नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.
बुधवार, िद. २३.१२.२०१५

रोजी दपार
०३.०० वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे ूशासिकय
ु

इमारतीतील पिह या माळयावर ल सिमती सभागृहात म ये भरिव यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र क न सदर
सभेस खालील म.न.पा. ःथाई सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.
सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा, सभापती
सवौी
मोरे संजय गंगाधर

अ नेवार गंगासागर संिदप

ूिवण बालाूसाद िबयाणी

िवनयकुमार जगिदश गुरम

संिगता पृ वीराज राओऽे
सिलमा बेगम नु

योती महि खेडकर

ला खान

शमा पुंपाताई राजेश

कदम गंगाबाई नारायण

च हाण उमेिसंह अशोकिसंह

फा ख हसे
ु न कासीम साब

सभापती

जक या बेगम स. मुखतार

सव ूथम उप ःथत सव स.सदःय, ौी सुिशल खोडवेकर आयु , ौी ूकाश येवले, उपआयु , ू.उपआयु

ौी

िवजयकुमार मुंडे, ौी आर.एस.कोलगणे मु य लेखा प र क, डॉ. आिसफ ू. मु य वै िकय अिधकार , ौी
म.साद क मु य लेखािधकार , ौी िगर ष कदम कायकार अिभयंता, व सव

ेिऽय अिधकार व िवभाग ूमूख

यांचे ःवागत क न आज या सभे या कामकाजास सुरवात कर यात येते.
िवषय बं.१
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण मिहला व बाल क याण सिमती ने ठराव बं. २ िदनांक
२०.०५.२०१५ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या शाळे तील वग ५वी ते १०वी
वषात द राचे वाटप कर यासाठ

पये ३,००,०००/- (अ र

पये ित ल

या तरतुद मधून वग १ली ते ४थी

कर यात आला असता सदरचे लेखा िशषात केवळ
िव ाथ नीसाठ द र खरे द कर याक रता
उ

पये ३,००,०००/- (अ र

या िव ाथ नीचे द र खरे द कर यासाठ

पये १,२७,७३०/- एवढ

पये १,९१,०४०/- (अ र

णक

फ ) ूशासिकय व आथ क मंजरु ूदान कर यात आली असून

अथसंक पीय अंदाजपऽकातील सालसन २०१५-१६ म ये मिहला व बालक याण िवकासासाठ
ची तरतुद ठे व यात आली आहे

या िव ा याना सालसन २०१५-१६ या शै

पये एक ल

पये तीन ल

फ

पये १,७२,२७०/- चा खच

तरतुद िश लक राहते आ ण वग ५वी ते १०वी

या

ए या नव हजार चाळ स फ ) एवढा लागणारा खच जो

िश लक तरतुद पे ा जाःत होत अस याने अंदाजपऽकातील मिहला व बालक याण अंतगत शालेय िव ा यासाठ गणवेश खरे द या

लेखा िशषातून जाःतीचे र कम

पये ६३,३१०/- वळती करावी लागणार आहे . क रता सालसन २०१५-१६

या अथसंक पीय अंदाजपऽकातील

मिहला व बालक याण िवकासासाठ या लेखािशषात ठे व यात आलेली र कम अपुर पडत अस यामुळे, मिहला व बालक याण अंतगत शालेय
िव ा यासाठ गणवेश खरे द या लेखािशषातील र कमेतून

पये ६३,३१०/- (अ र

पये ऽेस

हजार तीनशे दहा फ ) मिहला व बालक याण

िवकासासाठ या िशषाम ये पुनिविनयोजन कर याचे मंजरु साठ सदरचा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.
ूशासिकय िट पणी
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण मिहला व बाल क याण सिमती ने ठराव बं. २ िदनांक
२०.०५.२०१५ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या शाळे तील वग ५वी ते १०वी
वषात द राचे वाटप कर यासाठ

पये ३,००,०००/- (अ र

पये ित ल

या तरतुद मधून वग १ली ते ४थी

कर यात आला असता सदरचे लेखा िशषात केवळ
िव ाथ नीसाठ द र खरे द कर याक रता
उ

पये ३,००,०००/- (अ र

या िव ाथ नीचे द र खरे द कर यासाठ

पये १,२७,७३०/- एवढ

पये १,९१,०४०/- (अ र

णक

फ ) ूशासिकय व आथ क मंजरु ूदान कर यात आली असून

अथसंक पीय अंदाजपऽकातील सालसन २०१५-१६ म ये मिहला व बालक याण िवकासासाठ
ची तरतुद ठे व यात आली आहे

या िव ा याना सालसन २०१५-१६ या शै

पये एक ल

पये तीन ल

फ

पये १,७२,२७०/- चा खच

तरतुद िश लक राहते आ ण वग ५वी ते १०वी

या

ए या नव हजार चाळ स फ ) एवढा लागणारा खच जो

िश लक तरतुद पे ा जाःत होत अस याने अंदाजपऽकातील मिहला व बालक याण अंतगत शालेय िव ा यासाठ गणवेश खरे द या

लेखा िशषातून जाःतीचे र कम

पये ६३,३१०/- वळती करावी लागणार आहे .क रता सालसन २०१५-१६

या अथसंक पीय अंदाजपऽकातील

मिहला व बालक याण िवकासासाठ या लेखािशषात ठे व यात आलेली र कम अपुर पडत अस यामुळे, मिहला व बालक याण अंतगत शालेय
िव ा यासाठ गणवेश खरे द या लेखािशषातील र कमेतून

पये ६३,३१०/- (अ र

पये ऽेस

हजार तीनशे दहा फ ) मिहला व बालक याण

िवकासासाठ या िशषाम ये पुनिविनयोजन कर याचे मंजरु दे णे आवँयक आहे .
सभापती

आयु ांनी सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. १८४

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण मिहला व बाल क याण सिमती ने ठराव बं. २ िदनांक
२०.०५.२०१५ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या शाळे तील वग ५वी ते १०वी
वषात द राचे वाटप कर यासाठ

पये ३,००,०००/- (अ र

पये ित ल

या तरतुद मधून वग १ली ते ४थी

णक

फ ) ूशासिकय व आथ क मंजरु ूदान कर यात आली असून

अथसंक पीय अंदाजपऽकातील सालसन २०१५-१६ म ये मिहला व बालक याण िवकासासाठ
ची तरतुद ठे व यात आली आहे

या िव ा याना सालसन २०१५-१६ या शै
पये ३,००,०००/- (अ र

या िव ाथ नीचे द र खरे द कर यासाठ

पये तीन ल

पये १,७२,२७०/- चा खच

फ

(२)
कर यात आला असता सदरचे लेखा िशषात केवळ
िव ाथ नीसाठ द र खरे द कर याक रता
उ

पये १,२७,७३०/- एवढ

पये १,९१,०४०/- (अ र

तरतुद िश लक राहते आ ण वग ५वी ते १०वी

पये एक ल

या

ए या नव हजार चाळ स फ ) एवढा लागणारा खच जो

िश लक तरतुद पे ा जाःत होत अस याने अंदाजपऽकातील मिहला व बालक याण अंतगत शालेय िव ा यासाठ गणवेश खरे द या

लेखा िशषातून जाःतीचे र कम

पये ६३,३१०/- वळती करावी लागणार आहे . क रता सालसन २०१५-१६

या अथसंक पीय अंदाजपऽकातील

मिहला व बालक याण िवकासासाठ या लेखािशषात ठे व यात आलेली र कम अपुर पडत अस यामुळे, मिहला व बालक याण अंतगत शालेय
िव ा यासाठ गणवेश खरे द या लेखािशषातील र कमेतून

पये ६३,३१०/- (अ र

पये ऽेस

हजार तीनशे दहा फ ) मिहला व बालक याण

िवकासासाठ या िशषाम ये पुनिविनयोजन कर यास िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम
कर यात येतो
िवषय बं.२
कि शासना या ःव छ भारत अिभयान (नागर )

या धत वर रा याम ये ःव छ महारा

(नागर ) हे एक अिभयान

हणुन

राबिव यास शासन िनणय, नगरिवकास िवभाग, बं. ःवभाअ/२०१५/ू.ब.२३/निव-३४, िदनांक १५ मे २०१५ अ वये मा यता दे ऊन शासनाने,

शासन प रपऽक बं. राअसं/काया वयन सुचना/४२/१५१६, िदनांक २८ जुलै २०१५ अ वये, रा यातील शहरामधील उघडयावर शौच कर याचे
ूथा बंद क न शहर हे हं गदार
अमलबजावणीसाठ

ःवतंऽ क

मु

कर या संदभात काया वयन सुचना िद या आहे त.

जनजागृती, अज मागिवणे, ःथळ िनर

कायवाह चे ट पे नमुद केले आहे त. वर ल शासन प रपऽकानुसार, महानगरपािलका नांदेडने

ेऽा◌ातील सव णाचे काम िदनांक ०८.०८.२०१५ रोजी हाती घेवुन,

मािहतीचे संकलन कर यात आले या नंतर
माफत ःथळ िनर

अिभयाना या

ण, अज मंजरु , शौचालय बांधकामाचे नमुने, पयवे ण पुण व अहवाल, संकेत ःथळावर मािहती

भरणे, व ूगती अहवाल पाठिवणे इ याद
महापािलका

या अंतगत ःव छ महारा

ःथापन क न, अमलबजावणी क ामाफत सव ण, माह तीचे संकलन, कृ ती आराखडया तयार करणे.

या अंतगत एकूण ४२०४ लाभा याचे िवह त जोडपऽाअ वये

ेऽीय कायालय िनहाय वसुली िलपीक यां या माफत जोडपऽ-२ तसेच तांऽीक कमचार यांचे

ण कर यात येऊन पाऽ व अपाऽ लाभा याची याद तयार कर यात आली आहे .

ूभागिनहाय एकूण पाऽ लाभा याची

याद अवलोकनाथ सादर.
शासनाने वैय

क शौचालय बांधकामासाठ कि व रा य शासना या िहँयाचा िनधीचा पह ला ह ा

यानुसार पिहला ट यात २१९५ वैय

क शौचालय बांधकामाचे उिद

रा य ःतरावर वषिनहाय असले या वैय

आहे .

क शौचालयाचा अनुशेष भ न काढ या या

अस यामुळे कि शासना या शहर िवकास मंऽालय संयु

ीने तातड चे धोरण ठरवीने गरजेचे

सचीव एंव िमशन िनदे शक (S.B.M) मा. ौी ूवीण ूकाश यांनी अध शासक य पऽ

बं. १२/४०/२०१५ S.B.M िदनांक १७ नो हबर २०१५ अ वये न दणीकृ त व पाऽ कंऽाटदारांना एकदाच

. ३०.०० ल

शौचालयाचे बांधकाम सम समान व राःत प दतीने वाटप क न जलद गतीने काम पुण कर याचे िनदश िदले आहे त.
एकूण (२४७५) पाऽ वैय

महापािलकेस

या जनगणने नुसार शौचालयाचे सुिवधा उपल ध नस याने उघडयावर शौचास जाणा-या कुटंू बाची सं या

िवतर त केला असुन सन २०११
१२,०७३ आहे .

पये २६६.१३ ल

क शौचालयाचे बांधकाम व यापुढ ल पाऽ होणा-या वैय

पयत १५० वैय
महापािलका

क

ेऽातील

क शौचालयाचे बांधकाम या आथ क वषात पुण करावयाचे

अस यामुळे, सदर ल कामे अ प मुदतीत करावयाचे अस याने व कामाची तातड ल ात घेता कामे िनिवदा ूिबया हाती घेवुन कर यासाठ
होणारा िवलंब ल ात घेता वर ल अधशासक य पऽा या संदभानुसार न दणीकृ त कंऽाटदार यांना काम सम समान प दतीने वाटप क न,
अंदाजपऽक दरावर

हणजे

१७,०००/- ूित शौचालय या दराने िवना िनिवदा काम हाती घे यासाठ सदरचा ूःताव ःथायी सिमती या

मा यतेःतव सादर. िदनांक १८.१२.२०१५ पयत ःव छ महारा

लाभधारकांची सं या दशिवणारा त ा.
अ.ब.

अिभयान अंतगत

ेऽीय कायालय िनहाय ूा

झाले या पाऽ व अपाऽ

झोन बमांक

पाऽ लाभधारकांची सं या

अपाऽ लाभधारकांची सं या
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२४७५

शहरात िबएसयुपी व िडआरड योजने अंतगत बांधकाम कर यात आलेले असून या योजने अंतगत लाभा याना
टॉयलेटचे बांधकाम क न दे यात आलेले आहे . स हम ये एकूण २४७५ नागर कांकडे टॉयलेटची
ू आलेले आहे . आमचे ूशासनास एवढे च
नस याचे आढळन

यवःथा

हणणे आहे जर िबएसयुपी ,िडआरड योजने अंतगत

टॉयलेट बांधून दे यात आलेले असेल तर पु हा ःव छ भारत योजने अतगत टॉयलेट बांधून दे यात येवू नये,
एकाच लाभा याना असे दो ह योजनेचा लाभ िमळणार नाह याची द ता

यावी, असे ूकार झा यास

यास

ूशासना जबाबदार रािहल.
िवनय गुरम

ःव छ भारत योजने अंतगत टॉयलेटचे बांधकाम कर यासाठ
बॅके या बॅके या पासबुक झेराकसची
ःव छ भारत अिभयांन अंतगत

य

यांना टॉयलेट बांधून दे णार आहे िकंवा

गत टॉयलेटचे बांधकाम कर यासाठ

कर यात आलेले असून याम ये कि शासनाकडू न
असून उवर त

. ५०००/- िनधी महानगरपािलके या फंडातून िकंवा १४

या िव

वैय

आयोगा या िनधीतून खच
या िव

झाले या िनदषानुसार िदनांक ८

क टॉयलेटचा सव कर यात आला याम ये

४३६४ नागर कांनी आमचेकडे टॉयलेट नस याचे सांिगतलेले आहे . शासनाचे
य

. ८०००/-िनधी िमळणार

. ५०००/ या ूमाणे १४

आयोगा या िनधीतून खच कर यास मा यता िदलेली आहे .शासनाकडू न ूा
ऑगःट २०१४ ला ू येक झोन िनहाय िबल कले टर माफत

नाह .

. १७,०००/- चे अंदाजऽक तयार

. ४,०००/- रा य शासनाकडू न

करावयाचा आहे . नुकतीच नांवामनपा सवसाधारण सभेने ूती टॉयलेट

लाभा यानी

हणून रा ीयकृ त

मागणी कर यात येत आहे . काह नागर काकडे बॅकेचे पासबुक नाह

कांह चे पासबूक हरवलेले आहे लाभा याकडे ओळखपऽ नसेल तर
आयु

नागर ंकाकडू न ओळखपऽ

यावेळे या प र ःथतीनूसार

गत टॉयलेटचे बांधकाम करावे असे िनदष होते. जसे आपण िबएसयुपी योजने अंतगत काह

लाभा याना ःवत: घराचे व टॉयलेटचे बाधंकाम कर यास परवानगी िदली होती व
आयएफएसड कोड असले या रा ीय बॅके या खा यात

यांना तीन ह यात

यांचे

िनयमानुसार दे यकाचा भरणा कर यात येत होता

याच

(४)
धत वर टॉयलेटचे बांधकाम करावाचे होते परं तु नंतर या काळात लाभा याना ःवत: टॉयलेटचे बांधकाम
कर यासाठ लागणारे िकरकोळ बांधकाम सािह य िमळणार नाह , िम ी िमळणार नाह प रणामी टॉयलेटची
बांधकामे लवकर होणार नाह

हणून, कि शासना या शहर िवकास मंऽालय संयु

सचीव एंव िमशन िनदे शक

(S.B.M) यांनी ूधान सिचव, नगरिवकास िवभाग यांना अध शासक य पऽ बं. १२/४०/२०१५ S.B.M िदनांक १७
नो हबर २०१५ अ वये न दणीकृ त व पाऽ कंऽाटदारांना एकदाच

. ३०.०० ल

पयत १५० वैय

क शौचालयाचे

बांधकाम सम समान व राःत प दतीने वाटप क न जलद गतीने काम पुण कर याचे िनदश िदले आहे त.
यानुसार ूधान सिचव, नगरिवकास िवभाग, यांनी कि शासनाचे पऽाचा संदभ दे वून टायलेटचे बांधकाम
लवकरात लवकर पुण

हावीत

हणून कामाची तातड व गरज ल ात घेता ह कामे महारा

महानगरपािलका

अिधिनयम १९४९ मधील अनुसुची ड ूकरण ५ मधील िनयम (२) मधील तरतूद नूसार आताच सांिगत याूमाणे
राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर टॉयलेटची बांधकाम करणेसाठ कळिवलेले आहे
क न तो मा यतेसाठ

ःथायी सिमतीसमोर ठे व यात आलेला आहे . शासनाचे ःप

याूमाणे ूःताव तयार

िनदष आहे क जो नागर क

जेथे राहतो तेथे टॉयलेट नसेल तर तेथे टॉयलेटचे बांधकाम क न दे यात यावे जेणे क न तो उघडयावर जाणार
नाह .

ॄ हपुर भागात िबएसयूपी योजने अंतगत घराचे बांधकाम कर यासाठ औकाफ बोडाने, इनामदार यांनी

आ ेप घेतलेले आहे परं तु
सदःयांनी

यांना टॉयलेटचे बांधकाम कर यास िवरोध करता येणार नाह .

यांना ूेमाने सांगावे क

बांधकामासह जागा ता यात

जे हा जागेचा िनकाल लागेल

यावेळ

तु ह

संबंिधत ूभागा या
घराचे व टॉयलेट या

यावी, टायलेट या बांधकामास िवरोध कर त असेल तर ३५३ खाली आपणािव

कायवाह कर यात येईल असे ःप

द

सांग यात यावे.

शासनाचे असे िनदष आहे क जेथे जोडपे राहते,

यांना शौचालय नाह , घराची जागा २७० चौ.

फुटाची जागा आहे अशा िठकाणी टॉयलेटचे बांधकाम कर यात यावे,

यामूळे भाडे क ना सु दा टॉयलेटचे

टायलेटचा लाभ दे यासाठ कोणी िशफारस
बांधकाम क न दे ता येईल. पण पुव चे टॉयलेट असंतानाह दसरे
ु
कर त असेल तर ते चालणार नाह ,

असा कोणी डबल लाभ घेत याचे िनदशनास आ यास संबिं धता िव

द

कायदे िशर कायवाह कर यात येईल.
लाभा याची याद इं टरनेटवर ूिस द कर यात येणार आहे . टॉयलेट या बांधकामाचा सिवःतर अहवाल
शासनास सादर करावायाचा आहे . माच २०१५ अखेर आपणास १७०० टायलेटचा बांधकामाचे उिद
आलेले असून हे काम वेगाने पुण करावयाचे आहे .

दे यात

या कंऽाटदाराना टायलेटचे बांधकामाचे आदे श दे यात येतील

यांची मािहती सबंिधत ूभागाचे नगरसेवकांना दे यात येईल. नगरसेवकांनी आप या ूभागातील टॉयलेटचे
बांधकामे

यांचेकडू न पुण क न

यावीत.

शहरातील टॉयलेटचा स ह काटे कोरपणे कर यात आलेला असून एकह

नांव सुटेलेले नाह तर पण काह नागर क स ह झालेला नाह आमची
आ ेप घेतील

यामूळे

यांचे लाभा याची नांवे याद त नाह त

नांवे आलेली नाह त अशा ूकारचे

यांचे नांवे लाभाथ याद त समािव

स. सदःयांनी ूभागातील नागर कानां जािहर आवाहन करावे व आलेली नावे संबिधत िवभागास
ूभागाकर ता नेम यात आलेला किन
िवनय गुरम

अहवाल सादर करतील किन

कर यासाठ
ावीत. संबंिधत

अिभयंता ःथळ पाहणी क न टायलेट आहे िकंवा नाह

अिभयंता यांचे अहवालानूसार पुढ ल कायवाह कर यात येईल.

एक ा मालम तेत घरमालक व

तीन चार भाडे क

राहतात

व

यांना टॉयलेट कमी पडत असेल

हे तपासून
या िठकाणी

या योजने अंतगत टायलेटचे बाधकाम करता येईल काय
आयु

भाडे क ं ना टॉयलेट बाथ म ई.ची सुिवधा उपल द क न दे याची जबाबदार
सुिवधा उपल द क न दे त नसेल व

टायलेट चे बांधकाम क न दे यास संमती दे त असेल तर
येइल. शासनाचा एवढाच उ दे श आहे िकं कुणीह
सुिवधा िदली नाह

घरमालकाची आहे ते जर ह

या िठकाणी ५४० चौ.फुटाची जागा असेल व घरमालक भाडे क कर ता
य

तर तो उघडयावर जाईल. फ

या िठकाणी आपणास टॉयलेटचे बांधकाम करता

उघडयावर शौचालयास जावू नये .भाडे क स टॉयलेटची
आले या िनधीचा गैरवापर होणार नाह

याची द ता

यावयाची आहे .ःव छ भारत अिभयान अंतगत तीन ूकारचे टायलेटचे बांधकाम कर याची योजना आहे . १)
वैय

क टॉयलेटचे बांधकाम

यावर आपण चचा कर त आहोत २) २५-३० घराकर ता क युिनट टॉयलेटचे

बांधकाम.यापुव महानगरपािलकेने अशा ूकारचे टॉयलेटचे बांधकाम केलेले आहे त परं तु नागर कांनी
वापर न करता खराब क न टाकलेले आहे त
मा.मु यमंऽी महारा

यामूळे क युिनट

टॉयलेटचे बांधकाम आपण करणार नाह .

रा य यां या समोर या योजनेचे जे हा सादर करण कर यात आले

वाघाळा शहर महानगरपािलकेने

यांचा यो य

यावेळ एकमेव नांदेड

युिनट टॉयलेटचे बांधकाम कर यात येणार नाह असे सांिगतले.३) पीपीपी

त वावर सावजिनक टॉयलेटचे बांधकाम .नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह द तील
५२२ सावजिनक टॉयलेटची आवँयकता असून

यापैक

लोकसं यानुसार

२१४ टॉयलेट उपल द आहे .उवर त ३०८ टॉयलेटचे

पीपीपी त वावार िविवध भागात बांधकाम कर याचा ूःताव िदलेला असून याम ये १८८ टॉयलेट मिहला कर ता

(५)
व १२० टायलेट पु षाकर ता बांधावयाचे आहे .याम ये महानगरपािलकेने पाणी कने यशन व टायलेटचे कने शन
मलवािहनीला जोडू न

ावयाचे आहे .

संजय मोरे

एकाच कुटंु बातील तीन चार भाऊ वाडयात राहतात व

आयु

एकाच वाडयात तीन चार भाऊ राहत असतील व नंतर ते िवभ

यांना एकच टॉयलेट आहे अशा प र ःथतीत

यांना या

योजने अंतगत ःवतंऽ टॉयलेटचे बांधकाम करता येईल काय
फुटाची जागा आहे

झाले व ू येका या नावावर २७० चौरस

याचे नावाचे ःवतंऽ िपआर काड व िशधापिऽका आहे तर ू येक भावास टॉयलेटचे बांधकाम

क न दे ता येईल.
सभापती

ःव छ भारत अिभयान अंतगत बांधावयाचे टॉयले या संदभात ौी उमेशिसंह च हाण, ौी िवनय गुरम व ौी
संजय मोरे यांनी

यांना येत असले या

शंका उप ःथत के या व या शंकाचे आयु

प दतीने िनरसन क न समाधान केलेल आहे . आमचे एवढे च

वंिचत राहू नये,तसेच िबएसयुपी व िङआरड अंतगत

हणणे आहे क

साहे बांनी अ यत चांग या

या योजनेत कोणताह लाभाथ

या घराचे बांधकाम कर यात आलेले आहे

यांना यापुव च

टॉयलेटचा लाभ दे यात आलेला अस यामूळे ःव छ भारत अिभयान अंतगत पु हा टॉयलेटचा लाभ दे यात येवू

नये याची जबाबदार ूशासनावर रािहल. आयु ांनी जो ूःताव सादर केलेला आहे

यास मा यता दे यात येते

व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव बं. १८५

ठराव

कि शासना या ःव छ भारत अिभयान (नागर )

या धत वर रा याम ये ःव छ महारा

(नागर ) हे एक अिभयान

हणुन

राबिव यास शासन िनणय, नगरिवकास िवभाग, बं. ःवभाअ/२०१५/ू.ब.२३/निव-३४, िदनांक १५ मे २०१५ अ वये मा यता दे ऊन शासनाने,
शासन प रपऽक बं. राअसं/काया वयन सुचना/४२/१५१६, िदनांक २८ जुलै २०१५ अ वये, रा यातील शहरामधील उघडयावर शौच कर याचे
ूथा बंद क न शहर हे हं गदार
अमलबजावणीसाठ

ःवतंऽ क

मु

कर या संदभात काया वयन सुचना िद या आहे त.

ण, अज मंजरु , शौचालय बांधकामाचे नमुने, पयवे ण पुण व अहवाल, संकेत ःथळावर मािहती

भरणे, व ूगती अहवाल पाठिवणे इ याद
मािहतीचे संकलन कर यात आले या नंतर

या अंतगत एकूण ४२०४ लाभा याचे िवह त जोडपऽाअ वये

ेऽीय कायालय िनहाय वसुली िलपीक यां या माफत जोडपऽ-२ तसेच तांऽीक कमचार यांचे

ण कर यात येऊन पाऽ व अपाऽ लाभा याची याद तयार कर यात आली आहे .

याद अवलोकनाथ सादर. शासनाने वैय
ल

कायवाह चे ट पे नमुद केले आहे त. वर ल शासन प रपऽकानुसार, महानगरपािलका नांदेडने

ेऽा◌ातील सव णाचे काम िदनांक ०८.०८.२०१५ रोजी हाती घेवुन,

माफत ःथळ िनर

कुटंू बाची सं या १२,०७३ आहे .

ूभागिनहाय एकूण पाऽ लाभा याची

क शौचालय बांधकामासाठ कि व रा य शासना या िहँयाचा िनधीचा पह ला ह ा

महापािलकेस िवतर त केला असुन सन २०११

पये २६६.१३

या जनगणने नुसार शौचालयाचे सुिवधा उपल ध नस याने उघडयावर शौचास जाणा-या

यानुसार पिहला ट यात २१९५ वैय

रा य ःतरावर वषिनहाय असले या वैय

क शौचालय बांधकामाचे उिद

आहे .

क शौचालयाचा अनुशेष भ न काढ या या

अस यामुळे कि शासना या शहर िवकास मंऽालय संयु

ीने तातड चे धोरण ठरवीने गरजेचे

सचीव एंव िमशन िनदे शक (S.B.M) मा. ौी ूवीण ूकाश यांनी अध शासक य पऽ

बं. १२/४०/२०१५ S.B.M िदनांक १७ नो हबर २०१५ अ वये न दणीकृ त व पाऽ कंऽाटदारांना एकदाच

. ३०.०० ल

शौचालयाचे बांधकाम सम समान व राःत प दतीने वाटप क न जलद गतीने काम पुण कर याचे िनदश िदले आहे त.
एकूण (२४७५) पाऽ वैय

अिभयाना या

ःथापन क न, अमलबजावणी क ामाफत सव ण, माह तीचे संकलन, कृ ती आराखडया तयार करणे.

जनजागृती, अज मागिवणे, ःथळ िनर
महापािलका

या अंतगत ःव छ महारा

क शौचालयाचे बांधकाम व यापुढ ल पाऽ होणा-या वैय

पयत १५० वैय
महापािलका

क

ेऽातील

क शौचालयाचे बांधकाम या आथ क वषात पुण करावयाचे

अस यामुळे, सदर ल कामे अ प मुदतीत करावयाचे अस याने व कामाची तातड ल ात घेता कामे िनिवदा ूिबया हाती घेवुन कर यासाठ
होणारा िवलंब ल ात घेता वर ल अधशासक य पऽा या संदभानुसार न दणीकृ त कंऽाटदार यांना काम सम समान प दतीने वाटप क न,
अंदाजपऽक दरावर

हणजे

१७,०००/- ूित शौचालय या दराने िवना िनिवदा काम हाती घे यासाठ िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा

सवानुमते मा यता दे ते तसेच िदनांक १८.१२.२०१५ पयत ःव छ महारा

अिभयान अंतगत

ेऽीय कायालय िनहाय ूा

झाले या पाऽ व

अपाऽ लाभधारकास िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
अ.ब.

झोन बमांक

पाऽ लाभधारकांची सं या

अपाऽ लाभधारकांची सं या

एकूण

अ

३१९

५२१

८४०

०२

ब

५५०

५७२

११२२

०३

क

८८४

५७१

१४५५

०१

०४

ड
एकूण

िदनांक १८.१२.२०१५ पयत ःव छ महारा
झोन बं.

१

A

३

A
A

२२५

९४७

१८८९

४३६४

अिभयान अंतगत वाड िनहाय ूा

अ.ब.
२

७२२
२४७५

/
/

वाड बमांक
वाड बं. ०१

B
B

झाले या पाऽ लाभधारकांची सं या दशिवणारा त ा
पाऽ लाभधारकांची सं या
११४

वाड बं. ०२

३८

वाड बं. ०३

२०४

(६)
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०

B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D

वाड बं. ०४

३६

वाड बं. ०५

०५

वाड बं. ०६

०७

वाड बं. ०७

५७

वाड बं. ०८

१२

वाड बं. ०९
वाड बं. १०
वाड बं. ११
वाड बं. १२

३५

वाड बं. १३

७७

वाड बं. १४

५१

वाड बं. १५

७२

वाड बं. १६

०९

वाड बं. १७

१९

वाड बं. १८

१३

वाड बं. १९

४५७

वाड बं. २०

१८१

वाड बं. २१

१३

वाड बं. २२

०६

वाड बं. २३

०२

वाड बं. २४

६३

वाड बं. २५

४८

वाड बं. २६
वाड बं. २७
वाड बं. २८

२२

वाड बं. २९

०३

वाड बं. ३०

१७

वाड बं. ३१

१०

वाड बं. ३२
वाड बं. ३३

४५

वाड बं. ३४
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१७२

वाड बं. ३७

३०१

वाड बं. ३८
वाड बं. ३९

०१

वाड बं. ४०

२०४

एकूण

२४७५

िवषय बं.३
नावाशमनपा ह ीत आनंदनगर भागात ूभाग बं. ५ म ये ौी पवार यांचे घर ते ौी थेटे यां या घरा पयत सी.सी. रःता करणेसाठ
या िवभागाचे किन

अिभयंता व उपअिभयंता यांनी ू य

ःथळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ

आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार

पये ४,५६,०००/- चे अंदाजपऽक सादर क न सदर काम ौी जी.आर.

दे शमुख कंऽाटदार नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले. कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम िवना िनिवदा राःत प दतीने
अंदाजपऽक दरावर ौी जी.आर. दे शमुख कंऽाटदार नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले
यास काय र ूशासिकय व आथ क मंजरु साठ ूःताव महारा
सभापती

यास व कामावर झालेला खच

पये ४,५६,०००/-

मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार सादर.

आयु ांनी सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. १८६

ठराव

नावाशमनपा ह ीत आनंदनगर भागात ूभाग बं. ५ म ये ौी पवार यांचे घर ते ौी थेटे यां या घरा पयत सी.सी. रःता करणेसाठ
या िवभागाचे किन

अिभयंता व उपअिभयंता यांनी ू य

ःथळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ

आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार
दे शमुख कंऽाटदार नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले.

पये ४,५६,०००/- चे अंदाजपऽक सादर क न सदर काम ौी जी.आर.

(७)
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम िवना िनिवदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर ौी जी.आर. दे शमुख कंऽाटदार
नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

पये ४,५६,०००/- यास महारा

मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५

कलम २ नुसार काय र ूशासिकय व आथ क मंजरु ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम
कर यात येतो.
िवषय बं.४
नावाशमनपा ह ीत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण झोन बं. िस अंतगत (वजीराबाद जुना झोन बं.४) म ये कायकार अिभयंता
यांनी सादर केले या अहवालानुसार ःथािनक बाजार दराूमाणे साहे ल क सशकशन नांदेड यां याकडू न
घे यात आले आहे .

यास

पये १,५०,०००/- (अ र

पये एक ल

या भागातील २८ हातपंप द ु ःत क न

प नास हजार फ ) खच झालेला आहे सदर कामास काय र

ूशासिकय व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर.
िवनय गुरम

झोन ब.४ मधील नगरसेवकानी

यांचे ूभागातील हातप प द ु ःत कर यासाठ संबंिधत िवभागाकडे लेखी तबार

क नह हातप प द ु ःत कर यात आलेला नाह . जे हातपंप द ु ःत कर यात आले ते खरोखरच कंऽाटदाराने
द ु ःत केले आहे िकंवा नाह हे सबंिधत अिधका-यांनी पहावयास पािहजे.

आयु

या वष पावसाचे ूमाण कमी अस यामूळे िवंधन िविहर कोरडया पडत आहे िकंवा जिमनीतील पा याची पातळ
खाली गेलेली आहे ,गोदावर नद जवळ ल िवंधन िवह र त पाणी असेल, परं तु गोदावर नद या दरु असलेले

िवंधन िविहर साय झाले या असतील

यामूळे साय िविहर वर ल हातप प चालू नस यामूळे नाद ु ःत होतात. या

िवंधनिविहर ला पाणी आहे अशा िवंधन िविहर वर ल बसिव यात आलेले हातप प ना द ु ःत झालेले असतील ते

द ु ःत कर यासाठ

ःवतंऽ पथक नेमलेले आहे त, उ हाळयाचे िदवसात िवंधनिवह र

साय होतात, पा याची

तबार येत आहे त.

नो हबर िडसबर हातप प द ु ःती या तबार वाढतात ह बाब दरवष होते ह ूिबया बंद

पातळ िवंधन िविहर या खोली पे ा खाली जाते आ ण पाणी येत नस यामूळे हातपंप खराब झा या याह
होणार नाह . नागर कांकडू न स.सदःयांकडू न ूा

झाले या तबार नुसार सबंिधत हातप पाची द ु ःती ूाधा याने

कर यात येत आहे .व जराबाद भागातील २८ हातप पाची द ु ःती कर यात आलेली आहे .हे हातप प द ु ःत

झालेले नाह अशी आपली तबार आहे काय

या हातप पाची द ु ःती कर यात आली

क न ते हातप प द ु ःती झा याची खाऽी संबंिधत िवभागाने करावी

िवनय गुरम

याची ू य

पाहणी

यानंतरच द ु ःतीचे दे यक सादर करावे.

ःथायी सिमती या सभेस महानगरपािलकेचे सव िवभाग ूमुख उप ःथत रहात नाह , आज िवभाग ूमुखांची
सं या कमी आहे .

आयु

दोन तीन अिधकार सुट वर आहे त, यापुढे मी ःवत: ःथायी सिमती या सभेत उप ःथत राहणार आहे

यामूळे

आप या ू ाची उ रे दे यास अडचण येणार नाह .
उमेशिसंह च हाण

उ हाळयाचे िदवस अस यामूळे शहरात पाणी टं चाई िनमाण झाली आहे
यांचे हद त एकूण िकती िवंधनिविहर आहे त

यामूळे पाणी ट ेिऽय अिधका-याकडू न

यापैक िकती िवधन िविहर ला पाणी आहे िकती िविहर साय

झा या पाणी असले या िवधन िविहर वर ल िकती हातप प चालू आहे त िकती हातप प ना द ु ःत आहे त याची
मािहती मागिव यात यावी. ना द ु ःत हातप प ूाधा याने द ु ःती कर याची कायवाह कर यात यावी.

सभापती

आयु ांनी सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. १८७

ठराव

नावाशमनपा ह ीत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण झोन बं. िस अंतगत (वजीराबाद जुना झोन बं.४) म ये कायकार अिभयंता
यांनी सादर केले या अहवालानुसार ःथािनक बाजार दराूमाणे साहे ल क सशकशन नांदेड यां याकडू न
घे यात आले आहे .

यास

पये १,५०,०००/- (अ र

पये एक ल

या भागातील २८ हातपंप द ु ःत क न

प नास हजार फ ) खच झालेला आहे सदर कामास काय र

ूशासिकय व आथ क मंजरु िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
िवषय बं.५

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत आरो य िवभागाशी संबंधीत जनते या आरो याशी िनगड त िवषयावर चचा करणे.
सुचक :- ौी उमेश अशोकिसंह च हाण
उमेशिसंह च हाण
मु य वै िकय अिधकार

मिशन अनेक िदवसापासुन बंद आहे ती कुठे गेली. ती द ु ःत का कर यात येत नाह .

मोठ फॉिगग मिशन खरे द कर यात आली होती ती काह िदवस चालली नंतर ती नाद ु ःत झाली,या मिशनचे
ःपेअरपाट

आयु

अनुमोदक :- ौी फा ख हसे
ु न कासीम साब

२००८ म ये डास ूितबंधा मक उपाय योजना कर यासाठ मोठ फॉिगग मिशन खरे द कर यात आली होती ती

दे शात िमळत नस यामूळे ती द ु ःत होत नाह .

शहरात मले रया ऑईल फवारणी कर याकर ता १५ हॅ डमिशन उपल द असून

या दारे पाणी साचले या

डब यात व ना यावर मले रयाची फवारणी कर यात येते.फवारणी कर याकर ता या हॅ ड मिशन पुरेशा आहे त.
मल रया िवभागाने

या भागात डासाची उ प ी होती

या भागात जसे गोदावर नद या बाजूस असले या

नालीवर ,डब यात,

या िठकाणी पाणी साचते अशा दलदली या िठकाणी व सखल भागात वसरणी, कौठा,

तरोडा या भागात ना या नस यामूळे साचत असले या पा या या िठकाणी ूथम ूाधा याने मले रय ऑईल

(८)
फवारणीची कायवाह करावी.सभागृहास मी सांगू इ छतो क स या नांदेड शहरात मले रय िकंवा डे युची साथ
नाह . नांदेड शहरात वै िकय उपचारासाठ
ज हहयातील

काह

भागातील

नांदेड शहरातील ,नांदेड

नागर क

येतात.जवळपास

ज हयातील ,परभणी, िहं गोली, लातूर

१७-१८

लाख

लोकसं याचे

आहे . ज हयातील बाहे र या ज हयातील नागर क डे यु या तपासणीसाठ येतात व

मड कल

ूेशर

यावर उपचार कर यासाठ

है िाबाद िकंवा औरं गाबादला जातात. मु य वै.अिधकार यांनी िदले या मािहतीनूसार आज या प र ःथतीत जे
डे युचे
उमेशिसंह च हाण

ण आहे त ते नांदेड शहरातील

आमची एवढ च मागणी आहे क ू येक ूभागातील ना यावर व सखल भागात ,दलदली या िठकाणी
साचले या डब यात

आयु

ण नाह त.
पाणी

दर तीन िदवसाला मले रया ऑईलची फवारणी कर यात यावी.

मु य वै िकय आरो यािधकार

यांनी ःथायी सिमतीला िनयिमती आरो य िवषयक आकडे वार चा अहवाल

ावयास पािहजे. तो का दे यात येत नाह . मु य वै िकय अिधकार यांना सुचना कर यात येते क ,ःथायी

सिमतीला साथी या

णांची आकडे वार ,वसरणी ,कोठा,असदवन भागातील

(पॉ झिट ह िनगेिट ह) मले रया िवभागने फवारणी केले या कामाचा

पाणी नमूने तपासणी अहवाल

अहवाल,ई.अहवाल दे त जावा जेणे क न

स.सदःयांना अशा ूकारचे ूःताव दे याची गरज पडणार नाह .
संजय मोरे

ःथायी सिमतीला ८-१५ िदवसाला मु य लेखािधकार , मु यलेखा प र क, अंतगत लेखाप र क यांनी,
महानगरपािलकेचा जमा खचाचा

लेखा जोगा अहवाल, लेखाप रखण अहवाल,

ावयास पािहजे परं तु आज पयत

असा अहवाल आ हाला दे यात आलेला नाह .
आयु

ःथायी

सिमती

मागत

नाह त

यामूळे

संबंिधत

अिधकार

अहवाल

दे त

नाह .महारा

महानगरपािलका

अिधिनयमातील तरतूद नूसार मु य लेखािधकार , यांनी ःथायी सिमतीला दर पंधरा िदवसाला महानगपािलकेचा
जमा खचाचा लेखा जोगा िश लक जमा र कमेचा अहवाल

ावयास पािहजे तसेच मु य लेखाप र क अंतगत

लेखाप र क यांनी महानगरपािलके या ले यांची सा ािहक तपासणी क न लेखाप र णाचा आपला अहवाल
आठवडयाला ःथायी सिमतीला दे णे बंधनकारक आहे तो का दे यात येत नाह .यापुढे

दर

मु य लेखािधकार मु य

लेखाप र क अंतगत लेखाप र क, व वै िकय आरो य अिधकार यांनी आरो य संबंधीत अहवाल व इतर सव
संबंिधत िवभाग ूमुखानी महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद नूसार आप या िवभागाचा जो

केले या कामाचा अहवाल ःथायी सिमतीला दे णे आवँयक आहे तो ःथायी सिमतीला िनयिमत दर आठवडयाला
दे त जावा, अशा आशयाचे आदे श नगरसिचवानी

वर त काढावेत. सव िवभाग ूमुखांनी आप या िवभागाची

मािहती अपडे ट करावी.
िवनय गुरम

शहरात ओपन लॅ ड आहे त

याचा गैरवापर होत असून महानगरपािलकेचेह आिथक नुकसानह

होत आहे . यावर

काय कायवाह करणार,
आयु

शहरात तीन ूकार या
िकंवा जागा मालकांनी फ
अडचणी आहे त ितसरे
समािव

झाले या आहे त

ओपन लॅ ड आहे त १) एकतर जागा िडस युट अस यामूळे जागेचा िवकास होत नाह .
जागा घेवून ठे वले या आहे त िकंवा तेथे बांधकाम कर यास जागा मालका या

हणजे महानगरपािलका ह द त असदवन, वसरणी,तरोडा, कोठा हा जो न याने भाग
या भागात पुण लोकवःती झालेली नस यामूळे जागा खु या

अिधका-यांनी महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद नूसार अशा ओपन लॅ ड िव

येईल इतर महानगरपािलकेत ओपन लॅ ड िव
ःथायी सिमतीला अहवाल
उमेशिसह च हाण

सव

काह

ावा

आहे त, सव

ेिऽय

द काय कायवाह करता

द काह कायवाह कर यात येते काय याबाबतची मािहती घेवून

यावर ःथायी सिमती

िनणय घेईल.
याची मािहती पुढ ल ःथायी सिमतीला

ेिऽय अिधका-यांनी आप या ह द तील ओपन लॅ डचा स ह क न

दे यात यावी.
सभापती

ौी उमेशिसंह च हाण यांनी केले या सुचने ूमाणे ओपन लॅ डचा स ह क न

याची मािहती पुढ ल ःथायी

सिमतीला दे यात यावी तसेच मले रया िवभागाने पुण शहराचा मले रया फवारणी कायबम िन
सव स.सदःयांना दे यात यावा. संबंिधत मले रया ऑईल फवारणी मजुराने

या

त क न तो

या ूभागात मले रय ऑईलची

फवारणी केली ूभागातील नगरसेवकांची ःवा र त घेत जावी.मले रया िवभाग ूमुखांनी आठवडयातून दोनदा
ू येक

ूभागातील ना यांत, पाणी साचले या डब यात मले रया फवारणी होईल याची द ता

यावी.सव

िवभाग ूमुखांनी आपले िवभाग ऍ ट व ठे वावे. झाले या चच ूमाणे सव संबंिधतांनी आपला अहवाल ःथायी
सिमतीला दे यात यावा.
ठराव बं. १८८
महारा

ठराव
महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद नूसार व ःथायी सिमतीचे अिधकार

व कत या या बाबी तपासून

लेखािधकार मु य लेखाप र क अंतगत लेखाप र क यांनी व इतर सव संबंिधत िवभाग ूमुखानी आप या िवभागाचा जो

मु य

जो अहवाल

ःथायी सिमतीला दे णे आवँयक आहे तो ःथायी सिमतीला िनयिमत दे त जावा, असे ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते संमत
करते.

(९)
िवषय बं.६

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील रः यांवर नो पाक ग झोन म ये पाक ग केले या वाहनामुळे वारं वार वाहतुक ची क ड
होत अस यामुळे

यावर उपाय योजना कर यासाठ चचा करणे.

सुचक :- ौी उमेश अशोकिसंह च हाण
उमेशिसंह च हाण

अनुमोदक:- ौी फा ख हसे
ु न कासीम साब

िशवाजीनगर,कला मंिदर, व जराबाद याभागात नो पाक ग बोड लावलेले असतांनाह

यािठकाणी नागर क दचाक
ु

व चार चाक वाहन उभे कर त अस यामूळे वाहतुक ची मोठया ूमाणात क ड होती नो पाक ग म ये उभी
करणा-या िव

द वाहनधारकािव

द कायवाह कर यासाठ महानगरपािलकेने कंऽाट िदले होत नंतर कंऽाटदाराचे

कंऽाट र द करणत आलेले आहे पु हा या कामासाठ कंऽाट दे ता येईल काय याचा खुलासा कर यात यावा.
आयु

महानगरपािलकेने जेएनएनपयूआरएम योजने अंतगत मु य रः याचे

ं द करण क न या रः या या दो ह

बाजूने लहान १००० िसिसचे कार व मोटार सायकल, सायकल पाक ग कर ता जागा सोडलेली आहे ,वाहने पाक ग
कर ता रः या या दो ह बाजूने सम व िवषय तारखा िन

त क न पाक गचे व नो पाक गचे

फलक ह

लाव यात आले होते याम ये मह वाचा मु य रःता बक चौक ते राज िबयर बार पयतचा रःताचाह समावेश
आहे . मला

दे यात आले या मािहतीनूसार वाहनधारक आपली वाहने पाक ग या जागेत उभी करत नस यामूळे

यांना िशःत लाव यासाठ

नो पाक ग म ये लाव यात येणारे वाहना िव

द कायवाह

कर यासाठ

कंऽाट

दे यात आले होते परं तू कंऽाटदार संबंिधतांना िकती दं ड आकारतो, कोण या वाहनांना दं ड लावतो याची मािहती
कायालयास िमळत न हती तसेच वाहने पाक गम ये लावलेली असतांना दं ड लाव यात येत आहे . मिहलांना
मुलींना अरे रावी करतात अशा ूकार या मोठया ूमाणात तबार

आ यामूळे

यांचे कंऽाट र द कर यात

आ याची मािहती िमळाली आहे .कंऽाटदाराने ना पाक ग म ये लाव यात आलेले वाहन उचल यानंतर ते
िसिसिट ह कॅमे-याम ये यावयास पािहजे. शहरात मोठया ूमाणात वाहतुक स अडथळा िनमाण होत अस यामूळे
महारा

शासनाने ँहारातील ना फेर वाले झोन िन

ूकारची ूा प
सुचनेची

त कर यासाठ िनयम तयार कर याचे ठरिवलेले असून तशा

अिधसुचना ूिस द क न नागर कांकडू न हरकती व सुचना मागिवले या आहे त,ूा

सुनावणी

होवून

नंतर

अंितम

िनयम

झा यानंतर

िनयमाची

अमलबजावणी

हरकती व
कर यासाठ

महानगरपािलकेकडे येईल. नांदेड शहरातील मह वाचा बक चौक ते राज िबयर बार हा मु य रःता ना फेर वाला
झोन जािहर झा यानंतर या रः या या दो ह बाजूने नो पाक ग झोन

हणून आपणास करता येईल. नो पाक ग

झोन जािहर के यानंतर आपणास नागर कांना आपली वाहने उभी कर यासाठ
झोनह जािहर करावा लागेल.ना फेर वाला

ेऽ (नो वेड ग झोन) िन

अ य तेखाली ज हािधकार व आयु ,
व जराबाद,

त कर यासाठ

ज हयाचे खासदार यांचे

त करतील.

िशवाजीनगर भागातील वाहन िवबेते व कमिशयल कॉ ले समधील

रः यावर आडवे ितडवे उभी लागतात
िव

पे ए ड पाक वर पाक ग

िट ह सी सिमती सदःय यांची टावून वेड ग किमट कायम कर यात

आलेली असून ह सिमती शहरातील ना फेर वाला झोन िन
िवनय गुरम

पयायी

मोठे दकानदार
वाहने
ु

यामूळे वाहतुक स मोठया ूमाणात अडथळा िनमाण होत आहे

यांचे

द कायवाह कर यात यावी.

आयु

शहरात अनािधकृ तपणे रः यावर, कुठे ह आपली वाहने कशीह

उभी करतात

या सव वाहनधारका िव

संजय मोरे

संबंिधत

फा ख हसे
ु न

बक चौक, सराफा, इतवारा भाजीपाला माकट, मिनयार ग ली या िठकाणी नो पाक ग झोनचे फलक लाव यात

कायवाह कर यासाठ आपणाकडे पुरेसा कमचार वग नाह ,मॅनपावर कमी आहे .
यापा-यांना रः यावर वाहने उभी कर यास िनबध घाल यात यावे.

यांना कायदे िशर लेखी नोट सा

दे वून दं ड आकार यात यावा, यामूळे महानगरपािलकेचे उ प न वाढे ल, वाहतुक चाह ू

आयु

िमटे ल,

आलेले नस यामूळे नागर क आपली वाहने कुठे ह उभी करतात यामूळे वाहतुक स अडथळा िनमाण होत आहे .
आताच खुलासा के याूमाणे रा य शासनाने व
जािहर के यानंतर

संजय मोरे

द

िट ह सी किमट ने शहरातील िविवध भागात ना फेर वाला झोन

या िठकाणी वाहने उभी करता येणार नाह .

शहरातील व जराबाद भाग हा सवात जाःत रहदार चा भाग असून वाहनधारक रः यावरच वाहने उभी कर त
अस यामूळे नागर कांना खुप ऽास होतो

यामूळे व जराबाद भागात पे ए ड पाक सु

करावे.जेणे क न

वाहनधारकांना िशःत लागेल.
आयु

शासनाने ना फेर वाला झोन िन
झा यानंतर

त के यािशवाय आपणास काह च करता येणार नाह . ना फेर वाला झोन जािहर

या िठकाणी वाहने पाक ग करता येणार नाह ,स या प र ःथती अशी आहे क .

रः यावर ल अितबमण काढ यास गेला क

ेिऽय अिधकार

स.सदःयाचे रः यावर ल अितबमण काढू नका राहू

ा अशा

ूकारचे फोन येतात अंधारात मला असे फोन करतात व उजेडात आरोप ूशासनावर आरोप करतात,
सभापती

नो पाक ग झोन या संदभात आयु
अ य तेखाली जी िट हसी किमट

साहे बांनी .खुप चांगली मािहती िदली.
आहे

यांचे अिधकारातील हा िवषय आहे .

मा. खासदार साहे बां या
बक चौक ते राज िबयर बार

पयत या रःता हा ना फेर वाला झोन जािहर झा यानंतर या मु य रः यावर कोण याह ूकारचे वाहने उभी

(१०)
राहणार नाह .

शासनाने व सिमतीने

झोनचा िनणय घेता येईल. आयु

ना फेर वाला झोन कर याचा िनणय घेत यानंतरच आपणास पाक ग

साहे बानी जी मािहती िदली

ठराव बं. १८९

याची न द धे यात येते.

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ना पाक ग झोन व ना फेर वाला झोन जािहर कर याचे सदभात आयु ,नांवामनपा
यांनी जी सिवःतर मािहती िदली

यांची नोदं िह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते.

िवषय बं.७

ूःताव

कि शासनाने शहर भागा क रता घोषीत केले या ूधानमंऽी आवास योजने अंतगत आप या शहराचा समावेश आहे िकंवा कसे
तसेच या योजने बाबतची

परे षा कशी आहे या बाबतची मािहती सभागृहात सादर क न चचा करणे बाबत.

सुचक :- ौी उमेश अशोकिसंह च हाण
आयु

अनुमोदक :- ौी फा ख हसे
ु न कासीम साब

कि शासनाने राजीव गांधी आवास योजनेचे

पांतर ूायिमिनःटर हौिसंग फार ऑल या योजनेत केलेले आहे .

कि शासनाने िद.२५ जून २०१५ रोजी िव ान भवन िद ली येथे तीन योजना जािहर के या १) सुंदर शहर

(ःमाट िसट )

याम ये दे शातील १०० शहराचा िवकास होणार आहे . २) पुन

जीवन आ ण शहर प रवतन

अटलिबहार अिभयान ( अमूत) ३) सवासाठ घरे (ूायिमिनःट हौिसंग फॉर ऑल) पिह या दोन योनजे म ये
शहरातील

नागर कांना मुलभूत नागर

सुिवधा (इनृाःश चर) उपल द क न

ावया या आहे त.दे शाम ये

साधारणत: २८ कोट घरे असून २८ x ६ = १६८ कोट एवढ लोकसं या आहे .साधारणत: दे शाम ये ६.५० कोट
घराची आवँयकता आहे . सवासाठ घरे या योजनेम ये १) जिमन वापर खाजगी िवकास सहभाग झोपडपट
पुनवसन :- याम ये महारा

शासना या, भारत सरकार या, संर ण दला या ,रे वे िवभागाचे जागेवर झाले या

झोपडपट तील नागर कांना घरे बांधून दे णे.२) बेड ट िलं ड अनुदाना मा यमातून दबल
ःवःत गृहिनमाण
ु

योजने म ये आिथक

या दबल
घटक
ु

(ईड

याघटकातील

या नागर काचे वाष क उ प न

बांधकामासाठ

रा य शासन

िठकाणी झोपडपट

झाली

घटक सोसायट (एलआयजी) लो िवकर से टर
यूएस) व दबल
ु
.६.०० लाखापे ा कमी आहे

.१.५० लाख,केि शासन

टाकून घराचे बांधकाम करावयाचे आहे .

यांना ःवत:चे जागेत घराचे

.१.०० लाख अनुदान दे ईल उवर त र कम

यांनी ःवत:

दसर
योजना आहे खाजगी लोकां या जागेवर अितबमण होवून
ु

यासंबंधी जागे या मालकांनी गर बासाठ

िटड आर वाप न घराचे बांधकाम क न

या

ावयाचे आहे ,तीसर

या

४,५,६ चा एफएसआय वाप न िकंवा

योजना आहे कंऽाटदाराने

यां या मालक या

जागेवर ४,५,६ चा एफएसआय वाप न िकंवा िटड आर वाप न एलआयसी घरे बांधून शासनास हःतांतर
करावयाच व ती घरे शासनाने गरजुना वाटप करावयाची .चौथी योजना या संबंिधताकडे जागा आहे पंरतु ित ह
कॅटिगर त बसत नाह अशा नागर कांनी ःवत: जागेत बॅकेकडू न कज घेवून घराचे बांधकाम करावयाचे, बॅकेचा
कजावर ल

याजाचा दर १३.५० ट के आहे .

नागर कांनी भरावयावे उवर त ८ ट के
सवासाठ
उमेशिसंह च हाण
आयु

यापैक

याजाचे पैसे

बॅकेचे ६.०० ट के पयत या
कि शासनाने

याजाचे पैसे संबंधीत

ावयाचे आहे त.अशी केि शासनाची

घराची योजना आहे .

घराची योजना नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेसाठ लागू झालेली आहे काय महागनरपािलकेतील चतुथौेणी
कमचार या योजनेत भाग धेवू शकतो काय

संबंिधत कमचा-याचे उ प न

. ६.०० लाखापे ा कमी असेल

घराचे बांधकामासाठ कि शासनाचे
कोण याह

जाती धमातील

महानगरपािलका ह द त

. १.०० ल

यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

व रा य शासनाचे

या नागर काचे वािषक उ प न

यांचे नांवावर घर नाह आ ण

. १.५० अनुदान िमळू शकते. शहरातील

. ६.०० लाखा पे ा कमी आहे

यां या नावावर ःवत:ची जागा आहे .

िलं ड अनुदान मा यमातून या योजने अतगत घराचे बांधकाम करता येईल. महारा
बेड ट िलं ड अनुदान योजनेत रा यातील ५४ शहराची ३४

शासना या मंऽी मंडळाने

ज हा प रषद अंतगत येणा-या शहराची िनवड

शहरातील सव

यवसायधारकांना परवाना शु क आका न

यांना

करता येईल.

यवसाय परवाना दे याचा ठराव पार त

कर यात आला होता आमची एवढ च िवनंती आहे क महानगरपािलकेचे उ प न वाढ साठ
सव यापा-यांना माच २०१५ पुव

लाईन कने शन जोड यात आलेले नाह
काम सोडू न जाईल.

वर त सव क न

यवसाय परवाना दे याची कायवाह करावी.तसेच वीिबएसयुपी योजने अंतगत

बांधकाम कर यात आले या घरांना से नेज कने शन जोड यात आलेले नाह
पाइप लाईन टाकून

होईल.

ूमाणे या घराचा आराखडा कर यासाठ व योजनेची कामे पुण कर यासाठ

क सलंट नेम यात येईल, िबएसयुपीची कामे संप यानंतर ह योजना आपणास सु
उमेशिसंह च हाण

याचे

यांना बेड ट

कर याचा िनणय धेतलेला आहे . नागपुर अिधवेशन संप यानंतर सिवःतर शासन िनणय आपणास ूा
बीएसयुपी घराचे आराखयाूमाणे

याना

यामूळे

या

या घरांना से नेज

यामूळे याचा स है क न कोणाला १५० फुट कोणाला १००-५० फुट

ावी लागणार आहे .ह कामे संबंिधत कंऽाटदाराकडू न क न घे यात यावे नसता कंऽाटदार

(११)
आयु

िबएसयुपी योजने अंतगत संबंिधत नागर कांना ९० फुटापयत मलिनःसारण लाईन टाकून

ावयाची आहे परं तु

यापे ा जाःत लांबीची सनेज पाईप लाईन टाकावयाची अस यास तो खच महानगरपािलकेस करावा लागेल.
संजय मोरे
आयु

जेएनएनयूआरएम व

िबएसयुपी योजनेतील नागर सुिवधाची(इ फाची)कामे बाक आहे त ती पूण कर यात यावी.

जेएनएनयूआरएम योजनेबाबतीत सांगावयाचे आहे क

जेएनएनयुआरएम योजने अंतगत महानगरपािलकेस

हणून १० ट के टाकावयाचा होता आता कि शासनाने जेएनएनयूआरएम योजना ह अमृतम ये

आपला वाटा

ं पातर त के यामूळे महानगरपािलकेस ३० ट के वाटा भर याचा िनणय कि शासनाने घेतला होता व तसे
आदे शह काढ यात आले होते परं तु नंतर कि शासना या ल ात आले क ,दे शातील ड वग ६७ शहराची आिथक
प र ःथती आप या महानगपािलकेसारखीच नाजूक आहे
केलेला

आहे .

शासनाने

लॅ ड

ऍ वीजेशन

न

यामूळे कि शासनाने महानगरपािलकेचा वाटा कमी

के यामूळे

ऍड शनला

सशल

अिससंःटने

दे शातील

६७

महानगरपािलकेचा जेएनएनयूआरएम योजनेतील १० ट केचा िनधी रोकून ठे वलेला आहे .याम ये नांदेड वाघाळा

शहर महानगरपािलकेचा १० िनधी

हणजे ४१ कोट चा िनधी रोकुन ठे वलेला असून तो नागर सुिवधा अंतगत

वळिवलेला आहे . कि शासनाने जेएनएनयुआरएम योजना ह आिथक िनिधसह बंद अमृत योजना सु
आहे . फ
कोट चे

केलेली

जेएनएनयुआरएम योजने अतगत तरोडा व कौठा या दोन भागात मलिनःसारण योजनेची
कामा या

िनिवदा

पुव च

िनघा यामूळे

जेएनएनयुआरएम पिह या ट यात केि व रा य
ट के वाटा

ह दो ह

कामे

या

योजने

शासनाचा ९० ट के वाटा,

अंतगत

माग

. १४४
लागतील.

महानगरपािलकेचा वाटा

हणून १०

असा रे िशओ होता नंतर कि शासनाने जेएनएनयूआरएम योजना ट पा ब. २ म ये कि व रा य

शासनाचा ८० ट के व महानगरपािलकेचा २० ट के असा रे िशओ के यामूळे तरोडा व कौठा या भागातील
मलिनःसारण योजनेतील महानगरपािलकेचा आपला २० ट के वाटा

हणजे

. २०.२० कोट महानगरपािलकेस

भरावा लागणार आहे . जेएनएनयूआरएम योजनेतील मलिनःसारण कामाचा िश लक िनधी िहवाळ अिधवेशन
संप यानंतर महानगरपािलकेस रिलज होईल. कि शासनाने
. १५ कोट व दसरा
ह ा
ु

िवनय गुरम

या

आयोगा या िनधी पोट पिहला ह ा
िव

आयोगा या िनधीतून

महानगरपािलकेचे ू येक

ः छ

.५०००/- याूमाणे अनुदान

. ४.०० कोट लागतील व साफसफाई या कामासाठ लागणार वाहने व मिशनर ज खरे द

कर यासाठ

. २.०० कोट लागतील उवर त १४

वाटा

. २०.२० कोट चा िनधी ॅर यात येईल

हणून

या िव

. १५ कोट चा िनधी िदलेला आहे . १४

भारत अिभयांन अंतगत टायलेट या बांधकामासाठ
दे यासाठ जवळपास

१४

मी ३-४ तबार केले या आहे त परं तू

या िव

आयोगा या िनधीतून महागनरपािलकेचा

आपला

या तबार वर ूशासनाने अ ाप कुठलीच कायवाह केलेली नाह . ौी शैलि

जाधव ,अिभयंता पाणी पुरवठा यांनी बोगस ूमाणपऽ दे वून अिभयंता पदावर बढती िमळिवलेली आहे

याची

चौकशी कर याची मागणी केली आहे . संबंिधत अिभयंता हे अनेक िदवसापासुन कामावर नाह , ूशासनामाफत
यास लेखी कळिव यात येते पंरतु

यांवर ते कोण याह

ूकारचे उ र दे त नाह

यांचे िव

कायवाह कर यात येत नाह .मी चौ या मिह यात तबार केलेली आहे ८ मिहणे झाली अ ाप

द कुठलीह

यावर कायवाह

झालेली नाह .
आयु

संबंिधत अिभयंता हे सेवािनवृ

.आपण

याचे िव

जर झाले तर पुण चौकशी झा यािशवाय

द जी काह तबार केली ती तुम या बाजूने खर आहे पंरतु मानवते या

दसर
बाजु काय आहे हे ह पहावे लागेल.
ु
होतील. आपण

यांचे शै

यांचेिवषयी जी तबार केलेली आहे

दाखवा नोट स व आरोपपऽ (चाजिशट)
कायवाह

ीकोनातून

णक अहतेचे ूमाणपऽ बोगस ठरले तर ते िन
याूमाणे चौकशी अिधकार नेमूण

तच र हट
यांचे िव

करावी लागेल. संबंिधत अिभयं यांनी रजा सादर केलेली असून ते रजा वाढिवत आहे .

झा यािशवास

जर

झाले तर

यांची

यांचे माफत कारणे

ावी लागेल,चौकशी अिधका-यां या अहवालानूसार

िनयमानूसार िश लक रजा घे याचा अिधकार आहे .ते सेवािनवृ
िवनय गुरम

यांना पे शन मंजरु होणार नाह

द

यांना

यांची पुण चौकशी

यांची प शन मंजरु होणार नाह .

ू ड या संदभात मी मािहती मािगतलेली आहे . यासंदभात मी वारं वार स.आयु
एटझे

ौी येवले साहे बांना पऽ

िदलेले आहे परं तू मला मािहती का दे यात येत नाह . मािहती दे यास एवढा कालावधी का लागत आहे .
ू डने वषभरात झोनम ये केले या कामाची दे यके अदा कर यासाठ जी कागदपऽे सादर केली जी दे यके सादर
एटझे
केलेली आहे

या या स याूती दे याची मी मागणी कर त आहे व

आहे ती चुक या प दतीने कर यात आलली आहे असे माझे
उदा. यांनी ना यातील ६०० िशप गाळ काढला व

यांना जी

िबलाची अदाई कर यात आलेली

ू डने कोणकोणती कामे केली
हणणे आहे . एटझे

याची दे यके सादर केली.

यांनी ६०० िशप कोण या

ना यातील काढला व तो कुठे टाकला याची लेखी मािहती िमळत नाह . साधी सायकल र ा द ु ःत केली तर
यांचे िबल आणावे लागते.याबाबी आयु ांचे िनदशनास न आणता

ू डची िबले
एटझे

हावचर दे याची मागणी केली तर ती िबले

यांना चेक कसा काय दे यात आला.

हावचर झोन कायालयात अस याचे सांग यात

येते.आज दे तो उ ा दे तो असे सांग यात येत आहे . मािहती िमळणार आहे िकंवा नाह .

(१२)
आयु

आपण

पुण संिचकातील पानाची ूत , हावचर, िबले याची झेरॉ स ूत दे याची मागणी केलेली परं तु या

एवढया मोठया कागदपऽाची झेरॉ स ूत काढ यासाठ लागणारा खच कोणी
तर ते ूथम नागर क आहे

यानंतर ते

ावयाचा .स.सदःय जर असले

स.सदःय. मािहती अिधकार काय ातील कलम ८ नुसार कायालयातील

सावजिनक मािहती (प लक डोमेन) कोण याह नागर कांना िविहत अज सादर क न व शु क भ न मािहती
माग याचा अिधकार आहे . स.सदःयांना मािहती पािहजे असेल तर
िविहत

नमू यात

अज ् दे वून

व

संबंिधत

कागदपऽा या

यावी.सबंिधतांनी िविहत कालावधीत मािहती िदली नाह

यांनी मािहती अिधकारात

झेरॉ स

काढ यासाठ

लागणारा

खच

तर मािहती अिधकारात

यांचे िव

द कायवाह

कर याचे अिधकार आहे त. सावजिनक िहताथ मािहती पािहजे असेल तर स.सदःयांनी
स.आयु

असे

संजय मोरे

ौी येवले साहे बांनी

याच वेळेस िनयमानुसार अज दे वून झेरॉ स काढ यासाठ

सांिगतले असते तर मी

भ न

संिचकेतील पानाचे फोटो

ू मािहती घे यास हरकत नाह .
काढन

िवनय गुरम

िनयमाूमाणे

याच वेळ पैसे भरले असते.

महानगरपािलका अिधिनयमात ःथायी सिमतीचे सदःयांना मािहती पािहजे असेल तर

लागणारा खच भरावा
यांना मािहती दाखवावी

अशी तरतूद आहे .
आयु

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम सांगावे ,मािहती दाखिवणे
आहे . कागदपऽाची झेरॉ स ूत

आण

कागदपऽाची ूत दे णे याम ये फरक

यावयाची असेल तर मािहतीचे अिधकारात अज

ावा आपणास मािहती दे यात

येईल.
िवनय गुरम

मला िकती िदवसात मािहती िमळे ल.

आयु

मािहती अिधकारात अज

ा संबंिधत संिचकेतील िकती पानाची मािहती पािहजे

काढ यासाठ िकती खच येतो हे पाहन
ू

या या ऴे रॉ स ूित

याूमाणे खच िद यानंतर आपणास मािहती दे यात येईल. नसता

ू
आपण सावजिनक िहतासाठ या मािहतीचा वापर करणार असेल तर संबंिधत संिचकेतील पानाचा फोटो काढन
मािहती

यावी.

उमेश च हाण

मागील सभेत शहरातील अिभ यासातील मोकळया जागेची मािहती दे याची मागणी कर यात आली होती

आयु

सव िवभाग ूमुखांना मागील सभेचे इितवृ

िद यानंतर ते आप या िवभागाची मािहती दे तील. व ठरावाूमाणे

कायवाह करतील.
अ नेवार संिदप

मागील सभेत मा या ूभागात

अनािधकृ त बांधकाम होत अस याची तबार केली होती

यावर काय कायवाह

कर यात आली,
उमेशिसंह च हाण

मागील सभेत जे काह िनणय घे यात आले

यावर काय कायवाह कर यात आली

याची मािहती पुढ ल सभेत

दे यात यावी.
सभापती

आयु

साहे बांनी

ूायिमिनःटर हौिसंग फार ऑल या योजनेची सिवःतर मािहती िदली

यांची न द घे यात

येते.
ठराव बं. १९०

ठराव

आयु , नांवामनपा नांदेड यांनी कि शासनाने शहर भागा क रता घोषीत केले या ूायिमिनःटर हौिसंग फार ऑल या योजनेची

सिवःतर मािहती सभागृहास
सभापती

िदली

यांची न द िह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा

सवानुमते घेते.

आज या सभेचे कामकाज अ यंत खेळ मेळ या वातावरणात पार पडले

याब दल मी सव ःथायी सिमतीचे

सदःय, आयु , नांवाशमनपा नांदेड, सव अिधकार व कमचार यांना ध यवाद दे वून आज या सभेचे कामकाज
संप यामूळे आजची सभा संप याचे जािहर कर यात येते.

ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

सभापती,

नांवाशमनपा, नांदेड.

ःथायी सिमती,
नांवाशमनपा, नांदेड.

