
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
 दनांक 11.07.2019 रोजी सकाळ  11.30 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे 
ूशास 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.  

 

ौी खान फा ख अली इलीयाज खान, सभापती 
          सवौी  

अ दल शमीम अ द ला साबु ु   खान म. मसुद अहेमद खान उःमान खान    
येवनकर मोह नी वजय  अ. लतीफ अ. मजीद 
रावत भानुिसंह गया दनिसंह  वैशाली िमिलंद देशमुख 

क याणकर योती कशन  सौ. कोकाटे क णा भीमराव 

वाघमारे दयानंद नामदेव  य नम राजेश लआमीनारायण 

अ. रशीद अ. गणी   फा ख हसेन कासीम परानु  

जाधव ौीिनवास नारायण 

सभापती   उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय उपआयु  ूशासन सुधीर इंगोले, ूभार  मु  यलेखा 
प र क ौीमती शोभा मुंढे, मु यलेखािधकार  सौ. अ वीनी नरांजे,  शहर अिभयंता ौी माधव 
बाशे ट , कायकार  अिभयंता ौी िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता ौी सुमीव अधंारे, सव वभाग 
ूमुख, े ऽय अिधकार  यांचे ः वागत क न सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येते. 

मसुद अहेमद खान   आम या ूभागात 10 लाखाचे कामे काढ यात यावी.  

अ. शमीम अ दु ला  ूशासनाचे कामे कर यात येत आहेत आम या कामाना बजेटचे नांव घालनू कामे कर यात येत 
नाह त. उप आयु ांनी सांगावे क , इतर कामे काढ यात येत आहेत क ि◌◌ंवा नाह  याचा खलुासा 
करावा. ःथायी सिमतीने मा यता दलेली आहे. सवसाधारण सभे या समोर सादर कर यात आले 
आहे यासाठ  खच कर यास आता काह  हरकत नाह . 

उप आयु  ( वकास)   तातड चे कामे केवळ कर यात येत आहेत इतर कोण याह  कामे कर यात आली नाह त. 
अ दल ु रिशद  ःवे छा िनधी  कामे काढली पाह जे. आता बजेट म ये मंजरू  दलेली आहे ती कामे वर त सु  

करावी. ॄ हपुर चे टे डर िनघाले आहे ते ःथायी सिमतीला का आले नाह  याची माह ती दे यात 
यावी.तसेच पा याची काय ःथीती आहे याची मा हती दयावी. 

 

(न याने महापािलकेत ज ूझाले या मु य लेखािधकार  व सहा यक संचालक नगररचना यानंी 
आपला प रचय क न दला) 

कायकार  अिभयतंा (पापु)  आप याकडे आता जो पाणी साठा आहे तो साठा कमान एक मह ना पुरेल एवढे पाणी आप याकडे 
उपल ध  आहे.राऽी या वेळ  लाईटचा ू  िनमाण झाला होता यामुळे पाणी पुरवठा करता आला 
नाह . 

अ. शमीम अ द लाु   आम या एर याला 10 दवसानतंर ह  पाणी िमळत नाह . यामुळे पा याचे यो य िनयोजन करावे. 
पा यासाठ  नागर कांना ऽास झाला याची काळजी ूशासनाने यावी. सहा दवसाचे पाणी दहा 
दवसानंतर देत आहात. 

फा ख बदवेल   काह  एर याम ये आठ आठ तास पाणी दे यात येत आहे.पाणी वेःट गेले नाह  पाह जे याची 
काळजी ूशासनाने यावी. एक ते द ड तास आम या कडे पाणी िमळते आ ण काह  एर यात जाःत 
वेळ पाणी दे यात येते हे यो य नाह . आम या एर यातील बोरचे काम गे या चार मह यापासनु 
होत आहे ते आतापयत झाले नाह  ते के हा होणार हे सांगावे. 

सभापती  पा या या संदभात ूशासनाचे काय िनयोजन आहे जर आप याकडे पाणी पडले नाह  तर अशा 
प र ःथतीत आपले काय िनयोजन असणार आहे या मा हती ूशासनाने दयावी. पाच दवसा या 
नंतरह  पाणी िमळत नाह  तर याचे कारण काय आहे. नागर कांना पाणी िमळणे आवँयक आहे. 

कायकार  अिभयतंा (पापु)  पा याचे यो य िनयोजन क न पाणी पुरवठा सुरळ त कसा राह ल याची काळजी घे यात येईल. 
फा ख बदवेल    आ ह  मा हती माग वली होती ती मा हती अदयापपयत दे यात आलेल नाह . 
नगरसिचव   मा. सभापती महोदयांची इतीवतृावर ःवा र  झालेली नाह  यामळेु इतीवतृाची ूत देता आली नाह  

तसे संबधीतास कळ वले आहे. या वेळ  ठराव पास होतो यावेळ  या ठरावावर मा. सभापती व 
नगरसिचव यां या ःवा र ने ठराव ूशासनाकडे पाठ व यात येतो या वेळ  ूशासन या ठरावाची 
अमंलबजावणी करावी कंवा नाह  हे ूशासनाचा अिधकार आहे. ूशासनास वाटले तर तो ठराव 
वखंड त कर यासाठ  शासनाकडे पाठ वता येते.  



(2) 

राजेश य नम   काम पुण झाले नाह  तर  वाढ व ूःतावास कशी काय मा यता देता येईल. काम झाले असते तर 
वाढ व ूःताव आला तर  पास करता आला असता पण या आधी ूःताव आला हे कसे. 

वषय बं.01 
 दनांक 30.12.2017 ची वशेष सभा, द. 08.01.18, 16.01.18, 07.02.18, 06.03.18 अदंाजपऽ कय वशेष सभा, 
28.03.18 दपार  ु 03.00 व 04.00  वाजता अदंाजपऽ कय वशेष सभा, 25.04.18, 25.05.18 रोजी दपार  ु 04.00 व 4.30 
वाजता, 04.07.18, 08.08.18 रोजी सकाळ  11.00 व 12.00 वाजता, 07.09.18, 12.10.2018, 26.11.18, 01.12.2018 व 
18.12.18 वशेष सभे या मागील झाले या सव सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत. 
सभापती   इितवृ  कायम कर यास मा यता दे यात येते. 
ठराव बं. 01     ठराव 
 दनांक 30.12.2017 ची वशेष सभा, द. 08.01.18, 16.01.18, 07.02.18, 06.03.18 अदंाजपऽ कय वशेष सभा, 
28.03.18 दपार  ु 03.00 व 04.00  वाजता अदंाजपऽ कय वशेष सभा, 25.04.18, 25.05.18 रोजी दपार  ु 04.00 व 4.30 
वाजता, 04.07.18, 08.08.18 रोजी सकाळ  11.00 व 12.00 वाजता, 07.09.18, 12.10.2018, 26.11.18, 01.12.2018 व 
18.12.18 वशेष सभे या मागील झाले या सव सभेचे इितवृ  कायम कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते 
मा यता देते. 
वषय बं.02 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ-ब  म ये वा षक देखभाल द ःती करणेु  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ-ब अतंगत सालसन 2016-17 या वषात गणेश उ सव, दगा महो सव ु
जयंती, पु यितथी, ईद, दसरा, दवाळ  इ याद  सणािनिम  मु य व अतंगत रःते द ःती क रता देखभाल द ःतीचे पये ु ु 80.68 
ल  चे कामास िन वदा ू बया हाती घे यात येवुन कंऽाटदार ौ दा इले श कल इं जिनअर ंग कंपनी नांदेड यांची असुन ती 
अदंाजपऽक दरापे ा 0.28% कमी दराने कायारंभ आदेश जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/6429/2016 दनांक 16.08.2016 अ वये 
आदेश दे यात आले आहे. 
 ेऽ-ब अतंगत वषभरात गणपती उ सव, दगादेवी उ सवु , ईद, जयंती इ याद  िनिम  झोन अतंगत क या रः यावर 
GSB, मु म, कंवा 6 एमएम आवँयकतेनुसार टाकुन रःते द ःती कर यात आलीु .  पावसाळया या काळात पुर स ंय 
प रःथीतीम ये ौावःतीनगर, बाबानगर, शाहनगरु , िशवनगर भागात शॅ टर, जेसीबी मशीन लाव यात आली शहरातील असना 
नद  घाट सांगवी या ठक◌ाणी पुर आ याने नद  घाटा या लगतची माती वाहन गेली् ु .  यामुळे येथे असलेला बंधारा माती इं दरा 
गांधी मैदानात टाक यात आली होती व देखभाल द ःती या कामा मधुन जेसीबी मशीन लावुु न नद  काठ भर यात आला. 
 ू य  काम करत असतांना कांह  बाबीं या प रमानात खालील दश व यामुळे वाढ झालेली आहे. 
I.No. Qty as 

per 
estimate 

Description of Item Rate (In 
Rs) 

Unit Amount (In 
Rs) 

Qty as 
executed 

Rate as 
estimate 

Amount 

02 850.00 Supplying & preading hard murum / kankar at 
the road side, including conveying and 
stacking etc. complete as directed by 
Engineer in charge Spec. No. Rd.23 Page 
No. 202 DSR I.No. 566 P.No. 124 

691.44 Cum 587724.00 477.65 691.44 330266.32 

03 100.00 Providing and laying granular sub base (GSB 
1 structural layer conforming etc.) 

1981.95 Cum 198195.00 1581.97 1981.95 315385.44 

05 357.00 Supplying 40 mm & spreading trap / granite / 
quartzite / gneiss stone size metal at the road 
side, including conveying and stacking etc. 
complete as directed by Engineer in charge. 
(including blasting) Spec. No. Rd.22 P.No. 
201, DSR I.No.564 P.No.124 

1062.84 Cum 379433.88 30.58 1062.84 32497.40 

52 100.00 Providing & fixing RCC chamber with frame 
in line & level at site etc. 

4000.00 No. 400000.00 10.00 4000.00 40000.00 

53 12.00 Supplying Hydra crane on eve of Shri 
Visharjan & Durga visharjan at river in nwcmc 
area etc. 

70000.00 Day 840000.00 12.00 70000.00 840000.00 

54 650 Supplying & fixing wooden baricating 3m c/c 
with 2m vertical wooden ballies and 3nos 
horizontal wooden ballies tied with jhut rope 
etc on eve of shri visharjan & Durga visharjan 
hallabol in nwcmc area etc. 

200.00 Rgm 130000.00 1160.00 200.00 232000.00 

58 45.00 Supplying tractor for convening material in 
nwcmc area etc. 

2400.00 Day 108000.00 560.00 2400.00 1344000.00 

59 5.00 Supplying power roller for compaction 
material in nwcmc area etc. 

3255.00 Day 16275.00 18.00 3255.00 58590.00 

64 10.00 Providing & fixing name board in granite 
stone at site etc. 

14000.00 No. 140000.00 1.00 14000.00 14000.00 

65 5.00 Providing & fixing M S board at site etc. 11102.44 Sqm 55512.20 2.00 11102.44 22204.88 
68 22.00 Supplying tractor breaking machine for 

breaking cc work in nwcmc area etc. 
600.00 Hour 13200.00 72.00 600.00 32200.00 

71 600.00 Supplying 6mm trap granite quartzite gneiss 
stone metal etc,. 

954.35 Cum 572610.00 3251.74 954.35 3103298.07 

     3440950.00  TOTAL 9195442.10 
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 पावसामुळे मु मा या पाणी साच याने खदानी बदं राहत हो या दळणवळणाची आवँयकता, वाहतुक ची गैरसोय होवु 
नये यासाठ  व स. सदःय, नागर कांची मागणी ल ात घेता ता काळ GSB Material टाकवे लागले यामुळे GSB Material  या 
Quantity म ये वाढ झाली. 
 वर ल तपिशलानसुार झोन-ब अंतगत द ःतीचे कामे कर यात अली सदर कामाची मंजरु कमंत पये ु 80,67,907/- 
असुन ू य ात वर ल ूमाणे पये 91,95,442/- इतका खच होत असुन पये 11,27,359/- ने वाढ झाली आहे कामाची तातड  
ात घेता सदरचे काम देखभाल द ःतीसाठ  िनयु  कंऽाटदारु  ौ दा इले श कल इं जिनअ रंग कंपनी नांदेड यां याकडून क न 

घे यात आले आहे. 
 क रता या कामावर सुधार त अदंाजपऽक पये 91,95,359/- या र कमेस सुधार त ूशास कय व आथ क मा यता 
ूदान क न वाढ व र कम पये 11,27,359/- अदा कर यास मा यता दे यासाठ  ूःताव मनपा ःथायी सिमती या सभे समोर 
मा यतेःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं. 02     ठराव 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ-ब  म ये वा षक देखभाल द ःती करणेु  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ-ब अतंगत सालसन 2016-17 या वषात गणेश उ सव, दगा महो सव ु
जयंती, पु यितथी, ईद, दसरा, दवाळ  इ याद  सणािनिम  मु य व अतंगत रःते द ःती क रता देखभाल द ःतीचे पये ु ु 80.68 
ल  चे कामास िन वदा ू बया हाती घे यात येवुन कंऽाटदार ौ दा इले श कल इं जिनअर ंग कंपनी नांदेड यांची असुन ती 
अदंाजपऽक दरापे ा 0.28% कमी दराने कायारंभ आदेश जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/6429/2016 दनांक 16.08.2016 अ वये 
आदेश दे यात आले आहे. 
 ेऽ-ब अतंगत वषभरात गणपती उ सव, दगादेवी उ सवु , ईद, जयंती इ याद  िनिम  झोन अतंगत क या रः यावर 
GSB, मु म, कंवा 6 एमएम आवँयकतेनुसार टाकुन रःते द ःती कर यात आलीु .  पावसाळया या काळात पुर स ंय 
प रःथीतीम ये ौावःतीनगर, बाबानगर, शाहनगरु , िशवनगर भागात शॅ टर, जेसीबी मशीन लाव यात आली शहरातील असना 
नद  घाट सांगवी या ठक◌ाणी पुर आ याने नद  घाटा या लगतची माती वाहन गेली् ु .  यामुळे येथे असलेला बंधारा माती इं दरा 
गांधी मैदानात टाक यात आली होती व देखभाल द ःती या कामा मधुन जेसीबी मशीन लावुु न नद  काठ भर यात आला. 
 ू य  काम करत असतांना कांह  बाबीं या प रमानात खालील दश व यामुळे वाढ झालेली आहे. 
I.No. Qty as 

per 
estimate 

Description of Item Rate (In 
Rs) 

Unit Amount (In 
Rs) 

Qty as 
executed 

Rate as 
estimate 

Amount 

02 850.00 Supplying & preading hard murum / kankar at 
the road side, including conveying and 
stacking etc. complete as directed by 
Engineer in charge Spec. No. Rd.23 Page 
No. 202 DSR I.No. 566 P.No. 124 

691.44 Cum 587724.00 477.65 691.44 330266.32 

03 100.00 Providing and laying granular sub base (GSB 
1 structural layer conforming etc.) 

1981.95 Cum 198195.00 1581.97 1981.95 315385.44 

05 357.00 Supplying 40 mm & spreading trap / granite / 
quartzite / gneiss stone size metal at the road 
side, including conveying and stacking etc. 
complete as directed by Engineer in charge. 
(including blasting) Spec. No. Rd.22 P.No. 
201, DSR I.No.564 P.No.124 

1062.84 Cum 379433.88 30.58 1062.84 32497.40 

52 100.00 Providing & fixing RCC chamber with frame 
in line & level at site etc. 

4000.00 No. 400000.00 10.00 4000.00 40000.00 

53 12.00 Supplying Hydra crane on eve of Shri 
Visharjan & Durga visharjan at river in nwcmc 
area etc. 

70000.00 Day 840000.00 12.00 70000.00 840000.00 

54 650 Supplying & fixing wooden baricating 3m c/c 
with 2m vertical wooden ballies and 3nos 
horizontal wooden ballies tied with jhut rope 
etc on eve of shri visharjan & Durga visharjan 
hallabol in nwcmc area etc. 

200.00 Rgm 130000.00 1160.00 200.00 232000.00 

58 45.00 Supplying tractor for convening material in 
nwcmc area etc. 

2400.00 Day 108000.00 560.00 2400.00 1344000.00 

59 5.00 Supplying power roller for compaction 
material in nwcmc area etc. 

3255.00 Day 16275.00 18.00 3255.00 58590.00 

64 10.00 Providing & fixing name board in granite 
stone at site etc. 

14000.00 No. 140000.00 1.00 14000.00 14000.00 

65 5.00 Providing & fixing M S board at site etc. 11102.44 Sqm 55512.20 2.00 11102.44 22204.88 
68 22.00 Supplying tractor breaking machine for 

breaking cc work in nwcmc area etc. 
600.00 Hour 13200.00 72.00 600.00 32200.00 

71 600.00 Supplying 6mm trap granite quartzite gneiss 
stone metal etc,. 

954.35 Cum 572610.00 3251.74 954.35 3103298.07 

     3440950.00  TOTAL 9195442.10 
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 पावसामुळे मु मा या पाणी साच याने खदानी बदं राहत हो या दळणवळणाची आवँयकता, वाहतुक ची गैरसोय होवु 
नये यासाठ  व स. सदःय, नागर कांची मागणी ल ात घेता ता काळ GSB Material टाकवे लागले यामुळे GSB Material  या 
Quantity म ये वाढ झाली. 
 वर ल तपिशलानसुार झोन-ब अंतगत द ःतीचे कामे कर यात अली सदर कामाची मंजरु कमंत पये ु 80,67,907/- 
असुन ू य ात वर ल ूमाणे पये 91,95,442/- इतका खच होत असुन पये 11,27,359/- ने वाढ झाली आहे कामाची तातड  
ात घेता सदरचे काम देखभाल द ःतीसाठ  िनयु  कंऽाटदारु  ौ दा इले श कल इं जिनअ रंग कंपनी नांदेड यां याकडून क न 

घे यात आले आहे. 
 क रता या कामावर सुधार त अदंाजपऽक पये 91,95,359/- या र कमेस सुधार त ूशास कय व आथ क मा यता 
ूदान क न वाढ व र कम पये 11,27,359/- अदा कर यास कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

वषय बं. 03 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीतील सावजिनक पथ द यांचे दैनं दन देखभाल व द ःती व पथ दवे दैनं दन ु
चालु बंद कर याचे काम ःथायी सिमती ठराव बं. 166 दनांक 27.11.2015 या मा यतेने कायारंभ आदेश बं. उपअिभ/11758/ 
2015-16 दनांक 10.12.2015 अ वये ितन वषासाठ  मे. सोनु इले श क स नागपूर यांना दे यात आले होते व सदर कामाची 
मुदत दनांक 09.12.18 रोजी संपली अस याने व या कामासाठ  न वन कंऽाटदाराची नेमणुक करणेसाठ  िन वदा ू बया चालु 
अस याने मे. सोनु इले श क स नागपूर यांना मुदतवाढ आदेश बं. मनपा/ वधतु/12354/2018-19 अ वये द. 10.12.2018 ते 
09.01.2019 पयत एक म ह यासाठ  मंजरु दरानुसार मुदतवाढ दे यात आले होते व तदनंतर संबंधीतांना मुदतवाढ आदेश बं. 
मनपा/ वधतु/14432/2018-19 दनांक 07.01.2019 अ वये दनांक 10.01.2019 ते 09.02.2019 पयत तीय मुदतवाढ 
दे यात आले असता संबंधीतानंा सदर ल मुदतवाढ आदेश न घेता दनांक 09.02.2019 रोजी काम बंद केले अस यामुळे 
शहरातील बंद पथ द याचें तबार  वेळेवर िनपटारा करणेसाठ  व सावजिनक पथ दवे बंद राहणार अस याने शहरातील कायदा व 
सु यवःथेचे ू  िनमाण होणार अस याने नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलके या ह ीतील सावजिनक पथ द यांचे दैनं दन 
देखभाल व द ःती व पथ दवे दैनं दन चालू बंद कर याचे काम माु . ःथायी सिमती ठराव बं. 166 व कायारंभ आदेश बं. उपअिभ 
/ वधुत/11728/2015-16 दनांक 10.12.2015 अ वये मंजरु दरानुसार मे. एिशयन इले श कल कॉ शॅ टर नांदेड यांना राःत 
प दतीने कायारंभ आदेश बं. मनपा/ वधुत/14648/2018-19 दनांक 10.01.2019 अ वये दे यात आले असता या कामासाठ  
न वन खाजगी कंऽाटदार यांची नेमणुक होईपयत हणजे संबंधीतांनी सदर ल काम दनांक 10.01.2019 ते दनांक 19.02.2019 
पयत एकूण 41 पूण क न या कामासाठ  यांनी मंजरु दरानुसार पये 17,27,084/- दनांक 22.02.2019 ची देयक सादर केले 
आहे. 
   संबंधीतांचे देयक अदा करावयाचे अस याने या कामास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 या अनुसूची (ड)  
ूकरण-5 कलम 2 अ वये काय र ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करणेसाठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर 
सादर. 
सभापती ूशासनाने काय र ूशास कय आथ क मा यतेचा ूःताव सादर केलेला असुन यास मा यता 

दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 03     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीतील सावजिनक पथ द यांचे दैनं दन देखभाल व द ःती व पथ दवे दैनं दन ु
चालु बंद कर याचे काम ःथायी सिमती ठराव बं. 166 दनांक 27.11.2015 या मा यतेने कायारंभ आदेश बं. उपअिभ/11758/ 
2015-16 दनांक 10.12.2015 अ वये ितन वषासाठ  मे. सोनु इले श क स नागपूर यांना दे यात आले होते व सदर कामाची 
मुदत दनांक 09.12.18 रोजी संपली अस याने व या कामासाठ  न वन कंऽाटदाराची नेमणुक करणेसाठ  िन वदा ू बया चालु 
अस याने मे. सोनु इले श क स नागपूर यांना मुदतवाढ आदेश बं. मनपा/ वधतु/12354/2018-19 अ वये द. 10.12.2018 ते 
09.01.2019 पयत एक म ह यासाठ  मंजरु दरानुसार मुदतवाढ दे यात आले होते व तदनंतर संबंधीतांना मुदतवाढ आदेश बं. 
मनपा/ वधतु/14432/2018-19 दनांक 07.01.2019 अ वये दनांक 10.01.2019 ते 09.02.2019 पयत तीय मुदतवाढ 
दे यात आले असता संबंधीतानंा सदर ल मुदतवाढ आदेश न घेता दनांक 09.02.2019 रोजी काम बंद केले अस यामुळे 
शहरातील बंद पथ द याचें तबार  वेळेवर िनपटारा करणेसाठ  व सावजिनक पथ दवे बंद राहणार अस याने शहरातील कायदा व 
सु यवःथेचे ू  िनमाण होणार अस याने नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलके या ह ीतील सावजिनक पथ द यांचे दैनं दन 
देखभाल व द ःती व पथ दवे दैनं दन चाु लू बंद कर याचे काम मा. ःथायी सिमती ठराव बं. 166 व कायारंभ आदेश बं. उपअिभ 
/ वधुत/11728/2015-16 दनांक 10.12.2015 अ वये मंजरु दरानुसार मे. एिशयन इले श कल कॉ शॅ टर नांदेड यांना राःत 
प दतीने कायारंभ आदेश बं. मनपा/ वधुत/14648/2018-19 दनांक 10.01.2019 अ वये दे यात आले असता या कामासाठ  
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 न वन खाजगी कंऽाटदार यांची नेमणुक होईपयत हणजे संबंधीतांनी सदर ल काम दनांक 10.01.2019 ते दनांक 19.02.2019 
पयत एकूण 41 पूण क न या कामासाठ  यांनी मंजरु दरानुसार पये 17,27,084/- दनांक 22.02.2019 ची देयक सादर केले 
आहे. 
   संबंधीताचें देयक अदा करावयाचे अस याने या कामास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 या अनुसूची (ड)  
ूकरण-5 कलम 2 अ वये काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व 
हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 04      
 वषय :- ौी शांताराम सगणे जलतर णका येथील डे टाई स व जलतर णकेतील टाई स न याने बस वणे या वाढ व  

                कामास अित र  बाबीसह मा यता देणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ौी शांताराम सगणे जलतर णका येथील डेक टाई स व जलत रणकेतील 
टाई स न याने बस वणेचे काम स ःथतीत ूगतीपथावर असुन जलतर णका तलावातील तसेच Decl Area प रसरातील  

अ ःत वातील नाद ःत टाई स अदंाजपऽकातील तरतुद नुसार पुणपणे काढन टाक या आहेत सदर टाई स काढन टाक याू ु नंतर 
खालील बाबी िनदशनास आ या आहेत. 
1- टाई स काढ यानंतर आरसीसी पडद चा पृ भाग समतल नसनु ब-याच ूमाणावर आत-बाहेर आहे. 
2- सदर पडद या काँबेटची तपासणी केली असता पडद चे काँबेट कांह  भागात नाद ःती झा याचे दसुन येतेु . 
3- जलतर णका तलावा या बेड ःलॅ   जवळपास 150 ठकाणी नाद ःत अस यामुळे सदर भागातुन पाणी पाझरत आहेु . 
4- तलावा या बाजनेु अ ःत वात असलेली Gutter ची फरशी बदल यासाठ  यावर ल ःलॅब तोडणे आवँयक आहे. 
5- तलावातील मु य Gutter कांह  ठकाणी नाद ःत झा याने याचीह  Strengthening करणे आवँयक आहे. 
6- पडतीचा पृ भाग समतल कर यासाठ  Water Proof साह य वाप न िगलावा करणे आवँयक आहे. 
7- तलावातील काँबेटची Strengthening कर यासाठ  Chemical Grouting करणे आवँयक आहे.  तसेच जलतरणीके या 

Clorine यु  पा याचा प रणाम होऊ नये यासाठ  U.V. Coating करणे आवँयक आहे. 
8- सदर तलावाचे देखभालीचे काम ू य  बांधकामानंतर ूथमच होत आहे यामुळे वर ल बाबी हाती घेत यास तलावाचे 

आयुंयमान वाढणार आहे या बाबी हाती घेणे आवँयक आहेत. 
9- रा य दरसुची म ये Swimming Tiles चा अतंभाव नस यामुळे दरसुचीतील िसरॅिमक टाइ स IS/15622/2006 (Group 

D II A) नुसार व जाड  7 ते 8 मी.मी. यानसुार ठेव यात आली होती.  तथा प सदर Standard ूमाणे फरशी 
बाजारपेठेत उपल ध नाह .  याक रता Swimming Tiles साठ  यो य टाई सची बाजारपेठेत चाचणी केली असता 
Jhonson कंपनीची टाई स एकमेव अस यामुळे वबे याकडुन दरपऽक तसेच नमुने माग व यात आले संबधीतांनी सदर 
फरशीचे Test Reports सादर केले आहेत.  बाजारपेठे उपल ध इतर नमु याशी तुलना कर या या ीने सदरचे नमुने 
गुणव ा तपासणीसाठ  शासक य तऽंिनकेतन येथे पाठ व यात आले आहे. 

10- Jonson कंपनीची टाई स एकमेव Swiming Tiles अस यामुळे ूा  दरपऽकानुसार दर व ेषण कर यात आले आहे. 
11- सदर जलतरणीकेचे काम अ याधुिनक प दतीने व गुणव ा पुवक क या या ीने तसेच अ ःत वातील टाई स 

काढ यानंतर काँबेटची गुणव ा व पा याची गळती समजणार अस यामुळे वर ल तपशलानुसार अदंाजपऽकातील कांह ह  
बाबी कमी क न अित र  बाबी हाती घेणे आवँयक आहे. 

12- जलतर णका तलावालगत असले या डाय ह ग बोडची स ःथती ल ात घेता सदर डाय ह ंग बोडची मता तपासणी 
करणे आवँयक अस यामुळे ःश चरल अिभयंता यांचेकडून मता तपासणी कर यसात आली आहे.  ूा  
अहवालानुसार डाय ह ंग बोड मोठया ूमाणावर ितमसत झा यामळेु तोडणे आवँयक आहे. 

 वर ल तपशलानसुार खालील अित र  बाबी हाती घेणे आवँयक आहे. 
a) Johnson swimming tiles पुरवठा क न बस वणे 

b) Chemical Grouting करणे 

c) Diving Board तोड यासाठ  Rich Mix Concrete Removing 

d) िगलावा – 20 mm thick 

e) अ ःत वातील एम.एस. रेिलगं पणुपणे सड यामळेु न वन एस.एस रेिलंग बस वणे. 
f) तलावा या िभंतीना U.V. Coating करणे 

g) आर.सी.सी. बम एम-20 

सदर कामाचे मळु मंजरु अदंाजपऽक पये 76,67,200/- चे असुन वर ल अित र  बाबीमुळे अदंाजपऽक य कमंती 
म ये पये 25,48,500/- ची वाढ होत आहे.  यानुसार कामाची एकूण पये 1,02,15,700/- होत आहे. 
 
 



(6) 
क रता सदर वाढ व र कम पये 25,48,500/- यासह वर नमुद अित र  07 बाबी या मा यतेसाठ  ूःताव मनपा 

ःथायी सिमती या सभेपुढे सादर. 
राजेश य नम   वाढ व ूःतावाची र कम 25 ल  पये आहे ह  र कम खुप मोठ  आहे. आ ह  एक काम सांगतो 

ते काम होत नाह . ूशासनाचे 25 ल ा या कामास कशी मंजरू  दयावी हे सांगावे. तसेच 
इःट मेटम ये काय नमुद करावे आपणास कसे कळाले नाह . ग लीम ये आ हाला एक कामे होत 
नाह . 

कायकार  अिभयतंा(सांबा व)  जलतरणीकेचे अदंाजपऽक तयार करते वेळ  जलतरणीकेत पाणी होते. 
भानुिसहं रावत   हा वषय पास क न टाका. मी एक वषय ठेवला होता यास केवळ 4 ल  पये खच येणार होता, 

ते काम आता पयत काम पुण झाले नाह  याचा खुलासा करावा. 
अ दल रिशदु /अ दल लतीफु   एक फाईल कती वेळ जावी याचे काह  बंधन असले पाह जे कतीह  वेळा संिचका ह  द ता सिमती 

कडे जात आहे. जाःत वेळ संिचका गे यामुळे कामे होतांना दसत नाह त. 
राजेश य नम   आपण जे काम सुच वतो या कामाचे काय. यां यासाठ  आपण मा यता देतो, या वेळ  आयु  

येतील या वेळ  आपले कामे झाली पाह जे.सव सदःय िमळन आयु ाकडे जावून आप या संिचका ू
या मंजरू क न यावे असे मला वाटते. 

कायकार  अिभयतंा साबां व ौी शांताराम सगणे जलतर णका येथे डे टाई स व जलतर णकेतील टाई स न याने बस व यासाठ  
वाढ व कामास अित र  बाब या खचास मा यता दे याचा ूःताव सादर केलेला असुन तसेच  
सदरचे काम हे अिंतम होई पयत लागणा-या खचास मा यता दे यात यावी जेणे क न जलतर णका 
हा जनुी अस याने सदरचे काम बंद पडणार नाह  अशी वनंती आहे. 

सभापती कायकार  अिभयंता सावजिनक बांधकाम वभाग यांनी सुच व यानुसार मनपाके या जलतर णकेचा 
वाढ व कामास व सदरचे काम अतंीम होईल पयत लागणा-या खचास मा यता दे याबाबत वनंती 
केलेली अस याने यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 04     ठराव 
 वषय :- ौी शांताराम सगणे जलतर णका येथील डे टाई स व जलतर णकेतील टाई स न याने बस वणे या वाढ व  

                कामास अित र  बाबीसह मा यता देणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ौी शांताराम सगणे जलतर णका येथील डेक टाई स व जलत रणकेतील 
टाई स न याने बस वणेचे काम स ःथतीत ूगतीपथावर असुन जलतर णका तलावातील तसेच Decl Area प रसरातील  

अ ःत वातील नाद ःत टाई स अदंाजपऽकातील तरतुद नुसार पुणपणे काढन टाक या आहेत सदर टाई स काढन टाक यानंतर ू ु
खालील बाबी िनदशनास आ या आहेत. 
1- टाई स काढ यानंतर आरसीसी पडद चा पृ भाग समतल नसनु ब-याच ूमाणावर आत-बाहेर आहे. 
2- सदर पडद या काँबेटची तपासणी केली असता पडद चे काँबेट कांह  भागात नाद ःती झा याचे दसुन येतेु . 
3- जलतर णका तलावा या बेड ःलॅ   जवळपास 150 ठकाणी नाद ःत अस यामुळे सदर भागातुन पाु णी पाझरत आहे. 
4- तलावा या बाजनेु अ ःत वात असलेली Gutter ची फरशी बदल यासाठ  यावर ल ःलॅब तोडणे आवँयक आहे. 
5- तलावातील मु य Gutter कांह  ठकाणी नाद ःत झा याने याचीह  Strengthening करणे आवँयक आहे. 
6- पडतीचा पृ भाग समतल कर यासाठ  Water Proof साह य वाप न िगलावा करणे आवँयक आहे. 
7- तलावातील काँबेटची Strengthening कर यासाठ  Chemical Grouting करणे आवँयक आहे.  तसेच जलतरणीके या 

Clorine यु  पा याचा प रणाम होऊ नये यासाठ  U.V. Coating करणे आवँयक आहे. 
8- सदर तलावाचे देखभालीचे काम ू य  बांधकामानंतर ूथमच होत आहे यामुळे वर ल बाबी हाती घेत यास तलावाचे 

आयुंयमान वाढणार आहे या बाबी हाती घेणे आवँयक आहेत. 
9- रा य दरसुची म ये Swimming Tiles चा अतंभाव नस यामुळे दरसुचीतील िसरॅिमक टाइ स IS/15622/2006 (Group 

D II A) नुसार व जाड  7 ते 8 मी.मी. यानसुार ठेव यात आली होती.  तथा प सदर Standard ूमाणे फरशी 
बाजारपेठेत उपल ध नाह .  याक रता Swimming Tiles साठ  यो य टाई सची बाजारपेठेत चाचणी केली असता 
Jhonson कंपनीची टाई स एकमेव अस यामुळे वबे याकडुन दरपऽक तसेच नमुने माग व यात आले संबधीतांनी सदर 
फरशीचे Test Reports सादर केले आहेत.  बाजारपेठे उपल ध इतर नमु याशी तुलना कर या या ीने सदरचे नमुने 
गुणव ा तपासणीसाठ  शासक य तंऽिनकेतन येथे पाठ व यात आले आहे. 

10- Jonson कंपनीची टाई स एकमेव Swiming Tiles अस यामुळे ूा  दरपऽकानुसार दर व ेषण कर यात आले आहे. 
11- सदर जलतरणीकेचे काम अ याधुिनक प दतीने व गुणव ा पुवक क या या ीने तसेच अ ःत वातील टाई स 

काढ यानंतर काँबेटची गुणव ा व पा याची गळती समजणार अस यामुळे वर ल तपशलानुसार अदंाजपऽकातील कांह ह  
बाबी कमी क न अित र  बाबी हाती घेणे आवँयक आहे. 
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12- जलतर णका तलावालगत असले या डाय ह ग बोडची स ःथती ल ात घेता सदर डाय ह ंग बोडची मता तपासणी 

करणे आवँयक अस यामुळे ःश चरल अिभयंता यांचेकडून मता तपासणी कर यसात आली आहे.  ूा  
अहवालानुसार डाय ह ंग बोड मोठया ूमाणावर ितमसत झा यामळेु तोडणे आवँयक आहे. 

 वर ल तपशलानसुार खालील अित र  बाबी हाती घेणे आवँयक आहे. 
h) Johnson swimming tiles पुरवठा क न बस वणे 

i) Chemical Grouting करणे 

j) Diving Board तोड यासाठ  Rich Mix Concrete Removing 

k) िगलावा – 20 mm thick 

l) अ ःत वातील एम.एस. रेिलगं पणुपणे सड यामळेु न वन एस.एस रेिलंग बस वणे. 
m) तलावा या िभंतीना U.V. Coating करणे 

n) आर.सी.सी. बम एम-20 

सदर कामाचे मळु मंजरु अदंाजपऽक पये 76,67,200/- चे असुन वर ल अित र  बाबीमुळे अदंाजपऽक य कमंती 
म ये पये 25,48,500/- ची वाढ होत आहे.  यानुसार कामाची एकूण पये 1,02,15,700/- होत आहे. सदर वाढ व र कम 
पये 25,48,500/- यासह वर नमुद अित र  07 बाबीस व काम अिंतम होई पयत लागणा-या खचास ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 05      
       वषय :-  नावाशमनपा ह ीत आय.ट .आय समोर महा मा फुले व सा वऽीबाई फुले पुतळा प रसराचे सुशोिभकरण करणे 
 नावाशमनपा ह ीत आय.ट .आय. समोर महा मा फुले व सा वऽीबाई फुले पुतळा प रसराचे सुशोिभकरण करणेसाठ  
पये 55,45,000/- चे कामास कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/3152/2018 दनाकं 06.06.2018 अ वये मा यता 
झा या ूमाणे िन वदा ू बया हाती घे यात येवुन कंऽाटार बी.जी. भाःकरे नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 0.99% कमी 
दराची िन वदा मंजरु क न कायारंभ आदेश जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/7425/2018 दनांक 28.08.2018 अ वये दे यात आले 
आहे. महा मा फुले व सा वऽीबाई फुले यां या पुतळा प रसराचे सुशािभकरण कामा अतंगत वाढ व Columns, Beams B.B. 
Masonary work, Concrete walls, Mural Boxes, Plastering, Colouring, Railings, Clay Filling for Plantation, Patch work, 
Painting Foot, Paths इ याद  कामात वाढ झा यामुळे यानुसार बांधकाम करणेसाठ  सुधार त अदंाजपऽक सालसन 217-18 
नुसार तयार केले असुन किन  अिभयंता व उप अिभयंता यां या अहवालानुसार याम ये पये 8,44,698/- ची वाढ होत आहे. 
 क रता सदर कामाची मंजरु कमंत . 55,45,000/- + वाढ व कमंत पये 8,44,698/- = 63,89,698/- साठ  
सुधार त ूशास कय व आथ क मा यता ूदान क न वाढ व काम पये 8,44,698/- या मा यतेःतव मनपा ःथायी सिमती या 
सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं. 05     ठराव 
       वषय :-  नावाशमनपा ह ीत आय.ट .आय समोर महा मा फुले व सा वऽीबाई फुले पुतळा प रसराचे सुशोिभकरण करणे 
 नावाशमनपा ह ीत आय.ट .आय. समोर महा मा फुले व सा वऽीबाई फुले पुतळा प रसराचे सुशोिभकरण करणेसाठ  
पये 55,45,000/- चे कामास कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/3152/2018 दनाकं 06.06.2018 अ वये मा यता 
झा या ूमाणे िन वदा ू बया हाती घे यात येवुन कंऽाटार बी.जी. भाःकरे नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 0.99% कमी 
दराची िन वदा मंजरु क न कायारंभ आदेश जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/7425/2018 दनांक 28.08.2018 अ वये दे यात आले 
आहे. 
 महा मा फुले व सा वऽीबाई फुले यां या पुतळा प रसराचे सुशािभकरण कामा अंतगत वाढ व Columns, Beams B.B. 
Masonary work, Concrete walls, Mural Boxes, Plastering, Colouring, Railings, Clay Filling for Plantation, Patch work, 
Painting Foot, Paths इ याद  कामात वाढ झा यामुळे यानुसार बांधकाम करणेसाठ  सुधार त अदंाजपऽक सालसन 217-18 
नुसार तयार केले असुन किन  अिभयंता व उप अिभयंता यां या अहवालानुसार याम ये पये 8,44,698/- ची वाढ होत आहे. 
 क रता सदर कामाची मंजरु कमंत . 55,45,000/- + वाढ व कमंत पये 8,44,698/- = 63,89,698/- साठ  
सुधार त ूशास कय व आथ क मा यता ूदान कर यास मा यता दे यात येते तसेच वाढ व काम पये 8,44,698/- ला ह 
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 06 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 17 अतंगत पावडेवाड  नाका भागात राजौी शाह ु  

                 महाराज यां या पुतळयाची ःथापना व प रसर सुशोिभकरण करणे 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 17 अतंगत पावडेवाड  नाका भागात राजौी शाह महाराज यां या पुतळयाची ःथापना व ु
प रसर सुशोिभकरण करणेसाठ  पये 1,10,73,046/- चे कामास कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/17730/2017  
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दनांक 27.03.2017अ वये मा यता झा या ूमाणे िन वदा ू बया हाती घे यात येवुन कंऽाटदार िशवाजी नामदेवराव इंगळे नांदेड 
यांची अदंाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु क न कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/4076/2017 दनांक 22.06.2017 
अ वये कायारंभ आदेश दे यात आले. 
 स लागार फोरशेस अडवायजर  स वसेस यांनी दनांक 01.03.2019 रोजी पऽ देवुन पावडेवाड  नाका भागात राजौी शाह ु
महाराज यां या पुतळयाची ःथापना व प रसर सशुोिभकरण करणे या कामाचे अित र  बाबीचे तसेच अदंाजपऽक य र कमे पे ा 
वाढ व र कम पये 16,75,200/- चे अदंाजपऽक अित र  बाबींसह मा यतेसाठ  सादर केले आहे.  अदंाजपऽकात सदर कामा या 
प रसरात पाणी पुरवठा कर या या ीने वंधन वह र, कमान व चबुत-यासाठ  Texture Plaster प ट  यासह बोड बस वणे, जनेु 
लाःटर व वट बांधकाम काढणे यासह सुधार त अदंाजपऽक सालसन 2017-18 नुसार तयार क न सदर कामे असुन यानुसार 
पये 16,75,200/- ची वाढ होत आहे. 

 क रता सदर कामाची मंजरु कमंत पये 1,10,73,046/- + वाढ व कमंत पये 16,75,200/- असे एकूण पये 
1,27,48,246/- साठ  सुधार त ूशास कय व आथ क मा यता ूदान क न वाढ व काम पये 16,75,200/- यास अित र  
बाबीसह मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
योती क याणकर वःतुसेवा कर मजंरु कमंत व वाढ व र कमेवर लागु क न संबधंीतांचे देयक अदाई कर यात यावी 

अशी द ःती क न मा यता दे यात यावीु .  

सभापती ौीमती योती क याणकर यांनी सुच व यानसुार द ःती ूःतावासह ु ूशासनाने सादर केले या 
ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 06     ठराव 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 17 अतंगत पावडेवाड  नाका भागात राजौी शाह ु  

                 महाराज यां या पुतळयाची ःथापना व प रसर सुशोिभकरण करणे 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 17 अतंगत पावडेवाड  नाका भागात राजौी शाह महाराज यां या पुतळयाची ःथापना व ु
प रसर सुशोिभकरण करणेसाठ  पये 1,10,73,046/- चे कामास कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/17730/2017 
दनांक 27.03.2017अ वये मा यता झा या ूमाणे िन वदा ू बया हाती घे यात येवुन कंऽाटदार िशवाजी नामदेवराव इंगळे नांदेड 
यांची अदंाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु क न कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/4076/2017 दनांक 22.06.2017 
अ वये कायारंभ आदेश दे यात आले. 
 स लागार फोरशेस अडवायजर  स वसेस यांनी दनांक 01.03.2019 रोजी पऽ देवुन पावडेवाड  नाका भागात राजौी शाह ु
महाराज यां या पुतळयाची ःथापना व प रसर सशुोिभकरण करणे या कामाचे अित र  बाबीचे तसेच अदंाजपऽक य र कमे पे ा 
वाढ व र कम पये 16,75,200/- चे अदंाजपऽक अित र  बाबींसह मा यतेसाठ  सादर केले आहे.  अदंाजपऽकात सदर कामा या 
प रसरात पाणी पुरवठा कर या या ीने वंधन वह र, कमान व चबुत-यासाठ  Texture Plaster प ट  यासह बोड बस वणे, जनेु 
लाःटर व वट बांधकाम काढणे यासह सुधार त अदंाजपऽक सालसन 2017-18 नुसार तयार क न सदर कामे असुन यानुसार 
पये 16,75,200/- ची वाढ होत आहे. 

 क रता सदर कामाची मंजरु कमंत पये 1,10,73,046/- + वाढ व कमंत पये 16,75,200/- असे एकूण पये 
1,27,48,246/- साठ  सधुार त ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व वाढ व काम पये 16,75,200/- यास अित र  
बाबीसह वःतुसेवा कर मंजरु कमंत व वाढ व र कमेवर लागु क न संबंधीताचें देयक अदाई कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव या च सभेत कायम कर यात येतो.  

वषय बं. 07 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मु यइमारती मधील हाऊस कपींग कामा बाबतचे ई-िन वदा माग व यात आले 
असता ई-िन वदा ूापत झा यानसुार सदर ल संःथेचे िन वदा फायना सीयन बड उघड यात आली असता खालील ूमाणे आहे. 
अ.ब. िन वदा 

धारक 

िन वदा सं या िन वदा 
र कम 

सं या एकूण र कम इतर खच ूित महा 
िन वदा र कम 

01 मे. भारती 
असो. पुणे 

1) यवःथापक 

2) कुशलकामगार 
3) अकुशलकामगार 

14613 

13968 

13968 

01 
12 

13 

14613 

167616 

181584 

12105 
 

375918 

02 ओमसाई ःव. 
सं. नांदेड 

1) यवःथापक 

2) कुशलकामगार 
3) अकुशलकामगार 

11541 
11541 
11541 

01 
12 

13 

11541 
138492 

150033 

2200 
 

302266 

 तर  वर ल ूमाणे मे. भारती असो. पुणे यांची ूितमहा िन वदा र कम पये 3,75,918/- इतक  असुन ओम साई 
ःवयंरोजगार सुर ा  र क व इतर सेवापुरवठा स.सं. नांदेड याचंी िन वदा र कम पये 3,02,266/- सवात कमी िन वदा दाखल 
केलेली आहे यामुळे मनपा ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 
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मालम ा यवःथापक मु य इमारती मधील हाऊस कपींगचे काम सवात कमी दराचे आलेली िन वदा ओम साई 
ःवयंरोजगार सुर ा र क व इतर सेवापुरठा स. सं. नांदेड यांना सदर या दरावर पुढ ल 03 वषाचे 
कामे कर यासाठ  मा यता दे यात यावी 

सभापती मालम ा यवःथापक यांनी सचु व यानुसार उ  कंऽाटदारास पुढ ल 03 वषासाठ  मा यता दे यात 
येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 07     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मु यइमारती मधील हाऊस कपींग कामा बाबतचे ई-िन वदा माग व यात आले 
असता ई-िन वदा ूापत झा यानसुार सदर ल संःथेचे िन वदा फायना सीयन बड उघड यात आली असता खालील ूमाणे आहे. 
अ.ब. िन वदा 

धारक 

िन वदा सं या िन वदा 
र कम 

सं या एकूण र कम इतर खच ूित महा 
िन वदा र कम 

01 मे. भारती 
असो. पुणे 

1) यवःथापक 

2) कुशलकामगार 
3) अकुशलकामगार 

14613 

13968 

13968 

01 
12 

13 

14613 

167616 

181584 

12105 
 

375918 

02 ओमसाई ःव. 
सं. नांदेड 

1) यवःथापक 

2) कुशलकामगार 
3) अकुशलकामगार 

11541 
11541 
11541 

01 
12 

13 

11541 
138492 

150033 

2200 
 

302266 

 तर  वर ल ूमाणे मे. भारती असो. पुणे यांची ूितमहा िन वदा र कम पये 3,75,918/- इतक  असुन ओम साई 
ःवयंरोजगार सुर ा  र क व इतर सेवापुरवठा स.सं. नांदेड याचंी िन वदा र कम पये 3,02,266/- सवात कमी िन वदा मंजरु 
कर यात येते.  तसेच संबधंीत एज सीची मुदत संप यानंतर मु य इमारती मधील हाऊस कपींगवर वपर त प रणाम होवु नये व 
दगधी होवु नये यासाठ  संबंधीतास एज सीला ु पुढ ल 03 वषासाठ  काम दे यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.  08 

वषय :- सा ह यर  लोकशा हर अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका ूभाग बं. 10 गो वंदनगर भागात रा माता जजाऊ चौक ते कृंणा चौक पयत सी.सी. 
रःता करणे पये 38,55,000/- 

संदभ  :-  ूशास कय मा यता जा.बं. 2019/नपाू/टे-6/लो.अ.भा.स.ना.व./मनपा/िसआर-35 द. 22.02.2019 

 सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊसाठे नागर  वःती सुधार योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ूभाग 
बं. 10 गो वंदनगर भागात रा माता जजाऊ चौक ते कृंणा चौक पयत सी.सी. रःता करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय 
मा यता द यानसुार पये 38,55,000/- क रता ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/17128/2019 दनांक 25.02.19 
अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/ दैिनक तहेलका टाई स (उद)ु या वृ पऽात दनांक 26.02.2019 अ वये ई-टडर ंग  

सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द दनांक 28.05.19 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील 
ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 जनैब क सश शन नांदेड 0.20% कमी दर 
02 एस.एस. क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा जनैब क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽ कय दरापे ा 0.20% कमी दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  जनैब क सश शन नादेंड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 
0.20% कमी दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या िन वदा मंजरु या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 08     ठराव 

वषय :- सा ह यर  लोकशा हर अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका ूभाग बं. 10 गो वंदनगर भागात रा माता जजाऊ चौक ते कृंणा चौक पयत सी.सी. 
रःता करणे पये 38,55,000/- 

संदभ  :-  ूशास कय मा यता जा.बं. 2019/नपाू/टे-6/लो.अ.भा.स.ना.व./मनपा/िसआर-35 द. 22.02.2019 

 सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊसाठे नागर  वःती सुधार योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ूभाग 
बं. 10 गो वंदनगर भागात रा माता जजाऊ चौक ते कृंणा चौक पयत सी.सी. रःता करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय  
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मा यता द यानसुार पये 38,55,000/- क रता ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/17128/2019 दनांक 25.02.19 
अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/ दैिनक तहेलका टाई स (उद)ु या वृ पऽात दनांक 26.02.2019 अ वये ई-टडर ंग  

सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द दनांक 28.05.19 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील 
ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 जनैब क सश शन नांदेड 0.20% कमी दर 
02 एस.एस. क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा जनैब क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽ कय दरापे ा 0.20% कमी दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  जनैब क सश शन नादेंड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 
0.20% कमी दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
वषय बं. 09 

वषय :-  महानगरपािलका ेऽात मुलभुत सोयी सु वधां या वकासासाठ  वशेष तरतुद योजने अतंगत नावाशमनपा 
ह ीत ूभाग बं. 20 म ये डॉ. मुंदडा ते पंचिशल बौ द वहार ते हडको-400 मी. लांब व 09 मी. ं द 
िस.िस. रःता करणे ( पये 60,00,000/-) 

 “ महानगरपािलका ेऽात मुलभुत सोयी सु वधां या वकासासाठ  वशेष तरतुद “ योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत 
ूभाग बं. 20 म ये डॉ. मुंदडा ते पंचिशल बौ द वहार हडको-400 मी. लांब व 09 मी. ं द सी.सी. रःता करणेसाठ  ूशास कय 
व आथ क मा यता द यानुसार पये 60,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/17702/2019 
दनांक 07.03.2019 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य) / दैिनक रप लीक गाड या 
वृ पऽात दनांक 08.03.2019 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  
झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 04.06.2019 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. ू वण क सश शन नांदेड 1.10% कमी दर 
02 ौी पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 15.50% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. ू वण क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजऽक य दरापे ा 1.10% कमी दराची आहे. 
 क रता सदर कामासाठ  मे. ू वण क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक य दरापे ा 1.10% कमी दराची िन वदा 
मंजरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर 
सभापती ूशासनाने सादर केले या िन वदा मंजरु चा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 09     ठराव 

वषय :-  महानगरपािलका ेऽात मुलभुत सोयी सु वधां या वकासासाठ  वशेष तरतुद योजने अतंगत नावाशमनपा 
ह ीत ूभाग बं. 20 म ये डॉ. मुंदडा ते पंचिशल बौ द वहार ते हडको-400 मी. लांब व 09 मी. ं द 
िस.िस. रःता करणे ( पये 60,00,000/-) 

 “ महानगरपािलका ेऽात मुलभुत सोयी सु वधां या वकासासाठ  वशेष तरतुद “ योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत 
ूभाग बं. 20 म ये डॉ. मुंदडा ते पंचिशल बौ द वहार हडको-400 मी. लांब व 09 मी. ं द सी.सी. रःता करणेसाठ  ूशास कय 
व आथ क मा यता द यानुसार पये 60,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/17702/2019 
दनांक 07.03.2019 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य) / दैिनक रप लीक गाड या 
वृ पऽात दनांक 08.03.2019 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  
झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 04.06.2019 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. ू वण क सश शन नांदेड 1.10% कमी दर 
02 ौी पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 15.50% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. ू वण क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजऽक य दरापे ा 1.10% कमी दराची आहे. 
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 क रता सदर कामासाठ  मे. ू वण क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 1.10% कमी दराची िन वदा ह 
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 10 

वषय :-  महानगरपािलका ेऽात मुलभुत सोयी सु वधां या वकासासाठ  वशेष तरतुद योजना अतंगत नावाशमनपा 
ह ीत ूभाग बं. 20 म ये ौी असार  पाट ल घोगरे यांचे घर ते ब.एच.एम.एस कॉलेज पयत िस.िस. 
रःता करणे ( पये 60,00,000/-) 

 महानगरपािलका ेऽात मुलभुत सोयी सु वधां या वकासासाठ  वशेष तरतुद  योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग 
बं. 20 म ये ौी असार  पाट ल घोगरे याचें घर ते ब.एच.एम.एस कॉलेज पयत िस.िस. रःता करणेसाठ  ूशास कय व आथ क 
मा यता द यानसुार पये 60,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/17702/2019 दनांक 07.03.2019 
अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक रप लीकन गाड या वृ पऽात दनांक 
08.03.2019 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  झा या.  ूा  
िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 04.06.2019 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. ू वण क सश शन नांदेड 1.10% कमी दर 
02 ौी पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 15.72% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. ू वण क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽ कय दरापे ा 1.10% कमी दराची आहे. 
 क रता सदर कामासाठ  मे. ू वण क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक य दरापे ा 1.10% कमी दराची िन वदा 
मंजरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 10     ठराव 

वषय :-  महानगरपािलका ेऽात मुलभुत सोयी सु वधां या वकासासाठ  वशेष तरतुद योजना अतंगत नावाशमनपा 
ह ीत ूभाग बं. 20 म ये ौी असार  पाट ल घोगरे यांचे घर ते ब.एच.एम.एस कॉलेज पयत िस.िस. 
रःता करणे ( पये 60,00,000/-) 

 महानगरपािलका ेऽात मुलभुत सोयी सु वधां या वकासासाठ  वशेष तरतुद  योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग 
बं. 20 म ये ौी असार  पाट ल घोगरे याचें घर ते ब.एच.एम.एस कॉलेज पयत िस.िस. रःता करणेसाठ  ूशास कय व आथ क 
मा यता द यानसुार पये 60,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/17702/2019 दनांक 07.03.2019 
अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक रप लीकन गाड या वृ पऽात दनांक 
08.03.2019 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  झा या.  ूा  
िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 04.06.2019 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. ू वण क सश शन नांदेड 1.10% कमी दर 
02 ौी पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 15.72% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. ू वण क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽ कय दरापे ा 1.10% कमी दराची आहे. 
 क रता सदर कामासाठ  मे. ू वण क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 1.10% कमी दराची िन वदा ह 
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 11     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील नागर कांना पाणी प ट या कर आकारणी म ये दरवष  10% पाणी प ट  
बलात वाढ कर यात येते याची स वःतर मा हती ःथायी सिमती या सभे समोर सादर कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- अ. शमीम अ द लाु , दयानंद वाघमारे, खान मसुद अहेमद खान  अनुमोदक:- अ. लतीफ अ. मजीद, अ.रशीद अ.गणी 
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अ. शमीम अ दु ला   पाणी पटट त वाढ कर यात येवू नये जे ूतीवष  10 ट के वाढ कर याचा जो ूःताव आहे तो 
ूःताव पास कर यात येणार नाह . दर वष  10 ट के वाढ हणजे कती पये वाढ करणार आहेत 
कारण कोण याह  शहरात एवढ  पाणी कराची वसुली केली जात नाह  यासाठ  यावष  पासुन पाणी 
करात कपात कर यात यावी. वाढ कर यात येवू नये. पेपरला जाह रात गेली पाह जे. कोणतीह  वाढ 
कर यात आली हणुन सव लोकांना मा हती िमळाली पाह जे. अनािधकृत नळ जोडणी केली आहे 
यांना वर त नळ जोडणी क न दयावी यातुन आपले उ प न वाढ होवू शकते. 

भानुिसंग रावत   नद ला पाणी नाह  लोकांना वेळेवर पाणी िमळत नाह  तर  वाढ करणे चुक आहे. या वष  वाढ क  
नये, पुढ या वष चा पुढ ल वष  वचार कर यात येईल. 

सभापती   बजेट या िमट ंग म ये आपण कोण याह  कराची वाढ सचु वली नाह  यामळेु सन 2018 नंतर 
कोणतीह  पाणी करात वाढ कर यात येवू नये.  

अ. शमीम अ द ला ु   या लोकांवर केस दाखल केली आहे, ती केस मागे घे यात यावी व नळ जोडणी रे युलर करावी. 
जर एखादा य  नळाचे पाणी घेत असेल तर याला याच ठ काणी तपासणी क न या याकडून 
पैसे घेवून नळ िनयमीत करावा.यातुन मनपाचे उ पन वाढ होईल. 

सभापती   पाणी करा या संदभात यापुव  दोन ते तीन ठराव पार त कर यात आले, परंतु यावर ूभा व 
अमंलबजावणी झालेली नाह .  आता या ठरावावर ूभा वपणे अमंलबजावणी करावी.दोन वषात 
केवळ 3500 नळ अनािधकृत िनयमीत केले आहे याची ःपीड वाढ करावी जेणे क न महापािलकेचे 
उ प नात वाढ झाली पाह जे. नळ हे अनािधकृत घेतले अस याने जे टॅ स भरतात यांना आपण 
पाणी देवू शकत नाह . यामुळे आपणास जाःत वेळ पाणी सोडावे लागत त हा कोठे शेवट या 
ल काना पाणी िमळते तेह  पाणी पुरेसे िमळते याची शा ती नाह . लोकांना पा यापासुन वंचीत 
राहता कामा नये याची काळजी ूशासनाने यावी. 

अ. शमीम अ दु ला   महापािलके या मालम ा कर वसुली िलपीकांना कोणाकडे नळ आहे आ ण कोणाकडे नळ याची पुण 
मा हती आहे यामुळे एका आठ दवसा या आत अदंाजे 50 हजार नळ जोडणी होवू शकते. पण 
ूशासन यावर गांिभयाने वचार करतांना दसत नाह .  

अ दल रिशदु    घरांना घर नंबर दे यात येत नाह  हा वषय यापुव  उप आयु ांना सागंीतला होता परंतू 
अदयापपयत यावर कायवाह  झालेली दसनु येत नाह . 

उपआयु (महसलु)  घर नंबर दे यासाठ  झोनल अिधकार  यांना अिधकार आहेत यांनी कायवाह  कर त नसतील तर 
यांना शोकॉज काढ यात येईल. भोगवटदार हणुन घर नंबर दे यात येतील. 

अ. शमीम अ द लाु    अमतृ योजने अतंगत सेनेजचा ड पीआर मागील दड वषापासुन होत आहे तो ड पीआर आतापयत 
का पुण कर यात आला नाह . कती दवस हा ड पीआर तयार कर यास लागणार आहे याची 
मा हती दे यात यावी.   

भानुसींह रावत   वसुली िलपीकाला सव वाडातील मा हती आहे याला टारगेट दले पाह जे. टारगेट देवून काम क न 
घेणे आवँयक आहे. जर यांने टारगेट जर पुण केले नाह  तर याला िनलबंीत करावे. 

  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील शहरवासीयांना पाणी प ट या कर 
आकारणी म ये ूशासना माफत दरवष  10% पाणी प ट या बलात वाढ कर यात येत अस यामुळे  
मनपाके या ःथायी सिमती या अदंाजपऽ कय वशेष सभा दनाकं 08.03.19 ठराव बं 137 नसुार 
पाणी प ट या करात सालसन 2018-19 चे दर जशास तेसे कायम क न कुठलेह  पाणी करात वाढ 
होणार नस याचा ठराव पार त कर यात आलेला आहे. सदर ल ठरावा या अनुषंगाने पाणी पुरवठा 
वभागा माफत अमलबजावणी होत नस याचे िनदशनास अस यामुळे ह  बाब अितशय गंभीर आहे.   

अ. शमीम अ द लाु  तथा प नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मालम ा धारकांना पाणीप ट  कर 
आकारणी या बलात जे दरवष  10%  वाढ कर यात येत होते सालसन 2018-19 या आथ क वषा 
पासुन यापुढे कोण याह  ूकार या पाणीप ट  वाढ कर यात येवु नये असी ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते.  तसेच शहरातील यां या घरात अनािधकृतपणे नळ 
घेतलेला आहे अशांचा शोध बल कले टर यां या माफत क न संबंधीत मालम ा धारकांकडे घर 
बमांक नसलातर ह  ते मनपाकेचा पाणी घेत अस यामुळे मनपाके या उ प नात वाढ कर या या 
ीकोणातुन यां याकडे अनािधकृत नळ आहे यांना पाणी प ट  येत नसेल तर अशांना 

भोगवटाधारक हणुन यांचे नावाने चाल ुवषाचे पाणी प ट  सबंंधीत मालम ा धारकाकडुन वसुल 
क न यांचे नळ िनयमीत कर यास मा यता दे यात यावी 
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सभापती ौी भानुिसंह रावत व ौी अ. शमीम अ द ला यांनी सुच व याु नुसार द ःती ूःतावासह मा यता ु

दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 11     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील शहरवासीयांना पाणी प ट या कर आकारणी म ये ूशासना माफत 
दरवष  10% पाणी प ट या बलात वाढ कर यात येत अस यामुळे  मनपाके या ःथायी सिमती या अदंाजपऽ कय वशेष सभा 
दनांक 08.03.19 ठराव बं 137 नुसार पाणी प ट या करात सालसन 2018-19 चे दर जशास तेसे कायम क न कुठलेह  पाणी 
करात वाढ होणार नस याचा ठराव पार त कर यात आलेला आहे. सदर ल ठरावा या अनुषंगाने पाणी पुरवठा वभागा माफत 
अमलबजावणी होत नस याचे िनदशनास अस यामुळे ह  बाब अितशय गंभीर आहे.   

तथा प नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील मालम ा धारकांना पाणीप ट  कर आकारणी या बलात जे 
दरवष  10%  वाढ कर यात येत होते सालसन 2018-19 या आथ क वषा पासुन यापुढे कोण याह  ूकार या पाणीप ट  वाढ 
कर यात येवु नये असी ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते.  तसेच शहरातील यां या घरात 
अनािधकृतपणे नळ घेतलेला आहे अशांचा शोध बल कले टर यां या माफत क न संबंधीत मालम ा धारकांकडे घर बमांक 
नसलातर ह  ते मनपाकेचा पाणी घेत अस यामळेु मनपाके या उ प नात वाढ कर या या ीकोणातुन यां याकडे अनािधकृत 
नळ आहे यांना पाणी प ट  येत नसेल तर अशांना भोगवटाधारक हणुन यांचे नावाने चालु वषाचे पाणी प ट  संबंधीत 
मालम ा धारकाकडुन वसुल क न यांचे नळ िनयमीत कर यास ह मनपा  ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं. 12      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील शासना या अमतृ योजना राब व यात येत असुन सदर ल योजने अंतगत 
पाणी पुरवठा व मलिनःसारण या कामाची स ःथती काय आहे याची स वःतर मा हती ःथायी सिमती या सभे समोर सादर 
कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- अ. शमीम अ द लाु , दयानंद वाघमारे, खान मसुद अहेमद खान  अनुमोदक:- अ. लतीफ अ. मजीद, अ.रशीद अ.गणी 
राजेश य नम   अमतृ योजने अतंगत मंजरू ड पीआरम ये 132 कमी पा याची लाईन टाकावयाची होती ती लाईन 

कोण या ठकाणी टाक यात आली ती मा हती दयावी तसेच लेबर कॉलनीतील ह  लाईन टाक यात 
आली आता लोकांना रः यावर चालता येत नाह  मी वारंवार फोन क न ती लाईनचे रःटोरेशन 
करा असे सांगीतले परंतू काम काह  करत नाह त अधवट काम कंऽाटदाराने केले आहे हे काम कधी 
क न देणार हे सांगावे. 

कायकार  अिभयतंा(पापु)  स या पाणी टंचाई अस याने पाणी या लाईनचे बास कने शन केले नाह . 90 कमी लाईनचे काम 
पुण क न टेःट ंग कर यात आली या लाईन या सहा याने पाणी दे यात येत आहे. इतर ठकाणी 
लाईन टाक यात येणार आहे व याची टेःट ंग क न पाणी दे यात येणार आहे. 

राजेश य नम   मागील 25 दवसापासुन ौीनगर भागात पाणी िमळत नाह   ह  गो  मी सागंत आहे तर ह  काम 
कर यात येत नाह . सवसाधारण सभेम ये देखील हा वषय काढला होता परंतू यावेळ  उ र असे 
आले होते. हे अमतृ योजनेत काम केले असते तर चांगले झाले असते.कंऽाटदार काम कर त नसेल 
तर याला दंड लाव यात यावा. 

कायकार  अिभयतंा(पापु)  कंऽाटदाराला दंड आकार यात आला आहे व या या बलातून 13 ल  पये कपात क न घेतले 
आहे. 

सभापती  राजेश य नम व अ दल रशीद सदःय यांचे काम ु 15 दवसात पुण क न यावे नसता आप या 
व द 15 दवसांनतर कायवाह  कर यात येईल. 

अ दल रशीदु    अमतृ योजनेअतंगत झाडे लाव यात येत होती मा या ूभागाम ये एकह  झाड लाव यात आलेले 
नाह . याबाबत एक सिमती गठ त कर यात आली होती याची चौकशी कर यात यावी परंतू ती 
चौकशी झाली क  नाह  याची मा हती दे यात यावी. आ हाला साईटवर घेवून गेले होते याचा 
अहवाल दलेला नाह  असे कळले आहे. मग आ हाला साईटवर का घेवून गेले. या ठकाणी कती 
झाडे जळन गेली याचा अहवाल दे यात यावाू . कंऽाटदारास पेमेट कर यात येत आहे. याला वक 
आडर देवूनह  काम होत नाह . शासना या पैँयाचा उपयोग यो य विनयोग झाला पाह जे.  

सभापती   संबधीत कंऽाटदाराचे पेमेट कती केले व याने कती झाडे जग वली याची मा हती पुढ ल िमट गं 
म ये दे यात यावी. 

कायकार  अिभयतंा पापु अमतृ योजने अतंगत शहरातील 132 क.मी. पा याची पाईप लाईन टाक याचे काम चाल ुअसनू 
उवर त िश लक असलेली लाईन टाक याचे काम वर त हाती घे यात येईल. 
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कायकार  अिभयतंा म.िन. द ण व उ र अशा दोन भागाचा DPR चे काम चालु असून मलिनःसारण लाईन टाक याचे काम 

वर त पुण कर यात येईल. 
सभापती कायकार  अिभयंता पापु व मलिनःसारण यांनी शहरातील पा याची पाईप लाईन व मलिनःसारणची 

पाईप लाईन ूभाग िनहाय कोठे टाक यात आली व कोठे टाक याचे काम िश लक आहे याची 
स वःतर मा हती ःथायी सिमती या सव सदःयांना ता काळ लेखी ःव पात दे यास मा यता 
दे यात येते  

ठराव बं. 12     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील शासना या अमतृ योजने अतंगत कायकार  अिभयंता पाणी पुरवठा व 
कायकार  अिभयंता मलिनःसारण यांनी पाणी पुरवठा व मलिनःसारण या पाईप लाईन टाक याचे काम चालु अस याचे 
ूशासनाचे हणणे आहे यानुसार ूभाग बं. 01 ते 20 म ये कोठन ते कोठ पयत पा याची व मलिनःसारु णाची पाईप लाईन 
टाक यात आली व कोठन ते कोठ पयत िश लक आहे याची ं द सह त स वःतर लेखी मा हती ःथायी सिमती या सव सदःयानंा ु
पुढ ल ःथायी सिमती या सभेपुव  दे यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो.  आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं. 13     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील वनापरवानगी बांधकाम व मंजरु नकाशा व द होत असले या 
बांधकामाची स वःतर मा हती ःथायी सिमती या सभे समोर सादर कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता 
देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- अ. शमीम अ द लाु , दयानंद वाघमारे, खान मसुद अहेमद खान  अनुमोदक:- अ. लतीफ अ. मजीद, अ.रशीद अ.गणी 
फा ख बदवेल    शहरात मोठया ूमाणात नकाशा व द बांधकाम कर यात येत आहे. यावर कोण याह  अिधका-

याचे िनयंऽण नाह , याचे बांधकाम थांब व यात येते नाह . काह  लोक तर वना परवानगी 
बांधकाम कर त आहेत यांचे कामे का थाबं व यात येत नाह . यामुळे महापािलकेचे आथ क 
नुकसान होत आहे. यासाठ  बांधकाम परवानगी दे यात यावी यातूनह  आपले उ प न वाढ होईल. 

सहा यक संचालक नगररचना दनांक 1 एूील ते आता पयत महानगरपािलकेकडून 269 बांधकाम परवानगी दे यात आले या 
आहेत. 

सभापती   शहरात कती बांधकामे चालू आहेत याची मा हती दे यात यावी सदर मा हती े ऽय अिधकार  
यांनी दयावी.तसेच जी बांधकामे झाली यापैक  क ती पाड यात आली.  

े ऽय अिधकार  झोन ब 1  े ऽय कायालया अतंगत सन 2011 पासनु आता पयत 860 अनािधकृत बांधकामे झालेली आहेत. 
18 बांधकामे पाड यात आली आहेत. 

अ दल रिशदु    शहरात जी अनािधकृत बांधकामे होत आहेत ती खुप मोठया ूमाणात आहेत. गुठेवार  बंद आहे, 
बांधकामे िनयिमत कर यासाठ  काह  तर ठोस िनणय घेणे आवँयक आहे. दोन म जाःती या 
आहेत तर ते हढेच बांधकामास शाःती लाव यात यावी. 

उप आयु  (महसुल)   अनािधकृत बांधकाम शाःती ह  एमएमअ ट या 267 (अ) लाव याची तरतूद आहे. जर अनािधकृत 
बांधकाम असेल तर याला डबल टॅ स आकार यात यावा अशीह  तरतूद कायदयात आहे. यानुसार 
2012 - 13 ला डबल टॅ स आकार यात आला आहे. सोलापुर महापािलके या धत वर टॅ स 
आकार यात येणार आहे. असेसमट के यानंतर ती बाब लागू करता येईल. तसे मा. आयु ांनी 
आदेशह  िनगिमत केले आहे. शासनाने एक एज सी फ स केली होती परंतू यांनी टॅ स काह  
यो य लावलेला नाह . पु हा न याने कायवाह  करावी लागणार आहे. 

अ दल रशीदु    दरवष  टॅ स लावत आहोत ते यो य नाह . एका वष  टॅ स लावला क  पु हा टॅ स लावत आहोत. 
दोन म जाःती या आहेत याला टॅ स लाव यात यावा. 

सभापती   एकदा जर जाःतीचा टॅ स घेतला तर पु हा यास न याने टॅ स लावत आहोत हे यो य नाह . 
कायदयात काय तरतूद आहे याची तपासणी क न कर आकार यात यावा. 

अ. अ दल शमीम अ द लाु ु   बांधकाम परवानगी महापािलका देते आ ण या कामावर िनयंऽण हणुन आक टे ट पहात असतो. 
तो आक टे ट हा परवानगी िमळा या नंतर आठ दवसात याचा परवाना मागे घेतो यावर आपण 
काय कायवाह  करणार आहात याचा खुलासा करावा. 

सहा यक संचालक नगररचना या आक टे टचा नकाशावर सह  आहे यांनी या कामावर िनयंऽण कर याची जबाबदार  याची 
आहे. बांधकाम सु  कर याचे ूमाणूऽ घेतले पाह जे व काम पुण झा यानंतर यांने अिंतम 
ूमाणपऽ घेणे यास बंधनकारक आहे पण असे ूमाणपऽ घेत असतांना दसत नाह त. 
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उप आयु  (महसुल)   आ कटे टची बांधकाम पुण होईपयत याची जबाबदार  येते. तो जर वसाल क न घेतले तर यावर 
कायवाह  कर यात यावी जेणे क न शहरात होणार अनािधकृत बांधकामावर िनयऽंण ठेवता येईल. 
आ कटे ट हा कामावर ल िनयऽंण हे वसाल कर त असेल तर याचा परवाना रदद करावा.  

सभापती   जे बांधकाम परवानगी द यानतंर वसाल क न घेतात यांचे परवाना हा रदद करावा. सहा यक 
संचालक नगररचना यांनी ह  कायवाह  करावी. 

फा ख बदवेल   आप याकडे बांधकाम परवानगी दे यास वलंब लागतो यामुळे लोक काम सु  करतात यासाठ  
बांधकाम परवानगी ह  कती दवसात िनगिमत कर यात येते याची मा हती दे यात यावी.  

सहा यक संचालक नगररचना सव ू बया ह  ऑनलाईन आहे. जर नागर कांने कागदपऽाची पुतता केली तर आपण यास वर त 
40 दवसाचे आत परवानगी देतो. 

सभापती  आ कटे टवर पुण जबाबदार  टाक यात यावी. कागदपऽ सादर कर त असतांना यांने पुणपणे 
ूःताव सादर करावा. कागदपऽाची ऽुट  राह नये ह  जबाबदार  या यावरच टाक यात यावीू . 
इमारत पुण होईपयत आ कटे टचे सुपर हजन असावे अशी अट या यावर टाकावी. म येच सोडून 
गे यास या यावर कायवाह  करावी, तसेच नकाशा व द काम होत असेल तर आ कटे ट हा 
जीमेदार राह ल. 

फा ख बदवेल   बांधकाम परवानगी िमळाली नस याने तो काम सु  क न पुण करतो यावर आपले िनयऽंण 
आवँयक आहे. 

भानुिसंह रावत   ली थ लेवलपयतची बांधकाम परवानगी दे यात यावी यानंतर झोनल अिधकार  यांनी या 
कामाची पहाणी करावी यानंतरच पुढ ल बाधंकाम परवानगी दे यात यावी. सव ब डर हे जाःतीचे 
बांधकाम कर त आहेत, या यावर िनयंऽण ठेवता येईल. 

फा ख बदवेल   सेनेजचे लेबर आप याकडून कंऽाटदार हा 10 ची मंजरू  दे यात आली आहे. परंतू ू ये ात कमी 
लोक काम करतात. यामुळे आपले आिथक नकुसान होत आहे कायकार  अिभयंता यानंी िनयऽंण 
ठेवावे. 

अ.अ दल शमीमु  अ द लाु    मनपाने चार लहाण जेट ंग मशीनची खरेद  केली आहे या मशीनवर वाहनचालक मनपाचे आहेत 
काय, क  जेट ंग मशीन बंद अस याचे माह ती िमळाली आहे. 

कायकार  अिभयतंा   चार लहान जेट गं मशीन मनपाने खरेद  के या आहेत या वर आरअ डबी या कंपनी वाहन चालक 
घेतले आहे, यां या कडून या गाडया चाल व यात येत आहे. 

अ.अ दल शमीमु  अ द लाु  आरअ डबी या कंपनीचे वाहन चालक न घेता यावर मनपा कडून वाहन चालकाची भरती कर यात 
यावी. 

फा ख बदवेल   डॉ टर लाईन म ये पाक गचा फार मोठा ू  िनमाण होत आहे  यांचे जे दवाखाने आहेत या या 
खाले अडंर माऊंड पाक ग कर यात यावी जेणे क न रः यावर वाहन थांबणार नाह त. यामुळे 
शॅफ कची समःया सुट शकेलू . 

भानुिसंह रावत   डॉ टरांनी यां या दवाखा यासमोर बॅरेगेट लावले आहे यामुळे शफ कला ऽास होत आहे ते बॅरेगेट 
काढन टाकावेू .  

उप आयु   (अितबमण) डॉ टर लाईनचा वषयी मनपाने एक मोठ  कारवाई हाती घेतली होती, सदर ूकरणात ःटे आहे 
आता यात काय ःटेटस आहे याची माह ती घेवून पुढ ल कायवाह  करता येईल, स मान 
ूेःट ज या बाजूला उ र बाजनेू जी मोकळ  जागा ती पे अ  ड पाक हणुन आपण दली आहे. 

भानुसींह रावत   डॉ टर लेनचा जो ले आऊट टाक यात आला आहे या ले आऊटम ये मनपाचे कमचार  रहातात 
या ठकाणी ओपन ःपेस दाख वली आहे हे चुक आहे.मनपाने यात काह  अ शन घेतली नाह . 

उप आयु  (महसुल)   डॉ टर लेन म ये आपण 6000 युअर फुट जागा आप या ता यात घेतली आहे. या ठकाणी 
पाक ग करता येईल तसेच या जागेवर वाहने लाव यासाठ  डॉ टरांना सांग यात येईल. 

भानुसींह रावत   डॉ टर लेन या वषयी ूशासनाने कायवाह  हाती यावी यांनी ती अतंीम केली पाह जे. 
फा ख बदवेल   डॉ टर कडे जे ण येतात यां यासाठ  वाहन तळ सु दा नाह  ते वाहन तळ यांनी करावे असे 

मला वाटते. लहान इमारतीवर कायवाह  कर यात येते मोठया इमारती ूशासन सोडून देते हे यो य 
नाह . 

उपआयु  (महसलु) अनािधकृत बाधकंामावर िनयंऽण ठेव याची जबाबदार  राजपऽात ूिस द झा यानुसार ेऽीय 
अिधका-यावर आहे 
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सहा यक संचालक न.र. मालम ा धारकांनी बांधकाम परवानगीसाठ  संिचका सादर केले या असुन यानसुार 269 परवान या 

दे यात आलेले असुन 13-14 बांधकाम परवान या तांऽीक कारणामुळे ूलंबीत असुन लवकरच 
िनकाली काढ यात येईल. 

सभापती नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील वनापरवानगी बांधकाम करणा-या मंजरु नकाशा 
व द बांधकाम  करणा-या मालम ा धारकां व द कायदेशीर कायवाह  ता काळ कर यास 
मा यता दे यात येते. 

तसेच नगररचना वभागात मालम ाधारकांनी बांधकाम परवानगी ूा  कर यासाठ  
Architect  माफत आप या बांधकाम परवान या दाखल करतेवेळेस आवँयक असणा-या कागदपऽांची 
पुतता कर यासाठ  Architect यांना आदेशीत करावा जेणे क न मालम ाधारकांना ऽास होणार 
नाह .  यानुसार Architect माफत बांधकाम परवानगीसाठ  आवँयक कागदपऽांची पुतता झा यावर 
नगररचना वभागाने 01 म ह या या आत संबंधीत मालम ाधारकांना बांधकाम परवानगी मा यता 
दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ानंी पुढ ल वधैािनक 
कायवाह  करावी. 

ठराव बं. 13     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील वनापरवानगी बांधकाम करणा-या मंजरु नकाशा व द बांधकाम  
करणा-या मालम ा धारकां व द कायदेशीर कायवाह  ता काळ कर यास मा यता दे यात येते. 

तसेच नगररचना वभागात मालम ाधारकांनी बांधकाम परवानगी ूा  कर यासाठ  Architect  माफत आप या बांधकाम 
परवान या दाखल करतेवेळेस आवँयक असणा-या कागदपऽांची पुतता कर यासाठ  Architect यांना आदेशीत करावा जेणे क न 
मालम ाधारकांना ऽास होणार नाह .  यानुसार Architect माफत बांधकाम परवानगीसाठ  आवँयक कागदपऽांची पुतता 
झा यावर नगररचना वभागाने 01 म ह या या आत संबधंीत मालम ाधारकांना बांधकाम परवानगी दे यास ह  मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक 
कायवाह  करावी. 
वषय बं. 14     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूधानमंऽी आवास योजने अतंगत आजपयत एकूण कती ूःताव ूा  झाले 
आहेत.  यापैक  कती ूःताव वैध आहेत वैध ूःतावापैक  कती ूःतांवाना बांधकामाचे कायारंभ आदेश दे यात आले, याची 
स वःतर मा हती सभागहृास दे यास मा यता दे यात येते. 
सुचक :- अ. शमीम अ द ला                                    ु अनुमोदक:- दयानंद वाघमारे, खान मसदु अहेमद खान 

शहर अिभयंता   शासनाकडून आतापयत 7331 घराना मंजरू  ूा  झाली असनु  1600 लाभा यानां आपण बांधकाम 
परवानगी दली आहे 1065 घराचे काम ूगती पथावर आहे. 65 घराचे काम पुण झाली आहेत. 
ड पीआर 13 चे काम चालू आहे यात जवळपास 1500 घराचा समावेश आहे. 

अ दल लतीफु    बांधकाम परवानगी व कागदपऽ तयार कर यासाठ  संबधीत लोक हे दड मह ना संचीका यां याकडे 
ूल बंत ठेवत आहेत यावर ूशासनाचे काय िनयंऽण अस याचे दसुन येत नाह . हे िनयंऽन ठेवणे 
गरजेचे आहे. गर ब लोक मनपाकेत फ रत आहेत. यांचे ू  सोड वला पाह जे. 

अ दल शमीमु    पीएमसीने आतापयत क ती कोट चे ड पीआर तयार केले आहे. पीएमसीने कती ड पीआर तयार केले 
हे याची मा हती दयावी. 

शहर अिभयंता   पीएमसीने आतापयत 12 ड पीआर तयार केले आहे. ते मंजरु झाले आहे. आप याकडे 46 हजार 
ूःताव आलेले आहेत. एएचपी म ये 25 हजार घरे आहेत.20 घराचे लाभा य  हा ू य  बांधकाम 
करणार आहे. 20 हजारापैक  12 हजाराचा स हचे काम पुण झाले आहे. 7331 घरे मंजरू झाले आहे. 

अ दल शमीमु     पुरमःत हणुन आपण सोडून दले आहे या लोकांना लाभ कसा देणार हे सांगावे. 
शहर अिभयंता   पुर लाईनम ये याचे घरे आहेत यांना परवानगी देत नाह  परंतू पुर रेषे या लो लअड लाईनम ये 

आठ फुट उंच पीलर ठेवावे अशी परवानगी देत आहोत. 
भानुसींह रावत   1945 ला ह  पुर रेषा ठर व यात आली आहे. यामुळे आता सव नाले बंद झाले अस याने आता 

पुर रेषा बदल यात यावी व लोकांना घराचा फायदा क न दयावा. 
सहा यक संचालक नगररचना लअड लाईनबाबत स हचे काम चालू आहे. याबाबत बैठकाह  घे यात येत आहे ती लाईन िन ीत 

झा यानंतर पुढ ल आपणास कायवाह  करता येईल.  
फा ख बदवेल   शहरात मोठया ना यावर घरे बांधली आहेत या मुळे मोठे नाले हे लहान झालेले आहेत.ह  

परवानगी कशी काय दे यात आली हे कळत नाह . असे बांधकामास परवानगी दे यात येवू नये. 
पावसाचे पाणी कसे जाईल, बालाजी ना यावर लोकांनी घरे बांधली आहे. 
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सभापती नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूधानमंऽी आवास योजने अतंगत ूभाग बं. 01 ते 20 
ूभागिनहाय अज सं या, मंजरु झाले अजाची सं या, नामंजरु झालेले अजाची सं या कती, 
लाभा याना घरकुलांचे कती आदेश दे यात आले याची सं या, घरकंुले कती पुण झाले याची 
स वःतर वर ल नमुद के यानुसार लेखी मा हती ःथायी सिमती या सव सदःयानंा पुढ ल होणा-या 
ःथायी सिमती या सभेपुव  दे यास मा यता दे यात येते. 

ठराव बं. 14     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूधानमंऽी आवास योजने अतंगत ूभाग बं. 01 ते 20 ूभागिनहाय अज 
सं या, मंजरु झाले अजाची सं या, नामंजरु झालेले अजाची सं या कती, लाभा याना घरकुलांचे कती आदेश दे यात आले 
याची सं या, घरकंुले कती पुण झाले याची स वःतर वर ल नमुद के यानुसार लेखी मा हती ःथायी सिमती या सव सदःयानंा 
पुढ ल होणा-या ःथायी सिमती या सभेपुव  दे यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच 
कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं. 15     अ पल       द. 11.06.19 ूा  द. 24.06.19 

ूित, 
मा. सभापती, 
ःथायी सिमती, नावाशमनपा नांदेड 
 

 वषय :-  दनांक 16.02.17 ते 26.07.17 हया िनलंबन काळात आःथापना या कायालयात सह िनशी हजर होते हणुन  

                 सदरचा िनलंबन काळा हा सेवाकाळ एकूण 161 दवसाचा समा व  क न याचा पगार िमळणे बाबत 

महोदय, 
 मी, अजदार ौीमती महामती गौतमी हंकारे ूभार  मु या या पका स या सेवािनवतृ असून मी मनपा ूा.शा. िभमसंदेश 
कॉलनी नांदेड येथे ूभार  मु या या पका या पदावर कायरत होते.  सेवे या कत य काळात असतांना मा यावर (िशःत व 
अ पल) 1979 िनयमा मधील िनयम 08 तरतुद नुसार आरोप कायम क न कारणे दाखवा नोट स द यानंतर सदर ल नोट सीचे 
ःप ीकरण उ र मुदती या आत दले होते तर  पण संबधंीत अिधका-यांनी व र  अिधका-यां या पुव परवानगी न घेता मला 
नोट स पाठ वली होती.  या नोट सचे उ रह  दले होते या उ राचा वचार न करता व र ांनी मा या व द खाते चौकशी चाल ु
क न मला िनलबंन द. 16.02.17 ते 26.07.17 पयत सदर या िनलंबना या काळात मी द. 27.06.17 रोजी सु दा नोट सचे 
ःप ीकरण उ र दले होते.  प ह या नोट सचे उ र देवुनह  उ राकडे जाणुन बुजनु िनलंबन कर या या उ ेशाने व र ांनी मा या 
व द खाते चौकशी चालु क न िनलंबन केले व सदर या िनलंबन काळात मी आःथापना या कायालयात सह िनशी हजर होते व 
याचा कालावधी 161 दवस हणजे 05 म हणे 16 दवस उप ःथत होते.  हणुन सदरचा िनलंबन काळा हा सेवाकाळ हणुन 
समजावे.  शाळेतद ल गैरहजेर  सेवा काळ समजावी अशी तरतुदच असुन मी तर गैरहजर नसुन आःथापना या कायालयात 
सह िनशी िनलंबनाचे 161 दवस उप ःथत होते.  मा यावर लादलेले दोषारोप 01 ते 04 मा. डॉ. मधुकर िगर  वशेष चौकशी 
अिधकार  लातुर या दनांक 20.02.18 या अहवालात म ये कोणताह  दोषारोप पुणत: मा यावर िस द होत नाह  चौकशी 
अिधका-यानंी अशंत: दोषारोप बं. 03 हा िस द होतो हणुन दनांक 05 फेॄुवार  19 रोजी चौकशी अहवालानुसार ूशासनाने 
आदेश दला तो मला मा य नाह .  केवळ मा यावर जाणुन बुजनू नोट सचे उ राकडे दलघ क न चौकशी बसवुन मा यावर ु
अ याय केला आहे व माझे मानसीक व शार रक (ऽास) व आथ क नुकसान झालेले आहे.  दनांक 01.04.19 रोजी मा. आयु  
साहेब मनपा नादेंड यां याकडे दलेला अज मा. आयु  साहेबांनी द. 06.06.19 रोजी ूशासनाकडे अज पाठ वला असता तो अज 
ूशासनाने ःवकार यास नकार दला. 
 मला मे. साहेबांनी याय िमळवुन ावा अ यथा मा यावर झालेला ऽासा पोट  व नुकसाना पोट  यो य या व र  
कायालयाकडे अथवा यो य या यायीक यंऽणेकडे कायदेशीर कायवाह  नाईलाजाने करावी लागेल. 
 तर  मे. साहेबांनी मा या वर ल सांिगतले या सव बाबींचा वचार क न माझा िनलंबन काळा हा कत य सेवा काळ 
हणुनल समा व  क न माझा एकूण 161 दवसाचा िनलंबन काळा हा सेवाकाळ या दवसाचा पगार देवुन उपकृत करावे ह  
वनंती.                                                                    अजदार 

 ःवा र त/- 

                                                          ौीमती महामती गौतमी हंकारे, रा. पवळ  िगरणी, नांदेड 

ूशास कय अहवाल 

 ौीमती महामती गौतमी हंकारे, सेवािनवृ  सहिश ीका यांनी द. 16.02.17 ते 26.07.17 (161) दवसाचा िनलंबन 
काळा हा सेवाकाळ ध न या दवसाचे वेतन दे याक रता नगरसिचव कायालया माफत अ पल आःथापना वभागास दनांक 
24.06.19 रोजी ूा  झालेली आहे. 
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 ौीमती महामती गौतमी हंकारे, सेवािनवृ  सहिश ीका हया मनपा ूाथिमक शाळा िभमसंदेश कॉलनी येथे कायरत 
असतांना संबंधीतांना कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-7/15595/ दनांक 16.02.16 अ वये िनलंबीत कर यात 
आले आहे. 
 संबंधीतांना कायालयीन ापन बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-7/4063/16 दनांक 22.06.17 अ वये ापन व 
जोडपऽ 01 ते 04 बजाव यात आले असुन या दारे संबंधीता व द ठेव यात आले या दोषारांपाबाबत खुलासा माग व यात आला 
असता संबंधीतानंी दनांक 27.06.17 अ वये खुलासा सादर क न यां या व द लाव यातआलेले दोषारोप अमा य के यामुळे 
संबधंीता व द कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-7/5864/17 द. 26.07.17 अ वये वभागीय चौकशी 
ूःता वत कर यात आली.  तसेच कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-7/7628/19 दनांक 31.08.18 अ वये 
संबंधीतास वभागीय चौकशी या अिधन राहन सेवेत पुनु :ःथा पत कर यात आले. 
 संबंधीता व द वभागीय चौकशी पुण क न चौकशी अिधका-यांनी याचा चौकशी अहवाल दनाकं 20.02.18 अ वये 
अहवाल सदर केलेला आहे संबंधीता व द लाव यात आलेले 04 दोषारोप पैक  दोषारोप बं. 03 हा अंशत: िस द झाला व 
दोषारोप बं. 1, 2 व 4 िस द झाले नस याचा अहवाल सादर केलेला आहे. 
 संबंधीता व द लाव यात आलेला दोषारोप बं. 3 हा अशंत: िस द झाला अस यामुहे तसेच संबंधीत हया दनांक 
31.03.18 रोजी सेवािनवृ  झा यामुळे महारा  नागर  सेवा (िशःत व अ पल) 1979 चे िनयम 5 मधील तरतुद नसुार शाःती न 
लावता कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-7/16278/19 दनांक 05.02.2019 याआदेशा वये संबंधीताचा 
दनांक 16.02.17 ते 26.07.17 पयतचा 161 दवसाचा िनलंबन कालावधी हा िनलबंनकाळ गहृ त धर यात आलेला आहे. 
 तदनंतर संबधंीतांनी दनांक 18.02.19 अ वये अज क न िनलबंन कालावधी कत यकाळ कर याक रता वनंती केलेली 
होती.  यानुसार संबधंीतास िनलबंन कालावधी हा कत यकाळ करता येणार नाह  असे कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/साू व/ 
आःथा-7/17033/19 द 22.02.19 अ वये सबधंीतास कळ वले आहे. 
 सबंधीतांनी पुन  दनांक 01.04.19 अ वये अज क न िनलंबन कालावधी कत यकाळ कर याक रता वनंती केलेली 
होती यानुसार कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-7/1017/19 दनांक 07.05.2019 अ वये संबंधीताचा िनलंबन 
कालावधी हा कत यकाळ करता येणार नाह  असे अिंतम: संबधंीतास कळ वले आहे. 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 56(4) नुसार कोण याह  अिधका-यास / कमचा-यास जबर शाःती 
लादलेली असेल, शाःती लादलेला आदेश कळव यापासुन एक म ह या या आत या ूािधका-यांने शाःती लादली असेल यां या 
िनकट व र  ूािधका-याकडे अ पल कर याची तरतुद  आहे. 
 तथा प संबधीतानंा व र  ूािधकरणाकडे एक म ह या या आत अ पल केलेले नाह  चौकशी अहवालानुसार संबंधीतावर 
लाव यात आलेला दोषारोप बं. 3 व अशंत: िस द होत अस यामुहे संबंधीत हया दनांक 31.03.2018 रोजी सेवािनवृ  झा यामुळे 
महारा  नागर  सेवा (िशःत व अ पल) 1979 चे िनयम 5 मधील तरतुद नुसार शाःती न लावता संबंधीताचा दनांक 16.02.17 ते 
26.07.17 पयतचा (161) दवसाचा िनलंबन कालावधी हा िनलबंनकाळ गहृ त ी यात आलेला आहे यामुळे र  कंवा यात 
बदल करता येणार नाह . 
सभापती   ूशास कय ट पणीनुसार मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 15     ठराव 

ौीमती महामती गौतमी हंकारे, सेवािनवृ  सहिश ीका यांनी द. 16.02.17 ते 26.07.17 (161) दवसाचा िनलंबन 
काळा हा सेवाकाळ ध न या दवसाचे वेतन दे याबाबत स वःतर अ पल ःथायी सिमतीपुढे सादर केली होती. 

यानुसार ूशासनाने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 56(4) नुसार कोण याह  अिधका-यास / कमचा-यास 
जबर शाःती लादलेली असेल, शाःती लादलेला आदेश कळव यापासुन एक म ह या या आत या ूािधका-यांने शाःती लादली 
असेल यां या िनकट व र  ूािधका-याकडे अ पल कर याची तरतुद  आहे. 
 तथा प संबधीतानंा व र  ूािधकरणाकडे एक म ह या या आत अ पल केलेले नाह  चौकशी अहवालानुसार संबंधीतावर 
लाव यात आलेला दोषारोप बं. 3 व अशंत: िस द होत अस यामुळे ौीमती महामती गौतमी हंकारे सेवािनवृ  सह िश ीका हया 
दनांक 31.03.2018 रोजी सेवािनवृ  झा यामुळे महारा  नागर  सेवा (िशःत व अ पल) 1979 चे िनयम 5 मधील तरतुद नुसार 
शाःती न लावता संबंधीताचा दनांक 16.02.17 ते 26.07.17 पयतचा (161) दवसाचा िनलंबन कालावधी हा िनलंबनकाळ गहृ त 
ी यात आलेला आहे यामुळे र  कंवा यात बदल करता येणार नस याचे ूशास कय ट पणीत नमुद केलयानसुार संबंधीतांचा 
िनलंबनकाळ सेवाकाळ ध न या दवसाचे वेतन दे याबाबत केलेली अ पल ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते नामंजरु 
करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

वशेष बाब हणुन आय या वेळ  घे यात आलेला 
वषय -  

 वषय :- महानगरपािलका ेऽात मुलभतु सोयी सु वधां या वकासासाठ  वशेष तरतुद योजने अतंगत नावाशमनपा  

               ह ीत ूभाग बं. 16 अतंगत िस. िस. रःता करणे ( पये 60,00,000/-) 
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 महानगरपािलका ेऽात मलुभुत सोयी सु वधां या वकासासाठ  वशेष तरतुद योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग 
बं. 16 अतंगत िस.िस. रःता करणेसाठ  ूशास कय व आथ क मा यता द यानुसार पये 60,00,000/- क रता ई-िन वदा 
सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/1772/2019 दनांक 07.03.2019 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक 
द यमराठ  (रा यःतर य/दैिनक रप लीकन गाड या वृ पऽात दनांक 08.03.2019 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  
िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदसयी सिमतीसमोर दनांक 04.06.2019 रोजी 
उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. माझ क सश शन नांदेड 0.99% कमी दर L-1 

02 मे. कामार कर क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दर L-2 

03 मे. ज.जे. क सश शन नांदेड 6.21% जाःत दर L-3 

 िन वदा तुलना मक त यानुसार  सवात कमी दराची िन वदा मे. माझ क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽ कय दरापे ा 0.99% कमी दराची आहे.  परंतु मे. माझ क सश शन नांदेड हे यांची आथ क प र ःथती खराब 
अस यामुळे सदरचे काम कर यास तयार नाह त असे लेखी कळ वले आहे.  यामुहे मे. कामार कर क सश शन नांदेड हे L-2 
िन वदाकार अस याने यांना L-1 या दरावर काम कर यास तयार आहे कंवा कसे याक रता काया. पऽ बं. नावाशमनपा/ 
साबां व/2918/219 दनांक 28.06.2019 अ वये कळ वले असता यांनी दनांक 01.07.2019 रोजी लेखी पऽ देवुन सदर काम हे 
L-1 या दरावर हणजेच अदंाजपऽ कय दरापे ा दरापे ा 0.99% कमी दरावर काम कर यास तयार आहोत असे लेखी कळ वले 
आहे. 
 क रता सदर कामासाठ  मे. कामार कर क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽ कय दरापे ा 0.99% कमी दराची िन वदा 
मंजरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु चा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 16      ठराव 

 वषय :- महानगरपािलका ेऽात मुलभतु सोयी सु वधां या वकासासाठ  वशेष तरतुद योजने अतंगत नावाशमनपा  

               ह ीत ूभाग बं. 16 अतंगत िस. िस. रःता करणे ( पये 60,00,000/-) 
 महानगरपािलका ेऽात मलुभुत सोयी सु वधां या वकासासाठ  वशेष तरतुद योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग 
बं. 16 अतंगत िस.िस. रःता करणेसाठ  ूशास कय व आथ क मा यता द यानुसार पये 60,00,000/- क रता ई-िन वदा 
सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/1772/2019 दनांक 07.03.2019 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक 
द यमराठ  (रा यःतर य/दैिनक रप लीकन गाड या वृ पऽात दनांक 08.03.2019 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  
िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदसयी सिमतीसमोर दनांक 04.06.2019 रोजी 
उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. माझ क सश शन नांदेड 0.99% कमी दर L-1 

02 मे. कामार कर क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दर L-2 

03 मे. ज.जे. क सश शन नांदेड 6.21% जाःत दर L-3 

 िन वदा तुलना मक त यानुसार  सवात कमी दराची िन वदा मे. माझ क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽ कय दरापे ा 0.99% कमी दराची आहे.  परंतु मे. माझ क सश शन नांदेड हे यांची आथ क प र ःथती खराब 
अस यामुळे सदरचे काम कर यास तयार नाह त असे लेखी कळ वले आहे.  यामुहे मे. कामार कर क सश शन नांदेड हे L-2 
िन वदाकार अस याने यांना L-1 या दरावर काम कर यास तयार आहे कंवा कसे याक रता काया. पऽ बं. नावाशमनपा/ 
साबां व/2918/219 दनांक 28.06.2019 अ वये कळ वले असता यांनी दनांक 01.07.2019 रोजी लेखी पऽ देवुन सदर काम हे 
L-1 या दरावर हणजेच अदंाजपऽ कय दरापे ा दरापे ा 0.99% कमी दरावर काम कर यास तयार आहोत असे लेखी कळ वले 
आहे. 
 क रता सदर कामासाठ  मे. कामार कर क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽ कय दरापे ा 0.99% कमी दराची िन वदा ह 
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय -      ूःताव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मलिनःसासरण देखभाल द ःती क रता झोन िनहाय िन वदा सुचना माग व यात ु
आ या आहेत. 
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 शहरातील मलिनःसासरण देखभाल द ःतीचे कामे कर यासाठ  िनु यु  केले या कंऽाटदाराची मुदत संपलेली अस  याने 
झोन बं. 02 व 03 अतंगत मलिनःसासरण दैनं दन देखभाल द ःती कर या या कामे कर यासाठ  अदंाजीत र कम पये ु
30.00 ल ाचे कामे कर यासाठ  ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते.   

तसेच मलिनःसासरण देखभाल द ःतीचे कामे कर यासाठ  िनयु  केले या कंऽाटदाराची मुदत संपलेली अस  याु ने झोन 
बं. 04 व 05 अतंगत मलिनःसासरण दैनं दन देखभाल द ःती कर या या कामे कर यासाठ  अदंाजीत र कम पये ु 35.00 
ल ाचे कामे कर यासाठ  सदरचे दो ह  कामे हे सालसन 2019-20 मधील संबंधीत लेखा िशषकातुन खच कर यासाठ  ूशास कय 
व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते तसेच उ  दो ह  कामाची िन वदा ःथायी सिमतीची मा यता 
घेवुनच कायारंभ आदेश दे यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी 
पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
सुचक :- अ. शमीम अ द ला साबु                 अनुमोदक :- अ. लतीफ अ. मजीद 

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

ठराव बं. 17    ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मलिनःसासरण देखभाल द ःती क रता झोन िनहाय िन वदा सुचना माग व यात ु
आ या आहेत. 
 शहरातील मलिनःसासरण देखभाल द ःतीचे कामे कर यासाठ  िनयु  केले या कंऽाटदाराची मुदत संपलेली अस  याु ने 
झोन बं. 02 व 03 अतंगत मलिनःसासरण दैनं दन देखभाल द ःती कर या या कामे कर यासाठ  अदंाजीत र कम पये ु
30.00 ल ाचे कामे कर यासाठ  ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते.   

तसेच मलिनःसासरण देखभाल द ःतीचे कामे कर यासाठ  िनयु  केले या कंु ऽाटदाराची मुदत संपलेली अस  याने झोन 
बं. 04 व 05 अतंगत मलिनःसासरण दैनं दन देखभाल द ःती कर या या कामे कर यासाठ  अदंाजीत र कम पये ु 35.00 
ल ाचे कामे कर यासाठ  सदरचे दो ह  कामे हे सालसन 2019-20 मधील संबंधीत लेखा िशषकातुन खच कर यासाठ  ूशास कय 
व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते तसेच उ  दो ह  कामाची िन वदा ःथायी सिमतीची मा यता 
घेवुनच कायारंभ आदेश दे यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी 
पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
सभापती   आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जा हर कर यात येते. 

  

                                   ःवा र त/-                                                                                 ःवा र त/- 
          (स. अजीतपालिसंघ संधु)                           (खान फा ख इलीयाज खान) 
                      नगरसिचव,         सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


