढा ते बक चौक

7) ौीनगर पंचशील से सेस या बाजुला

8) घामोड या फॅ श , डॉ टर लेन, डॉ.मापारे यां या दवाखा या या बाजुचे मोक या जागेवर (open space)
वर ल ठकाणी बीओट त वावर 20 वषासाठ सावजिनक शौचालये दै िनक वृ पऽात जाह र सुचना ूिस
ठर वतील

क न मा. आयु

हे

या िनयम व अट ूमाणे भाडे प ट वर संःथा चालकांना दे णेसाठ शहरातील जागे या आवँयकतेनुसार बीओट त वावर

सावजिनक शौचालय महानगरपािलका ह त बांधून चालव यास मा यता दे याचा अिधकार मा. आयु , नांदेड वाघाळा शहर
महानगरपािलका, नांदेड यांना दे णेचा ूःताव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर.
हडको र ववार बाजार, व लातूर रः यावर ल डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर चौक, शेतक

महापौर

व ालय पावडे वाड

नाका प रसरात वकशॉप, बंदाघाट या ठकाणाचा ूःतावात समावेश क न दु ःतीसह

आयु ांचे

ूःतावास मा यता दे यात येते.

ठराव ब.१०४

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त प नास हजार फरती लोकसं या अस यामुळे यां या सोयीसाठ व आरो या या
ीने ःव छ भारत अिभयान अंतगत ःव छ महारा

अिभयाना ारे

महानगरपािलका ह त व वध ठकाणी सावजिनक शौचालये

नाग रकांसाठ एकूण 522 टॉयलेट िस सची आवँयकता आहे . यापैक आजिमतीस एकूण 214 टॉयलेट िस स उपल ध आहे त आणखी
308 टॉयलेट िस सचे बांधकाम करावयाचे असून यापैक पु षांक रता 120 टॉयलेट िस स व म हलांक रता 188 टॉयलेट िस स बांधायचे
आहे त.

कर ता कायकार अिभयंता, पाणीपुरवठा व मलिन:सारण वभाग यांनी खालील िन
येणा-या साजिनक शौचालयास

त केल या जागेवर बांधकाम कर यात

से नेज जोडणी व नळ जोडणी दे ऊ शकता येईल असा अहवाल दलेला अस यामूळे

रः या या बाजूस फूटपाथवर बीओट त वावर 20 वषासाठ सावजिनक शौचालये दै िनक वृ पऽात जाह र सुचना ूिस
आयु

हे संयु

र या ठर वतील

या िनयम व अट ूमाणे भाडे प ट वर संःथा चालकांना दे णेसाठ

ह

खालील मु य

क न महापौर, व

नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते. तसेच शहरातील जागे या आवँयकतेनुसार बीओट त वावर सावजिनक
शौचालय महानगरपािलका ह त बांधून चालव यास मा यता दे याचा अिधकार महापौर व आयु , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,
नांदेड यांना ह नांवामनपा नांदेड सवानुमते दे ते, व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
1) नमःकार चौक

2) बाफना ट पॉइं ट

3) िचखलवाड कॉनर

4) नगीणाघाट

5) गोवधनघाट

6) चैत यनगर महादे व मंद र

7) भावसार चौक तरोडा खु.

8) िशवाजीनगर

9) गणेश नगर वाय पॉइं ट

10) पा याची टाक खडकपुरा

11) आनंदनगर चौक

12) बंदाघाट

13) वकशॉप पा याची टाक
शहरात व वध ११ ठकाणी फ

म हलांसाठ सावजिनक शौचालयाचे बांधकाम करणे.

1) व जराबाद येथील बंजारा हॉटे लसमोर (पुव ची पडले या पा या या टाक ची जागा )
2) आयुव दक कॉलेज या फुटपाथवर

3) आयट आय ते ःनेहनगर फुटपाथवर

4) व ानगर या समोर फुटपाथवर

5)ँयामनगर दवाखाना जवळ ल फुटपाथवर

6) जुना म ढा ते बक चौक

7) ौीनगर पंचशील से सेस या बाजुला

8) घामोड या फॅ श , डॉ टर लेन, डॉ.मापारे यां या दवाखा या या बाजुचे मोक या जागेवर (open space)
9) शेतक महा व ालय पावडे वाड नाका

11) लातूर फाटा

10) हडको र ववार बाजार

(१६)
वषय ब.६

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरािलका २०१५-२०१६ कर ता मालम ाधारकाना मालम ा कराचे मागणी बल ई-ग हन स
न याने अमलबजावणी कर यात येत अस याने मालम ाधारकाना मागणी बल िमळ यास

वेळ लागला

दारे

यामूळे मालम ा व पाणी

करातील शाःती माफ कर यासंदभात चचा क न िनणय घेणे बाबत.
सुचक :- श फ अहे मद कुरे शी

अनुमोदक :- वरििसंघ गाड वाले

महापौर

जे मालम ाधारक १० फेॄूवार २०१६ पुव मागील मालम ा कर व पाणी पट कराची थकबाक भरतील
याना ५० ट के शाःतीत सुट दे यास व तसेच सन २०१५.२०१६ चालू आिथक

मालम ा कराचा

व पाणी पट कराचा भरणा करतील

वषाचा या संपूण

यांना १०० ट के मालम ा कराची पाणी पट

कराची शाःती माफ कर यास मा यता दे यात येते.
ठराव ब.१०५

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरािलका २०१५-२०१६ कर ता मालम ाधारकाना मालम ा कराचे मागणी बल ई-ग हन स
न याने अमलबजावणी कर यात येत अस याने मालम ाधारकाना मागणी बल िमळ यास
१० फेॄूवार २०१६ पुव मागील मालम ा कर व पाणी पट कराची थकबाक भरतील
सन २०१५.२०१६ चालू आिथक

वेळ लागला

दारे

यामूळे जे मालम ाधारक

याना ५० ट के शाःतीत सुट दे यास व तसेच

वषाचा यासंपुण मालम ा कराचा व पाणी पट कराचा भरणा करतील

यांना १०० ट के मालम ा

कराची पाणी पट कराची शाःती माफ कर यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते. व हा ठराव याच सभेत
कायम कर यात येतो.
पुरवणी वषय प ऽका
वषय ब.१
ःव छ महारा

अिभयान अंतगत ःव छता व घनकचरा

यवःथापनावर भर दे यात आलेला असून नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपािलकेत स या ओला व सुका कच-याचे एक ऽत कले शन क न ते तु पा येथील डं पंग मावुंडवर साठव यात येत आहे .
घन कचरा

यवःथापनासाठ स वःतर ूक प अहवाल तयार करणे, िन वदा माग वणे अंितम कर याची कायवाह वेगवेगळे पनाने

कर यात येत आहे . ओला कचरा, भाजीपाला माकट येथील वेःट ,हॉटे लचे वेःट या सवावर ू बया क न सि य खत िनमाण
कर याचा पयाय उपल द असून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतफ ूायोिगक त वावर भागीदार त वावर यासाठ एक लॅ ट
उभार याचा मानस आहे . यासाठ िन वदा माग वणे सवात कमी दराची िन वदाधारकासोबत वाटाघाट क न ूक प उभार यासाठ व
सि य खत िनमाण करणे, िनमाण झालै या सि य खताची वब करणे यासाठ ूशासक य कायवाह कर यात येत असून सदर ल
कायवाह कर यासाठ लागणा-या खचास १४

या

व

आयोगा या ूा

िनधीतून खच कर याची व सव ूशासक य कायवाह

कर यासाठ ूःताव सादर.
महापौर

घन कचरा

यवःथापन अंतगत ओला कचरा, भाजीपाला माकट येथील वेःट ,हॉटे लचे वेःट या सवावर ू बया

क न सि य खत िनमाण कर याचा ूक प उभार यास त वत:मा यता दे यात येते.या ूक पाचा स वःतर
डपीआर क न खचाचे अंदाजपऽकासह ूःताव सभेत ठे व यात यावा.हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.१०६

ठराव

ःव छ महारा

अिभयान अंतगत ःव छता व घनकचरा

यवःथापनावर भर दे यात

महानगरपािलकेत स या ओला व सुका कच-याचे एक ऽत कले शन क न ते तु पा
घन कचरा

यवःथापन अंतगत

िनमाण कर याचा ूक प १४

आलेला आहे . नांदेड वाघाळा शहर

येथील डं पंग मावुंडवर साठव यात येत असून

ओला कचरा, भाजीपाला माकट येथील वेःट, हॉटे लचे वेःट या सवावर
या व

आयोगाचया िनधीतून

ूक प अहवाल ( डपीआर) खचाचे अंदाजपऽकासह तयार क न

ू बया क न सि य खत

उभार यास त वत:मा यता दे यात येते. या ूक पाचा स वःतर
यास मा यता दे याचा

ूःताव सवसाधारण सभेत ठे व यात यावा

असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.२
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील ौी गो वंद पांडू रं ग दे शमूख, ू.सहायक आयु

तथा

े ऽय अिधकार

यांना

कायालयीन आदे श ब.नावाशमनपा/यां ऽक व प र/६६२१५/१५ द.२४.८.२०१५ अ वये कायालयीन कामकाजासाठ ःवत:चे वाहन
ब.एमएच-२६/एके -०४०२ व एम.एच.२६

ह-२५५५ या वाहनाचा वापर के यामूळे वाहन भ ा अदाई करणे बाबत सदर ल आदे श

िनगिमत कर यात आलेला आहे . कर ता संबंिधतांना द.१.७.२०११ ते ३१.१.२०१५ या कालावधीत वापरले या वाहनांचा वाहन भ ा
र कम

.३,४३,२२६/-मंजुर कर यात आलेला आहे .

महापौर

यास काय र ूशासक य व आिाक मा यतेःतव सवसाधारण सभेसमोर सादर.

आयु ांचा ूःताव ःथिगत ठे व यात येतो.

ठराव ब.१०७

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील ौी गो वंद पांडू रं ग दे शमूख, ू.सहायक आयु

कायालयीन

कामकाजासाठ

तथा

े ऽय अिधकार

द.१.७.२०११ ते ३१.१.२०१५ या कालावधीत ःवत:चे वाहन ब.एमएच-२६एके -०४०२ व एम.एच.२६

२५५५ या वाहनाचा वापर के यामूळे

यांनी
ह-

यांना आदे श ब.नावाशमनपा/यां ऽक व प र/६६२१५/१५ द.२४.८.२०१५ अ वये वाहन भ ा

दे यास मा यता दे वून वाहन भ ा र कम

.३,४३,२२६/-मंजुर कर यास ूशासक य व आिथक मा यता दे यात आली

यास

काय र मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते तसेच या पुढे नांवामनपा सवसाधारण सभेची मा यता

अपे ीत ध ण कोण याह

ूकारची ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येऊ नये अ यावशक व तातड चे कामासाठ

मा.महापौरांची ूशासक य व आिथक मा यता घेऊन

यास कायातर मा यतेचा ूःताव सवसाधारण सभे समोर ठे व यात यावा असे

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

(१७)
वषय बं.३
नावाशमनपा ह ीत ःव छ महारा
ू य

अिभयान (नागर ) अंतगत वैय

ःथळ पाहणी व शौचालय बांधकामावर दे खरे ख ठे वणेसाठ

कर यात आली आहे

मनपाकेचे किन

यांना या कामी शहरात अनेक ठकाणी जावे लागते

व उपअिभयंता यांना ूित म हना

क शौचालय नसले या घरांचा घरांचा स ह करणे,
अिभयंता व उप अिभयंता यांची िनयु

यामुळे किनंठ अिभयंता यांना ूित म हना

. ३,०००/-

पये ६,०००/- वाहन भ ा अनु ेय करणेचे ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ूःता वत कर यात

येत आहे सदरचा ूःताव याच सभेत कायम कर याची िशफारस आहे .
महापौर

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

ठराव ब.१०८

ठराव

नावाशमनपा ह ीत ःव छ महारा
ू य

अिभयान (नागर ) अंतगत वैय

ःथळ पाहणी व शौचालय बांधकामावर दे खरे ख ठे वणेसाठ

कर यात आली आहे

मनपाकेचे किन

अिभयंता व उप अिभयंता यांची िनयु

यामुळे किनंठ अिभयंता यांना ूित म हना

यांना या कामी शहरात अनेक ठकाणी जावे लागते

व उपअिभयंता यांना ूित म हना

क शौचालय नसले या घरांचा घरांचा स ह करणे,

पये ६,०००/- वाहन भ ा अनु ेय करणेचे ूशास कय व आथ क मा यता

. ३,०००/ह नांवामनपा

सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय बं.४
महारा

शासन नगर वकासक

वभाग शासन िनणय बं.

ड ह वाय १९१५/ू.ब.९५/न व-४ मंऽालय मुंबई-३२

०७.०७.१५ अ वये नागर दलीत वःती सुधारणा योजने अंतगत सालसन २०२५-१६ क रता

दनांक

पये १०,६०,७०,०००/- चे अनुदान

वतर त केले आहे .
महारा

शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. वघयो १०२०००/१५९२/ू.ब. १८९/न व-४ मुंबई ३२ दनांक ५ माच

२००२ अ वये मागदशक त वे व हत केले आहे त.
वतर त केले या

यानुसार शासनाने
संःथांना िनधीचे

वतरण िन

त कर यासाठ

२)
३)
४)
५)

द. ५ माच २००२

ूा

ज हयातील नागर

या शासन िनणया वये पुढ ल ूमाणे

ज हािधकार

ःथािनक ःवरा य
ज हाःतर य सिमती

अ य

महानगरपािलकेतील नगररचना शाखािधकार

सदःय

वशेष ज हा समाज क याण अिधकार
महानगरपािलकेचे आयु

कंवा

सदःय

यांचे ूितिनधी

वशेष िनमंऽीत

ज हािधकार कायालयातील नगरपािलका ूशानाचे अिधकार
महारा

झा यानंतर

कर यात येत आहे असु नमुद केले आहे सिमती खालील ूमाणे आहे .

ज हािधकार यांचे अ य तेखाली िनयु
१)

ज हािनहाय तरतुद

सदःय सिचव

वभाग शासन शु द पऽक बं.

शासन नगर वकास

ड ह वाय २६१५/ू.ब. १६२/न व-४ मुंबई-३२

१२.०८.२०१५ अ वये नागर दलीत वःती सुधारणा योजना मागदशक त वा या द. ५ माच २००२
क न ज हयातील नागर ःथािनक ःवरा य संःथांना वतरण िन

दनांक

या शासन िनणयात सुधारणा

त कर यासाठ खालील ूमाणे सुधारणा केली आहे .

१)

संबंधीत ज हयाचे पालकमंऽी

अ य

२)

संबंधीत ज हयाचे ज हािधकार

सदःय सिचव

३)

समाज क याण अिधकार

सदःय

४)

महानगरपािलका आयु

सदःय

शासन िनणय द. ०५ माच २००२ अ वये मागदशक त वानुसार वेळोवेळ सव साधारण सभेने कामाची िनवड व िन

ती

क न ठराव पार त के यानुसार ूःताव मा यतेःतव मा. ज हािधकार नांदेड यांचेकडे सादर कर यात येतात.शासन िनणय बं.
वघयो/२०१४/ू.ब.९५/न व-४ दनांक ०८.०८.२०१४ अनवये नागर दलीत वसती सुधारणा योजना सालसन २०१४-१५ क रता नांदेड
वाघाळा शहर महानगरपािलकेस

पये २६.०३ कोट

चा िनधी मंजुर झा यानंतर सव साधारण सभेनेच ठराव बं. ८३

दनांक

१४.०८.२०१४ अ वये कामाची िनवड िन ीती दे यात आली होती.
क रता शासन िनणय द. ०५ माच २००२
२०१५-१६ साठ

या मागदशक त वानुसार व शासन िनणय दनांक ०७.०७.२०१५ नुसार सन

पये १०,६०,७०,०००/-चे अनुदान वतर त केले आहे शासन िनणयानुसार कामे हो या या

ीने मंजुर अनुदानाचे १

१/२ पट र कमे या कामाची िनवड व िन ीत क न ूाधा याबम ठरवुन दे या बाबत ूःताव मंजुर ःतव सव साधारण सभे या
मा यतेःतव सादर.
महापौर

आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार नागर दिलत वःती सुधार योजनेअंतगत सन 2015-16 क रता
दिलत वःती सुधार योजने अंतगत ूा
स.सदःयांनी केले या मागणी नूसार व
ल ात घेता व वध ूभागातील
हाती

ठराव ब.१०९

घे यासाठ

मा यता

झाले या िनधीतून दिलत वःतीत काम हाती घे यासाठ
या

या ूभागातील कामाची तातड िनकड व आवँयकता

दिलत वः यात सावजिनक कामे िन

दे यात

येते.हा

ठराव

याच

सभेत

तीक न व ूाधा यबम ठरवून

कायम

कर यात

येतो.आयु ांनी

िनयमानुसार पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
ठराव

शासन िनणय द. ०५ माच २००२

या मागदशक त वानुसार व शासन िनणय दनांक ०७.०७.२०१५ नुसार नागर दिलत

वःती सुधार योजनेअंतगत सन २०१५-१६ साठ शासनाने
स.सदःयांनी केले या मागणी नूसार व

या

पये १०,६०,७०,०००/-चे अनुदान वतर त केले असून या अनुदानातून

या ूभागातील कामाची तातड िनकड व आवँयकता

ल ात घेता खालील ूभागातील

(१८)
दिलत वः यात सावजिनक कामे िन

तीक न व अनुबमांकानुसार ूाधा यबम ठरवून

हाती घे यासाठ ची मा यता ह नांवाशमनपा

सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
कामाचे नांव
१)

वकास नगर भागात हटकर यांचे घर ते सोनसळे यांचे घर व जवळे कर यांचे घर ते जेतवण बु द वहार येथे आरसीसी
नाली व िसिस रोडचे बांधकाम करणे

२)
३)

( . २३.०० ल )

स िगर कॉलनी भागात आठवले यांचे घर ते

यु चावरे यांचे घर येथे RCC नाली व िसिस रोडचे बांधकाम करणे ( .

८.०० ल )

वजयनगर पाट ते बाबू सुयवंशी यांचे कराणा दकानापयत
आरसीसी नाली व िसिस रोडचे बांधकाम करणे, / कांबळे
ु

सोपान यांचे घर ते सुव यांचे घरापयत आरसीसी नाली व िसिस रोडचे बांधकाम करणे ( . ८.०० ल )
४)

स िगर कॉलनी भागात ौृग
ं ारपुतळे चे घर ते संकेत नगर पाट पयत आरसीसी नाली व िसिस रोडचे बांधकाम करणे ( .
८.०० ल )

५)

नालंदानगर भरणे ते कायंदे यांचे घरापयत

६)

नालंदानगर भरणे ते कायंदे यांचे घरापयत आरसीसी नाली बांधकाम(

७)

नालंदानगर रफ क यांचे घरापासून मेनरोडपयत आरसीसी नाली (

८)

नालंदानगर येथे ौी. कांबळे यांचे घर ते ौी. आमपूरे,बापूनगर यांचे घरापयत आरसीसी नाली बांधकाम( .५ ल

९)

राहलनगर
भागात िसिस रोड बांधणे ( . ५.00 ल )
ू

१०)

िसिस रोड (

. ५.00 ल

)
. ५.00 ल

. ५.00 ल

)

)
)

पौ णमानगर भागात मारकवाड यांचे घर ते व ठल िनवासपयत िसिस नाली बांधकाम व ःश ट लाईट बस वणे ( .८.00
ल )

११)
१२)

पांडु रं गनगर येथे जेएनएनयुआरएम अंतगत झाले या बांधकामावर 2 पूल बाधणे ( . ८.०० ल )
व ठल मं दर ते कांबळे यांचे घरापयत िसिस रोड तयार करणे ( . ८.०० ल )

१३)

मु य रःता सांगवी पासून अ णाभाऊ चौक ते माधव वाघमारे यांचे घरापयत िसिसरोड तयारकरणे ( .२०.०० ल )

१४)

पांडु रं ग ना यालगत रःता तयार करणे ( . ५.०० ल )

१५)

अ णाभाऊ साठे समाज मं दराचे कंपाऊंड ( . ५.०० ल )

१६)

जवाहरनगर येथील रःता बांधकाम करणे ( . १०.०० ल )

१७)

पौ णमानगर येथील रःता बांधकाम करणे ( . ५.०० ल )

१८)

शामनगर ते हषनगर आरसीसी रोड बांधकाम करणे ( . ५.०० ल )

१९)

राहलनगर
भागात संर ण िभंत बांधणे ( . ८.०० ल )
ू

२०)

पौ णमानगर हनुमान मं दर, ड गरे ते सोनवणे, ौीधर कांबळे ते
आरसीसी नाली बांधकाम करणे ( . २८.०० ल

)

मीणी कुंज, जावळे कर ते वाटोरे , िभसे ते कदम

२१)

सॆाट अशोकनगर ते जंगमवाड रोड माग वकशॉप कॉनरपयत रःता तयार करणे

२२)

स मान कॉलनी पाट पासून ूा.वाघमारे यांचे घर ते डॉ.सोनकांबळे यां या घरापयत ड

२३)

तरोडा मुळ गाव दिलत वःतीम ये अंतगत रःते, ना या व ःमशानभुमीसाठ रःता व नाली करणे ( . ८.०० ल )

२४)

तरोडा खु.भागातील दिलत वःती िनधी अंतगत सामा जक सभागृहाचे बांधकाम ( . ८.०० ल )

२५)

िस दांत नगर भागात ौी. कवडे यांचे घरापासून ते ौी. मगरे यांचे घरापयत
सोनकांबळे यांचे घरापयत नाली व रःता तयार करणे तसेच

पये २०.०० ल
युबीएम व CC रोड( .१८.०० ल )

व ौी. कवडे यांचे घरा पासून ते ौी.

भालेराव यांचे घरापासून ते ौी कांबळे यांचे घरापयत व

स मान कॉलनी भागातील ौी. वाघमारे यांचे घरापासून ते ौी. सोनकांबळे यांचे घरापयत आरसीसी नालीचे बांधकाम करणे
( . १८.०० ल
२६)

)

तरोडा खु. मधील सुमेधनगर येथील कंपाऊंड वॉल बांधून सुशोिभकरण करणे ( . १३.०० ल )

२७)

समता नगर भागात भंडार नगर मु य रःता ते कांबळे यांचे घरापयत आरसीसी रःता बांधकाम करणे ( .२५.००ल

२८)

ूभात नगर भागात व वध ठकाणी आरसीसी नाली बांधकाम करणे ( . १५.०० ल

२९)

फायर ःटे शन पाठ मागे 30X100 फूटाचे आबेडकर ःमारक सुशोिभकरण करणे ( . ५.०० ल )

)

३०)

ौी. क याणकर यांचे घर ते ौी. पटे ल यांचे घरापयत िसिस रोड बांधकाम करणे ( . ५.०० ल )

३१)

ौी. खेडकर यांचे घरापासून ते वडे प ली यांचे घरापयत िसिस रोड बांधकाम करणे ( . ५.०० ल )

३२)

ज हािधकार िनवास ते नवघडे यां या घरापयत न वन से नेज लाईन व सीसी रोड करणे( . १०.०० ल )

३३)

मगनपुरा येथील झोपडप ट भागात मेनरोड बांधकाम करणे ( . ८.०० ल )

३४)

मगनपुरा भागात अंतगत रःते बांधणे (

३५)

मगनपुरा भागात नालीचे काम करणे (

. ५.०० ल
. ५.०० ल

)
)

३६)

मगनपुरा झोपडप ट भागात समाजमं दर बांधून ःश ट लाईट पोलसह लावणे (

३७)

ूभाग ब. १२ मधील मु य रःता व अंतगत १० रः यांचे बांधकाम (

३८)
३९)

४०)
४१)

बालाजी नगर भागात सीसी नालीचे बांधकाम करणे ( . १५.०० ल

)

. ५.०० ल

. ३०.०० ल

)

व ठलनगर भागात से नेज लाईन टाकून रोड रःटोर करणे. ( . २०.०० ल )
गो वंदनगर नाला ते आंबेकर कराणा दकान
िशवनगर रःता बांधकाम करणे
ु

सखोजीनगर भागात मु य रः याचे ठकाणी मलिनःसारण लाईन टाकणे

. २०.०० ल

. १५.०० ल

)

(१९)
४२)

ूभाग ब. १४-अ मधील इ रनगर भागात रोड बांधकाम, करणे, गटार लाईन टाकणे, नाली बांधकाम व दवाब ी

४३)

रमामाता आंबेडकरनगर ते गोकुळनगर चौक ते रोड बमांक 26 पयतचा रःता व नाली,तसेच मुलभूत सु वधा स हत

४४)

आंबेडकर नगर पाट पासून ते चंपत रोकडे यांचे घरापयत िसिस रोड व नाली बांधणे

४५)

ौी. कसबे गु जी ते ौीकांत यां या घरापयत िसिस रोड व नाली बांधणे (

यवःथाकरणे. ( . २० ल ) व हमालपूरा ते अ णाभाऊ साठे चौकापयत बॉ स नालीचे बांधकाम ( . १० ल )
.

६० ल
. ५.०० ल

. ५.०० ल

)

४६)

ौी. वावडे गु ेदार यांचे घरापासून

४७)

ौी. गायकवाड यांचे घर ते ौी. येडके यांचे घरापयत िसिस रोड व नाली बांधणे ( . ५.०० ल

ते सुिनल कराणापयत िसिस रोड व नाली बांधणे . ५.०० ल

४८)

आंबेडकरनगर येथील धोबीग लीत िसिसरोड बांधणे ( . ५.०० ल

४९)

राजनगर भागात मु य रःता ते कापसीकर यांचे घरापयत िसिस रोड तयार करणे

५०)
५१)

)

)
. ८.०० ल

राजनगर भागात ह .एस.पांडव यांचे घर ते दयानंद क डिसं
ू ग जाधव यांचे घरापयत िसिस रोड तयार करणे ( .५.०० ल

राजनगर, नागसेननगर, चंिगु नगर, बांतीनगर व रमाबाई सोसायट भागातील व ुत पोलवर न वन म युर लाईट सेट
बस वणे. (

. ५.०० ल

)

५२)

गंगाराम कसबे ते मालोजी यां या घरापयत प या या पा याची लाईन टाकणे ( . ८.०० ल )

५३)

भरत तुळसे ते ूकाश नरवाडे यांचे घरापयत प या या पा याची लाईन टाकणे ( . १०.०० ल )

५४)

भाउराव भदरगे ते क ड बा गोटमुखे यांचे घरापयत प या या पा याची लाईन टाकणे

५५)

भाउराव भदरगे ते क ड बा गोटमुखे यांचे घरापयत सीसी रोड करणे ( . १०.०० ल )

.१०.०० ल

५६)

ौी. यवहारे यांचे घर ते ौी. ज बार यांचे घरापयत रःता व नाली बांधकाम करणे ( .५.०० ल )

५७)

पंचशीलनगर भागाम ये शोभा हटकर यांचे घरापासून ते बबन बंड यांचे घरापयत िसिस रोड व नाली बांधकाम करणे ( .

५८)

पंचिशलनगर भागात वायफळ यांचे घरापासून दलीप भोळे यांचे घरापयत िसिस नाली बांधकाम करणे (

५९)

पंचशीलनगर भागाम ये शोभा हटकर यांचे घरापासून ते बबन बंड यांचे घरापयत िसिस रोड व नाली बांधकाम करणे

१०.०० ल

)

( .१०.०० ल
६०)

)

पंचशीलनगर भागात सु वधा जसे, ना या, िसमड रोड (

.१५.०० ल

)

६१)

ू ब.20 मधील ऽपीठ बु द वहार, भैयासाहे ब आंबेडकरनगर येथे बु द वहारास कंपाऊंड वॉल बांधणे

६२)

िमल

लब चौरःता ते पोिलस हे ड

.३५.०० ल

वॉटरची कंपाऊंड िभंत (िभमघाट) रोड येथे िसिस रोड करणे ( . १५.०० ल

६३)

ूभाग ब. २२ मधील वडारवाडा व भोई ग ली भागात से नेज लाईन टाकणे व िसिस रोड तयार

६४)

ूभाग ब. २३ म ये से नेज लाईन टाकणे.

६५)

भावे रनगर भागात रःते व नाली बांधकाम करणे ( . ३०.०० ल

६६)

. १०.०० ल )

. २०.०० ल

. २०.०० ल
)

व ठलनगर भागात ूःता वत से नेज लाईनमुळे नादु ःत होणारा रःता करणे ( . १०.०० ल

)

६७)

िलंबोणीनगर भागात ःलॅबसह आरसीसी नाली बांधकाम करणे ( . १५.०० ल

६८)

संघसेन नगर समाज मं दर पासून बकरा माकट रोड पयत िसिस रोड आ ण नालीचे बांधकाम करणे( .५.०० ल )

)

६९)

शांतीनगर मुसाभाई यां या घरासमोर िसिस रोडचे बांधकाम करणे

( .५.०० ल

)

७०)

संघसेन नगर भागात बु द वहार ते मटन शॉप ड पी ब. ११८ पयत आरसीसी नालीसह ःलॅब टाकणे ( . ५.०० ल )

७१)

संघसेन नगर भागात ग ली ब. १०२ ते कशोर अटकोरे ते नारायण गायकवाड यां या घरापयत दो ह बाजूस आरसीसी

७२)

पंचिशल नगरम ये रोड व नालीचे बांधकाम करणे

नालीसह ःलॅब बांधणे
७३)

७४)

७६)

. ५.०० ल

)

पंचिशल नगरम ये समाज मं दर बांधणे

िलंबोणीनगर म ये समाज मं दराचे कंपाऊंड वॉल बांधणे व पेवस बस वणे अ.ब. ७२ ते ७४ ित ह कामासाठ
. २०.०० ल

७५)

(

)

ूतीनगर भागात नाली व रःता बांधकाम करणे

पये १०.०० ल

ूभाग ब. ३०-अ मधील पहे लवान ट हाऊस या बाजू या ग लीत रःते व नाली काम

. १०.०० ल

७७)

ूभाग ब. ३०-अ तक या चौफाळा येथे रःते व नाली बांधकाम करणे

७८)

िस दाथ नगरम ये न वन पाणी पुरवठा व से नेज लाईन टाकणे

७९)

धनगरटे कड भागातील दिलत वःती असले या ौी. साखरे यां या घरापासून ते ौी. शेवडकर यां या घरापयत
व से नेज लाईन

८०)
८१)

. १०.०० ल

. २०.०० ल
िसिस रोड

१०.०० ल

गौतम नगर ते रं या यांचे कराणा दका
ु नापयत िसिसरोड बांधणे ( . १५.०० ल )

एकतानगर येथील सुयकांत सावळे यां या घरापासून सखाराम वाघमारे यांचे घरापयत आरसीसी नाली व सीसीरोड

करणे

( . ८.०० ल
८२)

हार चंि मोळके यांचे घरापासून िशवाजी भुरे, नामदे व सुयवंशी माग वसरणी मेनरोडपयत आरसीसी नाली व सीसी रःता
करणे ( . ८.०० ल

८३)

)

िनवृ ी पोवळे यांचे घरापासून महा मा फुले चौका पयत आरसीसी नाली व रःता करणे (

. ८.०० ल

)

(२०)
८४)

मारोती वंजारे यांचे घर ते महा मा फुले चौकापयत डांबर रःता करणे ( . ८.०० ल )

८५)

ूभाग ब. 36– अ िभमवाड दिलत वःतीम ये िसमट नाली बांधकाम इ. ( . १०.०० ल )

८६)

भाःकरे नगर बु द मुत प रसरास कंपाऊंड वॉल व िसिस लॅटफॉम तयार करणे. ( . १०.०० ल )

८७)

वसरणी येथील सुजाता बौ द वहार सभागृहाचे वःता रत काम करणे व रह मपुर येथील बौ द वहारा या जागेला संर क
िभंत बांधणे ( . १०.०० ल )

८८)

न वन कौठा येथील मारोती घ गडे यांचे घर ते िनतीन ज धळे यांचे घरापयत िसिस रोड व नाली बांधकाम करणे

८९)

जुना कौठा येथील पा या या टाक पासुन बनाजी बारसे यां या घरासमो न ते बौ द वहाराकडे जाणारा सी.सी. रोड करणे.

९०)

न वन कौठा येथील बौ द वहारापासून ते जबीभाई यांचे घरापयत िसिस रोड बाधकाम करणे ( . १०.०० ल )

. (१०.०० ल )
(अंदाजे

. १०.०० ल )

९१)

नागलोक बु द वहार येथील संर ण िभंत बांधणे ( . २८.०० ल )

९२)

इं दरा गांधी महा व ालय ते ःमशानभूमी पयत आरसीसी नाली व िसिस रोड बांधणे ( . ८.०० ल )

९३)

एनड -१२० पुलापासून ते गायकवाड कोिचंग

९४)

एनड ४,के-१ जयभवानीनगर गोऽाम यांचे घरापासून जयराम जाधव यांचे घरापयत िसिस रोड करणे ( . ४.०० ल

लासेस समोर ल नाली व पुलाचे बांधकाम ( . ४.०० ल

)

९५)

एनड -४१, एफ से टरमधील हनीफाबेगम शेख नजीर यांचे घरापासून लांडगे व झडते यांचे घरापयत िसिस रोड बांधकाम

)

करणे ( . ४.०० ल )
९६)

िसडको, हडको के-१ व के-२ भागातील अंतगत िसिस रोड बांधकाम करणे ( . १५.०० ल )

९७)

चंिमुनी बु द वहार पाट ते ःमशानभुमीपयत िसिसरोड बांधकाम करणे ( . १५.०० ल )

९८)

वाघाळा येथील बौ दवःतीतील बु द वहार या ूांगणात िसिस बेड काँब ट व अंतगत िसिस रःते व िसिस ना या ( . ९.००
ल

९९)

वाघाळा बौ द वःतीतील वहारा या उज या बाजू

पासून खंदारे घर, अशोक पंड त बाजूचा रःता, ौी िनखाते िसिसरोड

१००)

राहलनगर
माधव पटे कर यांचे घर ते ढवळे यांचे घरापयत िसिस नाली बांधकाम ( . ९.०० ल )
ू

नालीसह ( . ९.०० ल )
दतफा
ु

मीरानगर लांगर बाई यांचे घर ते िचंचे या झाडा समोर ल वाघाळा बौ द वःतीपयत िसिस रोड व नाली बांधकाम करणे ( .

१०१)

९.०० ल
१०२)

)

राहलनगर
येथील कुशी नारा बु द वहारा या ूांगणापासून ते ौी. कसबे यांचे घरापयत िसिस रोड व दतफा
नाली ( .
ु
ू
९.०० ल )

बु द वहार आंबेडकर नगर येथील बु द वहाराचे उवर त बांधकाम करणे

. २५.०० ल

१०३)

ऽीर

१०४)

मनपा ह ीत ूभाग बं.४ म ये गांधीनगर भागात मलिनःसारण लाईन टाकणे

१०५)

मनपा ह ीत ूभाग बं. ३६ िभमवाड भागात मलिनःसारण लाईन टाकणे

१०६)

ूभाग बं. १ स गीर कॉलनी ते क याणनगरला जोडणा-या

१०७)

ूभाग बं. ३ िशवनेर नगर येथील िसिस रोड तयार करणे

१०८)

ूभाग बं. २३ श

. २३,११,९००/-

. ५०.०० ल

रः याचे डांबर करण करणे

. २५.०० ल

. २०.०० ल

नगर भागात िसिस रोड व नालीचे बांधकाम करणे

. २०.०० ल

वषय ब. ५
सन १९६८-६९ म ये डं क न पे पंग ःटे शन या कामासोबतच तेथुन वकशॉप जलकुंभ पयत ६०० मी.मी.

यासाची काःट

आयन रायझींग मेन टाक यात आलेली आहे . ह लाईन शेतातुन चूनाल ना याम युन, उःमानशाह हायःकुल मैदानातून, प क चाळ
चौरःता, मील कंपाउं ड रोड, जेल कंपाउं ड, रे वेपटर ओलांडु न अशी टाकलेली आहे .जेएनएनयुआरएम पुव

या रायझींग मेन व न

वकशॉप (२), गांधीपूतळा,रे वेःटे शन(२), आंबेडकरनगर व खडकपुरा असे ७ जलकुंभ भरले जायचे. यानंतर ह लाईन प क चाळ
पासून पुढे बंद असुन यावर स या ४ जलकुंभ भरले जातात.डं क न बाहे र पासून चुनाळ ना यापयत ह लाईन शेतातुन टाकली

आहे .येथे आता लॉट ंग झाली आहे . यामुळे ह लाईन आता माग बदलून रः या या कडे ने टाकणे (उवशी मं दर जवळ ल पुलाव न,

ु पुन:टाकणे श य नाह , कारण
बॉ बे चाळ, माकडे य मं दर माग) गरजेचे आहे . जुनी लाईन काढन
बंद

ठे वावा

लागतो.

जेएनएनयुआरएम

मी.मी.ची.ड .आय.पाईप लांबी १५६० िमटर
तां ऽक

तरोडा

पाणी

एवढे अित र

पुरवठा

योजना

काम

ूगतीपथावर

पाईप उपलब द आहे त हे पाईप उपरो

यासाठ पाणी पुरवठा पूणपणे
आहे त.

या

योजनेवर

४५०

जुनी लाईन बदलून टाक यासाठ

ंया यो य आहे .
वर ल ूमाणे जुनी लाईन बदल यासाठ व ४५० ॆी.मी.ची न वन पाईन लाईन रः या या कडे ने टाक या या कामासाठ

म.न.पा.सभेची मा यता िमळणेसाठ सादर.
ूःता वत कामाचे ूःतावास लागणा-या खचा या अंदाजपऽकासह मा यता दे यात येते व हा ठराव

महापौर

याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव ब.११०

ठराव

सन १९६८-६९ म ये डं क न पे पंग ःटे शन या कामासोबतच तेथुन वकशॉप जलकुंभ पयत ६०० मी.मी.

यासाची काःट

आयन रायझींग मेन टाक यात आलेली आहे . ह लाईन शेतातुन, चूनाळ ना या मधून, उःमानशाह हायःकुल मैदानातून, प क चाळ
चौरःता, मील कंपाउं ड रोड, जेल कंपाउं ड, रे वेपटर ओलांडु न वकशॉप जलकुंभापयत अशी आहे .

(२१)
जेएनएनयुआरएम योजनेपुव
खडकपुरा(१),

या रायझींग मेन व न वकशॉप (२), गांधीपूतळा,(१), रे वेःटे शन(२),आंबेडकरनगर (१) व

असे ७ जलकुंभ भरले जायचे. यानंतर ह लाईन प क चाळ पासून पुढे बंद क न

स या यालाईन दारे ४ जलकुंभ

भरले जातात.
डं क न बाहे र पासून चुनाळ ना यापयत ह लाईन शेतातुन टाकली आहे .येथे आता

लॉट ंग झाली आहे . यामुळे ह लाईन

आता माग बदलून रः या या कडे ने टाकणे(उवशी मं दर जवळ ल पुलाव न,बॉ बे चाळ, माकडे य मं दर माग) गरजेचे आहे . जुनी
ु पुन:टाकणे श य नाह ,कारण
लाईन काढन

यासाठ पाणी पुरवठा पूणपणे बंद ठे वावा लागतो.
काम ूगतीपथावर असून या योजनेतील ४५० मी.मी.ची.ड .आय.पाईप

जेएनएनयुआरएम तरोडा पाणी पुरवठा योजनेतील

उपल द आहे . कर ता आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार

सदर ४५० ॆी.मी.ची न वन पाईन लाईन लांबी अंदाजे १६०० िमटर

(नग २६० पाईप) एवढ डं कन ते प क चाळ पयत रः या या कडे ने टाक या या कामासाठ लेबर लेईग चाजस अंदाजपऽक य
र कम

.२२.५० ल

या (अ र

.बा वस ल

सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते, व

प नास हजार फ )

कंमतीस ूशासक य व आिथक मा यता

ह नांवामनपा

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह

करावी.
वषय ब.६

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे ूमुख उ प न
माह ती व

ोत असलेला ःथािनक संःथा कर र द झा यामुळे महापालीकेचा

यावर मात कर यासाठ भ वंयकाळासाठ ूशासनतफ आख यात आलेले िनयोजनाची

आिथक प र ःथतीवर होणारे प रणाम व

यावर उपाययोजना सुच व याबाबत चचा करणे

सुचक :- वरििसंघ गाड वाले

अनुमोदक :- आनंद च हाण
ूशासक

उपरो

संदिभय वषयाचे अनुषंगांने अहवाल सादर कर यात येतो क , नांवामनपा ूमुख उ प नाचे

कर र द झा यामूळे महानगरपािलकेचा आिथक प रःथीतीवर व
करणे बाबत सवसाधारण सभेने मा यता

िनयु

ट पणी
ोत ःथािनक संःथा

यावर मात कर यासाठ महानगरपािलकेने त

दली आहे

स लागार सिमती

यानुसार त

स लागार सिमतीचा अहवाल ूा

झा यावर

वाढ साठ

स लागाराची नेमणूक कर यासाठ

सवसाधारण सभेपुढे ठे व यात येईल.
महापौर

महानगरपािलकेचे उ प नाचे

ोत

त

सलागाराचा अहवाल आ यानंतर तो सवसाधारण सभेत

दे यात आलेली असून त

मा यता
िनणयासाठ

ठे व यात येईल.
ठराव ब.१११
नांदेड

ठराव
वाघाळा

शहर

महानगरपािलकेचे

ूमुख

उ प न

महानगरपािलके या आिथक प र ःथतीवर होणारे प रणाम व
स लागाराची नेमणूक कर यास मा

ोत

असलेला

ःथािनक

संःथा

कर

र द

झा यामुळे

यावर मात कर यासाठ उ प न वाढ चे पयाय शोध यासाठ त

ता दे यात आलेली असून त

सलागाराचा अहवाल आ यानंतर तो सवसाधारण सभेत

िनणयासाठ ठे व यात यावा असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा संमत करते.
वषय ब.७

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे

उ प नाचे ूमुख

ोत व ःथािनक संःथा कर थकबाक व असीसमट

दारे िमळणारे

उ प न बाबत.
सुचक :- अ.स ार अ.गफूर

अनुमोदक :- अ.लतीफ अ. मजीद
ूशासक य ट पणी

उपरो

ूःतावा या अनुषंगाने ःथािनक संःथा करा बाबत खालील ूमाणे ूशासक य अिभूाय दे यात येत आहे .

अभय योजनेम ये

अभय योजनेम ये

अभय

लाभ न धेतलेले सन

लाभ न धेतलेले सन

अंतगत

पयत

पयत

संिचकेची सं या

२०१०.२०११ ते आज

एकूण

संिचकाची सं या

२०१०.२०११ ते आज

एकूण

संिचकेची

अपे

उ प न

योजने

ूा झाले या

अभययोजने
अंतगत

कर िनधारण

अभययोजने अंतगत करिनधारणा पासून िमळणारे उ प न

ःथासंकर

याज

एकूण

७+8

त

१

२

३

४

५

६

७

८

९

एकूण

१७०७४

८५३७००००

५६३३

१७१

४८९८५४

२६४९१५८

१८८३२८

२८३७४८६

१)

ःथािनक संःथा कर अभय योजना

संिचकचे कर िनधारण झालेले आहे . उवर त
.१,५६,४३,१६८/-अपे

२)

त आहे .

२०१५ अंतगत एकूण संिचका ५६३३ ूा
संिचका ५४६२ कर

झाले या आहे त व

िनधारण करणे ूगतीपथावर आहे . व

अभय योजना २०१५ अंतगत लाभ न घेतले या एकूण संिचका १७०७४ असून

या संिचकेमधून १७१

यापासून िमळणारे उ प न

यामधून महानगरपािलकेस

याज व

याज व दं ड िमळ याची
दं डापासून जाःतीचे उ प न िमळ याची श यता आहे . सदर योजने म ये लाभ न घेतले या यापा-याकडन
ू

श यता आहे . परं तु अभय योजनेचा लाभ न घेतले या

यापार ूित ानावर काय कायवाह करावी याबाबतचे ःप

पयत ूा

यापासून उ प न

झालेले नाह त,अशा एकूण संिचका १७०७४ व

.८,५३,७०,०००/- अपे

त आहे .

िनदष अ ाप

(२२)
१)

एकूण कर िनधारण संिचका (अभय योजना)

२)

अभय योजने अंतगत लाभ न घेतले या सिचका

५४६२ X २८६४ = १,५६,४३,१६८/१७०७४ X ५००० = ८,५३,७०,०००/१०,१०,१३,१६८/-

महापौर

ूःतावाचे अनुषंगाने दे यात आले या मा हतीची न द घे यात येते.

ठराव ब.११२

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे

उ प नाचे ूमुख

उ प न बाबत खालील ूमाणे मा हती दे यात आली

ोत व ःथािनक संःथा कर थकबाक व असीसमट

अभय योजनेम ये

अभय योजनेम ये

अभय

लाभ न धेतलेले सन

लाभ न धेतलेले सन

अंतगत

अंतगत

२०१०.२०११ ते आज

२०१०.२०११ ते आज

ूा झाले या

कर िनधारण

संिचकाची सं या

संिचकेची

पयत

एकूण

पयत

एकूण

अपे

उ प न

दारे िमळणारे

यांची न द ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानूमते घेते.
योजने

संिचकेची सं या

अभययोजने

अभययोजने अंतगत करिनधारणा पासून िमळणारे उ प न

ःथासंकर

याज

एकूण

७+8

त

१

२

३

४

५

६

७

८

९

एकूण

१७०७४

८५३७००००

५६३३

१७१

४८९८५४

२६४९१५८

१८८३२८

२८३७४८६

१)

ःथािनक संःथा कर अभय योजना

संिचकचे कर िनधारण झालेले आहे . उवर त
.१,५६,४३,१६८/-अपे
२)

२०१५ अंतगत एकूण संिचका ५६३३ ूा
संिचका ५४६२ कर

झाले या आहे त व

िनधारण करणे ूगतीपथावर आहे . व

या संिचकेमधून १७१

यापासून िमळणारे उ प न

त आहे .

अभय योजना २०१५ अंतगत लाभ न घेतले या एकूण संिचका १७०७४ असून

यामधून महानगरपािलकेस

याज व

याज व दं ड िमळ याची
दं डापासून जाःतीचे उ प न िमळ याची श यता आहे . सदर योजने म ये लाभ न घेतले या यापा-याकडन
ू

श यता आहे . परं तु अभय योजनेचा लाभ न घेतले या

यापार ूित ानावर काय कायवाह करावी याबाबतचे ःप

पयत ूा

यापासून उ प न

झालेले नाह त,अशा एकूण संिचका १७०७४ व
१)

एकूण कर िनधारण संिचका (अभय योजना)

२)

अभय योजने अंतगत लाभ न घेतले या सिचका

वषय ब. ८

.८,५३,७०,०००/- अपे

िनदष अ ाप

त आहे .

५४६२ X २८६४ = १,५६,४३,१६८/१७०७४ X ५००० = ८,५३,७०,०००/-

ूःताव

नावाशमनपा हदद तील ब.एस.यु.पी.अंतगत ॄ हपुर भागातील घरकूल व मुलभुत सोई-सु वधा पुण कर याची चचा करणे.
सुचक :- अ.स ार अ.गफूर

अनुमोदक :- अ.लतीफ अ. मजीद
ूशासक य अिभूाय

कि शासन पुःकृत बएसयुपी योजने अंतगत
शासनाकडन
ु मा यता ूा

झाली

कायारं भ आदे श दे यात आले

यु. ॄ हपूर येथील कामास DPR‐11 अ वये दनांक: 20.03.2012 रोजी कि

यानुसार सदर ल दनांक:28.10.2012 रोजी मे. पंधे इ ृाकॉ स, ूा. िल. सोलापूर कंऽाटदार यांना

याचा तपशील खालील ूमाणे.

मंजुर घरकुले

1678

रे खाकंन दलेले घरकुले

1081

काम पूण घरकुले

663

ूगतीत असलेले घरकुले

418

कंऽाटदार िनहाय केले या घरकुलाचा तपशील:
अनु

कंऽाटदाराचे नाव

ब

कंऽाटदारास

रे खाकंन

पूण

ूगतीत असले या घरकुलांचा

एकुण

वाटप केले या

दले या

झाले या

तपिशल

ूगतीत

घरकुलांची

घरकुलांची

घरकुलांची

सं या

सं या

सं या

ट पा

ट पा

ट पा

ट पा
4

(6+7+8+9)

1

2

3

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

पंधे इ ृा ूा.िल.

802

686

401

2

3

104

176

285

2

ब.जी. भाःकरे कं.

150

65

57

0

0

6

2

8

3

ब डवेल कं.

150

64

62

0

0

0

2

2

4

फरहद दे शमुख

100

45

1

8

4

32

0

44

5

पृ वी कं.

85

17

0

2

0

15

0

17

6

स मान कं.

50

31

22

0

0

9

0

9

7

5

20

0

39

ौ दा कं.

85

39

0

14

9

ःपाक

150

74

70

0

1

1

2

4

10

ःवान, इ ृा.

85

39

32

1

4

2

0

7

11

ःवता: लाभाथ

21

21

18

0

0

1

2

3

1678

1081

663

27

17

190

184

418

एकुण

(२३)
1678 पैक उवर त घरकुले 597 चा तपशील
1)

322 लाभाथ घरकुल घे यास ई छुक नाह त.

2)

154 व फ बोड या मालक जागेमुळे

3)

121 मुळ लाभाथ जागेवर उपल ध होत नाह त.

यांचा आ ेप आहे .

घरकुले व मुलभूत सु वधां या अिथक व भौितक तपशील:
अनु

ववरण

िन वदा ूमाणे

ब.
1

ेऽावर

िश लक काम

कामावर

उव रत

झाले या

(मीटर म ये)

झालेला खच

कामाची कंम

कामाची

(कोट )

त (कोट )

ट केवार

7

8

6

418

29.64

11.22

61%

13152.65

1998.20

3.44

0.68

87%

15622.40

11235.90

4386.46

2.11

1.67

72%

झालेले काम

(मीटर म ये)

(मीटर म ये)

3

4

5

1678/

663

15150.85

2

1

ू य

ूःता वत लांबी

घरकुले

(1081)
रे खांकने
2

पाणी

पुरवठा

वाह नी
3

मलिनःसारण
वाह नी

4

ःशॉम वॉटर से न

24158.18

7960.05

16198.10

1.44

3.27

32.95%

5

िसमट रःता

14676.40

2584.35

12965.18

0.89

7.07

18%

6

ःशट लाईट

540

145

395

0.53

1.79

27%

38.05

25.70

50% सरासर

एकुण

घरकुले व मुलभूत सु वधा पूर वणे या कामावर आतापयत 38.05 कोट एवढा खच झाला असुन
र कमेची कामे िश लक आहे त. याम ये फ
कि य मंजुर

व सहिनयंऽण सिमती (CS & MC) यां या

द.20.03.2012 रोजी या बैठक तील ूक प मंजुर या

िनदशानुसार घरकुले व मुलभूत सु वधा यांचे खचाचे ूमाण 65:35 असावे असे िनदश आहे त.
कर यासाठ

.25.70 कोट एवढया

1081 घरकुलांची कामे कर याचे स या पुण कर याचे िनयोजन आहे .

.11.22 कोट इतक अंदाजीत र कम अपे

त आहे व मुलभूत सु वधावर

यानुसार 1081 घरकुले

.14.30 कोट एवढा खच अपे

पूण

त आहे .

स ा ःथतीत घरकुल बांधकामावर 29.64 कोट व मुलभूत सु वधा कामावर 8.42 कोट एवढा खच झालेला आहे . िश लक घरकुलाचे
बांधकाम व

.11.22 कोट व 65:35 गुणो रा नुसार

सदर ल ूक पाची िन वदा मंजुर ची कंमत
यापैक

.5.88 कोट र कमे या मुलभूत सु वधाची कामे करणे िश लक आहे त.

.94.32 कोट असुन आतापयत शासनाकडन
ु

.39.12 कोट िनधी खच झाला आहे .

याम ये

.41.91 ल

.44.07 कोट िनधी ूा

झाला आहे ,

मोबीलायझेशन अड हाँसचा समावेश आहे .

ूक पा या वलंबाची कारणे पुढ ल ूमाणे आहे त.
1)
2)

लाभा याकडन
ु घरकुल बांधकामासाठ चे कागदपऽे मुदतीत उपल ध झाले नाह त.
कंऽाटदाराकडन
ु घरकुलांची कामे ूलं बत होत अस याने दसरे
लाभा यानी क
ु

या घराचे बांधकाम काढ यास वलंब केला.

3)

न वन ॄ हपुर हा भाग काळया मातीचा अस याने पावसा या या दवसात न वन रे खांकन दे णेस उशीर झाला.

4)

ूक प वसाहतीमधील अ ं द रः यामुळे बांधकाम सा ह य ने यास काह अंशी अडचणी उ भव या.

5)

कंऽाटदाराची कामाची गती कमी ूमाणात अस यामुळे.

ूक प पुण करणेसाठ खालील ूमाणे ूशासक य मंजुर घेणे आवँयक बाबी.
1)
2)
3)

डोअर लॉक घरकुलांचे याद स मंजुर (193 घरकुले).

मुळ याद तील लाभा याचे नावाम ये झालेला बदल झा यामुळे दु ःतीस मंजुर (58)

मुळ याद तील लाभा या या नावाऐवजी अ य लाभा या या नावाने ू य
सदर ल भागातील मुळ कंऽाटदाराची

कामाची गती कमी अस याने

ेऽावर 27 घरकुलाचे बांधकाम करणे.

यां या िन वदा कामाचा वाव कमी क न सदर

घरकुलाची कामे अ य न वन आठ कंऽाटदारा माफत कर यात येत आहे त. तसेच मुलभूत सु वधेची कामे पूण कर यासाठ
कंऽाटदारास वारं वार सुचना

दले या आहे त व लेखी नोट स ह

स ःथतीत मुलभूत सु वधेची व घरकुलाचे कामे बंद आहे त.
आहे . कंऽाटदारास अधवट अवःथेतील कामे
पयत पूण कर याचे उ

वर त सु

दलेली आहे

यास कंऽाटदारा कडन
ूितसाद िमळत न हता
ु

यामुळे कंऽाटदारास आतापयत

.40.78 ल

दं ड आकार यात आला

करणे बाबत नोट स दली आहे . सदर ल अधवट कामे माच 2016 अखेर

आहे . मुळ कंऽाटदाराने कामे सु

क न पूण न के यास िन वदा अट व शत नुसार कारवाई कर यात

येईल.
महापौर

ूःतावा या अनुषंगाने दे यात आले या मा हतीची न द घे यात येते.

ठराव ब.११३

ठराव

नावाशमनपा हदद तील
आले या कामाची व केले या
घेते.

ब.एस.यु.पी.योजने अंतगत ॄ हपुर भागातील घरकूल व मुलभुत सोई-सु वधा बाबत कर यात

कायवाह बाबत

दे यात आले या स वःतर म हतीची न द ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते

(२४)
वषय ब. ९

ूःताव

लालवाड येथील रे वे

ं द करणा म ये उठव यात आले असुन १) बाळु तुकाराम वाघमारे रा लालवाड २) िनमला गौतम

वाघमारे रा लालवाड यां या पुणवसण कर यासाठ SITE No -34 म ये घरकुल दे या कर ता ह मनपा सव साधारण सभा सवानुमते
समंत करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक :- बाळासाहे ब दे शमुख
महापौर

अनुमोदक :- अंजलीबाई गायकवाड
स.सदःयांचा ूःताव मंजुर कर यात येतो.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.११४

ठराव

लालवाड येथील रे वे

ं द करणा म ये उठव यात आले असुन १) बाळु तुकाराम वाघमारे रा लालवाड २) िनमला गौतम

वाघमारे रा लालवाड यां या पुणवसण कर यासाठ SITE No -34 म ये घरकुल दे या कर ता ह मनपा सव साधारण सभा सवानुमते
समंत करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
वषय ब. १०

ूःताव

लालवाड येथील र हवासी १) सुल णा ूकाश रोकडे २. बांती शामराव गीमेकर, ३. गंगासागर परमे र ूधानी यांची रे वे
माग ं द करणाम ये घरे गेलेली असून

यांना साईट नं.३४ म ये घरकुल दे याकर ता ूःताव सवसाधारण सभे समोर मा यतेःतव

सादर.
सुचक :- बाळासाहे ब दे शमुख

अनुमोदक :- अंजलीबाई गायकवाड
स.सदःयांचा ूःताव मंजुर कर यात येतो.

महापौर
ठराव ब.११५

ठराव

लालवाड येथील र हवासी १) सुल णा ूकाश रोकडे २. बांती शामराव गीमेकर, ३. गंगासागर परमे र ूधानी यांची रे वे
माग

यांना साईट नं.३४ म ये घरकुल दे यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते

ं द करणाम ये घरे गेलेली असून

मा यता दे ते. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
वषय बं. ११

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अटल शहर पुनजीवन व प रवतन योजना काया वीत कर या बाबत चचा करणे.
सुचक:- स. वरििसंघ गाड वाले
महापौर

अनुमोदक:- आनंद च हाण

अमृत योजनेतील ूःता वत कामे जेएनएनयुआरएम या कामाचा पुढ ल ट पा असून जेएनएनयुआरएम
ची कामे ह
घेता,पुन

नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलकेतफ झालेली आहे त

हणून सव बाबी

जीवन आ ण शहर प रवतन अटल बहार अिभयान(अमृत) अंतगत करावयाची

वचारात

ूक पातील

सव कामे शासना या इतर वभागामाफत न करता या ूक पातील सव कामे जेएनएनयुआरएम व
बएसयुपी ,नगरो थान योजने ूमाणेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेमाफत अमलबजावणी व

काया वीत कर याची मा यता

हावी अशी

सवसाधारण सभा सवानुमते महारा
ठराव ब.११६

नांदेड वाघाळा

शहर महागनपािलकेची

शासनास करते.

ठराव

कि शासनाने कि शासना या
इतर शहरासह

वनंती ह

नांदेड शहराचाह

पुन

जीवन आ ण शहर प रवतन अटल बहार अिभयान ( अमृत) या योजनेत रा यातील

समावेश केलेला आहे .

यापैक रा यातील

ड महानगरपािलकेकडे या योजनेतील ूक पातील

कामे कर यासाठ पुरेसा अनुभव नाह व आवँयक ते तां ऽक अिभयंते कमचार सवासाधारणपणे रहात नाह

यामूळे या योजनेतील

ूक पाची कामे शासना या इतर वभागामाफत कर याचा शासन वचार कर त आहे .
परं तु नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकाह
जवाहरलाल नेह

नागर पुन

ड वग असुनह

या महानगरपािलकेने मागील ९ वषात कि शासना या
मूलभूत नागर सु वधा ूक पाची ( बएसयुपी),रा य

थान (जेएनएनयुआरएम), शहर गर बासाठ

शासना या नगरो थान योजनेची जवळपास खालील कामे

आप या अिधनःत असले या तां ऽक अिधकार व कमचा-यामाफत

आप या ःतरावर यशःवी र या पुण केलेली आहे त, यात खालील ूमुख

कामाचा समावेश आहे .

कामाचे नांव

अ.ब.

र कम

पये

१

न वन रःते ं द करण व रः यां या दो ह बाजूने नालीचे बांधकाम (रोड वाइ ड ंग) ८२.९७ क.मी. रःते

. ४००.०० कोट

२

शहरातील नालीचे व ूमूख मोठया ना याचे बांधकाम (एस.ड

. ४८.०० कोट

यू. से न.) १७९.४५ क.मी.

पाणी पुरवठा पाइप लाईन टाकणे ३५०.०० क.मी.,
३

पाणी शु द करण ूक पाचे बांधकाम ( ड

यु. ट.पी. ) २ ूक प,

.२००.०० कोट

जलकुंभाचे बांधकाम (ई.एस.आर.) २१ जलकुंभ.
४
५
६
७

मलिनःसारण पाईप लाईन टाकणे ( ः हरे ज पाईप लाईन टाकणे),
मलिनःसारण शुं द करण

२१०.०० क.मी.

ूक पाचे बांधकाम ( एस. ट.पी.) ३ ूक प

बएसयुपी योजने अंतगत घराचे बांधकाम

१७००० घरकुलाचे बांधकाम

व नागर मुलभूत सु वधाची कामे
गोदावर नद वर व रे वे बॉिसंग या ठकाणी २उडडण
ू पुलाचे बांधकाम
( फलॉय ओ हर ॄजचे बांधकाम)
गोदावर तीरावर ल घाटाचे बांधकाम व सुशोिभकरण

. २७७.०० कोट
. ७९४.०० कोट
. ८८.०० कोट
. ६०.०० कोट

(२५)
नांदेड वाघाळा शहर महनगरपािलकेने आप याःतरावर वर ल कामे यशःवीपणे व व हत कालावधीत पुण के याब दल कि
शासनाने

,रा य

शाससनाने

व

इतर

सामा जक

व

जागतीक

ःतरावर ल

संःथांनी

पुरःकार

दे वून

नादे ड

वाघाळा

शहर

महानगरपािलकेचा गौरव केलेला आहे . रा यातील इतर ड वग महानगरपािलकांना अशा ूकारची कामे कर याचा अनुभव नाह
हणून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची तुलना रा यातील इतर ड वग महानरपािलकेशी होवू शकत नाह .

नांदेड वाघाळा

शहर महानगरपािलकेकडे वर ल नमूद योजनेची काम कर त असतांना तां ऽक अिधकार /अिभयंता व कमचार पुरेसे असून
अनुभवपण आहे तसेच

पाणी पुरवठा व मलिनःसारण वतरण यवःथेची संपुण मा हती व अनुभव फ

यामूळे पुन

कर याची सव

जीवन आ ण शहर प रवतन अटल बहार अिभयान (अमृत) अंतगत ूक पाची अमलबजावणी व ती काया वीत
नांदेड वाघाळा शहर महानगपािलके माफत के यास तां ऽक

कामे

ूःता वत कामे

महानगरपािलका अिभयंता

या योजनेची दे खभाल व दु ःतीची कामे ह महानगरपािलकेतील अिभयं यांनाच करावी लागणार

यांना अस यामूळे व भ वंयात
आहे .

यांना

या सुलभ होईल, तसेच अमृत योजनेतील

जेएनएनयुआरएम या कामाचा पुढ ल ट पा असून जेएनएनयुआरएम ची कामे ह

महानगरपािलकेतफ झालेली आहे त
(अमृत) अंतगत करावयाची

हणून वर ल सव बाबी वचारात घेता, पुन

ूक पातील

सव कामे शासना या इतर

जेएनएनयुआरएम व बएसयुपी ,नगरो थान योजने ूमाणेच

नांदेड वाधाळा शहर

जीवन आ ण शहर प रवतन अटल बहार अिभयान
वभागामाफत न करता या ूक पातील सव कामे

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेमाफत अमलबजावणी व काया वीत

कर याची मा यता हावी अशी वनंतीह नांदेड वाघाळा शहर महागनपािलकेची सवसाधारण सभा सवानुमते महारा
वषय बं. १२

शासनास करते.

ूःताव

नावाशमनपा ह ीतील जुना नांदेड भागातील इतवारा, बक चौक, मिनयार ग ली, जुना गंज, सराफा, होळ , बागवान ग ली,
क ला रोड, रं गार ग ली, नरिसंह ग ली, कलाल ग ली, पाठक ग ली, नावघाट, करबला रोड, स यदान, आद भागात मागील एकदोन वषापासुन होणारा पाणी पुरवठा दवसातुन एक वेळेस व ब-याचदा एकÐदोन दवसाआड होत असतांना दे खील इ.स. २०१५-१६
मधील मागणी बलात पाणीप ट ची र कम जादा लाव यात येऊन

यावर शाःती दे खील आकार यात येत आहे

यामुळे मागील दोन

तीन वषात िनयमीत व सुरळ त पाणी पुरवठा झाला नसतांनाह मागणी बलावर जी शाःतीची र कम लाव यात येत आहे ती
र कम िनयमाूमाणे माफ कर यास ह सव साधारण सभा मंजुर दे त असुन हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक:- सौ. सुदशना महे श (बाळु ) खोमणे
महापौर

अनुमोदक:- बालाजी क याणकर, दपकिसंह रावत

आज या सभेत ठराव ब.१०५ अ वये जे मालम ाधारक १० फेॄूवार २०१६ पुव मागील मालम ा कर
व पाणी पट

कराची थकबाक

२०१५-२०१६ चालू आिथक

याना ५० ट के शाःतीत सुट दे यास व तसेच सन

भरतील

वषाचा या संपूण मालम ा कराचा व पाणी पट कराचा भरणा करतील

यांना १०० ट के मालम ा कराची पाणी पट कराची शाःती माफ कर याचा िनणय घे यात आलेला
आहे पु हा शाःती माफ चा वेगळा िनणय घेणे चा ू
ठराव ब.११७

उदभवत नाह .

ठराव

आज या सभेत ठराव ब.१०५ अ वये जे मालम ाधारक १० फेॄूवार २०१६ पुव मागील मालम ा कर व

थकबाक भरतील

याना ५० ट के शाःतीत सुट दे यास व तसेच सन २०१५.२०१६ चालू आिथक

व पाणी पट कराचा भरणा करतील

वषाचा या संपूण मालम ा कराचा

यांना १०० ट के मालम ा कराची पाणी पट कराची शाःती माफ कर याचा िनणय घे यात

ूःतावानुसार शाःती माफ चे ूःतावास

आलेला अस यामूळे उपरो

पाणी पट कराची

पु हा मा यता दे याची आवँयकता नाह असे ह नांवामनपा

सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.
वषय बं. १३

ूःताव

मनपा ह ीतील जेएनएनयुआरएम रःता बमांक (५-६) इतवारा बाजार, बक चौक सराफा ते दरबार मःजीद पयत व रःता
बं. (८) बक चौक मिनयार ग ली ते जुना गंजपयत गु -ता-ग
बाधीत झा या हो या.

सोहळा व रःते

ं द करणात सदर रः यावर ल अनेक मालम ा

या अनुषंगाने सदर रः यावर न वन वाःतु उभार यात आ या आहे त संबंधीत मालम ा धारकांना २०१५-१६

म ये दे यात आले या मालम ा कर मागणी पऽाम ये मोठया ूमाणावर शाःती लाव यात आली असुन जी अ यायकारक आहे .
तर

या संबंधीतां या मालम ा बाधीत झाले या आहे त
ीकोणातुन िनयमाूमाणे र

यांना लाव यात आलेली शाःती सहानुभत
ु ीपुवक वचार क न मानवते या

कर यात यावी.

सुचक:- सौ. सुदशना महे श (बाळु ) खोमणे

अनुमोदक:- बालाजी क याणकर, दपकिसंह रावत
ूशासक य ट पणी

रःता

ं द करणाने बािधत झाले या भागाची डागडु जी वा पाडलेले भागाचे पूनबांधकामास अनािधकृ त बांधकाम शाःती

लाव यात आलेली नाह
अनािधकृ त

बांधकाम

परं तू न वन इमारत बांधकाम परवानगी िशवाय असतील वा परवानगी

याबाबत मालम ािनहाय वा ूकरण पर वे पाहणी क न िनणय होवू शकेल
अज दे वून सोबत पुरावे

वा परवानगी जोडली तर िनयमानुसार महारा

बांधकाम शाःती वषयी

यो य ती कायवाह कर यात येईल.

महापौर

व

द असतील तर

यांना

शाःती लाव यात आली आहे व ती िनयमानुसार आहे .
याकर ता

या

या संबंिधत मालम ाधारकाने

महानगरपािलका अिधिनयमातील २६७ अ नुसार अनािधकृ त

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

(२६)
ठराव ब.११८

ठराव

मनपा ह ीतील जेएनएनयुआरएम रःता बमांक (५-६) इतवारा बाजार, बक चौक सराफा ते दरबार मःजीद पयत व रःता
बं. (८) बक चौक मिनयार ग ली ते जुना गंजपयत गु -ता-ग
बाधीत झा या हो या.

सोहळा व रःते

ं द करणात सदर रः यावर ल अनेक मालम ा

या अनुषंगाने सदर रः यावर न वन वाःतु उभार यात आ या आहे त संबंधीत मालम ा धारकांना २०१५-१६

म ये दे यात आले या मालम ा कर मागणी पऽाम ये मोठया ूमाणावर शाःती लाव यात आली असुन जी अ यायकारक आहे .
या संबंधीतां या मालम ा बाधीत झाले या आहे त

तर

ीकोणातुन िनयमाूमाणे र

यांना लाव यात आलेली शाःती सहानुभत
ु ीपुवक वचार क न मानवते या

कर यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम

कर यात येतो, िनयमानुसार आयु ानी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
वषय बं.१४

ूःताव

मनपा ह ीतील जुना नांदेड भागातील इतवारा, बक चौक, मिनयार ग ली, जुना गंज, सराफा होळ , बागवान ग ली,
क ला रोड, रं गार ग ली, नरिसंह ग ली, कलाल ग ली, पाठक ग ली, नावघाट, करबला रोड, स यदान आद भाग हा मुळ ःव पी
महसुली गावठाण भाग अस यामुळे या भागातील मालम ा धारकास आकृ षक कर हा सन २०१५-१६
लाव यात येत आहे

या मागणी

बलाम ये

यामुळे संबंधीत भागास ज हािधकार कायालय व मनपा कायालय यां यामाफत दहेु र बोजा पडत अस यामुळे

याचा िनयमानुसार पुन वचार क न सदर ल आकृ षक कर या भागातील मालम ांना लाव यात येऊ नये सदर ल ठराव याच सभेत
कायम कर यात येतो.
सुचक:- सौ. सुदशना महे श (बाळु ) खोमणे
महारा

शासन िनणय बं. एनएपी-१००६/ ू.बं.२७०/ ल-५

हदद तील अकृ षक कर वसुली
िमळत आहे ,

अनुमोदक:- बालाजी क याणकर, दपकिसंह रावत
ूशासक य ट पणी

या

दनांक ०५ फेॄुवार

या महानगरपािलकाकडे सोप वली असुन

२००९ अ वये सव महानगरपािलका

याकर ता महानगरपािलकेस ५ ट के कर वटाव

यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेकडे अकृ षक कर वसुली सोप व यात आली आहे .

मा. ज हािधकार व तहिसल कायालयाने महानगरपािलकेस सन २००९.१० म ये अकृ षक कर मागणी सोप वली होती
त हा

या कायालया या यादया व मागणी र कम महानगरपािलकेस दे यात आली होती

या याद तील व महानगरपािलका मालमता

कर मागणी र ज रला असले या नांवाची न द जुळत नस याने सव मालमताना अकृ षक कर मागणी होउ शकली नाह .
उप वभागीय अिधकार नांदेड व उपआयु

महसुल यांनी तहिसल व महानगरपािलका वसुली कमचार यांची संयु

बैठक घेउन

महानगरपािलका हदद तील मालमताधारकांची अदयायावत याद नुसार सन २०१३.१४ पासुन सव मालमता या भुखंड
वापराआधारे अकृ षक कर आकारणी िन ीत क न महानगरपािलकेस वसुलीकर ता सोप वली आहे व

यानंतर
ेऽफळ व

यानुसार मालमता करा या

मागणी सह अकृ षक कर मागणी व वसुली कर यात येत आहे .
तहिसल कायालयाने अकृ षक कर मागणी िन ीत क न दले या सव मालमतांना अकृ षक कर मागणी कर यात येत
आहे

या मालमता गावठाणातील आहे त

आहे

यांनी तसे द ु ःती क न

महापौर

यां या कराची मागणी कमी करणे वा रदद करणे हे तहिसल कायालयाने करणे आवँयक

दली तर मागणी बददल यो य ती सुधारणा कर यात येईल.

अकृ षक कर हा शासनाचा कर अस यामूळे तो माफ करणेसाठ शासनास ूःताव सादर कर यास

मा यता दे यात येते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव ब.११९

ठराव

मनपा ह ीतील जुना नांदेड भागातील इतवारा, बक चौक, मिनयार ग ली, जुना गंज, सराफा होळ , बागवान ग ली,
क ला रोड, रं गार ग ली, नरिसंह ग ली, कलाल ग ली, पाठक ग ली, नावघाट, करबला रोड, स यदान आद भाग हा मुळ ःव पी
महसुली गावठाण भाग अस यामुळे या भागातील मालम ा धारकास आकृ षक कर हा सन २०१५-१६
लाव यात येत आहे

या मागणी

बलाम ये

यामुळे संबंधीत भागास ज हािधकार कायालय व मनपा कायालय यां यामाफत दहेु र बोजा पडत अस यामुळे

याचा िनयमानुसार पुन वचार क न जुना नांदेड भागातील इतवारा, बक चौक, मिनयार ग ली, जुना गंज, सराफा होळ , बागवान
ग ली,

क ला रोड, रं गार ग ली, नरिसंह ग ली, कलाल ग ली, पाठक ग ली, नावघाट, करबला रोड, सयदान या भागातील

मालम ाधारकांना अकृ षक कर माफ कर याची िशफारस ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते महारा

शासनास करते.

व हा

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
वषय बं. १५

ूःताव

मनपा ह ीतील ूभाग बं. ३६ (अ) अंतगत रमामाता आंबेडकर चौक ते डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर चौक या शहर
वसाहतीतुन जाणा-या अवजड वाहतुक स बंद घालने कर ता या ठरावास सवानुमते मा यता दे वुन या भागातील उवजड वाहतुक मुळे
नागर कांना होणारा ऽास कमी कर यास नागर कां या सोयी सु वधा वकास कामात ूशास कय व आथ क मा यता दे णे.
सुचक:- सौ. वैजयंती िभमराव गायकवाड
महापौर

अनुमोदक:- रजीया बेगम अ युब खान

स.सदःयांचा ूःताव संबंिधत वभागास पाठ व यास मा यता दे यात येते.

ठराव ब.१२०

ठराव

मनपा ह ीतील ूभाग बं. ३६ (अ) अंतगत रमामाता आंबेडकर चौक ते डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर चौक या शहर
वसाहतीतुन जाणा-या अवजड वाहतुक मूळे नागर कांचा ऽास होत असून या रः यावर अपघात होत अस यामूळे सदर
जड वाहनास बंद घाल यासाठ चा
दे ते.

रः यावर

ूःताव संबंिधत वभागास सादर कर यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता

(२७)
वषय बं. १६
भारतर

ूःताव
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यां या शतको र रौ य महो सवी जयंतीचे हे वष असुन ह जयंती रा य सरकार मोठया

ूमाणावर साजर कर त आहे .
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकरांचा भ य द य पुतळा रे वे ःटे शनसमोर

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वतीने भारतर
उभार यात आला असून

याच पुतळयाचे अ यावत स दय करणाह कर यात आले आहे . सदर ल पुतळयास अिभवादन कर यासाठ

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने दनांक १४ ए ूल २०१६

या पुव अ यावचत िल ट बस व यात यावी असे ह सवसाधारण

सभा मंजुर कर त आहे .

सुचक:- सौ. अंजली सुरेश गायकवाड
महापौर

अनुमोदक:- ौी बाळासाहे ब गंगाधरराव दे शमुख

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

ठराव ब.१२१
भारतर

ठराव
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यां या शतको र रौ य महो सवी जयंतीचे हे वष असुन ह जयंती रा य सरकार मोठया

ूमाणावर साजर कर त आहे .
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वतीने भारतर
उभार यात आला असून

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकरांचा भ य द य पुतळा रे वे ःटे शनसमोर

याच पुतळयाचे अ यावत स दय करणाह कर यात आले आहे . सदर ल पुतळयास अिभवादन कर यासाठ

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने

दनांक १४ ए ूल २०१६

या पुव अ यावचत िल ट बस व यासाठ लागणा-या खचास

ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते
वषय बं. १७

दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो

ूःताव

नावाशमनपाके या मालक ची स ह नं. ७२/बी म ये मोकळ जागा आहे सदर ल स ह नंबर म ये अिशवादनगर, या नावाने
दलीत बौ द वसती बसलेली आहे आजुबाजुस जयिभमनगर, जनता कॉलनी, आंबेडकर नगर, लालवाड , ौावःतीनगर,

यु

ौावःतीनगर, िभमसंदेश कॉलनी, िश पकार नगर, सा वऽीबाई फुले नगर, सुभेदार आंबेडकरनगर, बं◌ातीनगर, बु द भुिम प रसर
अशा बौ द वः यांमधून अंदाजे ५०००० बौ द नागर क वाःत य क न आहे त.
सदर ल बौ द र हवासी नागर कांना

यां या सामा जक सांःकृ ितक, सा ह य सांःकृितक

कंवा रा य शासना या माफत अ ापपावेतो सु वधा ूा
यंदाचे वष हे भारतर

ीने महानगरपािलके या वतीने

क न द या गेली नाह .

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांचे शेतकोतर रौ य महो सवी जयंती वष असून या वषाम ये हा जयंती

सोहळा मोठया आनंदाने रा य व दे श साजरा कर त आहे

या िनिम ाने नांदेड शहरातह डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यां या ऐितहािसक

रा ीय कायाचा गौरव कर या या उ े शाने पवळ िगरणी स ह नं. ७२/बी मधील मोकळया जागेवर डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर ःमृती
सांःकृितक भवन भ य ूमाणात उभार यात यावे.
उभार यात यावे सदर ल भवनातील एक मजला

सदर ल भवनातील एक मजला

या यामाला, सांःकृ ितक भवन भ य ूमाणात

या यानमाला, सांःकृ ितक कायबमासाठ व दस
ु -या मज यावर डॉ. बाबासाहे ब

आंबेडकर यां या जीवनातील दिमळ
फोटो आ ण इतर ूेरणादायी वःतुंचे संमहालय, अ यािसका, वाचनालय आ दं चा समावेश
ु
असलेली एक भ य वाःतु िनमाण कर यात यावी असे ह सवसाधारण सभा ठराव पार त कर त आहे .
सदर ल िनयोजीत भारतर

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर ःमृती सांःकृ ितक सभागृहा या आराखडयास आथ क मदत रा या या

समाजक याण खा याने वशेष अनुदान

हणुन मंजुर करावे अशी िशफारस ह सव साधारण सभा शासनास कर त आहे .
अनुमोदक:- बाळासाहे ब गंगाधरराव दे शमुख

सुचक:- सौ. अंजली सुरेश गायकवाड
महापौर

ूःतावानुसार म.ूा.व नगररचना अिधिनयमातील तरतुद या अिधन राहन
कर यास िनयोजीत
ू

भारतर

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर ःमृती सांःकृ ितक सभागृहा या आराखडयास व

वशेष बाब

हणून आथ क मदत दे यासाठ महारा

रा या या

समाजक याण

बांधकामासाठ

वभागास

वनंती

कर यात यावी.
ठराव

ठराव ब.१२२

नावाशमनपाके या मालक ची स ह नं. ७२/बी म ये मोकळ जागा आहे सदर ल स ह नंबर म ये अिशवादनगर, या नावाने
दलीत बौ द वःती बसलेली आहे आजुबाजुस जयिभमनगर, जनता कॉलनी, आंबेडकर नगर, लालवाड , ौावःतीनगर,

यु

ौावःतीनगर, िभमसंदेश कॉलनी, िश पकार नगर, सा वऽीबाई फुले नगर, सुभेदार आंबेडकरनगर, बांतीनगर, बु द भुिम प रसर अशा
बौ द वः यांमधून अंदाजे ५०००० बौ द नागर क वाःत य क न आहे त.
सदर ल बौ द र हवासी नागर कांना

यां या सामा जक सांःकृितक, सा ह य सांःकृितक

कंवा रा य शासना या माफत अ ापपावेतो सु वधा ूा
यंदाचे वष हे भारतर

ीने महानगरपािलके या वतीने

क न द या गे या नाह त.

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांचे शतकोतर रौ य महो सवी जयंती वष

वषाम ये हा जयंती सोहळा मोठया आनंदाने रा य व दे श साजरा कर त आहे

हणून साजरे असून या

या िनिम ाने नांदेड शहरातह

डॉ. बाबासाहे ब

आंबेडकर यां या ऐितहािसक रा ीय कायाचा गौरव कर या या उ े शाने पवळ िगरणी स ह नं. ७२/बी मधील मोकळया जागेवर डॉ.
बाबासाहे ब आंबेडकर ःमृती सांःकृ ितक भवन भ य ूमाणात उभार यात यावे.
सांःकृितक भवन भ य ूमाणात उभार यात यावे सदर ल भवनातील एक मजला

सदर ल भवनातील एक मजला

या यामाला,

या यानमाला, सांःकृ ितक कायबमासाठ व दस
ु -

या मज यावर डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यां या जीवनातील दिमळ
फोटो आ ण इतर ूेरणादायी वःतुंचे संमहालय, अ यािसका,
ु
वाचनालय आ दं चा समावेश असलेली एक भ य वाःतुचे बांधकाम नगररचना अिधिनयमातील तरतुद या अिधन राहन
ू
सवसाधारण सभा सवानुमते त वत: मा यता दे ते, तसेच सदर ल िनयोजीत भारतर

कर यास ह

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर ःमृती सांःकृितक

सभागृहा या आराखडयानुसार वाःतुचे बांधकाम कर यासाठ नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस

वशेष बाब

हणून आथ क

(२८)
सहा य मंजुर कर यासाठ महारा

रा या या समाजक याण वभागास

ह नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा

सवानुमते वनंती करते, व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय बं. १८

ूःताव

नांदेड ज हा
आलेले असुन

ये

नागर क संघटनेक रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके तफ

यास बराच कालावधी लोटलेला आहे परं तु सदर ल

संघटनेला हःतांतरण कर यात आलेले नस यामुळे सदर ल

ये

ये

ये

नाग रक भवन बांधून दे यात

नाग रक भवन अ ापह नांदेड

नाग रक भवन

वर त

ये

ये

नाग रक

नाग रक संघटनेस हःतांतर त क न

दे याबाबत चचा क न िनणयाःतव.
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले

महापौर

ज हा

अनुमोदक:- संजय मोरे

ूःताव ःथिगत ठे व यात येतो.

ठराव ब.१२३

ठराव

नांदेड ज हा

ये

नागर क संघटनेस

ये

नाग रक भवन हःतांतर त कर याचा ूःताव तुत ःथिगत ठे व यात यावा

असेह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.
वषय बं. १९

ूःताव
ब.एस.यु.पी. अंतगत तरोडा ॄ हपुर भागासह घरकुलाचे व इ ृाचे कामे

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत

अदयापपयत कती झाले तसेच इ ृासाठ दो ह भागात कती िनधी िश लक आहे , यासंदभात सभामहात माह ती दे उन चचा क न
िनणय घेणे बाबत.
सुचक :- दपकिसंह कािशनाथिसंह रावत
ूशास कय ट पणी

अनुमोदक :- वनय गुरम ,ूमोद (बंडू) खेडकर.

कि शासन पुरःकृ त बएसयुपी योजने अंतगत तरोडा (बु व खु) येथील कामास DPR‐10 अ वये दनांक:25.11.2009 रोजी
कि शासनाकडन
ु मा यता ूा
आहे . या कामासाठ

झाली. या कामाची िन वदा कंमत

.113.54 कोट असुन जाःती या दे कारनुसार

.123.75 कोट

दनांक:16.08.2010 रोजी मे. पंधे इ ृाकॉ स, ूा. िल. सोलापूर कंऽाटदार यांना कायारं भ आदे श दे यात आले

याचा तपशील खालील ूमाणे.
मंजुर घरकुले

2100

रे खाकंन दलेले घरकुले

1850

काम पूण घरकुले

1539

ूगतीत असलेले घरकुले

311

कंऽाटदार िनहाय केले या घरकुलाचा तपशील:
अनु

कंऽाटदाराचे नाव

ब

रे खाकंन

पूण

ूगतीत असले या घरकुलांचा

एकुण

दले या

झाले या

तपिशल

ूगतीत

घरकुलांची

घरकुलांची

घरकुलांची

सं या

सं या

सं या

3

4

5

1148

1148

1144

0

(6+7+8+9)

ट पा

ट पा

ट पा

ट पा

1

2

3

4

6

7

8

9

10

0

2

2

4

1
1

पंधे इ ृा ूा.िल.

2

एन.एस. शे ट

50

50

50

0

0

0

0

0

3

नवकॉन

48

48

48

0

0

0

0

0

4

एस.कुमार

75

15

15

0

0

0

0

0

5

साई कं.

25

8

8

0

0

0

0

0

96

96

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2

कंऽाटदारास
वाटप केले या

व कमा कं.

7

ःवान इं

50

5

5

9

ब डवेल

50

50

39

5

0

6

0

11

10

ब.जी. भाःकरे

48

48

0

0

24

24

0

48

ःपाक

48

48

0

0

40

8

0

48

ःवान

36

36

0

24

12

0

0

36

पृ वी

48

48

0

0

48

0

0

48

कामार कर

48

48

0

12

36

0

0

48

11

ःवता: लाभाथ

178

178

134

0

3

14

27

44

एकुण

1948

1826+24=
1850

1539

41

163

54

29

287+24
= 311

(२९)
घरकुले व मुलभूत सु वधां या अिथक तपशील:
अनु

ववरण

िन वदा ूमाणे

ब.

ू य

ेऽावर

ूःता वत लांबी

झालेले काम

(मीटर म ये)

(मीटर म ये)

िश लक काम

कामावर

उव रत

झाले या

(मीटर म ये)

तरतुद/

कामाची कं

कामाची

झालेला खच

मत (कोट )

ट केवार

(कोट )
1

2

1

घरकुले

3

4

5

7

8

6

2100/1826रे खां

1539

311

64.54/ 42.61

21.93

66.02%

कने
2

पाणी पुरवठा वाह नी

41733

31776

9957

8.00/ 7.00

1.95

81%

3

मलिनःसारण वाह नी

34063

25949

8114

5.95/ 6.44

-0.49

108%

4

ःटॉम वॉटर से न

49403

43215

6188

11.55/ 9.81

1.73

85%

5

िसमट रःता

31000

21986

9014

25.82/ 16.64

9.18

64.44%

6

ःशट लाईट

135

78

57

0.44/ 1.04

-0.6

235%

116.3/ 83.54

33.7

एकुण

घरकुले व मुलभूत सु वधा पूर वणे या कामावर आतापयत 83.54 कोट एवढा खच झाला असुन
र कमेची कामे ूगतीत आहे त. याम ये फ
कि य मंजुर

1850 घरकुलांची कामे पुण कर याचे िनयोजन आहे .

व सहिनयंऽण सिमती (CS & MC) यां या

द.20.03.2012 रोजी या बैठक तील ूक प मंजुर या

िनदशानुसार घरकुले व मुलभूत सु वधा यांचे खचाचे ूमाण 60:40 असावे असे िनदश आहे त.
कर यासाठ
झालेला असुन

त असुन आतापयत

.52.17 कोट खच अपे

घरकुलासाठ ूोराटा ूमाणे

.33.70 कोट एवढया

.43.16 कोट एवढा खच अपे

यानुसार 1850 घरकुले पूण

.42.61 कोट खच झालेला आहे . तसेच मुलभूत सु वधावर 1850
त आहे . आता पयत मुलभूत सु वधांवर

.40.93 कोट एवढा खच

.2.23 कोट िश लक असलेला िनधी पुनवसन साईट गौतमनगर व तरोडा भागात लागणार आहे .

ूक पा या वलंबाची कारणे पुढ ल ूमाणे आहे त.
1.
2.

लाभा याकडन
ु घरकुल बांधकामासाठ चे कागदपऽे मुदतीत उपल ध झाले नाह त.

कंऽाटदाराकडन
लाभा यानी क
ु घरकुलांची कामे ूलं बत होत अस याने दसरे
ु

या घराचे बांधकाम काढ यास वलंब केला.

3.

तरोडा (बु व खु) हा भाग काळया मातीचा अस याने पावसा या या दवसात न वन रे खांकन दे णेस उशीर झाला.

4.

ूक प वसाहतीमधील अ ं द रः यामुळे बांधकाम सा ह य ने यास काह अंशी अडचणी उ व या.

5.

कंऽाटदाराची कामाची गती लाभा यानी क चे घर खाली कर यास वलंब लागत अस याने गतीवर पर णाम झाला आहे .

6.

गौतमनगर (सांगवी) भागात ज हािधकार कायालयाकडन
ु माहे माच 2015 म ये उशीराने हःतांतर झा यामुळे व पुढ ल

ूब या कर यासाठ

वलंब झाला आहे .

सदर ल ूक पातील ूगतीत असलेले कामे ये या सहा म ह या म ये पुण कर याचे िनयोजन आहे .
महापौर

ूःतावा या अनुषंगाने दे यात आले या मा हतीची न द घे यात येते.

ठराव ब.१२४

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत

ब.एस.यु.पी.अंतगत तरोडा ॄ हपुर

भागासह घरकुलाचे व इ ृाचे कामे

अदयापपयत कती झाले तसेच इ ृासाठ दो ह भागात कती िनधी िश लक आहे , यासंदभात सभामहात माह ती दे यात आली
यांची न द ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते घेते.
वषय बं. २०

ूःताव

ज हा िनयोजन सिमतीतफ

वशेष ना व यपुण योजने अंतगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत लहान

मुलांसाठ Adventure park वकसीत करणे कर ता मंजुर साठ

ज हा िनयोजन सिमतीकडे िशफारस करणे बाबत

सुचक :- आनंद च हाण

अनुमोदक:- शफ अहे मद कुरे शी
स.सदःयांचा ूःताव मंजुर कर यात येतो. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

महापौर
ठराव ब. १२५

ठराव

ज हा िनयोजन सिमतीतफ

वशेष ना व यपुण योजने अंतगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत लहान

मुलांसाठ Adventure park वकसीत करणे कर ता लागणारा िनधी मंजुर कर यासाठ ह नांवामनपा सवसाधारण सभा

सवानुमते

नांदेड ज हा िनयोजन व वकास सिमतीकडे याचेकडे िशफारस कर यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
वशेष बाब
वषय ब.१३

हणून आय या वेळ घे यात आलेला तातड चा वषय .
ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द त जग योती महा मा बसवे रांचा पुतळा उभार याकर ता लागणार

जागा

संपादन कर यासाठ मा यता दे णे बाबत.
सुचक:- वरििसंघ गाड वाले

अनुमोदक :- संजय मोरे

(३०)
महापौर

सभे या सुरवातीस झाले या चच ूमाणे नांदेड शहरात महा मा बसवे राचा पुतळा उभार यासाठ
शासन िनणय

द.२ फेॄूवार २००५ मधील

िनयमानुसार पुढ ल वैधािनक

मागदशक त वाची

पुतता क न पुतळा उभार याची

कायवाह कर याचे सव अिधकार आयु

यांना दे यात येतो.व हा ठराव

याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव ब. १२६
दहा या

ठराव
शतकातील जग योती महा मा बसवे र हे खुप मोठे सामा जक बांतीकार चळवळ चे राजे

यांचे नांदेड शहरात व ज हयात मोठया ूमाणात

अनुयायी अस यामूळे

होवून गेलेले असून

ते गे या अनेक वषापासुन नांदेड शहरात जगत

योती

महा मा बसवे रांचा पुतळा उभार याची मागणी कर त अस यामुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने नांदेड शहरात जगत
योती महा मा बसवे रांचा पुतळा बस व यासाठ यापुव च त वता मा यता दलेली आहे , कर ता जगत योती महा मा बसवे रांचा
पुतळा उभार यास लागणार जागा संपाद त कर यासाठ व पुतळा उभार यासाठ
आिथक

लागणा-या सव ूकार या खचास ूशासक य व

मा यता ह नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सव साधारण सभा सवानुमते दे ते. तसेच िनयो जत पुतळा बस व यासाठ

लागणार खाजगी जागा व पुतळा प रसरातील जागेचे सुशोिभकरण कर यासाठ लागणार शासक य जागा
मालकाशी व शासनाशी

वाटाघाट क न जागा संपाद त कर यासाठ चे, व

रा पु ष/थोर य

दे यासाठ मागदशक त वे शासन िनणय ब.ःमारक-३१०२/८८४/ू.ब.१२२/२००२/२९
त वाची

पुतता क न शासना कडन
ू सदर पुतळा उभारणीची मा यता ूा

कायवाह कर याचे सव अिधकार आयु

ह संबंिधत

जागा

यांचा पुतळा उभार यास परवानगी

द.२ फेॄूवार २००५ मधील

मागदशक

क न पुतळा उभार याची िनयमानुसार पुढ ल वैधािनक

यांना ह नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सव साधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
महापौर

आज या सभेचे कामकाज संप यामूळे आजची सभा संप याचे ज 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.

