
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
 दनांक 08.08.2018 सकाळ  11.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे ूशा कय 
इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  
क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.  

 

ौी अ दल शमीम अ द ला साबु ु , सभापती 
          सवौी  

अ. स ार अ. गफुर   च हाण आनंद शकंरराव 
पवळे उमेश देवराव    खान म. मसुद अहेमद खान उःमान खान 

 स. शेर अली अ. महेबुब अली   देशमुख सितश पुंडलीकराव   

येवनकर मोह नी वजय   ितडके ूशांत व ठल   

अ. लतीफ अ. मजीद   रावत भानुिसंह गया दनिसंह 

मुथा कांताबाई ूकाशचंद   नवाब गुरिमतिसघं ब-यामिसंघ 

गोडबोले यो सना राजु   वैशाली िमलींद देशमुख 

सभापती   उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय, आयु  ौी लहराज माळु , ौी संतोष कंदेवार 
मु यलेखािधकार  तथा उपआयु  महसलु, कायकार  अिभयंता ौी िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता 
ौी सुमीव अधंारे, व सव वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  यांचे ः वागत क न सभेचे कामकाजास 
सु वात कर यात येते. 

आनंद च हाण   शारदा नगर व शोभा नगर या मा या वाडाम ये रोड तयार कर याची फाईल कोठे कोठे जाते, हे 
आ हाला मा हत आहे. रोड के यानंतर सेनेज व पाणी पुरवठा वा यानी तीन जोडणी के या आहेत. 
या दोन वभागाचा सम वय अस याचे दसुन येत नाह . हा रःता खोद यासाठ  कोणी परवानगी 
दली याची मा हती दे यात यावी. शारदानगरमधील काम ता काळ बंद झाले पाह जे. 

कायकार  अिभयतंा(पापु)  शोभानगरमधील स.सदःयांनी जो वषय मांडला आहे तो स य असून महापािलकेस संबधीत लबरंने 
केवळ 1700 पये भरणा क न जोडणी केली आहे कोणतीह  परवानगी यांनी घेतली नस याने 
याचा परवाना रदद केलेला आहे. इतर दोन ठकाणी कोणताह  चाज भर यात आलेला नाह  
यांनाह  नोट सा दले या आहेत. सदरची बाब कोणासह  मा हती न हती. किन  अिभयं यासह  
नोट स दलेली आहे.शारदानगर मधील काम बंद कर यात आले आहे. 

सितश देशमुख   तरोडा भागाम ये एएमआरसीचे एक चुर ची गाड  टाक यात येते, आणी दसु-यांदा गाड  येत नाह . 
नागर क आ हाला वारंवार वचारणा कर त आहेत. कंऽाटदार का चरु  टाकत नाह . पंधरा दवसात चार 
पाच गाडया पडत आहेत. काय पावसाळा संप यानतंर चरु  टाकणार आहात काय याचा खुलासा करावा. 
या या दाराजवळ चरु  पडली आम या दाराजवळ का पडली नाह  याचे उ र नागर कांना आ ह  काय 
दयावे. 

कायकार  अिभयतंा(सांबा व)  कंऽाटदाराची ःपीड कमी आहे ती ःपीड म ये वाढ कर याची गरज आहे. ःपीड वाढवून चुर  
टाक यात येईल. 

उप आयु    संबंधीत कंऽाटदारास पऽ दे यात यावे.  

आनंद च हाण   क पाउड ंगम ये आपण फाईल घेतो, आज आ हाला मा हती कळाली क  कोटाचा ःटे आहे. जर 
कोटाचा ःटे असेल तर आपण जाह रात कँया कर ता दली आहे. आपले उ प न वाढ झाले पाह ज.े 
कोटात ःटे आहे काय याचा खुलासा करावा. 

सहा.संचालक नगररचनाकार या ूकरणात ूथम वधी वभागाचा अहवाल घे यात येईल. महानगरपािलका सभेने यापुव  
क पाउड ंग या संदभात ठराव पार त केलेला आहे याच आधारवर ूःताव माग व यात येत आहेत.  

स. शेर अली   हायकोटाचा िनणय तो नागपुर या यायालयाचा असो तो आपणासह  बंधनकारक राहणार आहे. 
तर ह  आप याकडून जाह रात दे यात येते.   

अ दल स ारु    मा या ूभागात नगरो थानचा रःता कर यात येत आहे या रः यावर महानगरपािलकेचे शहर 
अिभयंता यानंी ह जीट दलेली नाह .  मा याकडे सव फोटो आहेत. रः याचे काम चाल ूअस याने 
रःता कती खोदला पाह जे हे पाहणी करणे आवँयक आहे. साईटवर इं जिनयर येत नाह त, काम 
कसे दजदार होणार ? आ ह  आपणास वनंती करतो क  साईट हजीट करावी.  

आयु      सदर ल साईटवर उप अिभयंता सुिनल देशमुख आहेत ते साईटवर जात असतील. 
आनंद च हाण   उप अिभयंता सुिनल देशमुख हे या 200 फाईल आहेत ते करतील क  नाह  यात मला तर  शकंा 

आहे. क पांउड ंग या संिचका यां याकडून काढन घे यात या यातू . कारण ते काह  काम करणार 
नाह त. सदर ल ूकरणात सहा. संचालक नगररचनाकार हेच काम क  शकतील. 
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सभापती    आप याकडे दोन अिधकार  सेवेत ज ूझाले आहेत यांचा प रचय दे यात यावा. 
(सौ. िगता ठाकरे ू.उप आयु  (ूशासन),सौ.शोभा मुंडे लेखािधकार  यांनी आपला पर चय दला. ) 

भानुिसंग रावत   गणेश टॉक ज या रः यावर फार मोठे खडडे झालेले आहे याचे टे डर िनघाले कंवा नाह . जर 
टे डर झाले असेल तर काम का होत नाह , याचा खुलासा करावा. 
सदरची संिचका सभागहृात माग व यात यावी. 

स. शेर अली    गणेश टॉक ज या रः याची संिचका माग व यात यावी. 
कांताबाई मुथा   ूभाग बमांक 17 म ये काबरा यां या हॉःपीटल या नळाला घाण पाणी येत आहे. नालीचे व सेनेज 

िमौीत पाणी येत आहे लोक बमार होत आहे. मा याकडे फोटो आहेत. लाईट नाह त, पोल नाह त. 
मी मागील तीन मह यापासुन तबार कर त आहे. पण याची कोणीह  दखल घेत नाह . चार 
िमट ंग पासुन एकच वषय घेवून येत आहे तोह  सोड व यात येत नाह . 

सभापती   या ठकाणी नळा घाण पाणी येत आहे याची ता काळ पहाणी करावी नळा घाण पाणी येणार 
नाह  याची काळजी कायकार  अिभयंता पाणी पुरवठा यांनी यावी तसेच लाईटची देखील यवःथा 
कर यात यावी. आजच काम कर यास आयु ांनी संबधीतास सुचना दले या आहेत. 

स. शेर अली   एका ूभागात लाईटची देखभाल कर याकर ता क ती लोक असले पाह जे. यां या कडे आता क ती 
लोक कामाला आहेत याचा तपिशल दे यात  यावा. वाडात अंधारच अधंार आहे. साईटवर लाईट 
लाव यासाठ  लोक नाह त.  लाईन िन र काचे काम आहे क  कोण या रः यावर ल लाईट बंद 
आहेत हे पाह ले पाह जे. पण असे होतांना दसत नाह . 

अ दल स ारु     दोन लोक मा या ूभागात येतात. यामुळे लाईटची देखभाल होताना दसत नाह .  

उप अिभयंता ( वधुत)  एका ूभागात एक गँग दलेली आहे यां या माफत मे ट सचे काम क न घे यात येतात. 
स. शेर अली   वधुत अिभयंता हे चुक ची माह ती देत आहेत. एका ूभागात एक गँग  नाह . दोन लोक, दोन 

दवसातुन एकदा लाईट या कामासाठ  येतात.  

उप आयु    उप अिभयंता वधुत यांनी कंऽाटदाराचे कायरत कमचार  कोठे कोण काम कर त आहेत यांची नांवे 
व मोबाईल बमांकासह तची याद  सव सदःयांना दे यात यावा.एका ूभागात कती लोक असने 
आवँयक आहे.  

उप अिभयंता ( वधुत)   का ूभागात एक लाईनमन व दोन हे पर असणे आवँयक आहे.  

अ दल स ारु    ूभागात 160 लाईट बंद होते, मा याकडे याद  आहे. कंऽाटदार काय काम करतो हे सांगावे. चार 
पाच नळ  पाठवून देता या पुढे तो काम कर त नाह . ूभागातील सवच लाईट चालू क न दे याची 
जबाबदार  याची आहे.   

कांताबाई मुथा   मु य रः यावर ल लाईट बंद आहेत. लोकां या तबार  येत आहेत ती लाईट चालू क न दयावे. जर 
काम होत नसतील नगरसेवक पदावर राहन उपयोग नाह  अशा वेळ  माझा राजीनामा यावाु . 

सितश देशमुख   वजीराबाद हा वाड शहराचा हाट ऑफ िसट  आहे. यां याकडे ह  पर ःथती आहे तर मग आम या 
न वन एर याची काय अवःथा असेल हे सांगावे. 

सभापती  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील वधुत देखभाल द ःतीचे काम करणारे कंऽाटदार हे ु
वधुत खांबा वर ल न वन पथ दवे बस व याचे व द ःत कर या या कामा बाबत या अनेक तु बार  
आले या असुन संबंधीत कंऽाटदाराचे काम समाधानकारक नस यामुळे संबंधीताचे पुढ ल कालावधीचे 
िश लक काम पयायी स म यवःथा के यावर ता काळ बंद करणे व यांना देय असले या 
देयका या र कमेतुन दरवष  एक म ह याचे देयक हणजेच या एज सी या िनयु  पासुन दर 
बारा म ह यामागे एका म ह याचे देयक दंड हणुन कपात कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते मा यते देते.  तसेच पुढ ल वषासाठ  न याने शहरातील वधुत देखभाल द ःतीचे ु
काम कर यासाठ  वधुत वभागाने िन वदा ू बया ता काळ क न व हत ू बया अवलंबुन 
िनयमानसुार कायवाह  कर यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 42    ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील वधुत देखभाल द ःतीचे काम करणारे कंऽाटदार हे वधुत खांबा वरु ल 
न वन पथ दवे बस व याचे व द ःत कर या या कामा बाबत या अनेक तबार  आले या असुन संबधंीत कंऽाटदाराचे काम ु
समाधानकारक नस यामुळे संबधंीताचे पुढ ल कालावधीचे िश लक काम पयायी स म यवःथा के यावर ता काळ बंद करणे व 
यांना देय असले या देयका या र कमेतुन दरवष  एक म ह याचे देयक हणजेच या एज सी या िनयु  पासुन दर बारा 
म ह यामागे एका म ह याचे देयक दंड हणुन कपात कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यते देते.  तसेच 
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 पुढ ल वषासाठ  न याने शहरातील वधतु देखभाल द ःतीचे काु म कर यासाठ  वधुत वभागाने िन वदा ू बया ता काळ क न 
व हत ू बया अवलंबुन िनयमानुसार कायवाह  कर यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमते मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो. 
कायकार  अिभयतंा(सांबा व)  लाईटचे मेट सचे काम क न घे यासाठ   न वन कंऽाटदार नेमणुक कर याची ू बया लागलीच 

चालू कर यात येईल.  

उप अिभयंता (नगरो थान)  स.सदःय यां या ूभागातील नगरो थान या रः यावर वेळोवेळ  साईट हजीट कर यात येत आहे.  

अ दल स ारु    ौी देशमुख उप अिभयंता चुक सांगत आहेत मा याकडे फोटो आहेत. या फोटाम ये ते साईटवर 
आलेले दसनु येत नाह त. रःता हा मोठा आहे याची वेळोवेळ  पहाणी झाली पाह जे हा रःता 
दजदार झाला पाह जे. 

आयु    सौ. कांताबाई मुथा यां या ूभागातील सवच लाईट कायकार  अिभयंता ौी िगर ष कदम यांनी चालू 
क न यावे. 

अ दल स ारु    महानगरपािलकेत आ ह  असतांना लाईटचे मेट स मनपा कर त होती आता दहा वषातच हे काम 
बाहेर या एज सीला दलेले आहे. यावळ  आ ह  सांगीतलेले काम यो य प दतीने होत होते. 
रः यावर ल खडडे ह  मनपाच कर त होती. 

भानुिसंग रावत   रः यावर  मोकाट जनावरे बसत आहेत याचा ऽास लोकांना होत आहे. अशा मोकाट जनावराचा 
बंदोबःत करावा. 

पश ुवै क य अिधकार    शहरातील आतापयत 117 जनावरे पकडली आहेत. अकरा जनावरे हे गोर णला दलेले आहे. 26 
जनावरे मालकांनी सोडून नेले आहेत. आता क डवाडयात 21 जनावरे आहेत. जनावरे सोडत असतांना 
याचे आधार काड घे यात येते. दाखला घेत नाह . मनपा दाखला देत नाह . 

भानुिसंग रावत   जो पयत या जनावराचा दाखला मालक दाखल करत नाह  तोपयत ते जनावर क डवाडयातून सोडू 
नये. महापािलकेकडून दाखला दे याची यवःथा कर यात यावी. फाईन हा डबल कर यात यावा. 
मनपाचा क डवाडा एकच आहे यात वाढ करावी. 

पश ुवै क अिधकार    जनावरे सोड यासाठ  दबाव तंऽाचा वापर केला जातो. ह  बाब वर  अिधका-याचे िनदशनास आणुन 
दलेली आहे. 

अ दल स ारु   झोनल अिधकार  यांनी कायवाह  केली पाह जे. ूभागात कोठे खडडे पडले आहेत. नाली, सेनेज, 
मोकाट जनावरे, साफ सफाई इ याद  बाबीवर यांचे िनयंऽण असले पाह जे. ते काम कर त 
नस याचे दसुन येत आहे. यानंी सदःयां या बैठकाचे आयोजन करावे. सदःयां या काय समःया 
आहेत याची मा हती घेवून कायवाह  करावी. 

आयु     झोनल अिधकार  यांनी यां या ूभागातील  लाईट, नाली तुंबली असेल सेनेज, मोकाट जनावरे , 
साफ सफाई इ याद  बाबीवर िनयंऽण करावे. यांनी सदःयां या बैठकाचे आयोजीत क न 
सोड व यात या यात. सदःया या तबार  आहेत याचे इतीवतृ तयार क न सादर करावे. 

सितश देशमुख   घंटा गाडया कधी फरा या याचे काय िनयोजन आहे हे सांगावे. घंटा गाड  दररोज येणे अपे ीत 
आहे असे वाटते पण ती येत नाह . 

सहा यक आयु  (ःव छता)  ू येक ूभागात 4 घंटा गाड  दलेली आहे व एक 407 दलेला आहे. यां या माफत कचरा उचलला 
जातो. एकुण 90 गाड  दले या आहेत. बाजारा या दवशीचा कचरा आपण राऽी या राऽीच उचलत 
असतो.   

स. शेर अली   जो ूभाग मोठा आहे या ूभागात जाःतीचे गाडया दे यात या यात या एर याची सफाई यो य 
प दतीने होईल. 

अ दल स ारु     रमजान मह यात साफसफाई यो य प दतीने केली आहे. याबाबत अिभनंदन.. 
सभापती    वषय पऽीका चालू कर यात यावी. 
वषय बं.  01 
 वषय:-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत महा माफुले व रा माता सा वऽीबाई फुले यांचे पूतळा प रसरात  

                ूसंगिश प पुरवठा क न बस वणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत महा माफुले व रा माता सा वऽीबाई फुले यांचे पूतळा प रसरात ूसंगिश प 
पुरवठा क न बस वणेसाठ  ई-दरपऽक सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/4497/2018 दनाकं 26.06.2018 अ वये दैिनक 
मराठवाडा नेता / दैिनक नांदेड वाता या वृ पऽात दनांक 07.04.2018 रोजी दरपऽक माग वले असता एकूण 03 दरपऽक ूा  
झाले ूा  दरपऽक ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 19.07.2018 रोजी उघड यात आले सता यांचा तुलना मक त ा खालील 
ूमाणे आहे. 
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अ.ब. दरपऽक धारकांचे नांव कामाचे ववरण दलेले दर ूती चौरस मी. 
01 देवरे अ ड असोिसएटस 

औरंगाबाद 

महा माफुले व रा माता सा वऽीबाई फुले यांचे पूतळा 
प रसरात ूसंगिशलप पुरवठा क न बस वणे बाबत 

47,635/- 

02 मे. सुंदर क सश शन नांदेड महा माफुले व रा माता सा वऽीबाई फुले यांचे पूतळा 
प रसरात ूसंगिशलप पुरवठा क न बस वणे बाबत 

53,300/- 

03 शेख रयाज इजाज औरंगाबाद महा माफुले व रा माता सा वऽीबाई फुले यांचे पूतळा 
प रसरात ूसंगिशलप पुरवठा क न बस वणे बाबत 

53,700/- 

 दरा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दर देवरे अ ड असोिसएटस औरंगाबाद याचें असून जे ूित चौ. मी. पये 
47,635/- इतके आहेत सदरचे दर जाःत वाटत अस याने संबंधीतास दर कमी कर यासाठ  वाघाट  क रता पाचारण केले असता 
संबंधीतांनी दनाकं 03.08.2018 रोजी लेखी पऽ देवुन सदरचे दर ूित चौ.मी. पये 47,635/- ऐवजी 500/- कमी क न ूित 
चौ.मी. 47,135/- या दराने कर याचे लेखी समंती द यानसुार सदर कामासाठ  देवरे अ ड असोिसएटस औरंगाबाद यांचे 
वाटाघाट  अतंी ूित चौ.मी. 47,135/- दर मंजुर ःतव तसेच यावर लागणारा खच पये 14,80,000/- यास ूशास कय व 
आथ क मा यतेःतव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
आनंद च हाण   छऽपती शाहु महाराजा पुतळा आलेला आहे याबददल अिभनंदन..  पण हे काम कधी पुण होणार 

आहे.  मला वाटते महा मा फुले यां या पुतळयाचे व छऽपती शाह महाराज यां या पुतळयाचे काम ू
क हा पुण होवून उदघाटन कधी होईल याचा कालावधी सांगावा. 

आयु    छऽपती शाह महाराजा पुतळयाचेु  उदघाटन िश ण दनी 5 ः ◌ा◌ं टबरला कर यात येईल व महा मा 
फुले पुतळयाचे उदघाटन दस-याला कर यात येईल. 

स. शेर अली   जे शहरातील अ वकिसत वाड आहेत जसे माझा वाड आहे, सांगवी, वसरणी, कौठा, िसडको तरोडा 
या अ वकसीत भागासाठ  वशेष पॅकेज दे यात यावे. ना याचे काम करणे आवँयक आहे पण ते 
काम आतापयत झालेले नाह . आपले नगरसेवक यांनी तो नाला यां या मालक  जिमनीतून जात 
अस याने थांब वलेला आहे. सदर ल साईटची हजीट कर यात यावी यानंतर िनणय घे यात यावा. 

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

ठराव बं. 43     ठराव 
 वषय:-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत महा माफुले व रा माता सा वऽीबाई फुले यांचे पूतळा प रसरात  

                ूसंगिश प पुरवठा क न बस वणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत महा माफुले व रा माता सा वऽीबाई फुले यांचे पूतळा प रसरात ूसंगिश प 
पुरवठा क न बस वणेसाठ  ई-दरपऽक सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/4497/2018 दनाकं 26.06.2018 अ वये दैिनक 
मराठवाडा नेता / दैिनक नांदेड वाता या वृ पऽात दनांक 07.04.2018 रोजी दरपऽक माग वले असता एकूण 03 दरपऽक ूा  
झाले ूा  दरपऽक ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 19.07.2018 रोजी उघड यात आले सता यांचा तुलना मक त ा खालील 
ूमाणे आहे. 
अ.ब. दरपऽक धारकांचे नांव कामाचे ववरण दलेले दर ूती चौरस मी. 
01 देवरे अ ड असोिसएटस 

औरंगाबाद 

महा माफुले व रा माता सा वऽीबाई फुले यांचे पूतळा 
प रसरात ूसंगिशलप पुरवठा क न बस वणे बाबत 

47,635/- 

02 मे. सुंदर क सश शन नांदेड महा माफुले व रा माता सा वऽीबाई फुले यांचे पूतळा 
प रसरात ूसंगिशलप पुरवठा क न बस वणे बाबत 

53,300/- 

03 शेख रयाज इजाज औरंगाबाद महा माफुले व रा माता सा वऽीबाई फुले यांचे पूतळा 
प रसरात ूसंगिशलप पुरवठा क न बस वणे बाबत 

53,700/- 

 दरा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दर देवरे अ ड असोिसएटस औरंगाबाद याचें असून जे ूित चौ. मी. पये 
47,635/- इतके आहेत सदरचे दर जाःत वाटत अस याने संबंधीतास दर कमी कर यासाठ  वाघाट  क रता पाचारण केले असता 
संबंधीतांनी दनाकं 03.08.2018 रोजी लेखी पऽ देवुन सदरचे दर ूित चौ.मी. पये 47,635/- ऐवजी 500/- कमी क न ूित 
चौ.मी. 47,135/- या दराने कर याचे लेखी समंती द यानसुार सदर कामासाठ  देवरे अ ड असोिसएटस औरंगाबाद यांचे 
वाटाघाट  अतंी ूित चौ.मी. 47,135/- दर करते तसेच यावर लागणारा खच पये 14,80,000/- ला ूशास कय व आथ क 
मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
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वषय बं. 02 
 वषय :-  छऽपती शाह महाराज यां या ु 12 फुट  पुतळयाची वाढ व र कम िश पकारास दे यास मा यता देणे बाबत 
 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत शासक य कृषी व ालय नांदेड येथील मोकळया जागेवर छऽपती राजष  शाह ु
महाराज यांचा पतुळा उभारणे बाबतचे काम मे. सावंत आट ःटड ओू , मुंबई यांना दे यात आलेला आहे.  सबंंधीतास दलेले आदेश 
व करारनामा अट  शत  ूमाणे एकूण 31 लख पया पैक  40% अिंमम व पुतळयास कला संचनालयाची मा यता िमळा यानंतर 
30% + 20% (ःथायी सिमती, नावाशमनपा ठराव बं. 45 दनांक 29.05.2017 अ वये अदा) अशी एकूण 90% र म 
संबंधीतांना अदा कर यात आलेली आहे. 
 संबंधीत िश पकार हे पुतळा ठेव याचा कराया (14,40,000/-) दोन वॉचमन (7,020,000/-) वाढलेले मटेर यल व 
मजलुर  (6020,000/-) इ याद  बाबींवर होणारा वाढ व 27,80,000/- पयांची मागणी करत आहेत यामुळे वाढ व र कम अदा 
कर यासाठ  केले या पाठपुरा यानुसार यो यतो िनणय घेणे आवँयक होते. 
 उपरो  मागणी या आधारे संबंधीतां या कामाचा कालावधी दनांक 06.11.2012 ते 06.11.2013 असा एका वषाचा 
धर यास एकूण 04 वषाचा कालावधी उशीर झालेला आहे.  एकूण चार वषाचा कालावधीतील फ  पुतळा ठेव याचा कराया 
(14,40,000/-) व दोन वॉचमेन (7,20,000/-) कर ता एकूण पये 21,60,000/- इत या र कमे ऐवजी पये 5,00,000/- 
ऐवढ व वाढ व र कम अदा करणे यो य वाटते. 
   तर  उ  5,00,000/- पयां या वाढ व र कमेस मा यता घे यासाठ  सदरचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं. 44     ठराव 
 वषय :-  छऽपती शाह महाराज यां या ु 12 फुट  पुतळयाची वाढ व र कम िश पकारास दे यास मा यता देणे बाबत 
 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत शासक य कृषी व ालय नांदेड येथील मोकळया जागेवर छऽपती राजष  शाह ु
महाराज यांचा पतुळा उभारणे बाबतचे काम मे. सावंत आट ःटड ओू , मुंबई यांना दे यात आलेला आहे.  सबंंधीतास दलेले आदेश 
व करारनामा अट  शत  ूमाणे एकूण 31 लख पया पैक  40% अिंमम व पुतळयास कला संचनालयाची मा यता िमळा यानंतर 
30% + 20% (ःथायी सिमती, नावाशमनपा ठराव बं. 45 दनांक 29.05.2017 अ वये अदा) अशी एकूण 90% र म 
संबंधीतांना अदा कर यात आलेली आहे. 
 संबंधीत िश पकार हे पुतळा ठेव याचा कराया (14,40,000/-) दोन वॉचमन (7,020,000/-) वाढलेले मटेर यल व 
मजलुर  (6020,000/-) इ याद  बाबींवर होणारा वाढ व 27,80,000/- पयांची मागणी करत आहेत यामुळे वाढ व र कम अदा 
कर यासाठ  केले या पाठपुरा यानुसार यो यतो िनणय घेणे आवँयक होते. 
 उपरो  मागणी या आधारे संबंधीतां या कामाचा कालावधी दनांक 06.11.2012 ते 06.11.2013 असा एका वषाचा 
धर यास एकूण 04 वषाचा कालावधी उशीर झालेला आहे.  एकूण चार वषाचा कालावधीतील फ  पुतळा ठेव याचा कराया 
(14,40,000/-) व दोन वॉचमेन (7,20,000/-) कर ता एकूण पये 21,60,000/- इत या र कमे ऐवजी पये 5,00,000/- 
ऐवढ व वाढ व र कम अदा कर यास मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता दे यात येते. 
 तर  उ  5,00,000/- पयां या वाढ व र कमेस ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 03     ूःताव 
 नांदेड शहरा म ये रलाय स कंपनीचे OFC केबल टाक याक रता सवूथम 50 क.मी. लांबीची परवानगी दे यात आली 
होती यानंतर 10 क.मी. लांबीची केबल टाक याक रता परवानगी दली असता पावसाळया या दवसात सदरची लाईन टाकू नये 
अशी मागणी शहरातील नागर कांकडून कर यात आ यामुळे 10 क.मी. लांबीचे काम थांब व यास सांग यात आले होते.  तदनंतर 
13 क.मी. लांबीची लाईन टाक याक रता परवानगीसाठ  रलाय स कंपनी माफत महापािलकेस वनंती कर यात आली आहे तसेच 
शहराम ये ट . ह . केबल जोडणी सु  कर यासाठ  शहरातील पथ द यां या पोलव न केबल टाक यासाठ  रलाय स कंपनीने 
मनपाकडे परवानगी मािगतलेली आहे अशी मा हती आहे. 
 तर  50 क.मी. लांबीची नंतर 10 क.मी. लांबीची व यानंतर 13 क.मी. लांबीची OFC केबल टाक याक रता कोणते 
दर आकार यात आले या क रता महासभा कंवा ःथायी सिमतीची मा यता घेतलेली आहे कंवा कसे तसेच उ  नमुद कंपनी 
समवेत जो कांह  करारनामा झाला यातील िनयम व अट ंची अमलबजावणी झाली कंवा होते आहे का, हे पाह याची जबाबदार  
कोण या वभागाची अथवा अिधका-यांची आहे तसेच शहराम ये या कंपनीचे जे टॉवर उभे आहेत याक रता यांनी मनपाकडे 
परवानगी मािगतलेली होती कंवा कसे याची स वःतर मा हती सभागहृास देणे क रताचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती या 
सभागहृासमोर सादर. 
सुचक :- स यद शेर अली.           अनुमोदक :- मसुद अहेमद खान, अ. लतीफ मजीद 



(6) 
मा हनी येवनकर  मा. अशोकरावजी च हाण साहेब यांनी िमट ंग म ये पावसाळा बंद झा यानंतर केबलचे काम करावे 

असे सांगीतले होते परंतू आता पावसाळा सु  आहे. तर ह  केबल टाक याचे काम चाल ूआहे. ते 
काम बंद करावे. रलांय स कंपनीने टॉवर उभारणीचे काम चालू केले आहे. या इमारतीला 
परवानगील आहे कंवा नाह  याची चौकशी कर यात यावी.  परवानगी घेतली नसेल तर ते काम 
ता काळ ःथगीत करावे. रलाय स कंपनीने  जे केबल टाक याचे काम कर त आहे यास मनपाची 
परवानगी आहे क  नाह .  

स. शेर अली    केबल टाक यासाठ  सवात ूथम 50 कलोिमटरची परवानगी दे यात आली होती. यानंतर 10 
कलोिमटर केबल टाक याची परवानगी दे यात आली. पु हा 13 कमी ची परवानगी दे यात आली. 
या प दतीने आपण परवानगी दलेली आहे काय याचा खुलासा वभाग ूमुखानें दयावा. केबल 
टाक यासाठ  परवानगी महा सभेची अथवा ःथायी सिमतीची घेतली कंवा नाह  हे सांगावे. आपण 
कोणता शासन िनणय वापर करता. टॉवरला रनी हल कर यासाठ  कोण या जीआरचा वापर करता 
हे सांगावे. 

कायकार  अिभयतंा (सांबा व) आपण परवानगी या वेळ  द. 1 एूील 2006 हा शासन िनणय रदद क न द. 17 फेॄुवार  2018 
चा शासन िनणय नुसार कायवाह  कर यात येते.  

स. शेर अली     4 माच 2014 या शासन िनणयाची आवँयकता नाह  काय ? या शासन िनणयाचे शेडयूल आहे 
याचे वाचन केले. रोड हडथ  फालो करतो काय, इमारतीलची हाईट फालो करतो काय. रनी हल 
कधी करतो. पुण टावरची परवानगी घेतो काय ? यावर थड पाट  ऑड ट झाले पाह जे. िसनीयर 
सदःयाची एक सिमती गठ त कर यात यावी. एक तांऽीक कमीट  तयार कर यात यावी. 

सहा.संचालक नगररचना   जे िनयमानसुार चाजस आहे ते आपण वसुल क न घेतो. 
सभापती  सवात ूथम आपण 50 कमीची लाईनला परवानगी दे यात आली. यांनी या ठकाणी परवानगी 

दली आहे या ठकाणची मनपाची पा याची व सेनेजची लाईनच तुटलेली आहे. तुटलेली आहेत 
याची वसुली कर यात यावी. पावसाळा चालू अस याने हे बंद कर यात यावे असे आ ासन मा. 
आयु  महोदयांनी दलेले होते. पावसाळयातह  केबल टाक याचे काम चालू आहे. सभागहृाची 
मा यतेची आवँयकता आहे.  

अ दल स ारु    केबल टाक या या कामाची चौकशी कर यात यावी. ते काम रदद कर यात यावे. सव साधारण 
सभेची मा यतेची आवँयकता आहे. फेरबदल कर याचे अिधकार सभेस आहेत. 

आनंद च हाण   ओएफसी केबल व एचड ड  केबल टाक याचे काम कती झाले याची मा हती दे यात यावी. आपण 
परवानगी देत असतांना दोन एमबीपीएस ॄाँड बँडची सु वधा सव झोन कायालयास दे यात यावी 
असा करार झाला होता. ती सेवा यांनी दली काय हे सांगावे. ती सु वधा न देता दसु-या 10 कलो 
िमटरची परवानगी कशाचे आधारे दली आहे. तो कराराूमाणे काय झाले ते सांगावे. 

सभापती  मा या ूभागात टॉवर बस व यात येत होते या इमारतीला परवानगी नसतानांह  टॉवर उभार यात 
येत होते. मी याद सह त माह ती दलेली आहे याूमाणे झोनल अिधकार  यांनी काय कायवाह  
केली हे सांगावे. 

े ऽय अिधकार  बमांक 1  चार ठकाणी टॉवर उभार याची ू बया चालू होती ती  थांब व यात आली आहे.  

े ऽय अिधकार  बमांक 5  तीन िसडको म ये दोन मोबाईल टॉवर बंद आहेत. 
े ऽय कायालय बमांक 3  मा या कडे दोन चालू होते ते बदं केले. 

आनंद च हाण   50 कमी लाईन टाक यापुव  जो कंपनीशी जो करार झाला होता याूमाणे कायवाह  झाली काय हे 
सांगावे मागे यावर एक सवसाधारण सभा चालली होती. कंपनी लाखो पयाचे उ पन कम वते आहे.  
आपलीह  आिथक पर ःथती सुधारली पाह जे. 

स. शेर अली   या इमारतीवर टॉवर बस व यात येत आहे यास इमारतीची बांधकाम परवानगी आहे काय, 
इमारतीचे ःटॅबीलीट चे ूमाणपऽ घेतले काय हे सांगावे. काह  अपघात झाला तर याची जीमेदार  
कोणाची असेल.  कती टॉवर उभारले, कती पैसे वसुल झाले, तसेच केबल टाक याची परवानगी 
दली होती काय. संबंधीत एज सीने कती क.मी. लाईन टाक यात आली. 

नांदेड शहरा म ये रलाय स कंपनीचे OFC केबल टाक याक रता सवूथम 50 क.मी. 
लांबीची परवानगी दे यात आली होती यानंतर 10 क.मी. लांबीची केबल टाक याक रता परवानगी 
दली असता पावसाळया या दवसात सदरची लाईन टाकू नये अशी मागणी शहरातील 
नागर कांकडून कर यात आ यामुळे 10 क.मी. लांबीचे काम थांब व यास सागं यात आले होते.  
तदनंतर 13 क.मी. लांबीची लाईन टाक याक रता परवानगीसाठ  रलाय स कंपनी माफत 
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महापािलकेस वनंती कर यात आली आहे तसेच शहराम ये ट . ह . केबल जोडणी सु  कर यासाठ  
शहरातील पथ द यां या पोलव न केबल टाक यासाठ  रलाय स कंपनीने मनपाकडे परवानगी 
मािगतलेली आहे अशी मा हती आहे. 

यानुसार शहरातील रलाय स कंपनीचे OFC केबल टाक याचे काम स या चालु असनु 
संबंधीतास परवानगी देणे हे धोरणा मक िनणय असुन महसभेची मा यता घे यात आलेली नाह  
तसेच यांचे दर ठर व याचे अिधकार ःथायी सिमतीस असुन ते ह  मा यता घे यात आलेली नाह  
तसेच संबधंीत कंपनी हे केबल टाकतांना रःते खोद याचे काम के यामुळे मनपाकेची सेनेज लाईन व 
पा याची पाईप लाईन अनेक ठकाणी फुटलेली अस याचे िनदशनास आलेले आहे यामुळे सदरची 
नुकसान भरपाई संबंधीत कंपनी माफत वसुल कर यास मा यता दे यात येते. 

तसेच सदर कामाची वर ल ूमाणे चौकशी कर यासाठ  सभापती ःथायी सिमती यां या 
अ य ते खाली ौी स. शेर अली, ौी भानुिसंह रावत, सौ. मो हणी येवनकर तसेच ौी संतोष 
कंदेवार मु यलेखािधकार , ौी आनंद शकंरराव च हाण, ौी स. अजीतपालिसंघ संधु वधी अिधकार  
यांची उपसिमती गठ त कर यता येत असुन सदर ल उपसिमतीने उ  ूकरणाची स वःतर चौकशी 
क न आपला चौकशी अहवाल ःथायी सिमती समोर सादर क न यावर ःथायी सिमतीने िनणय 
घे यात यावा असा मी द ःती ूःताव मांडत आहे यास मा यताु  दे यात यावी. 

आनंद च हाण  ौी स. शेर अली यांनी जो द ःती ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहेु . 
सभापती   ौी स. शेर अली यांनी पुढ ल ूमाणे ूःताव मांडला :- नांदेड शहरा म ये रलाय स कंपनीचे OFC 

केबल टाक याक रता सवूथम 50 क.मी. लांबीची परवानगी दे यात आली होती यानंतर 10 
क.मी. लांबीची केबल टाक याक रता परवानगी दली असता पावसाळया या दवसात सदरची लाईन 
टाकू नये अशी मागणी शहरातील नागर कांकडून कर यात आ यामुळे 10 क.मी. लांबीचे काम 
थांब व यास सागं यात आले होते. तदनंतर 13 क.मी. लांबीची लाईन टाक याक रता परवानगीसाठ  
रलाय स कंपनी माफत महापािलकेस वनंती कर यात आली आहे तसेच शहराम ये ट . ह . केबल 
जोडणी सु  कर यासाठ  शहरातील पथ द यां या पोलव न केबल टाक यासाठ  रलाय स कंपनीने 
मनपाकडे परवानगी मािगतलेली आहे अशी मा हती आहे. 

यानुसार शहरातील रलाय स कंपनीचे OFC केबल टाक याचे काम स या चालु असनु 
संबंधीतास परवानगी देणे हे धोरणा मक िनणय असुन महसभेची मा यता घे यात आलेली नाह  
तसेच यांचे दर ठर व याचे अिधकार ःथायी सिमतीस असुन ते ह  मा यता घे यात आलेली नाह  
तसेच संबधंीत कंपनी हे केबल टाकतांना रःते खोद याचे काम के यामुळे मनपाकेची सेनेज लाईन व 
पा याची पाईप लाईन अनेक ठकाणी फुटलेली अस याचे िनदशनास आलेले आहे यामुळे सदरची 
नुकसान भरपाई संबंधीत कंपनी माफत वसुल कर यास मा यता दे यात येते. 

तसेच सदर कामाची वर ल ूमाणे चौकशी कर यासाठ  सभापती ःथायी सिमती यां या 
अ य ते खाली ौी स. शेर अली, ौी भानुिसंह रावत, सौ. मो हणी येवनकर तसेच ौी संतोष 
कंदेवार मु यलेखािधकार , ौी आनंद शकंरराव च हाण, ौी स. अजीतपालिसंघ संधु वधी अिधकार  
यांची उपसिमती गठ त कर यता येत असुन सदर ल उपसिमतीने उ  ूकरणाची स वःतर चौकशी 
क न आपला चौकशी अहवाल ःथायी सिमती समोर सादर क न यावर ःथायी सिमतीने िनणय 
घे यासाठ चा जो ूःताव मांडला यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं. 45     ठराव 
 नांदेड शहरा म ये रलाय स कंपनीचे OFC केबल टाक याक रता सवूथम 50 क.मी. लांबीची परवानगी दे यात आली 
होती यानंतर 10 क.मी. लांबीची केबल टाक याक रता परवानगी दली असता पावसाळया या दवसात सदरची लाईन टाकू नये 
अशी मागणी शहरातील नागर कांकडून कर यात आ यामुळे 10 क.मी. लांबीचे काम थांब व यास सांग यात आले होते.  तदनंतर 
13 क.मी. लांबीची लाईन टाक याक रता परवानगीसाठ  रलाय स कंपनी माफत महापािलकेस वनंती कर यात आली आहे तसेच 
शहराम ये ट . ह . केबल जोडणी सु  कर यासाठ  शहरातील पथ द यां या पोलव न केबल टाक यासाठ  रलाय स कंपनीने 
मनपाकडे परवानगी मािगतलेली आहे अशी मा हती आहे. 
 यानुसार शहरातील रलाय स कंपनीचे OFC केबल टाक याचे काम स या चालु असुन संबंधीतास परवानगी देणे हे 
धोरणा मक िनणय असुन महसभेची मा यता घे यात आलेली नाह  तसेच यांचे दर ठर व याचे अिधकार ःथायी सिमतीस असनु 
ते ह  मा यता घे यात आलेली नाह  तसेच संबधंीत कंपनी हे केबल टाकतांना रःते खोद याचे काम के यामुळे मनपाकेची सेनेज 
 



(8) 
 लाईन व पा याची पाईप लाईन अनेक ठकाणी फुटलेली अस याचे िनदशनास आलेले आहे यामुळे सदरची नुकसान भरपाई 
संबंधीत कंपनी माफत वसुल कर यास मा यता दे यात येते. 

तसेच सदर कामाची वर ल ूमाणे चौकशी कर यासाठ  सभापती ःथायी सिमती यां या अ य ते खाली ौी स. शेर 
अली, ौी भानुिसंह रावत, सौ. मो हणी येवनकर तसेच ौी संतोष कंदेवार मु यलेखािधकार , ौी आनंद शकंरराव च हाण, ौी स. 
अजीतपालिसंघ संधु वधी अिधकार  यांची उपसिमती गठ त कर यता येत असनु सदर ल उपसिमतीने उ  ूकरणाची स वःतर 
चौकशी क न आपला चौकशी अहवाल ःथायी सिमती समोर सादर क न यावर ःथायी सिमतीने िनणय घे यास ह मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 04     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या पाणी पुरवठा वभागाम ये एकऽीत वेतनावर 12 पपं ऑपरेटर हे दनांक 
18.08.07 पासनु कायरत आहेत यांना नगर वकास वभाग शासन प रपऽक बं. संक ण-2016/ू.ब.24/न व-20 मंऽालय   

मुंबई-32 दनांक 22.01.16 व सहा यक कामगार आयु  नांदेड यांचे पऽ जा.बं. सकाअ/नांदेड/आःथा/2016/1657 दनांक 
17.11.16 रोजी मनपाकेस पाठ व यात आले या पऽा या अनुषंगाने उ ोग उजा व कामगार वभाग यां या अिधसचुना बं. क वेअ 
2014/ 510/ूब.150/कामगार-7 दनांक 14.02.15 या अिधसुचनेतीलनमुद केले या कामगारा या वगवार  ूमाणे अनु ेय 
असलेले कमान वेतन व यावर दर सहा म ह यासाठ  अनु ेय असलेला वशेष भ ा देणे बंधनकारक आहे सदर ल 12 पपं 
ऑपरेटर हे जवळपास 10 वषापासुन पंप ऑपरेटर या पदावर काम कर त अस याने यांना कमान वेतन आयोगाूमाणे वेतन वाढ 
देवुन यावर दर सहा म ह यासाठ  अनु ेय असलेला वशेष भ ा अिधसुचने या तारखेपासुन दे यास ह  ःथायी सिमतीची सभा 
मा यता ूदान करते व हा ठराव याच सभेत कायम करते. 
सुचक :- ूशात व ठलराव ितडके                   अनुमोदक :- देशमुख सतीश पुंडलीकराव 

सभापती स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी तांऽीक बाब तपासुन पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं. 46     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या पाणी पुरवठा वभागाम ये एकऽीत वेतनावर 12 पपं ऑपरेटर हे दनांक 
18.08.07 पासनु कायरत आहेत यांना नगर वकास वभाग शासन प रपऽक बं. संक ण-2016/ू.ब.24/न व-20 मंऽालय   

मुंबई-32 दनांक 22.01.16 व सहा यक कामगार आयु  नांदेड यांचे पऽ जा.बं. सकाअ/नांदेड/आःथा/2016/1657 दनांक 
17.11.16 रोजी मनपाकेस पाठ व यात आले या पऽा या अनुषंगाने उ ोग उजा व कामगार वभाग यां या अिधसचुना बं. क वेअ 
2014/ 510/ूब.150/कामगार-7 दनांक 14.02.15 या अिधसुचनेतील नमुद केले या कामगारा या वगवार  ूमाणे अनु ेय 
असलेले कमान वेतन व यावर दर सहा म ह यासाठ  अनु ेय असलेला वशेष भ ा देणे बंधनकारक आहे सदर ल 12 पपं 
ऑपरेटर हे जवळपास 10 वषापासुन पंप ऑपरेटर या पदावर काम कर त अस याने यांना कमान वेतन आयोगाूमाणे वेतन वाढ 
देवुन यावर दर सहा म ह यासाठ  अनु ेय असलेला वशेष भ ा अिधसुचने या तारखेपासुन दे यास ह  ःथायी सिमतीची सभा 
मा यता ूदान करते व हा ठराव याच सभेत कायम करते.  आयु ांनी तांऽीक बाब तपासनु िनयमानुसार पढु ल वैधािनक 
कायवाह  करावी. 
सभापती आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे लगेचच दनांक 04.08.2018 रोजीची पुढे ढकल यात आलेली 

मनपा ःथायी सिमतीची सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येते 
 
                ःवा र त/-                                                      ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.                     ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 
               
 


