
 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 

 दनांक 12.10.2018 दपार  ु 04.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायार्लयाचे ूशा कय 
इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भरिव 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 
          सवर्ौी  

अ. स ार अ. गफुर    च हाण आनंद शकंरराव 
खान म. मसुद अहेमद खान उःमान खान खान फा ख अली इलीयास खान  

स. शेर अली अ. महेबुब अली   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 
सभापती   उप ःथत सवर् ःथायी सिमतीचे स. सदःय, सौ. िगता ठाकरे ू.उपआयु  ूशासन तथा ूािधकृत 

अिधकार , ौी सतंोष कंदेवार मु यलेखािधकार , ौी ू.मा येवले ू.उपअयु , ौी िवलास भोसीकर 
ू.उपआयु , कायर्कार  अिभयंता ौी िगर ष कदम, कायर्कार  अिभयंता ौी समुीव अधंारे, शहर 
अिभयंता बाशे ट  व सवर् िवभाग ूमुख, ेिऽय अिधकार  यांचे ः वागत क न सभेचे कामकाजास 
सु वात कर यात येते. 

स. शेर  अली   हायःट फ ड व लोयःट फ ड झोन जाह र कोणी केले आहे. हायःट फ ड व लोयःट फ ड 
यामधील घरे घेता येता क नाह . अशा झोनम ये घराचे बांधकाम करता येणार नाह  काय याचा 
खुलासा करावा. 

अ दल स ारु    नागर कांनी ऑनलाईन फॉमर् भरले. यांना आता घर िमळाले पाह जे फ ड झोन म ये आहे हणुन 
घर देता येणार नाह  असे सांग यात येत आहे. हमीद या कॉलनी, िबलाल नगर या एर याम ये 
आपण बीएसयुपी योजनेअतंगर्त घराचे काम कर यात आलेले आहे. शासनाने स ह केलेला आहे 
आ ण या ठकाणी लाल ट क मारलेली आहे.  पुणर् एर या फ ड झोनम ये येत नाह . 

नगररचनाकार   हायःट फ ड व लोयःट फ ड झोनम ये आपणास बांधकाम करता येत नाह .  

स. शेर अली   आतापयर्त मनपाने 26000 घराचे बांधकाम केलेले आहे यावेळ  कोण याह  अट  पहा यात 
आले या नाह त आता का पाह यात येत आहे. टोच नकाशा, ले आऊट इतर कागदपऽाची मागणी 
कर यात येत आहे. ह  जाःतीचे कागदपऽ का मागणी कर यात येत आहे. आ ह  मनपाचा ठराव 
करतो. बांधकाम परवानगीची अट िशथील कर यात येते. शासनाने 600 फुटापयर्त या बांधकामास 
परवानगी घे याची आवँयकता नाह  असे असतांना आपण परवागनी साठ  ल काची अडवनुक का 
कर त आहोत. 

उप आयु  ( कर)    बीएसयुपीम ये घराचे बांधकाम कर त असताना अट  जाःत न ह या. यामळेु घराचे बांधकाम 
कर यास अडचणी येत न हती. 300 फुटापे ा जाःतीची बांधकाम होत असेल तर अशा प रःथीत 
उवर्र त बांधकामाचे शु क भरणे आवँयक आहे. 

स. शेर अली   शासनाने 600 फुटापयर्तचे बांधकाम कर यास सुट दली आहे यामुळे शु क घे याचा ू  येत 
नाह .  

नगररचनाकार    बांधकाम परवानगीची अट िशथील कर यात यावी असा ूःताव शासनास पाठिवला आहे.  

सभापती    शासनाची मा यता गहृ त ध न घराचे बांधकाम सु  करावे. 
अ दल स ारु    फ डची िनकष ठरिवले पाह जे. फ डचा स ह हा खुप जनुा आहे यानुसार अिधकार  यांनी घरे 

नामंजरू केले आहे. या यानंतरह  स ह झालेला आहे याूमाणे कायर्वाह  करावी. आता न याने 
र स ह करावा.  

सभापती     रस ह क न न याने घराचा समावेश कर यात यावा. 
शहर अिभयंता   बांधकाम परवानगी घे यात यावी अशी अट शासनाने घातली अस याने काम कर यास अडचणी 

िनमार्ण होत आहेत. आज एर याम ये जावुन गुठेंवार  , सातबारा, रजीःश , सचर् रप ट ई याद  
कागदपऽ घेणार आहोत.  

स. शेर अली   महसुल िवभागाचा कागदपऽ देणे असे आहे तर पीआर काडर्, सातबारा व रजीःश  यापैकी कोणते 
एक कागदपऽ असले तर  चालेल. इतर कागदपऽ दे याची आवँयकता नाह . 

 



(2) 
अ दल स ारु    जाःत कागदपऽ घे याची आवँयकता नाह . या घराचे उदघाटन कर यात यावे. परंतू उदघाटन हे 

परःपर कर यात येवू नये. कामास सु वात करावी.  
सभापती  पंतूधान आवास योजने अतंगर्त शहरातील नागर कांना घरे वाटप कर यात येत असुन सदर ल 

शहरातील कोण याह  ूभागात घरांचे भुिमपुजन / लोकापर्ण होत असेल तर मा. खासदार, मा. 
आमदार, मा. महापौर, मा. उपमहापौर, मा. सभापती ःथायी सिमती, मा. सभापती व उपसभापती 
म हला बाल क याण सिमती, मा. सभागहृनेता, िवरोधीप  नेते व संबंधीत ूभागाचे  नगरसेवकांना 
सादर िनमंऽीत क नच भुंिमपुजन / लोकापर्ण कर यास  

ठराव बं. 71    ठराव 
 पंतूधान आवास योजने अतंगर्त शहरातील नागर कांना घरे वाटप कर यात येत असुन सदर ल शहरातील कोण याह  
ूभागात घरांचे भुिमपुजन / लोकापर्ण होत असेल तर मा. खासदार, मा. आमदार, मा. महापौर, मा. उपमहापौर, मा. सभापती 
ःथायी सिमती, मा. सभापती व उपसभापती म हला बाल क याण सिमती, मा. सभागहृनेता, िवरोधीप  नेते व सबंंधीत ूभागाचे  
नगरसेवकांना सादर िनमंऽीत क नच भुंिमपुजन / लोकापर्ण कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नमुते मा यता देते. 
भानुिसंह रावत  महापािलकेतील काह  अिधका-यांनी गु ेदाराचा स कार केला आहे अशी बातमी पेपरला आली आहे. 

हा स कार का कर यात आला आहे. ते िनयमाला ध न आहे काय याचा खुलासा ूशासनाने करावा. 
अ दल स ारु     गु ेदाराचा स कार केला तर काह  फरक पडत नाह . तो मनपाचा गुतेदार आहे.  

सभापती    गु ेदाराचा स कार केला तर  काह  फरक पडत नाह .  

फा क अली खान  पीरबु-हान नगरम ये लोकांकडे रजीःश , पीआर काडर् आहे.तर ह  मनपाची जमीन असे िलहले जाते.  
ह  जागा मनपाची आहे अशी न द भुमी अिभलेख कायार्लयात नस याचे पऽ या कायार्लयाने दलेले 
आहे. उडवा उडिवचे उ रे का दे यात येत आहेत. ःथायी सिमतीम ये िनणर्य होतो याची 
अमलंबजावणी का कर यात येत नाह . लोकांनी ऑनलाईन फॉमर् भरले आहेत. यांनी परेशानी क न 
कागदपऽ गोळा केली आहेत.  सवर् लोकांना लाईन म ये लावून लोकांची परेशानी झाली. 

स. शेर अली   बांधकाम परवागनीचा िवषय हा उदया मा. मु यमंऽी नांदेड येत आहेत यांना िश मंडळामाफर् त 
िनवेदन दले पाह जे या सभेत ठराव पार त क  या नंतर सवर् साधारण सभेचा ठराव कर यात 
येईल. 

फा क अली खान  झोन वर फॉमर् घेणे बंद केले आहे मुदत 15 तारखेपयर्त होती तर या ठकाणचे लोक का कमी 
कर यात आले आहे. 

शहर अिभयंता   मु य कायार्लयात फॉमर् घे यात येत  आहेत. झोनवर ल फॉमर् घेणे बंद केले कारण या लोकांना 
साईडवर जावून यां या कागदपऽाची छाननी करणे सु  कर यात येणार आहे. 

अ दल स ारु    बांधकाम परवागनीचा िवषय मा. मु यमंऽी नांदेड येत आहेत यानंा एका िश मंडळामाफर् त िनवेदन 
दे यासाठ  िनवेदन तयार करावे. मा. मु यमंऽी महोदयांचा वेळ घे यात यावा. 

सभापती   ःथायी सिमतीचा एक ठराव आज पार त कर यात येते.  ूशासनाने मा. मु यमंऽी महोदयांचा 
िनवेदन दे यासाठ  वेळ घे यासाठ  पऽ यवहार करावा. 

फा क अली खान  पीरबु-हान नगरम ये लोकांकडे रजीःश , पीआर काडर् आहेत. चार वेळा एका लॉटची िवबी झालेली 
आहे तर ह  जु याच लोकांचे नांव येत आहे. हे नांव आता जी य ी राहत आहे या नागर काचे 
नांवे घर पटट  दे यास आपणास काह ह  हरकत नसावी. ूःताव मनपा या कायार्लयात दाखल 
कर यास गे यानंतर झोनवर ल अिधकार  घेत नाह त.  

उप आयु (कर)    पीरबु-हान नगरमधील  नांव प रवतर्न कर यासाठ  केस ट केस जावून ूकरण अंितम करता येईलु . 
स. शेर अली ूधानमंऽी आवास योजने अतंगर्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत राःत प दतीने अजर् 

ूा  क न पाऽ ठरले या लाभा याना घरे बांधून दे यात येणार असुन सदर ल घरांचे बांधकाम 
कर यापुव  संबंधीत पाऽ लाभा याना बांधकाम परवानगी घे याची अट ठेव यात आलेली आहे. तसेच 
पाऽ ठरले या लाभा याना िविवध ूकारचे कागदपऽे सादर कर या या अट  दशर्िव यात आलेली 
आहेत. 

तथािप यापुव  BSUP योजने अतंगर्त घरकुलाचे बांधकाम कर यासाठ  बांधकाम 
परवानगीची सुट शासनाने दली होती याच धत वर स या नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
ह ीतील पंतूधान आवास योजने अतंगर्त घरकुलां या लाभा याना बांधकाम परवानगीची सुट 
शासना माफर् त ूा  क न घेणेक रता शासनाची मा यतेःतव िशफारस करणे.  तसेच शहरातील 
कांह  भागात पुररेषे या आतील भागात लोकवःती झालेली आहे या भागात PMAY कांह  
लाभा याना सदर ल योजने अतंगर्त घरकुलांचे बाधंकाम कर यास शासनाची मा येतेनुसार 



(3) 
लाभा या या घरांचे बांधकाम करणे.  नांदेड शहरा या मधुन गोदावर  नद  वाहत अस यामुळे 
शहरात बराच भागा सखल भागात येत अस याने सदर ल योजने अतंगर्त लाभा याना घराचे पुरावे 
हणुन महसुल िवभागाचे िविवध कागदपऽे जसे र जःश , आखीव ूमाणपऽ, 7/12, घराची 
करपावती, बाँडपेपरवर केलेला करारनामा या पैकी केवळ एका पुरावा माहय ध न घरांचे बांधकाम 
कर यासाठ  शासनास मा यता 

अ. स ार   ौी स. शेर अली यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
सभापती ौी स. शेर अली यांनी पुढ ल ूमाणे ूःताव मांडला ूधानमंऽी आवास योजने अतंगर्त नांदेड 

वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत राःत प दतीने अजर् ूा  क न पाऽ ठरले या लाभा याना घरे 
बांधून दे यात येणार असुन सदर ल घरांचे बाधंकाम कर यापुव  संबंधीत पाऽ लाभा याना बांधकाम 
परवानगी घे याची अट ठेव यात आलेली आहे. तसेच पाऽ ठरले या लाभा याना िविवध ूकारचे 
कागदपऽे सादर कर या या अट  दशर्िव यात आलेली आहेत. 
तथािप यापुव  BSUP योजने अतंगर्त घरकुलाचे बांधकाम कर यासाठ  बांधकाम परवानगीची सुट 
शासनाने दली होती याच धत वर स या नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील पंतूधान 
आवास योजने अतंगर्त घरकुलां या लाभा याना बांधकाम परवानगीची सुट शासना माफर् त ूा  क न 
घेणेक रता शासनाची मा यतेःतव िशफारस करणे.  तसेच शहरातील कांह  भागात पुररेषे या आतील 
भागात लोकवःती झालेली आहे या भागात PMAY कांह  लाभा याना सदर ल योजने अतंगर्त 
घरकुलांचे बांधकाम कर यास शासनाची मा येतेनसुार लाभा या या घरांचे बांधकाम करणे.  नांदेड 
शहरा या मधुन गोदावर  नद  वाहत अस यामुळे शहरात बराच भागा सखल भागात येत अस याने 
सदर ल योजने अतंगर्त लाभा याना घराचे पुरावे हणुन महसुल िवभागाचे िविवध कागदपऽे जसे 
र जःश , आखीव ूमाणपऽ, 7/12, घराची करपावती, बाँडपेपरवर केलेला करारनामा या पैकी केवळ 
एका पुरावा माहय ध न घरांचे बांधकाम कर यासाठ  शासनाची मा यता घे यासाठ  मांडलेला 
ूःतावास मा यता दे यात येते. 

ठराव बं. 72     ठराव 
ूधानमंऽी आवास योजने अतंगर्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत राःत प दतीने अजर् ूा  क न पाऽ 

ठरले या लाभा याना घरे बांधून दे यात येणार असुन सदर ल घरांचे बांधकाम कर यापुव  संबंधीत पाऽ लाभा याना बांधकाम 
परवानगी घे याची अट ठेव यात आलेली आहे. तसेच पाऽ ठरले या लाभा याना िविवध ूकारचे कागदपऽे सादर कर या या अट  
दशर्िव यात आलेली आहेत. 

तथािप यापुव  BSUP योजने अतंगर्त घरकुलाचे बांधकाम कर यासाठ  बांधकाम परवानगीची सुट शासनाने दली होती 
याच धत वर स या नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील पंतूधान आवास योजने अतंगर्त घरकुलां या लाभा याना 
बांधकाम परवानगीची सुट शासना माफर् त ूा  क न घेणेक रता शासनाची मा यतेःतव िशफारस करणे.  तसेच शहरातील कांह  
भागात पुररेषे या आतील भागात लोकवःती झालेली आहे या भागात PMAY कांह  लाभा याना सदर ल योजने अतंगर्त घरकुलाचें 
बांधकाम कर यास शासनाची मा येतेनुसार लाभा या या घरांचे बांधकाम करणे.  नांदेड शहरा या मधुन गोदावर  नद  वाहत 
अस यामुळे शहरात बराच भागा सखल भागात येत अस याने सदर ल योजने अतंगर्त लाभा याना घराचे पुरावे हणुन महसुल 
िवभागाचे िविवध कागदपऽे जसे र जःश , आखीव ूमाणपऽ, 7/12, घराची करपावती, बाँडपेपरवर केलेला करारनामा या पैकी 
केवळ एका पुरावा माहय ध न घरांचे बांधकाम कर यासाठ  शासनास मा यता घे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवार्नुमते मा यता देते.  
स. शेर अली   ूभाग वाईज जर केले तर मा या वाडार्त आतापयर्त चुर  मु म टाकला नाह . ूभाग वाईज केले तर 

अडचणी िनमार्ण होणार आहेत. जशी जशी आवँयकता आहे तसे लाईटची खरेद  कर यात येणार 
आहे.  हणजे वेळोवेळ  आयु ांची मा यता घेणे आवँयक आहे. दर मागणी करणे हणजे कामे ह  
वेळेवर होणार नाह त. दर मा यता ह  चुर  व मु माची कर यात आली परंतू आम या ूभागात का 
मु म टाक यात आला नाह   मागली चार मह या पासुन फाईल फीरत आहे. आम या सोबतच 
असा भेदभाव कर यात येत आहे याचा खुलासा कर यात यावा. मा. सभापती महोदय, कोण या 
वाडार्त कती मु म चुर  टाक यात आला याची मा हती मला तीन दवसात दे यात यावी.  

भानुिसंह रावत   आयजी ऑफीस या माग या एर यातील रः यावर मोठ मोठे खडडे झाले आहेत. या ठ काणी मु म 
टाक यासाठ  सांगीतले होते ते काम आतापयर्त झाले नाह . 

कायर्कार  अिभयतंा (सांबािव) सदःयांना संचीकेची पुणर् पणे मा हती आहे ते मलाच का हणत आहेत. 
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स. शेर अली   आ ह  िवभाग ूमुखाना बोलणार तर कोणाला बोलणार हे सांगावे. यांनी यां या बोल यात अपश द 
वापरला आहे यासाठ  यां याकडे आता जाःत काम झालेले आहे याकर ता यां याकड ल काम 
कमी क न टाकावे. उ र  व द ीण सांबािव भाग कर यात यावे. 

फा क अली/ शेर अली   आ ह  कामासाठ  बोलणार तर काय करणार, आमचे  कामे होत नाह त. सभापती महोदयांनी 
िनणर्य यावा. उ र व द णचे भाग कर यात यावे.  

ग धळ सु  झाला. 
अ दल स ारु     अपश द वापरले आहे.  ते यानंी वापस यावे.तसेच यां याकडे काम जाःत झालेले आहे हणुन 

यां याकड ल काम कमी करावे. 
सभापती    जे अपश द वापर यात आले आहे. वापस यावे. 
कायर्कार  अिभयतंा (सांबािव) मा याकडून जे अपश द वापर यात आला तो मी मागे घेत आहे. माफी मागतो. 
स. शेर अली नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सावर्जिनक बांधकाम िवभागात कायर्रत असले या कायर्कार  

अिभयंता यां यावर कामाचा याप जाःत अस याने नागर कांचे मुलभुत सिुवधाचे कामे व स. 
सदःयांनी सुचिवलेले िवकासाचे कामे वेळेवर होत नस यामुळे सावर्जिनक बांधकाम िवभागाचे उ र 
व द ण हणनु दोन िवभागात िवभाजन क न या दोन िवभागासाठ  दोन कायर्कार  अिभयंतानंा 
पदभार दे यास मा यता दे यात यावी.  

फा ख अली खान ौी स. शेर अली यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
सभापती ौी स.शेर अली यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सावर्जिनक बांधकाम िवभागात 

कायर्रत असले या कायर्कार  अिभयंता यां यावर कामाचा याप जाःत अस याने नागर कांचे मलुभुत 
सुिवधाचे कामे व स. सदःयांनी सुचिवलेले िवकासाचे कामे वेळेवर होत नस यामुळे सावर्जिनक 
बांधकाम िवभागाचे उ र व द ण हणुन दोन िवभागात िवभाजन क न या दोन िवभागासाठ  दोन 
कायर्कार  अिभयंतांना पदभार दे या बाबतचा जो ूःताव मांडला यास मा यता दे यात येते. 

ठराव बं. 73     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सावर्जिनक बांधकाम िवभागात कायर्रत असले या कायर्कार  अिभयतंा यां यावर 
कामाचा याप जाःत अस याने नागर कांचे मुलभुत सुिवधाचे कामे व स. सदःयांनी सुचिवलेले िवकासाचे कामे वेळेवर होत 
नस यामुळे सावर्जिनक बांधकाम िवभागाचे उ र व द ण हणुन दोन िवभागात िवभाजन क न या दोन िवभागासाठ  दोन 
कायर्कार  अिभयतंांना पदभार दे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 
स. शेर अली   घर नंबर दे यासाठ  मालम ा धारकाकडून सात बारा, पीआर काडर्, बॉ ड पेपर घेत आहात जर 

मालम ा धारक बॉ ड पेपर देत असेल तर अशा वेळ  इतर कागदपऽाची का मागणी कर यात येत 
आहे याचा खुलासा ूशासनाने करावा. 

उप आयु  (कर)  ेिऽय कायार्लयाअतंगर्त एका य ीने घराचे बांधकाम केले याचा  लाट बमांक 63 होता आ ण 
या य ीने लाट बमांक 66 वर घराचे बांधकाम केले आहे यासाठ  कागदपऽ तपासुन घेणे 
आवँयक आहे.  

स.शेर अली /अ. लतीफ   लोक हे दहा दहा वषार्पासुन वाःत य क न राहत आहेत यांचा टॅ स वसुल केला पाह जे. आपण 
सुिवधा देतो आ ण टॅ स घत नाह  हे  बरोबर नाह . वसुली िलपीक काय काम कर त आहेत. 

सभापती  घर नंबर दला नाह  तर आपले उ प न कसे वाढ होणार आहे. याकर ता कमीत कमी कागदपऽ 
घेवून घर बमाकं दे याची कायर्वाह  करावी. जर तबार येत असेल अशा वेळ  दे यात आलेला घर 
बमांक रदद करावा. 

भानुिसंह रावत   पेपरला जाह र ूकटण देवुन तीन दवसाचा वेळ दे यात यावा. या कालावधी यानी घर बमांकाची 
मागणी केली यांना दे यात यावी यामुळे मनपा उ पन वाढ होईल. 

अ दल स ारु     कायर्कार  अिभयंता यां यावर कंऽाट  अिभयंता याचंी िनयु ी केलेली आहे हे संिवधानी नाह . 
भानुिसंह रावत   आकृतीबंधाची मा हती सभेस कोण देणार आयु  साहेब आले नस याने िमट ंग तहकुब कर यात 

यावी.  

स. शेर अली   मी कंऽाट  लोकांची मा हती मागिवली आहे ती मा हती का दे यात येत नाह  पऽ द यानतंर 
मा हती कती दवसात दली पाह जे, याचा खुलासा करावा. 

सभापती    नगरसेवक शेर अली यांनी जी मा हती मागणी केली आहे ती मा हती ता काळ ूशासनाने दयावी. 
उप आय (ूशासन)  सदःयांनी मागिवलेली मा हती ह  ता काळ पुरिव यात येईल. 
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िवषय बं. 01 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 94 नसुार वािषर्क लेखे जमा खचार् या ले यांसह तयार कर यात 
आले असुन यानुसार नांदेड वाघाळा शहरम हानगरपािलकेचे लेखे ःथायी सिमतीने नेमनु दले या नमुना 17 अनवये सालसन 
2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, व 2016-17 चे वाष क लेखे मनपा ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

वािषर्क ताळेबंद पऽाक सालसन 2012-13 

गोषवारा 
अ.ब. लेखािशषर् अंदाजपऽक ू य  र कमा फरक 

जमा         

अ) सु वातीची िश लक 0 2275888995   

1 अ) महसुली जमा-अ       
  1. िन वळ महसलुी जमा 1049201225 743213681 305987544 
  2. शास कय अनुदाने (महसु) 398298310 123920320 274377990 
  3. इतर व सक ण जमा 29565219 74148373 -44583154 
  अ) एकूण महसुली जमा 1477064754 941282374 535782380 

2 ब) महसलुी जमा-ब 200000 0 200000 

3 क) महसुली जमा-क 197836000 118002217 79833783 

4 महसुली जमा (1+2+3=4) 1675100754 1059284591 615816163 

5 असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (जमा) 101509908 97528048 3981860 

6 महसुली उ प न (4+5=6) 1776610662 1156812639 619798023 

7 नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा (शासन िनधी) 26219000 15741000 10478000 

8 एकूण मनपा महसुली उ प न (6+7=8)  1802829662 1172553639 630276023 

9 भांडवली जमा 77045000 19545000 57500000 

10 नगरिवकास योजना शासकीय अनुदाने 1489944803 147604237 1342340566 

11 ब) JNNURM योजना 1112807000 1112607000 200000 

12 क) BSUP योजना 1761666334 2350143443 -588477109 

13 ड) कजर् 1060416000 0 1060416000 

14 इ) ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड द ीण) 7300000 0 7300000 

15 ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड उ र) 4000000 0 4000000 

16 एकूण भांडवली जमा 5513179137 3629899680 1883279457 

17 एकूण (अ+ब+क+ड+इ) 7316008799 4802453319 2513555480 
  एकूण िश लकेसह बेर ज 7316008799 7078342314 2513555480 

 
अ.ब. लेखािशषर् अंदाजपऽक ू य  र कमा फरक 

खचर्         

1 अ) महसुली खचर्-अ 1312199221 1082784875 231738292 

2 ब) महसुलंी खचर् -ब 200000 0 200000 

3 क) महसुली खचर्-क 211856071 111745442 100110629 

5 ई) जे डर बजेट (GENDER BUDGER)फ 12168650 0 12168650 

6 फ) नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सिुवधा 171668744 46663077 125005667 

7 एकूण खचर् Ô  (1+2+3+4+5+6 = 7) 1708092686 1241193394 469223238 

8 असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (खचर्) 81548272 189679346 -108131074 

9 एकूण मनपा महसुली खचर्Ô  (7 + 8 = 9) 1789640958 1430872740 361092164 

10 भांडवली खचर्       

4 अ) भांडवली खचर्-ड (मनपा िनधी मधुन) 81931476 1503110 80428366 

11 अ-1 नगरिवकास योजना शासन िनधी योजना 1492434297 129742417 1362691880 
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12 ब- JNNURM/ योजना 1118072000 720593762 397478238 

13 क) BSUP योजना 1761980049 1140600000 621380049 
14 ड) कजर् 1060516000 25796734 1034719266 

15 ई) ूःतािवत िवकास आराखडा (नांदेड द ीण) 7300000 0 7300000 

16 ूःतािवत िवकास आराखडा (नांदेड उ र) 4000000 0 4000000 
  एकूण भांडवली खचर्  (†+²Ö+�ú) 5526233822 2018236023 3507997799 
  एकूण खचर् 7315874780 3449108763 3869089963 
  िश लक 134019 1353344556 -1355534483 
  एकूण िश लाकसह बेर ज 7316008799 4802453319 2513555480 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

वाष क ताळैबंद पऽक सालसन 2013-14 

अ.ब. लेखािशषर् अंदाजपऽक ू य  र कम फरक 

जमा         

अ) सु वातीची िश लक 0 1353344556 0 

1 अ) महसुली जमा-अ       
  1. िन वळ महसलुी जमा 1171492158 873399978 298092180 
  3. शास कय अनुदानी (महसलुी) 323055835 229890444 93165391 
  2. इतर व संकीणर् जमा 72068303 69619823 2448480 
  अ) एकूण महसुली जमा 1566616296 1172910245 393706051 

2 ब) महसलुी जमा –ब 200000 0 200000 

3 क) महसुली जमा-क 226419616 135065483 91354133 

4 महसुली जमा  (1+2+3 = 4) 1793235912 1307975728 485260184 

5 असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (जमा) 85142241 100466584 -15324343 

6 महसुली जमा  (4+5 = 6) 1878378153 1408442312 469935841 

7 नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा (शासन िनधी) 36992156 63151312 -26159156 

8 एकूण मनपा महसुली उ प न  (6 + 7 = 8) 1915370309 1471593624 443776685 

9 भांडवली जमा 65000000 0 65000000 

10 नगर िवकास योजना शासकीय अनुदाने 703971520 231940670 472030850 

11 ब) . JNNURM योजना 700849000 69437000 631412000 

12 ब) . JNNURM अित र  योजना 378524000 333354000 45170000 

13 क)  BSUP योजना 1232108334 868061449 364046885 
14 ड) कजर् 1060416000 0 1060416000 

15 इ. ूःतािवत वाष  िवकास आराखडा (नांदेड द ण) 7300000 7300000 7300000 

16 ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड उ र) 4000000 4000000 4000000 

17 एकूण भांडवली जमा 4152168854 1514093119 2649375735 

1/ एकूण   (†+²Ö+�ú+ ›ü+‡) 6067539163 2985686743 3093152420 
  एकूण िश लकासह बेर ज 6067539163 4339031299 3093152420 

खचर्         

1 अ) महसुली खचर्-अ 1402299773 1224506855 173316479 

2 ब) महसलुी खचर्-ब 200000 0 200000 

3 क) महसुली खचर्-क 199302786 116195076 83107710 

5 इ) जेनडर बजेटü (Gender Budget) फ 19000000 1953262 93696638 

6 फ) नागर कांसाठ  मुलभुत सुिवधा-इ 128056292 67577408 60478884 

7 एकूण खचर्  (1+2+3+4+5+6 = 7) 1748858851 1410232601 410799711 

8 असाधारण ऋण िनलंबन लेखे (खचर्) 58320304 53078552 5241752 

4 अ) भांडवली खचर्-ड (मनपा िनधी मधुन) 257221188 6126346 251094842 



(7) 
9 एकूण मनपा महसुली खचर्Ô  (7 + 8 = 9) 2064400343 1469437499 667136305 

10 भांडवली खचर्       

11 अ-1 नगरिवकास योजना शासन िनधी योजना 638735294 242555447 396179847 

12 ब) JNNURM योजना 699276000 354552958 344723042 

13 ब. JNNURM  अित र  योजना 378524000 123452782 255071218 

14 क  BSUP योजना 1224673000 657122000 567551000 

15 ई कजर् 1050516000 0 1050516000 

16 ई ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड द ण) 7300000 7300000 7300000 

17 ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड उ र) 4000000 4000000 4000000 

18 एकूण भांडवली खचर्  (†+²Ö+�ú) 4003024294 1388983187 2625341107 
  एकूण खचर् 6067424637 2858420686 3292477412 
  िश लक 114526 1480610613 -199324992 
  एकूण िश लकेसह बेर ज 6067539163 4339031299 3093152420 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

सालसन 2014-15 चे ताळेबंदü  

गोषवारा 
अ.ब. लेखािशषर् सालसन 2014-15 

चे अंदाजपऽक 
तरतुद 

ू य  जमा तफावत 

जमा बाज ु

अ सु वातीची िश लक 0 1480610613 0 

1 अ) महसुली जमा-अ       
  1. िन वळ महसलुी जमा 1472961608 1053183892 419777716 
  3. शास कय अनुदाने (महसुली) 462142750 134077663 328065087 
  2. इतर व संकीणर् जमा 85282950 109728871 -24445921 
  अ) एकूण महसलुी जमा  2020387308 1296990426 723396882 

2 ब) महसलुी जमा-ब 100000 0 100000 

3 क) महसुली जमा-क 246600000 125348618 121251382 

4 भांडवली जमा मनपा फंड  (BOT/BFT) 150000000 0 150000000 

5 महसुली जमा  (1+2+3+4 = 5) 2417087308 1422339044 994748264 

6 असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे 70057996 163114797 -93056801 

7 महसुली उ प न  (4+5 = 6) 2487145304 1585453841 901691463 

8 नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा (शासन िनधी) 99579306 200286000 -100706694 

9 एकूण मनपा महसुली उ प न (6 + 7 = 8) 2586724610 1785739841 800984769 

10 नगरिवकास योजना शास कय अनुदानीत 577715200 245872420 331842780 

11 ब. JNNURM योजना 414077000 0 414077000 

12 ब. JNNURM  अंित र  योजना 444549000 0 444549000 
13 क  BSUP योजना 1617664649 1298690351 318974298 

14 ड कजर् 200416000 0 200416000 

15 इ.ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड द ण) 7300000 0 7300000 

16 ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड उ र) 4000000 0 4000000 

17 एकूण भांडवली जमा 3265721849 1544562771 1721159078 

18 एकूण  (†+²Ö+�ú+ ›ü+‡) 5852446459 4810913225 2522143847 
  एकूण िश लकेसह बेर ज 5852446459 6291523838 2522143847 

 
 



(8) 
खचर् बाज ु

1 अ. महसुली खचर्-अ 1836827138 1295837422 540889716 

2 ब- महसुली खचर्-ब 100000 0 100000 

3 क. महसुली खचर्-क 160310000 84285814 76024186 

5 इ. जडर बजेटü (Gender Budget) फ 18880200 580500 18299700 

4 अ) भांडवली खचर् ड (मनपा िनधी मधुन) 220632000 49690447 170941553 

7 एकूण खचर्Ô  (1+2+3+4+5+6 = 7) 2236749338 1430394183 806255155 

8 असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (खचर्) 101003225 103210066 -2206841 

9 एकूण मनपा खचर् (7 + 8 = 9) 2337752563 1533604249 804048314 

10 भांडवली खचर्       

6 नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा ई. 198589000 115907386 82681614 

11 अ-1 नगरिवकास योजना शासन िनधी योजना 519815487 313807644 206007843 

12 ब. JNNURM योजना 414240000 188247000 225993000 

13 ब. JNNURM  अित र  ये◌ाजना 562836613 244257000 318579613 

14 क. BSUP योजना 1607281043 517080650 1090200393 

15 ड कजर् 200516000 0 200516000 

16 इ. ूःतािवत विषर्क िवकास आरा डा (नांदेड द ण) 7300000 0 7300000 

17 ूःतािवत वािषर्क िवकास आरखडा (नांदेड उ र) 4000000 0 4000000 

18 एकूण भांडवली खचर्  (†+²Ö+�ú) 3514578143 1379299680 2052596849 
  एकूण खचर् 5852330706 2912903929 2856645163 
  िश लक 115753 1898009296 -334501316 
  एकूणिश लाकासह बेर ज 5852446459 4810913225 2522143847 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

सालसन 2015-16 ताळेबंद खाते - गोषवारा 
अ.ब. Double 

Entry 
A/c 

Code 

लेखािशषर् सालसन 2015-16 
चे सुधार त 
अंदाजपऽक 

ू य  जमा तफावत 

जमा           

अ)   सु वातीची िश लक 0 1898009296   

1   अ) महसुली जमा       

2   1. िन वळ महसलुी जमा  933892000 726788023 207103977 

3   3. शास कय अनुदाने (महसुली) 707461000 681007851 26453149 

4   2. इतर व संकीणर् जमा 64035000 75819089 -11784089 

5   अ) एकूण महसुली जमा 1705388000 1483614963 221773037 

6   ब) महसुलंी जमा –ब 1100000 0 1100000 

7   क) महसुली जमा-क 265100000 104350598 160749402 

8   भांडवली जमा मनपा फंड  (BOT/BFT) 30000000 0 30000000 

9   महसुली जमा  (1+2+3+4 = 5) 2001588000 1587965561 413622439 

10   असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (जमा) 312325000 111478955 200846045 

11   महसुली उ प न  (5+6 = 7) 2313913000 1699444516 614468484 
    भांडवली जमा     0 

12   अ) नगरिवकास योजना शास कय 
अनुदाने 

507648200 301066396 206581804 

13   ब) नगरो थान योजना 497500000 200300000 297200000 

14   क) JNNURM योजना 550154000 0 550154000 

15    JNNURM अित र  योजना 446366000 0 446366000 



(9) 
16   ड)  BSUP योजना 959009600 0 959009600 

17   इ) कजर् 500200000 0 500200000 

18   ई) नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा (शासन 
िनधी) 

252000000 44792617 207207383 

19   फ) ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड 
द ण) 

0 0 0 

20   ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड 
उ र) 

0 0 0 

    एकूण भांडवली जमा 3712877800 546159013 3166718787 
    कूण  (†+²Ö+�ú+ ›ü+‡) 6026790800 2245603529 3781187271 
    एकूण िश लकाहस बेर ज 6026790800 4143612825 1883177975 

खचर्         

1   अ) महसुली खचर्-अ 1854291044 1386915373 467375671 

2   ब) महसलुी खचर् ब 1100000 0 1100000 

3   क) महसुली खचर् क 203000000 107177559 95822441 

4   इ) जेनटर बजेट फ 18505000 1008750 17496250 

5   फ) नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सिुवधा 
(मनपा िनधी) 

36372000 2872132 33499868 

6   अ) भांडवली खचर्-ड (मनपा  िनधी मधुन) 344333000 6152946 338180054 

7   एकूण खचर्  (1+2+3+4+5+6 = 7) 2457601044 1504126760 953474284 

8   असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (खचर्) 127850000 127277202 572798 

9   एकूण मनपा महसुली खचर्  (7 + 8 = 9) 2585451044 1631403962 954047082 

10   भांडवली खचर्       

11   अ) नगरिवकास योजना शासन िनधी योजना 503113000 237802112 265310888 

12   ब) नगरो थान योजना 335852000 265428000 70424000 

13   क) JNNURM योजना 550154000 283976000 266178000 

14   JNNURM अित र  योजना 392836613 53897000 338939613 

15   ड) िबएसयुपी योजना 954499600 598488000 356011600 

16   इ) कजर् 500200000 0 500200000 

17   ह) नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा 
(शासन िनधी) 

204500000 363605398 -159105398 

18   फ) ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा 
(नांदेड द ण) 

0 0 0 

19   ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा            

( नांदेड उ र) 

0 0 0 

20   एकूण भांडवली खचर्  (†+²Ö+�ú) 3441155213 1803196510 1637958703 
    एकूण खचर् 6026606257 3434600472 2592005785 
    िश लक 184543 709012353 -708827810 
    एकूण िश लकेसह बेर ज 6026790800 4143612825 1883177975 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 

वाष क ताळेबंद पऽ - सालसन 2016-17 

गोषवारा 

अ. 
ब. 

लेखा 
सांकेतांक 
बमांक 

लेखा िशषर्क सन 2016-17 चे 
सुधार त 
अंदाजपऽक 

ू य  र कमा तफावत 

 



(10) 
जमा        

अ)   सु वातीची िश लक 800458944 709012353 1084120007 

1   अ) महसुली जमा - अ       

2   1. िन वळ महसलुी जमा 844317100 666017262 178199838 

3   2. शासकीय अनुदाने (महसुली) 975211000 761532311 213678689 

4   3. इतर व संकीणर् जमा 83610000 112614079 -29004079 

5   एकुण महसुली जमा 1903138100 1540163652 362874448 

6   ब) एकुण महसुली जमा ब 10100000 0 10100000 

7   क) महसुली जमा क 234000000 135697409 98302591 

8   भांडवली जमा मनपा फंड (BOT/BFT) 30000000 10000000 20000000 

9   महसुली जमा (1+2+3+4) = 5 2177238100 1685861061 491277039 

10   असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (जमा) 150800000 136921349 13878651 

11   महसुली उ प न (5+6 = 7) 2328038100 1822782410 505155690 

    भांडवली जमा       

12   अ) नगर िवकास योजना शास कय अनुदाने 319303200 37296233 282006967 

13   ब) नगरो थान योजना 101500000 96500000 5000000 

14   JNNURM योजना 254054000 0 254054000 

15   JNNURM अितर  योजना 310000000 510505000 -200505000 

16   ड) बीएसयुपी योजना 170000000 0 170000000 

    इ) अमतृ अिभयाना 10000000 47000000 -37000000 

17   ई) कजर् 500200000 516541611 -16341611 

18   नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा (शासन िनधी) 551500000 400945000 150555000 

    एकुण भांडवली जमा 2216557200 1608787844 607769356 

    एकुण (अ+ब+क+ड+इ) 4544595300 3431570254 1112925046 

    एकुण िश लकेसह बेर ज 5345054244 4140582607 2197045053 

खचर्         

1   अ) महसुली खचर् - अ 2187472091 1406512953 772959138 

2   ब) महसुली खचर् - ब 10100000 0 10100000 

3   क) महसुली खचर् - क 225201000 95410589 129790411 

4   ई) जडर बजेट (Gender Budjet) 14100000 11242420   

5   फ) नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा (मनपा िनधी) 51372000 1093499 50278501 

6   अ) भांडवली खचर् - ड 239110000 18926154 220183846 

7   एकुण खचर् (7+8 =9) 2727355091 1533185615 1183311896 

8   असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (खचर्) 421100000 115569369 305530631 

9   एकुण 3148455091 1648754984 1488842527 

10   भांडवली खचर्        

11   अ) नगर िवकास योजना शासन िनधी योजना 299303200 92265301 207037899 

12   ब) नगरो थान योजना 101500000 11105000 90395000 

13   क) JNNURM योजना 254000000 28378000 225622000 

14   JNNURM अितर  योजना 310000000 432744000 -122744000 

15   ड) बीएसयुपी योजना 170000000 237293000 -67293000 

    इ) अमतृ अिभयाना 10000000 0 10000000 

16   ई) कजर् 500200000 516541611 -16341611 



(11) 
 

17   नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा (शासन िनधी) 551500000 215745450 335754550 

18   एकुण भांडवली खचर् 2196503200 1534072362 662430838 

    एकुण खचर्  5344958291 3182827346 2151273365 

    िश लक 95953 957755261 45771688 

    एकुण िश लकेसह बेर ज 5345054244 4140582607 2197045053 

स. शेर अली सदरचा ूशानाचा ूःताव मागील 5 वषार्चे वािषर्क लेखे जमा खचार् या ले यांसहला मा यता 
दे याचा ूःताव सादर केलेला असुन सदर ूःतावास महासभेस मा यतेसाठ  िशफारस कर यात 
यावी. 

आनंद च हाण ौी स. शेर अली यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे 
सभापती ौी स. शेर अली यांनी ूशासना मागील 05 वषार्चे वािषर्क लेखे जमा खचार् या ले यांसह सादर 

केलेले असुन सदर ल लेखे हे उिशराने सादर के यामुळे यावर ूशासन जबाबदार असून यावर 
िनणर्य घे यासाठ  मनपा सवर्साधारण सभेस िशफारस कर याचा जो ूःताव मांडला यास मा यता 
दे यात येते. 

ठराव बं. 74     ठराव 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 94 नसुार वािषर्क लेखे जमा खचार् या ले यांसह तयार कर यात 
आले असुन यानुसार नांदेड वाघाळा शहरम हानगरपािलकेचे लेखे ःथायी सिमतीने नेमुन दले या नमुना 17 अ  वये सालसन 
2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, व 2016-17 चे वाष क लेखे मनपा ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर केलेले 
असुन सदर ल लेखे हे मागील 05 वषार्चे एकदाच उिशराने सादर केलेले असुन यास ूशासन जबाबदार अस याने यावर िनणर्य 
घे यासाठ  ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मनपा सवर्साधारण सभेस िशफारस करते. 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

वािषर्क ताळेबंद पऽाक सालसन 2012-13 

गोषवारा 
अ.ब. लेखािशषर् अंदाजपऽक ू य  र कमा फरक 

जमा         

अ) सु वातीची िश लक 0 2275888995   

1 अ) महसुली जमा-अ       
  1. िन वळ महसलुी जमा 1049201225 743213681 305987544 
  2. शास कय अनुदाने (महसु) 398298310 123920320 274377990 
  3. इतर व सक ण जमा 29565219 74148373 -44583154 
  अ) एकूण महसुली जमा 1477064754 941282374 535782380 

2 ब) महसलुी जमा-ब 200000 0 200000 

3 क) महसुली जमा-क 197836000 118002217 79833783 

4 महसुली जमा (1+2+3=4) 1675100754 1059284591 615816163 

5 असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (जमा) 101509908 97528048 3981860 

6 महसुली उ प न (4+5=6) 1776610662 1156812639 619798023 

7 नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा (शासन िनधी) 26219000 15741000 10478000 

8 एकूण मनपा महसुली उ प न (6+7=8)  1802829662 1172553639 630276023 

9 भांडवली जमा 77045000 19545000 57500000 

10 नगरिवकास योजना शासकीय अनुदाने 1489944803 147604237 1342340566 

11 ब) JNNURM योजना 1112807000 1112607000 200000 

12 क) BSUP योजना 1761666334 2350143443 -588477109 

13 ड) कजर् 1060416000 0 1060416000 

14 इ) ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड द ीण) 7300000 0 7300000 

15 ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड उ र) 4000000 0 4000000 

 



(12) 
16 एकूण भांडवली जमा 5513179137 3629899680 1883279457 

17 एकूण (अ+ब+क+ड+इ) 7316008799 4802453319 2513555480 
  एकूण िश लकेसह बेर ज 7316008799 7078342314 2513555480 

 
अ.ब. लेखािशषर् अंदाजपऽक ू य  र कमा फरक 

खचर्         

1 अ) महसुली खचर्-अ 1312199221 1082784875 231738292 

2 ब) महसुलंी खचर् -ब 200000 0 200000 

3 क) महसुली खचर्-क 211856071 111745442 100110629 

5 ई) जे डर बजेट (GENDER BUDGER)फ 12168650 0 12168650 

6 फ) नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सिुवधा 171668744 46663077 125005667 

7 एकूण खचर् Ô  (1+2+3+4+5+6 = 7) 1708092686 1241193394 469223238 

8 असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (खचर्) 81548272 189679346 -108131074 

9 एकूण मनपा महसुली खचर्Ô  (7 + 8 = 9) 1789640958 1430872740 361092164 

10 भांडवली खचर्       

4 अ) भांडवली खचर्-ड (मनपा िनधी मधुन) 81931476 1503110 80428366 

11 अ-1 नगरिवकास योजना शासन िनधी योजना 1492434297 129742417 1362691880 

12 ब- JNNURM/ योजना 1118072000 720593762 397478238 

13 क) BSUP योजना 1761980049 1140600000 621380049 
14 ड) कजर् 1060516000 25796734 1034719266 

15 ई) ूःतािवत िवकास आराखडा (नांदेड द ीण) 7300000 0 7300000 

16 ूःतािवत िवकास आराखडा (नांदेड उ र) 4000000 0 4000000 
  एकूण भांडवली खचर्  (†+²Ö+�ú) 5526233822 2018236023 3507997799 
  एकूण खचर् 7315874780 3449108763 3869089963 
  िश लक 134019 1353344556 -1355534483 
  एकूण िश लाकसह बेर ज 7316008799 4802453319 2513555480 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

वाष क ताळैबंद पऽक सालसन 2013-14 

अ.ब. लेखािशषर् अंदाजपऽक ू य  र कम फरक 

जमा         

अ) सु वातीची िश लक 0 1353344556 0 

1 अ) महसुली जमा-अ       
  1. िन वळ महसलुी जमा 1171492158 873399978 298092180 
  3. शास कय अनुदानी (महसलुी) 323055835 229890444 93165391 
  2. इतर व संकीणर् जमा 72068303 69619823 2448480 
  अ) एकूण महसुली जमा 1566616296 1172910245 393706051 

2 ब) महसलुी जमा –ब 200000 0 200000 

3 क) महसुली जमा-क 226419616 135065483 91354133 

4 महसुली जमा  (1+2+3 = 4) 1793235912 1307975728 485260184 

5 असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (जमा) 85142241 100466584 -15324343 

6 महसुली जमा  (4+5 = 6) 1878378153 1408442312 469935841 

7 नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा (शासन िनधी) 36992156 63151312 -26159156 

8 एकूण मनपा महसुली उ प न  (6 + 7 = 8) 1915370309 1471593624 443776685 

9 भांडवली जमा 65000000 0 65000000 

10 नगर िवकास योजना शासकीय अनुदाने 703971520 231940670 472030850 



(13) 
11 ब) . JNNURM योजना 700849000 69437000 631412000 

12 ब) . JNNURM अित र  योजना 378524000 333354000 45170000 

13 क)  BSUP योजना 1232108334 868061449 364046885 
14 ड) कजर् 1060416000 0 1060416000 

15 इ. ूःतािवत वाष  िवकास आराखडा (नांदेड द ण) 7300000 7300000 7300000 

16 ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड उ र) 4000000 4000000 4000000 

17 एकूण भांडवली जमा 4152168854 1514093119 2649375735 

1/ एकूण   (†+²Ö+�ú+ ›ü+‡) 6067539163 2985686743 3093152420 
  एकूण िश लकासह बेर ज 6067539163 4339031299 3093152420 

खचर्         

1 अ) महसुली खचर्-अ 1402299773 1224506855 173316479 

2 ब) महसलुी खचर्-ब 200000 0 200000 

3 क) महसुली खचर्-क 199302786 116195076 83107710 

5 इ) जेनडर बजेटü (Gender Budget) फ 19000000 1953262 93696638 

6 फ) नागर कांसाठ  मुलभुत सुिवधा-इ 128056292 67577408 60478884 

7 एकूण खचर्  (1+2+3+4+5+6 = 7) 1748858851 1410232601 410799711 

8 असाधारण ऋण िनलंबन लेखे (खचर्) 58320304 53078552 5241752 

4 अ) भांडवली खचर्-ड (मनपा िनधी मधुन) 257221188 6126346 251094842 

9 एकूण मनपा महसुली खचर्Ô  (7 + 8 = 9) 2064400343 1469437499 667136305 

10 भांडवली खचर्       

11 अ-1 नगरिवकास योजना शासन िनधी योजना 638735294 242555447 396179847 

12 ब) JNNURM योजना 699276000 354552958 344723042 

13 ब. JNNURM  अित र  योजना 378524000 123452782 255071218 

14 क  BSUP योजना 1224673000 657122000 567551000 

15 ई कजर् 1050516000 0 1050516000 

16 ई ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड द ण) 7300000 7300000 7300000 

17 ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड उ र) 4000000 4000000 4000000 

18 एकूण भांडवली खचर्  (†+²Ö+�ú) 4003024294 1388983187 2625341107 
  एकूण खचर् 6067424637 2858420686 3292477412 
  िश लक 114526 1480610613 -199324992 
  एकूण िश लकेसह बेर ज 6067539163 4339031299 3093152420 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

सालसन 2014-15 चे ताळेबंदü  

गोषवारा 
अ.ब. लेखािशषर् सालसन 2014-15 

चे अंदाजपऽक 
तरतुद 

ू य  जमा तफावत 

जमा बाज ु

अ सु वातीची िश लक 0 1480610613 0 

1 अ) महसुली जमा-अ       
  1. िन वळ महसलुी जमा 1472961608 1053183892 419777716 
  3. शास कय अनुदाने (महसुली) 462142750 134077663 328065087 
  2. इतर व संकीणर् जमा 85282950 109728871 -24445921 
  अ) एकूण महसलुी जमा  2020387308 1296990426 723396882 

2 ब) महसलुी जमा-ब 100000 0 100000 

3 क) महसुली जमा-क 246600000 125348618 121251382 



(14) 
4 भांडवली जमा मनपा फंड  (BOT/BFT) 150000000 0 150000000 

5 महसुली जमा  (1+2+3+4 = 5) 2417087308 1422339044 994748264 

6 असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे 70057996 163114797 -93056801 

7 महसुली उ प न  (4+5 = 6) 2487145304 1585453841 901691463 

8 नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा (शासन िनधी) 99579306 200286000 -100706694 

9 एकूण मनपा महसुली उ प न (6 + 7 = 8) 2586724610 1785739841 800984769 

10 नगरिवकास योजना शास कय अनुदानीत 577715200 245872420 331842780 

11 ब. JNNURM योजना 414077000 0 414077000 

12 ब. JNNURM  अंित र  योजना 444549000 0 444549000 
13 क  BSUP योजना 1617664649 1298690351 318974298 

14 ड कजर् 200416000 0 200416000 

15 इ.ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड द ण) 7300000 0 7300000 

16 ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड उ र) 4000000 0 4000000 

17 एकूण भांडवली जमा 3265721849 1544562771 1721159078 

18 एकूण  (†+²Ö+�ú+ ›ü+‡) 5852446459 4810913225 2522143847 
  एकूण िश लकेसह बेर ज 5852446459 6291523838 2522143847 

खचर् बाज ु

1 अ. महसुली खचर्-अ 1836827138 1295837422 540889716 

2 ब- महसुली खचर्-ब 100000 0 100000 

3 क. महसुली खचर्-क 160310000 84285814 76024186 

5 इ. जडर बजेटü (Gender Budget) फ 18880200 580500 18299700 

4 अ) भांडवली खचर् ड (मनपा िनधी मधुन) 220632000 49690447 170941553 

7 एकूण खचर्Ô  (1+2+3+4+5+6 = 7) 2236749338 1430394183 806255155 

8 असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (खचर्) 101003225 103210066 -2206841 

9 एकूण मनपा खचर् (7 + 8 = 9) 2337752563 1533604249 804048314 

10 भांडवली खचर्       

6 नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा ई. 198589000 115907386 82681614 

11 अ-1 नगरिवकास योजना शासन िनधी योजना 519815487 313807644 206007843 

12 ब. JNNURM योजना 414240000 188247000 225993000 

13 ब. JNNURM  अित र  ये◌ाजना 562836613 244257000 318579613 

14 क. BSUP योजना 1607281043 517080650 1090200393 

15 ड कजर् 200516000 0 200516000 

16 इ. ूःतािवत विषर्क िवकास आरा डा (नांदेड द ण) 7300000 0 7300000 

17 ूःतािवत वािषर्क िवकास आरखडा (नांदेड उ र) 4000000 0 4000000 

18 एकूण भांडवली खचर्  (†+²Ö+�ú) 3514578143 1379299680 2052596849 
  एकूण खचर् 5852330706 2912903929 2856645163 
  िश लक 115753 1898009296 -334501316 
  एकूणिश लाकासह बेर ज 5852446459 4810913225 2522143847 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

सालसन 2015-16 ताळेबंद खाते - गोषवारा 
अ.ब. Double 

Entry 
A/c 

Code 

लेखािशषर् सालसन 2015-16 
चे सुधार त 
अंदाजपऽक 

ू य  जमा तफावत 

जमा           

अ)   सु वातीची िश लक 0 1898009296   

1   अ) महसुली जमा       



(15) 
2   1. िन वळ महसलुी जमा  933892000 726788023 207103977 

3   3. शास कय अनुदाने (महसुली) 707461000 681007851 26453149 

4   2. इतर व संकीणर् जमा 64035000 75819089 -11784089 

5   अ) एकूण महसुली जमा 1705388000 1483614963 221773037 

6   ब) महसुलंी जमा –ब 1100000 0 1100000 

7   क) महसुली जमा-क 265100000 104350598 160749402 

8   भांडवली जमा मनपा फंड  (BOT/BFT) 30000000 0 30000000 

9   महसुली जमा  (1+2+3+4 = 5) 2001588000 1587965561 413622439 

10   असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (जमा) 312325000 111478955 200846045 

11   महसुली उ प न  (5+6 = 7) 2313913000 1699444516 614468484 
    भांडवली जमा     0 

12   अ) नगरिवकास योजना शास कय 
अनुदाने 

507648200 301066396 206581804 

13   ब) नगरो थान योजना 497500000 200300000 297200000 

14   क) JNNURM योजना 550154000 0 550154000 

15    JNNURM अित र  योजना 446366000 0 446366000 

16   ड)  BSUP योजना 959009600 0 959009600 

17   इ) कजर् 500200000 0 500200000 

18   ई) नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा (शासन 
िनधी) 

252000000 44792617 207207383 

19   फ) ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड 
द ण) 

0 0 0 

20   ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा (नांदेड 
उ र) 

0 0 0 

    एकूण भांडवली जमा 3712877800 546159013 3166718787 
    कूण  (†+²Ö+�ú+ ›ü+‡) 6026790800 2245603529 3781187271 
    एकूण िश लकाहस बेर ज 6026790800 4143612825 1883177975 

खचर्         

1   अ) महसुली खचर्-अ 1854291044 1386915373 467375671 

2   ब) महसलुी खचर् ब 1100000 0 1100000 

3   क) महसुली खचर् क 203000000 107177559 95822441 

4   इ) जेनटर बजेट फ 18505000 1008750 17496250 

5   फ) नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सिुवधा 
(मनपा िनधी) 

36372000 2872132 33499868 

6   अ) भांडवली खचर्-ड (मनपा  िनधी मधुन) 344333000 6152946 338180054 

7   एकूण खचर्  (1+2+3+4+5+6 = 7) 2457601044 1504126760 953474284 

8   असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (खचर्) 127850000 127277202 572798 

9   एकूण मनपा महसुली खचर्  (7 + 8 = 9) 2585451044 1631403962 954047082 

10   भांडवली खचर्       

11   अ) नगरिवकास योजना शासन िनधी योजना 503113000 237802112 265310888 

12   ब) नगरो थान योजना 335852000 265428000 70424000 

13   क) JNNURM योजना 550154000 283976000 266178000 

14   JNNURM अित र  योजना 392836613 53897000 338939613 

15   ड) िबएसयुपी योजना 954499600 598488000 356011600 

16   इ) कजर् 500200000 0 500200000 

17   ह) नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा (शासन 
िनधी) 

204500000 363605398 -159105398 



(16) 
18   फ) ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा 

(नांदेड द ण) 

0 0 0 

19   ूःतािवत वाष क िवकास आराखडा ( नांदेड 
उ र) 

0 0 0 

20   एकूण भांडवली खचर्  (†+²Ö+�ú) 3441155213 1803196510 1637958703 
    एकूण खचर् 6026606257 3434600472 2592005785 
    िश लक 184543 709012353 -708827810 
    एकूण िश लकेसह बेर ज 6026790800 4143612825 1883177975 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 

वाष क ताळेबंद पऽ - सालसन 2016-17 

गोषवारा 

अ. 
ब. 

लेखा 
सांकेतांक 
बमांक 

लेखा िशषर्क सन 2016-17 चे 
सुधार त 
अंदाजपऽक 

ू य  र कमा तफावत 

जमा        

अ)   सु वातीची िश लक 800458944 709012353 1084120007 

1   अ) महसुली जमा - अ       

2   1. िन वळ महसलुी जमा 844317100 666017262 178199838 

3   2. शासकीय अनुदाने (महसुली) 975211000 761532311 213678689 

4   3. इतर व संकीणर् जमा 83610000 112614079 -29004079 

5   एकुण महसुली जमा 1903138100 1540163652 362874448 

6   ब) एकुण महसुली जमा ब 10100000 0 10100000 

7   क) महसुली जमा क 234000000 135697409 98302591 

8   भांडवली जमा मनपा फंड (BOT/BFT) 30000000 10000000 20000000 

9   महसुली जमा (1+2+3+4) = 5 2177238100 1685861061 491277039 

10   असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (जमा) 150800000 136921349 13878651 

11   महसुली उ प न (5+6 = 7) 2328038100 1822782410 505155690 

    भांडवली जमा       

12   अ) नगर िवकास योजना शास कय अनुदाने 319303200 37296233 282006967 

13   ब) नगरो थान योजना 101500000 96500000 5000000 

14   JNNURM योजना 254054000 0 254054000 

15   JNNURM अितर  योजना 310000000 510505000 -200505000 

16   ड) बीएसयुपी योजना 170000000 0 170000000 

    इ) अमतृ अिभयाना 10000000 47000000 -37000000 

17   ई) कजर् 500200000 516541611 -16341611 

18   नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा (शासन िनधी) 551500000 400945000 150555000 

    एकुण भांडवली जमा 2216557200 1608787844 607769356 

    एकुण (अ+ब+क+ड+इ) 4544595300 3431570254 1112925046 

    एकुण िश लकेसह बेर ज 5345054244 4140582607 2197045053 

खचर्         

1   अ) महसुली खचर् - अ 2187472091 1406512953 772959138 

2   ब) महसुली खचर् - ब 10100000 0 10100000 

3   क) महसुली खचर् - क 225201000 95410589 129790411 

4   ई) जडर बजेट (Gender Budjet) 14100000 11242420   
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5   फ) नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा (मनपा िनधी) 51372000 1093499 50278501 

6   अ) भांडवली खचर् - ड 239110000 18926154 220183846 

7   एकुण खचर् (7+8 =9) 2727355091 1533185615 1183311896 

8   असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (खचर्) 421100000 115569369 305530631 

9   एकुण 3148455091 1648754984 1488842527 

10   भांडवली खचर्        

11   अ) नगर िवकास योजना शासन िनधी योजना 299303200 92265301 207037899 

12   ब) नगरो थान योजना 101500000 11105000 90395000 

13   क) JNNURM योजना 254000000 28378000 225622000 

14   JNNURM अितर  योजना 310000000 432744000 -122744000 

15   ड) बीएसयुपी योजना 170000000 237293000 -67293000 

    इ) अमतृ अिभयाना 10000000 0 10000000 

16   ई) कजर् 500200000 516541611 -16341611 

17   नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सुिवधा (शासन िनधी) 551500000 215745450 335754550 

18   एकुण भांडवली खचर् 2196503200 1534072362 662430838 

    एकुण खचर्  5344958291 3182827346 2151273365 

    िश लक 95953 957755261 45771688 

    एकुण िश लकेसह बेर ज 5345054244 4140582607 2197045053 

िवषय बं. 02 
वाचा :- महारा  ूांितक मनपा अिधिनयम 1949 चे कलम 56(4) अ वये अिपल 

अिपल 
ूित, 
मा. सभापती 
ःथायी सिमती, 
नावाशमनपा नांदेड 
 
महोदय, 
 
 मा.सभापती महोदय यांचे यायालयात मी स ीने सेवािनवृ  केलेला दनांक 15.03.2013 रोजी या आदेशा िव द 
खालील ूमाणे अिपल सादर कर त आहे. 
1. हे की, मी भुतपुवर् नांदेड नगरपािलका कायार्लयात दनांक 01.04.1983 रोजी पु ष मजरु या पदावर कायमःव पी 
िनयमीत झालो. 
2. हे की, मा. महोदय कोण याह  िनयमाचा अवलबं न करता मला कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साूिव/आःथा-
3/9235 दनाकं 15.03.2013 रोजी महानगरिप◌ालका सेवेतनु पु ष मजरु या पदाव न स ीने सेवािनवृ  क न मा यावर 
अ याय केला आहे. 
3. हे की, स ीने सेवािनवृ  करणेपुव  मी िनयमीतपणे इमान इतबारे अितशय कतर् यद  सेवा बजावली आहे. 
4. हे की, माझी ूकृती ठक नस यामुळे मी आजार  पडत होतो या कारणाःतव वेळोवेळ  आजार  रजा उपभोग या 
आहेत.  आजार  पडून उशीरा अजर् सादर के या ूकरणी मला ब-याचवेळा दंड आका न मा या आजार  रजा मंजरु के या आहेत 
हे वाःतव आहे अशाच ूकरणात मला समय ौणेी या मुळ वेतनावर आणुन सु दा मा यावर अ याय केलेला आहे.  मला या 
संबंधी खुप मोठ  िश ा िनयमबाहय केलेली आहे. 
5. हे की माझी आथ क प र ःथती बेताचीच अस यामुळे यातच औषधोपचारासाठ  खचर् लागत अस यामुळे मा या 
कुटंिबयावर अनेकवेळा आथ क संकट ओढवले होते इतू :परह  मनपाकेची सेवा अ यंत िन ेने करत होतो. 
6. हे की, मा. महोदय मी आजार  अस यामुळे द. 06.03.06 रोजी व 08.03.06 ते 09.07.06 पयत कामावर येवु 
शकलो नाह  तथािप मी द. 10.07.06 रोजी वर ल कालावधीचे वै कय ूमाणपऽ जे की ज हा शै य िच क सक नांदेड यांनी 
ूमाणीत केलेले वै कीय ूमाणपऽ व फटनेस ूमाणपऽ सादर क न कामावर जु क न दे याची िवनंती केली.  तथािप मला  
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कामावर जु क न घेतले नाह .  मा या अजार्चा व वै कय ूमाणपऽाचा िवचार न करता मला िनयमबाहय र या द. 17.02.07 
रोजी िनलंबीत केले.  िनलबंन ूकरणी जोडपऽ 01 ते 04 देवुन िवभागीय चौकशी आरंभीली. 
7. हे की वर ल ूकरणी चौकशी अिधकार  यां यासमोर मी वःतु ःथती ःप  नमदु केली चौकशी अिधकार  हे मा याशी 
सहकत झाले मा या कामाबदल व र ांची जबानी यांनी न दिवली.  व र ांनी िनकामात िनंकाळजीपणा कर त नस याचे चौकशी 
अिधकार  यां या समोर सांिगतले चौकशी अिधकार  सु दा सहमत झाले.  तथािप केवळ कागदोपऽी अनािधकृतपणे कामावर 
गैरहजर राहणे, हा दोषारोप िस द होतो अशा आशयाचा चौकशी अहवाल सादर केला.  तसेच सदरचे ूकरणी सहानुभुतीपुवर्क 
हाताळावे असेह  चचौकशी अहवालात नमुद केलेले आहे.  परंतु मनपा ूशासनाने या या िवचार न करता मला सेवेतुन पु ष 
मजरु या पदाव न दनांक 15.03.13 चे आदेशा वये बेकायदेशीर र या स ीने सेवािनवृ  क न मा यावर व मा या कुटंिबयावर ू
अ याय केला आहे. 
8. हे की, लाड किमट  यां या िशफारशीनुसार मा या मुलास चतथुर् ौणेीम ये कामावर घेणेसाठ  मी व मा या मुलाने 
अजार्ची दनांक 02.12.2016 रोजी अजर् सादर केला परंतु आज पयत मा या मुलास नौकर वर घे यात आले नाह  हा मा या वर 
दसरा अ याय आहेु . 
9. हे की, मा. महोदय मी अिश ीत आहे मला काय ाचे ान नाह  यामुळे मला सदरचे अिपल कर यास 5 वष 6 म हने 
िवलंब झाला आहे तो मािपत कर यात यावा. 
10 हे की मा. महोदय यांना िवनतंी कर यात येते की मला अिपल कर यास झालेला िवलंब मिपत क न अिपल 
ःवकार यात यावे तसेच मला मनपा सेवेतनु स ीने सेवािनवृ  केलेला दनांक 15.03.13 चा आदेश र  बातल क न मला पुवर्वत 
कामावर ज ुक न घे याचे आदेश मनपा ूशासनास ावेत अशी िवनंती आहे. 

अिपलाथ  
ःवा र त/- 

द ा िप. गणपती सोनकांबळे 
स ी सेवािनवृ  पु ष मजुर 

नावाशमनपा नांदेड 
ूशास कय अहवाल 

ौी द ा गणपती सोनकांबळे, पु ष मजरु यांनी मा.सभापती ःथायी सिमती, मनपा नांदेड यां याकडे दनांक 
15.03.2013 रोजी या स ीने सेवािनवृ  आदेशा िव द केले या अिपलाबाबत खालील ूमाणे सादर कर यात येत आहे. 

ौी द ा गणपती सोनकांबळे, पु ष मजरु यांची सेवा कालावधीतील अिभले याचे तपासणी केली असता, संबंिधताची 
त कालीन नांदेड नगरपािलकेत दनांक 01.04.1983 रोजी पु ष मजरु या पदावर िनयु ी कर यात आली होती.  

िनयु ी दनांकापासुन सालसन 1993 पयत जवळपास (68) दवस संबंिधत हे अनािधकृतपणे अनुप ःथत रा हले. 
तसेच   संबंिधतांनी यरोग व वै कय रजा उपभोग या आहेत. सालसन 1996 नंतर ःटे डयम यवःथापक यांचे दनांक 
22.06.1996 या अहवालनुसार संबंिधत हे दनांक 23.08.1996 पासुन अनािधकृत कामावर गैरहजर राह या बाबत यांना 
कारणे दाखवा नोट स आःथा-3/15332/06 द.21.12.2006  दे यात आली या बाबत संबधंीतानी अनािधकृत कामावर गैरहजर 
राहन रजा उपभोगुन प घात रजा मंजरु करणे बाबतचा अजर् सादर केला यानुसार यांची प घात रजा मंजरु कर यात आलीु .  

 ःटेड यम यवःथापक यांचे दनांक 08.09.1997 या अहवालनुसार संबंधीत हे दनांक 02.09.1997 पासुन अनािधकृत 
गैरहजर राह यामुळे यांना कारणे दाखवा नोट स आःथा-3/9875/97 दनांक 29.09.1997 व आःथा-3/10833/97 दनांक 
15.10.1997  दे यात आ या तथािप नोट स ूा  होवुनह  या बाबतचे ःप ीकरण सादर केले नाह  व अनािधकृत गैरहजर 
राह यामुळे यांना कायार्लयीन आदेश जा.ब.साूवी/आःथा-3/14909/97 दनांक 31.12.1997 अ वये िनलंिबत कर यात आले.  

 कायार्लयीन आदेश जा.ब.साूिव/आःथा-3/11164/98 दनांक 19.09.1998 अ वये संबंिधताचा अनािधकृतपणे 
गैरहजर चा कालावधी दनांक 02.09.1997 ते 30.12.1997 (120 दवस) हा िबनपगार  कर यात येऊन दनांक 31.12.1997 ते 
21.09.1997 (265 दवस) कामावर ज ुहोईपयतचा िनलंबनकाळ अनु ेय असले या कायमःव पी ःथिगत ठेव यात आली.  

 ःटेड यम  यवःथापक यांचे दनांक 15.04.1999 व 15.02.1999 या अहवालानुसार संबंधीत हे दनांक 06.04.1999 
पासुन अनािधकृतपणे कामावर गैरहजर राह यामुळे यांना कारणे दाखवा नोट स ब.साूिव/आःथा-3/4394/99 दनांक 
08.06.1999 व आःथा-3/11281/99 दनांक 30.09.1999 दे यात आ या. याबाबत संबंधीतांनी दनांक 25.02.2000 रोजी 
दले या अजार्नुसार यांना कायार्लयीन पऽ ब.आःथा-3/21793/2000 द.03.03.2000 अ वये वै कय तपासणीसाठ  वै कय 
मंडळाकडे पाठिवले. तथािप संबंिधत हे वै कय तपासणीसाठ  वै कय मंडळाकडे गैरहजर  राह यामुळे व अनािधकृतपण गैरहजर 
राह यामुळे यांना कायार्लयीन आदेश जा.ब.साूिव/आःथा-3/8499/2000 दनांक 24.08.2000 अ वये िनलिंबत कर यात 
आले व कायार्लयीन आदेश जा.ब.साूिव/आःथा-3/2233/01 दनांक 24.05.2001 अ वये िवभागीय चौकशी या अिधन राहन ु
कामावर पुन:ःथािपत कर यात आले.  
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 चोकशी अतंी कायार्लयीन आदेश जा.ब.साूिव/आःथा-3/11102/01 द.06.11.2001 अ वये संबंधीतास पये 2610-
4000 या वेतनौणेीत पये 2610 या मुळ वेतनावर आण यात आले व मनपा ःथायी सिमती ठराव ब.233 दनांक 19.11.2001 
अ वये मा यता ूदान के यानुसार यांना कायार्लयीन आदेश ब.आःथा-3/13397/01 द.21.12.2001 अ वये दनांक 
06.04.1999 ते 23.08.2000 (506 दवस) अनािधकृत गैरहजर चा कालावधी व दनांक 24.08.2000 ते 23.05.2001 पयतचा 
िनलंबन कालावधी िवनावेतनी कर यात आला व कामावर ज ूक न घे यात आले.  

 यांनतर सालसन 2003 म ये यांची मुळ पदावर साफसफाई िवभागात पदःथापना के यानंतर पदःथापने या आदेशाचे 
पालन न के यामुळे यांना कायार्लीयन आदेश ब.नांवाशमनपा/आःथा-2/3162/03 दनांक 06.06.2003 अ वये िनलंिबत 
कर यात आले.  तदनंतर कायार्लयीन आदेश ब.आःथा-2/6271/03 द.02.08.2003 अ वये िवभागीय चौकशी या अिधनराहन ु
कामावर पुन:ःथािपत कर यात आले व चौकशी अतंी िनलंबन कालावधी अनु ेय असले या रजेत समािव  कर यात आला.  

 जगंमवाड  ूाथिमक शाळेत कायर्रत असतांना मु या ापीका ूा.शा.ब.2 गणेश नगर यांचे द.05.08.2006 या 
अहवालानुसार सबंंधीत हे द.06.03.2006 रोजी व 08.03.2006 पासून द.09.07.2006 पयत (124 दवस) गैरहजर होते व 
द.10.07.2006 रोजी िवह त नमु यातील रजेचा अजर् सादर न करता वै कय ूमाणपऽ सादर क न कामावर ज ू क न 
घे याची िवनतंी. तथािप वै कय ूमाणपऽ व सबंंधीतांनी अजार्त नमुद केले या गैरहजर चा खुलासा पाहता या अजार्तील बाबी 
म ये बर च तफावत दसून आली तसेच यां या अजार् वर ल मु या यापक यां या अहवालाव न संबंधीत हे कामावर ज ूझाले 
नस याचेह  दसनू आले. तसचे यापुव  देखील अनािधकृतपणे गैरहजर राहन रजा उपभोगत अस याचे उपलबध अिभले याव न ु
दसून आ यामळेु संबंिधतास द.17.02.2007 रोजी िनलंिबत कर यात आले.  

 िनलंबन ूकरणी यांना द.23.10.2007 अ वये ापन व दोषारोप जोडपऽ 1 ते 4 बजाव यात आले. सदरचे ापन व 
दोषारोप जोडपऽ 1 ते 4 द.24.10.2007 रोजी ूा  होऊनह  याबाबतचा खुलासा संबंधीतानंी सादर केला नाह . यामुळे तयांचे 
िव द िवभागीय चौकशी आदेशीत कर यात कर यात आली. चौकशी अतंी चौकशी अिधकार  यांनी सादर केले या चौकशी 
अहवालानुसार अनािधकृतपणे गैरहजर राहणे. हा संबंिधतावर ल दोषारोप िस द झाला होता. चौकशी अिधकार  यांनी चौकशी 
अहवालात अनािधकृत गैरहजर राहणे हा दोषारोष िस द होत असला तर  मानवतावाद ीकोन ठेवून ूकरण हाताळणे बाबत 
िशफारस केली. तथािप संबंधीता या सेवा कालावधीतील अनािधकृत गैरहजर राहणे वारंवार िनलंिबत क न िश ा लादनह  आप या ू
वतर्नात सधुारणा न होणे इ याद  बाबीनमुळे आपणांस मनपा समेवेत ठेवणे मनपा या हताचे नस यामुळे संदभर् ब. 1 अ वये 
संबंधीतास मुंबई ूांतीक अिधिनयम 1949 चे कलम 56 (2) (ह) मधील तरतुद नुसार सेवेतनू बडतफर्  का कर यात येऊ नये?  

अशी बोलकी कारणे दाखवा नोट स दे यात आली.  

 वेळोवळ  गैरहजर राहणे याची कोणतीह  सुचना कायार्लयास न देणे हे पुणर्पणे गैरिशःतीचे अस यामुळे संदभर् ब. 2 
अ वये यांनी सादर केलेला खुलासा समाधानकारक न हाता. तथािप यांनी अनुप ःथतीचे कारण आजार पण दाखिव यामुळे 
संबंधीतास बडतफर्  न करता संदभर् ब.3 अ वये संबंिधताचा अनपु ःथतीचा व िनलंबन कालावधी िवनावेतनी क न यांना 2550 
ते 3200 या वेतनौणेीत पये 2550 या मुळे वेतनावर आण यात येऊन कामावर पुन:ःथापीत कर यात आले.  

 असे असतांनाह  मु या यापीका ूाथिम क शाळा गणेश नगर, मनपा याचे संदभर् ब. 4 या अहवालानुसार सबंधीत हे 
दनांक 01 स टबर 2010 पासनू आजतागायत  कोण याह  पुवर्सुचना व रजेचा अजर् सादर न करता िवनापरवानगी गैरहजर 
आहेत.  संदिभर्य अहवालाचे आ ण उपरो  संबंधीता या संपूणर्  सेवा कालावधीचे अवलोकन केले असता संबंधीत हे आज पयतचा 
सेवा कालावधीत अनािधकृत गैरहजर राह लेले आहेत. यरोग रजा उपभोग या तसेच अनािधकृत गैरहजर राहन प घात रजाह   ु
उपभोगली आहे. अनािधकृत गरैहजर राह यामुळे व पदःथापने या ठकाणी ज ु न होणे इ याद  कारणाःतव संबधीतास 
आ ापयत चार वेळेस िनलंिबत कर यात आले आहे.  

 िनलंबन ूकरणी शाःती हणून अनािधकृत गैरहजेर  िवना वेतनी करणे दंड अकारणे वाष क वेतनवाढ रोखणे दोन 
वेळेस मुळ वेतनावर आणने इ याद  िश ा  यानंा कर यात आ या तसेच मनपा सेवेतून बडतफर्  का कर यात येवू नये अशा 
ूकारची नोट स बजाव यात आली असतांनाह  संबंधीतास सहानुभुतीपुवर्क पुन  कामावर ज ु क न घे यात आले. याव न 
सबंधीत हे िनयु ी पासुनच याचें कतर् याबाबत एकिन  नस याचे दसुन येते. संबंधीतास वारवार संधी देऊनह  यांचे वतर्नात व 
मनपा सेवेूती कोणतीच सुधारणा होत नस याचे ूथम दशर्नी ःप  होत आहे.  

 या अनुषगांने सवर् बाबींचा िवचार करता संबधंीत हे आपल सेवा कालावधीतील कतर् याबाबत अितशय बेजबाबदार 
अस याचे असे िस द होते अस याने यांना मनपा सेवेची आवँयकता नस याचे िनदशर्नास येत अस याचे संबंधीतास संदभर् ब.5 
अ  वये महानगरपािलका सेवेत ठेवणे मनपा या हताचे नस यामळेु मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम 1949 चे कलम 56 (2) (ग) 
अ वये मनपा सेवेतून काढन का टाक याू त येवू नये ? या बाबतचा खुलासा नोट स िमळा यापासून (15) दवसाचे आत सादर 
करावा. अ यथा सदर ूकरणी संबंधीताचे काह ह  हणने नाह  , असे गृ हत ध न पुढ ल कायर्वाह  कर यात येईल, अशी अतंीम 
कारणे दाखवा नोट स दे यात आली. 
 परंतु, संबंधीतांनी आजतागायत उ  नोट सीचा खुलासा अथवा कोण याह  ूकारची रजा सादर केलेली नाह . सदरची बाब 
अितशय गंिभर ःव पाची असुन कायार्लयीन िशःती या िव द आहे.  
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 क रता, संबंधीता या एकुण सेवा कालावधीचा िवचार करता उपरो  ूमाणे संबधंीतास वारंवार सधंी देऊनह  यां या 
वतर्नात कोणतीह  सुधारणा झा याचे दसुन आले नाह . तसेच संबंधीतास सेवेत ठेवणे मनपा या हताचे नस यामुळे ौी द ा 
गणपती सोनकांबळे, पु ष मजरु, यांना महारा  नागर  सेवा (िशःत व अपील) िनयम 1979 चे िनयम भाग 3 (िश ा आ ण 
िशःतभंग िवषयक ूाधी करणे) िनयम 5 (1) मधील मोठया िश ा िनयम सात मधील तरतुद  नुसार कायार्लयीन आदेश बमांक 
जा.ब.नांवाशमनपा/साूिव/आःथा-3/9235/13, दनांक 15.03.2013 अ वये सबंंिधतांस स ीने सेवािनवृ  कर यात आले. तसेच 
संबंिधतासं स ीने सेवा िनवृ  के यांनतर यांना सेवािनवृ ीचा लाभ दे यात येत अस यामुळे कोणतेह  आथ क नुकसान झालेले 
नाह .  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 56 (4) पोट कलम (1) या परंतुका खंड (ड) या तरतूद या अिधन 
राहन या कोण याह  नगरपािलका अिधकाु -यांस कंवा कमर्चा-यांस महानगरपािलक यित र  अनय कोण याह  ूािधका-यांकडून 
खाल या पदावर आण यात आले असेल, काढन टाक यात आले असेल कंवा बडतफर्  कर यात आले असेलू , तर यास खाल या 
पदावर आण या या काढन टाक या या कंवा बडतफर्  कर याचा आदेश यास कळव यापासनू एक म ह या या आत या ू
ूािधका-यांने शाःती लादली असेल यां या िनकट व र  ूािधका-याकडे अपील करता येईल अशी तरतूद आहे. यानुसार 
संबंिधतांनी 30 दवसा या आत सदर आदेशािव द मा.सभापती ःथायी सिमती मनपा नांदेड यां याकडे अिपल दाखल केलेले 
नाह . क रता सबंंिधतांस स ीने सेवािनवृ  के यानंतर जवळपास 5 वषार्नंतर या दाखल केले या अिपलावर िवचार करता येणार 
नाह , 
सभापती संबंधीतांची अिपल मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार 

आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी 
ठराव बं. 75     ठराव 

ौी द ा िप. गणपती सोनकांबळे, पु ष मजरु, नावाशमनपा नांदेड यांना कायार्लयीन आदेश दनांक 15.03.2013  
अ वये स ीने सेवािनवृ  कर यात आले या सदर ल आदेश र  कर या बाबत केलेली अिपल मंजरु कर यात येते.  संबंधीतास 
पुवर्वत कामावर ज ुक न घे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी. 
िवषय बं. 03     ूःताव 
 भारतर  डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या रौ यमहोस व जयंती िनिम  िवशेष बाब हणुन डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 
या यानमाले या 8 या पुं पाचे दोन सऽात दोन दवसीय कायर्बमाचे आयोजन कर यासाठ  त कालीन आयु ांनी मा यता दलेली 
असतांना आ ण सदरचे कायर्बमाचे आयोजना क रता ूाथिमक ःव पातील खचार्स . 3.00 लाखांची मा यता त कालीन आयु  
यांनी आदेश बं. 1085/2016 दनांक 27.04.2016 अ वये दलेली आहे.  महानगरपािलके या सन 2017-18 आ ण 2018-19 चे 
अथर्संक पात संबंधीत िशषर्कात पये 10.00 लाखांची तरतुद आहे.  सदर या दोन दवसीय कायर्बमा या रंगीत िनयमंऽण 
पिऽका, बॅनसर् पाह यांचे मानधनासह िनवास खचर् सांःकृत कायर्बम इ याद  बाबींवर एकूण खचर् पये ु 5,94,928/- एवढा झालेला 
असुन ूाथिमक ःव पातील अमीम र कम पये 3,00,000/- वजा जाता पये 2,94,928/- एवढा खचर् अिधकचा झालेला आहे 
जो महानगरपािलका कमर्चार  िभमजयंती मंडळाने केलेला आहे. 
 भारतर  डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या रौ यमहो सव जयंती िनिम  िवशेष बाब हणुन डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 
वया यानमाले या 8 या पुंपाचे आयोजन दोन सऽात दोन दवसीय कायर्बमावर झालेला एकूण खचर् . 5,94,928/- एवढया 
खचार्स ूशास कय व आथ क मा यता देऊन देयके संबंधीतांना अदायी करणे बाबत ःथायी सिमती समोर िनणर्याःतव सादर. 
सुचक :- ौी उमेश देवराव पवळे          अनुमोदक :- सौ. यो सना राजनु गोडबोले 
स.शेर अली सदर या ूःतावास माझा िवरोध दशर्िव यात यावा. 
सभापती स. सदःयाचंा ूःताव बहमताने मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो ु

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी.  

ठराव बं. 76     ठराव 

 भारतर  डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या रौ यमहोस व जयंती िनिम  िवशेष बाब हणुन डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 
या यानमाले या 8 या पुं पाचे दोन सऽात दोन दवसीय कायर्बमाचे आयोजन कर यासाठ  त कालीन आयु ांनी मा यता दलेली 
असतांना आ ण सदरचे कायर्बमाचे आयोजना क रता ूाथिमक ःव पातील खचार्स . 3.00 लाखांची मा यता त कालीन आयु  
यांनी आदेश बं. 1085/2016 दनांक 27.04.2016 अ वये दलेली आहे.  महानगरपािलके या सन 2017-18 आ ण 2018-19 चे 
अथर्संक पात संबंधीत िशषर्कात पये 10.00 लाखांची तरतुद आहे.  सदर या दोन दवसीय कायर्बमा या रंगीत िनयमंऽण 
पिऽका, बॅनसर् पाह यांचे मानधनासह िनवास खचर् सांःकृत कायर्बम इ याद  बाबींवर एकूण खचर् पये ु 5,94,928/- एवढा झालेला 
असुन ूाथिमक ःव पातील अमीम र कम पये 3,00,000/- वजा जाता पये 2,94,928/- एवढा खचर् अिधकचा झालेला आहे 
जो महानगरपािलका कमर्चार  िभमजयंती मंडळाने केलेला आहे. 
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 भारतर  डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या रौ यमहो सव जयंती िनिम  िवशेष बाब हणुन डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 
वया यानमाले या 8 या पुंपाचे आयोजन दोन सऽात दोन दवसीय कायर्बमावर झालेला एकूण खचर् . 5,94,928/- एवढया 
खचार्स ूशास कय व आथ क मा यता देऊन देयके संबंधीतांना अदायी करणे बाबत ह ःथायी सिमतीची सभा बहमताने मा यता ु
देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी.   ौी स. शेर अली 
यांनी िवरोध न दिवला. 
िवषय बं. 04     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मंजरु अथर्संक पातील उ प नाचा तरतुद पैकी 30 स टबर 2018 पयत झालेली 
वसुली व पुढ ल सहा मह यासाठ  उ प ना या ीकोणातुन ूशासनाचे िनयोजनाची सवर् मा हती सभागहृात देणे व यावर सूचना 
व उपाययोजनावर चचार् क न िनणर्य घेणे. 
सुचक :- अ. स ार अ. गफुर                अनुमोदक :- आनंद च हाण 

ूशास कय अिभूाय 

1) वाशमनपा ह ीतील मालम ा कराची वसुली दनांक 01 एिूल 2018 ते 30 स टबर 2018 अखेर पये 
17,73,66,329/- वसलु कर यात आली आहे.  कर वसुलीक रता मालम ा कराची मागणी िबले तुतार्स मागील वषार् या 
मागणीनुसार दे यात आली आहेत.  ती मागणी िबले जनु 2018 पासुन दे यात आली आहेत, कर वसुंलीस चालना िमळणेक रता 
मालम ा कराचा आगाउ भरणा केला तर दरवष  सुट दे यात येते याूमाणे कराची सुट दे यात आली आहे तसेच याला जोडुन 
थकबाकीची र कम मोठया ूमाणात वाढन जवळपास आज पयत पये ु 51,97,80,312/- इतकी मागणी झाली होती व ती 
थकबाकी शाःती वगळन मालम ाधारक कराची र कम भरणा कु रत असत यामुळे कर वसुलीत अडचणी येत असत व मागणीचा 
मोठा फुगीर आकडे वाढले अस याने थकबाकीवर ल शाःती म ये स टबर 2018 अखेर 100 ट के शाःती माफी कर यात आली 
असुन याची मदुत वाढ 15 ऑ ट बर 2018 अखेर वाढ कर यात आली आहे याक रता अनेक सदःयांनी मागणी केली होती या 
अनुषंगाने ह मुदतवाढ दे यात आली आहे तसेच डसबर 2018 अखेर पयत 75 ट के व माचर् 2019 अखेर 50 ट के 
थकबाकीवर ल शाःती माफी कर यात आली आहे या शाःती माफी व आगाउ कर सुट योजनेस मा यता ूदान कर यात यावी. 
 यामुळे करा या वसं◌ुलीस चालना िमळेल व मागील वषार्◌ात पये 42,80,41,888/- मालम ा कर वसुल कर यात 
आली होती यापे ा जाःत वसुंली ( . 50 ते . 55 कोट ) वसुल कर याचे िनयोजन कर यात आले असुन . 1 लाख व 
यापे ा जाःत मागणी 2018-19 अखेर आहे यां या वेगळया यादया तयार कर यात आ या असुन ूथमता यांना या सुट व 
शाःती माफी योजनेचा लाभ घे याक रता ूवृ  कर यात आले आहे, याउपरह  जे मालम ाधारक कराची र कम भरणार नाह त 
यां या घरासमोर वा य वाजिवणे, ज ी करणे, नळ बंद करणे सेनेज बंद करणे आद  स ीची कायर्वाह  कर यात येणार आहे. 

 सालसन 2017-18 म ये माहे स टबर 2017 अखेर पये 10,55,58,791/- 

 सालसन 2018-19 म ये माहे स टबर 2018 अखेर पये 17,73,66,329/- (रा य शासन क  . 2831035) अशी 
वसुली झालेली आहे. 
2) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मंजरु अथर्संक पातील उ प ना या तरतुद पैकी 30 स टबर 2018 पयत नगररचना 
िवभागा माफर् त झालेली वसुली व पुढ ल सहा म ह यांसाठ  उ प ना या ीकोणातुन िनयोजनाची मा हती खालील ूमाणे सादर 
कर यात येत आहे. 
अ.ब. लेखािशषर् मंजरु 

अथर्संक पातील 
तरतुद 

30 स टबर 2018 
पयत झालेली 
वसुली 

पुढ ल सहा म ह या या ीकोणातुन केले या 
उपाययोजना 

01 बांधकाम परवानगी 
तपासणी शु क व िवकास 
शु क 

10,00,00,000/- 8,69,59,074/- 

02 सुधार त िवकास िनयंऽण 
िनयमावलीनुसार हाडर्शीप 
िूिमअम 

10,00,00,000/- 1,76,34,2017/- 

03 नाहरकत ूमाणपऽ, 
आ कर् टे ट लायस स 
छाननी फस, अनामत 
र कम, पावसाळ  पा याचे 
पुनभर्रण 

6,00,00,000/- 1,72,48,500/- 

शासनाने बांधकाम परवानगी ूःताव िनकाली 
काढणेसाठ  संगणकीय आ ावली तयार केली 
आहे याची अमलबजावणी नगररचना माफर् त 
होत आहे यानुसार ूःताव या िवभागास ूा  
होताच िवकास शु क सवूलीत िन त भर 
पडेल,  यासाठ  नगररचना िवभागा माफर् त 
परवानाधारक वाःतुिवशानरद/सुपरवायझर/ 
ऑ कर् टे ट यांना वेळोवेळ  ूिश ण दे यात 
आले आहे लवकरच ूःताव ूा  होतील व 
याूमाणे अपे आत वसुली होईल. 

 एकूण 26,00,00,000/- 12,18,41,781/-  
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04 Compounding fees 35,00,00,000/- 00 कंपाऊंड ंग अतंगर्त ूःताव िनकाली 
काढणेसाठ  या कायार्लयाचे पऽ बं. 2182 द. 
21.08.18 व पऽ बं. 2208 द 24.08.18 
नुसार शासनास मागर्दँयार्न मागिवले आहे 
तसेच शासनाने कांह  बदल सुचवून ते बदल 
नाग रकां या हरकती / सुचना मागिवणेसाठ  
ूिस द केलेले आहे.  तदनंतर यास 
शासनाकडून अंतीम मा यता ूा  होईल 
यानुसार दर िन तीचा ूःताव मा. 
सभेसमोर ठेव यात येईल ठरावानुसार 
ूःतावापैकी शासन िनयमानसुार अनु ेय 
बांधकामावर आकारणी क न वसुली करणेत 
येईल. 

 

आनंद च हाण /अ दल स ाु र अनािधकृत नळ जोडणी िनयमीत कर यासाठ  15 दवसाचा कालावधी वाढ कर यात यावी. 
सभापती    अनािधकृत नळ जोडणी िनयमीत कर यासाठ ची मुदत 30 तारखेपयर्त मुदत वाढ कर यात यावी. 
ठराव बं. 77     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मंजरु अथर्संक पातील उ प नाचा तरतुद पैकी 30 स टबर 2018 पयत झालेली 
वसुली व पुढ ल सहा मह यासाठ  उ प ना या ीकोणातुन ूशासनाचे िनयोजनाची सवर् मा हती सभागहृात ूशास कय 
ट पणीनुसार सादर कर यात आलेली असुन याची न द घे यात येते.  तसेच शहरातील अनािधकृत बाधंकाम व कर 
आकरणीवर ल शाःतीची मुदत ऑ ट बर-2018 पयत वाढ क न दे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नमुते मा यता देते 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
िवषय बं. 05     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील नगरसेवक ःवे छा िनधी व वाडर् िवकास िनधीची चालु वषार्तील कामांचा 
आढावा सादर क न यावर चचार् क न िनणर्य घेणे. 
सुचक :- अ. स ार अ. गफुर                अनुमोदक :- आनंद च हाण 

सावर्जिनक बांधकाम िवभागाची ट पणी 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील नगरसेवका ःवे छा िनधी व वाडर् िवकास िनधी या चालु वषार्तील कामांची 
स ःथती खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कामाची ःथतीती सं या 
01 िनिवदा ःतरावर असलेले कामे 44 

02 कायार्रंभ आदेश दे यात आलेले कामे 04 
03 पाणी पुरवठा मलिनःसारण िवभाग कामे 13 

सभापती कायर्कार  अिभयंता सावर्जिनक बांधकाम िवभागाने कामाची ःथतीचा अहवाल सादर केलेला असुन 
याची न द घे यात येते तसेच कायार्रंभ आदेश दे यात आले या यित र  संपूणर् कांमांचे तांऽीक 
ऽुटया पूणर् क न ता काळ िनिवदा काढ यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 

ठराव बं. 78     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील स. सदःयां या िशफारशीनुसार नगरसेवक ःवे छा िनधी व वाडर् िवकास 
िनधी या चालु वषार् या कामाचे यां सदःयां या ूभागातील िनिवदा ू बया पूणर् क न ता काळ कायार्रंभ आदेश दे यासाठ  ह  
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानसुार आयु ांनी 
पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
िवषय बं. 06     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर मंजरु पदे व आज रोजी पयतचे र  पदे या बाबत सवर् मा हती 
िवषय पिऽका िनघ यापुव  देणे व र  पदांवर िनवड सिमती माफर् त पदो नती व र  पदे भरणे बाबत यावर चचार् क न िनणर्य 
घेणे. 
सुचक :- अ. स ार अ. गफुर                अनुमोदक :- आनंद च हाण 
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ूशास कय ट पणी 
आःथापने वर ल मंजरु पदे भरलेली पदे व रकत पदांची मा हती दशर्िवणारे िववरणपऽ दनांक 31.07.2018 खालील ूमाणे आहेत 

अ.ब. पदनाम एकूण मंजरु 
पदसं या 

भरलेली पदे र  पदे शेरा 

 अ. संवगर्     

1 आयु  1 1 0 ूितिनयु ी 
2 अ पर आयु  1 0 1 ूितिनयु ी 
3 उपआयु  2 0 1 ूितिनयु ी/सरळसेवा/पदो नती 
4 मु य लेखाप र क 1 0 1 ूितिनयु ी 
5 कर संकलन व मु य िनधार्रण 

अिधकार  
1 0 1  

6 मु यलेखािधकार  1 1 0 ूितिनयु ी 
7 शहर अिभयंता 1 1 0  
8 कायर्कार  अिभयंता 2 2 0  
9 नगरसिचव 1 0 1  
10 सहा यक संचालक नगररचना 1 0 1 ूितिनयु ी 
11 नगररचनाकार 1 1 0 ूितिनयु ी 
12 वै कीय आरो य अिधकार  1 0 1  
13 मु य अ नीशमन अिधकार  1 0 1  
 ब संवगर्     
14 सहा यक आयु  6 5 1 ूितिनयु ीने (2) 

1) ौीमती िगता ठाकरे 

2) ौीमती माधवी माकर् ड 
15 लेखािधकार  वगर्-1 1 0 1  
16 ःवय सिचव 1 0 1  
17 अतंगर्त लेखा प र क 1 1 0  
18 सहा यक कर संकलन व मु य 

िनधार्रण अिधकार  
1 1 0  

19 कायार्लय अिध क 2 1 1  
20 िवधी अिधकार  1 1 0  
21 आरो य अिधकार  1 0 1  
22 वै कीय अिधकार  16 12 4  
23 िश णािधकार  1 1 0 ूितिनयु ी 
24 उ ान अिध क 1 1 0  
25 िसःट म मॅनेजर 1 1 0  
26 सं यंकी अिधकार  1 0 1  
27 उप अ नशमन अिधकार  1 0 1  
28 उप अिभयंता 6 3 3  
29 जवशा  1 1 0 ूितिनयु ी 
30 पश ुश यिच क सक 1 1 0  
 क संवगर्     
31 अिध क संवगर् 12 5 7  
32 व र  िलपीक सवंगर् 53 34 19  
33 िवधी सहा यक 3 3 0  
34 किन  अिभयंता 20 17 3  
35 मु या यापक 5 0 5  
36 सह िश क 68 51 17  
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37 प रचार का 26 17 9  
38 ःटॉफ नसर् 2 1 1  
39 आरो य सदिशर्का 4 3 1  
40 िलनन कपर 1 0 1  
41 मु य टेिलफोन ऑपरेटर 1 0 1  
42 टेिलफोन ऑपरेटर 4 2 2 मु य / अ नशमन 
43 मु य ःव छता िनर क 1 0 1  
44 ःव छता िनर क 14 12 2  
45 मंथपाल 1 0 1  
46 सहा यक मंथपाल 4 1 3  
47 पंप ऑपरेटर 36 29 7  
48 सहा यक पंप ऑपरेटर 1 1 0  
49 िलपीक 346 209 137  
50 लाईनमन िवधुत 9 3 6  
51 वायरमन 2 0 2  
52 फटर 8 6 2  
53 अ नशमन अिधकार  1 0 1  
54 सब फायर ऑ फसर 1 1 0  
55 िलड ंग फायरमन 3 1 2  
56 फायरमन 13 8 5  
57 वाहन चालक 51 40 11  
58 िमौक 10 5 5  
59 हवताप पयर्वे क 1 0 1  
60 व र  ेऽ कायर्कतार् 5 3 2  
61 कटक संहारक 1 0 1  
62 शाखा अिभयंता 1 0 1  
63 फोरमन 1 0 1  
64 इमारत िनर क 5 4 1  
65 अिसःटंट लॅब टे नीशीयन 

(आरो य) 
1 1 0  

66 िश ट इं जिनअर 1 1 0  
67 लाईनमन (पापु) 1 0 1  
68 शेसर 5 2 3  
69 मराठ  लघुलेखक 1 0 1  
70 इंमजी लघुलेखक 1 1 0  
71 बकेट कोच 1 1 0  
72 आरेखक (ःथाप य) 1 0 1  
73 िमटर रडर 1 1 0  
74 लाईट िनर क 2 0 2  
75 िवजतंऽी 2 1 1  
76 ःटेड यम यवःथापक 1 1 0  
77 उपःटेड यम यवःथापक 1 0 1  
78 जवर क 1 1 0  
79 लॉ ट ऑपरेटर 1 1 0  
80 ःविमंग कोच 1 1 0  
81 लस टोचक 15 3 12  
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82 केिमःट (पापु) 1 0 1  
83 िमळमुिक 1 0 1  
84 अिसःटंट लॅब टे नीिशयन (पाप)ु 1 0 1  
85 िशपायी, जकात जवान, चौकीदार, 

वाडर् बॉय, माळ , माळण, माळ  
कम पु ष मजरु, माळण कम ी 
मजरु, मजरु(पापु), गँगमन, 
लनर, दफेदार, आया, दाया, डेसर, 

कुक इ याद  वगर्-4 

707 501 206  

86 सफाई कामगार, पु ष मजरु, ी 
मजरु, ी सफाई कामगार, पु ष 
सफाई कामगार इ याद  

804 605 199  

 एकूण 2323 1612 711  
अ दल स ारु    कंऽाट  कमर्चार  यांचा आकृती बंधात समावेश केला  आहे काय. जर आप याकडे पदे र  असतील 

तर मग आपण कंऽाट  लोकांचा का िवचार कर त आहोत जी मंजूर पदे आहेत ती भर यात यावी.  

फा क अली खान  जी र  पदे आहेत ती र  पदाचा समावेश हा आकृती बंधात कर यात यावा. कंऽाट  कमर्चार  
108 आहेत. 

स. शेर अली   710  मंजरू पदे र  आहेत. ह  पदे कती कालावधी पासुन र  आहेत. या लोकांची जाह रात का 
काढ यात आली नाह . सदर र  पदे ह  एकाच वषार्ची नसनु ती मागील तीन वषार् पे ा जाःत 
कालावधीतील आहेत तोपयर्त ूशासनाने ह  पदे र  का ठेवली आहे.  

आनंद च हाण  पदो नतीची बैठक क हा घेतली पाह जे. याचे काह  िनयम आहेत काय याचा खुलासा कर यात 
यावा. 

अ दल स ारु     महापािलका आःथापनेवर ल जी पदे र  आहेत याची जाह रात काढन ती पदे भर यात यावीू . 
फा क अली खान  711 पदे र  आहेत. या पदाची जाह रात काढन  ती पदे का भर यात आली नाहू .जी पदे 108 

कंऽाट  आहेत याचे काय करणार आहोत. याचाह  खुलासा करावा. पदे भरली नाह .  जी पदे 
भर यात काह  ू  िनमार्ण झा यास ूशासनातील अिधकार  हे यास पुणर् पणे जबाबदार राहतील. 
आकृती बंध जे अिधकार  तयार कर त आहेत यात काह  दोष िनमार्ण झा यास यास ते सबंधीत 
अिधकार   आहेत ते जबाबदार राहतील. ूशासन जबाबदार राह ल. 

सभापती   महापािलका आःथापनेवर ल जी पदे र  आहेत याची जाह रात ये या चार दवसात काढन पदे ु
भर याची कायर्वाह  ूशासनाने करावी. आकृती बंध जे अिधकार  तयार कर त आहेत यात काह  
दोष िनमार्ण झा यास यास सबधंीत अिधकार  व ूशासन जबाबदार राह ल. 

अ दल स ारु     अमतृ योजनेचे टे डर ओपन केले आहे काय हे सांगावे. 
स. शेर अली   िबंद नामावली मंजरू नसेल तर आपणास पदे भरता येणार नाह तु . िबंद नामावली  ता काळ ु

तपासुन यावा. 
सभापती िबंद नामावलीची औरंगाबाद येथून पडताळणी क न र  असले या पदे ता काळ भर यासाठ  ु

ता काळ कायर्वाह  कर यास मा यता दे यात येते. 
ठराव बं. 79     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर मंजरु पदे व आज रोजी पयतचे र  पदे पदो नतीने भर यासाठ  
िबंद नामावलीची मा यता औरंगाबाद येथून घेवुन ता काळ पदो नतीचे पदे भर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते ु
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
 

िवशेष बाब हणुन आय या वेळ  घे यात आलेले 

िवषय - 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीतील िविवध ूभगाम ये LED सावर्जिनक पथ दवे पुरवठा क न बसिवणे या 
कामासाठ  ई-िनिवदा दरपऽक सुचना (ितस-यांदा) दैिनक ौिमक एकजटु व दैिनक गोदावर  अ झर् हर्र या वृ पऽाम ये दनांक 
21.08.2018 रोजी ूिस द क न Online िनिवदा दरपऽक मागिव यात आले असता दले या मुदतीत एकूण 02 िनिवदा ूा  
झाले आहेत व ूा  िनिवदा मनपाके या िनिवदा सिमती समोर उघड यात आले असून ूा  िनिवदा धारकाम ये मे. लुिमकॉन 
लाईट ंग िस ःटम यांनी मागणी केले या सवर् कागदपऽ सादर केले नस यामुळे ते अपाऽ झाले आहेत व मे. एिशयन इले श क    
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कॉ शॅ टर नांदेड यांनी मागणी केले या सवर् कागदपऽ सादर केले अस याने ते पाऽ झाले अस याने यांचे दरपऽक उघड यात 
आले असुन ूा  दरांचे तुलना मक त  खालील ूमाणे आहे. 
अ.ब. आयटमचे िववरण व सं या अंदाजपऽक 

दर पये 

मे. एिशयन इले श क स 
नांदेड यांनी सादर केलेले 

दर पये 

अंदाजपऽक 
दरापे ा कमी / 
जाःत % 

01 Supplying and erecting mains with 2X1.5 
Sq.mm F.R. Copper PVC insulated wire 2 Mtr. 

84/- 42/- 50% कमी 

02 Supplying and erecting LED street light fitting 
suitable for 60 W. lamp. 01 no. 

5915/- 5900/- 0.25% कमी 
03 Supplying and erecting street light bracket for 

erection of side entry fitting on pole with 40 mm 
dia B grade GI pipe 01 no. 

496/- 490/- 1.2% कमी 

04 Supplying and erecting pole clamps made from 
50x6mm MS flat for pole or pipe post. 01 no. 

217/- 210/- 3.22% कमी 
05 Supplying and erecting LED street light fiting 

100 W including lamp. 01 no. 
9263/- 9200/- 0.68% कमी 

 वर ल ूमाणे ूा  दरां या तुलना मक त यानसुार मे. एिशयन इलेकश कल कॉ शॅ टर नांदेड यांनी सादर केलेले दर हे 
अदंाजपऽक दरापे ा कमी दराचे अस याने मे. एिशयन इलं श कल कॉ शॅ टर नांदेड यांनी सादर केलेले दरपऽक (रकाना बं. 02 
म ये दशर्िव यात आले या कामासाठ  रकाना बमांक 04 मधील दर) िनिवदेतील अट  व शत नुसार मंजरु कर यात येते व या 
कामासाठ  लागणा-या खचार्स ूशासकीय व आथ क मंजरु  ूदान कर यात येते. 
सभापती   ूशासनाचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 80      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीतील िविवध ूभगाम ये LED सावर्जिनक पथ दवे पुरवठा क न बसिवणे या 
कामासाठ  ई-िनिवदा दरपऽक सुचना (ितस-यांदा) दैिनक ौिमक एकजटु व दैिनक गोदावर  अ झर् हर्र या वृ पऽाम ये दनांक 
21.08.2018 रोजी ूिस द क न Online िनिवदा दरपऽक मागिव यात आले असता दले या मुदतीत एकूण 02 िनिवदा ूा  
झाले आहेत व ूा  िनिवदा मनपाके या िनिवदा सिमती समोर उघड यात आले असून ूा  िनिवदा धारकाम ये मे. लुिमकॉन 
लाईट ंग िस ःटम यांनी मागणी केले या सवर् कागदपऽ सादर केले नस यामुळे ते अपाऽ झाले आहेत व मे. एिशयन इले श क   
कॉ शॅ टर नांदेड यांनी मागणी केले या सवर् कागदपऽ सादर केले अस याने ते पाऽ झाले अस याने यांचे दरपऽक उघड यात 
आले असुन ूा  दरांचे तुलना मक त  खालील ूमाणे आहे. 
अ.ब. आयटमचे िववरण व सं या अंदाजपऽक 

दर पये 

मे. एिशयन इले श क स 
नांदेड यांनी सादर केलेले 

दर पये 

अंदाजपऽक 
दरापे ा कमी / 
जाःत % 

01 Supplying and erecting mains with 2X1.5 
Sq.mm F.R. Copper PVC insulated wire 2 Mtr. 

84/- 42/- 50% कमी 

02 Supplying and erecting LED street light fitting 
suitable for 60 W. lamp. 01 no. 

5915/- 5900/- 0.25% कमी 
03 Supplying and erecting street light bracket for 

erection of side entry fitting on pole with 40 mm 
dia B grade GI pipe 01 no. 

496/- 490/- 1.2% कमी 

04 Supplying and erecting pole clamps made from 
50x6mm MS flat for pole or pipe post. 01 no. 

217/- 210/- 3.22% कमी 
05 Supplying and erecting LED street light fiting 

100 W including lamp. 01 no. 
9263/- 9200/- 0.68% कमी 

 वर ल ूमाणे ूा  दरां या तुलना मक त यानसुार मे. एिशयन इलेकश कल कॉ शॅ टर नांदेड यांनी सादर केलेले दर हे 
अदंाजपऽक दरापे ा कमी दराचे अस याने मे. एिशयन इलं श कल कॉ शॅ टर नांदेड यांनी सादर केलेले दरपऽक (रकाना बं. 02 
म ये दशर्िव यात आले या कामासाठ  रकाना बमांक 04 मधील दर) िनिवदेतील अट  व शत नुसार मंजरु कर यात येते व या 
कामासाठ  लागणा-या खचार्स ूशासकीय व आथ क मंजरु  ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
िवषय - 
 जेएनएनयुआरएम योजने अतंगर्त मंजरु ूक पातील NAD-14 रःता बमांक 24 (डॉ. सावर कर िब ड ंग ते नावघाट) 
उवर्र त रः यां या काम करणे बाबत (अदंाजपऽक) पये 32,12,931/- साठ  ई-टडर सेल दारे ब-1 िनिवदा गािवले असता िनिवदा 
सुचना बं. नावाशमनपा/जेएनएनयुआरएम/रःते/ई-टडर ंग/7380/2018 दनांक 27.08.2018 अ वये दैिनक लोकमत, दैिनक 
गोदातीर समाचार या वतर्मानपऽात दनांक 28.08.2018 रोजी िनिवदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण  
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तीन 03 िनिवदा ूा  झाले असुन िऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 16.09.2018 रोजी उघड यात आले असता याचा 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. कामार कर क स. नांदेड अदंाजपऽकीय दराने 

02 लोबल इ टरूायजेस नांदेड 3.49% जाःत दराने 
03 मे. जी.जे. क स. नांदेड 6.11% जाःत दराने 

 तुलना मक त यानुसार सवार्त कमी दराची िनिवदा मे. कामार कर क स. नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक दराची 
आहे. क रता जेएनएनयुआरएम वर ल उ  काम करणेसाठ  मे. कामार कर क स. नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िनिवदा 
मंजरु ःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   ूशासनाचा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 81     ठराव 

 जेएनएनयुआरएम योजने अतंगर्त मंजरु ूक पातील NAD-14 रःता बमांक 24 (डॉ. सावर कर िब ड ंग ते नावघाट) 
उवर्र त रः यां या काम करणे बाबत (अदंाजपऽक) पये 32,12,931/- साठ  ई-टडर सेल दारे ब-1 िनिवदा गािवले असता िनिवदा 
सुचना बं. नावाशमनपा/जेएनएनयुआरएम/रःते/ई-टडर ंग/7380/2018 दनांक 27.08.2018 अ वये दैिनक लोकमत, दैिनक 
गोदातीर समाचार या वतर्मानपऽात दनांक 28.08.2018 रोजी िनिवदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण 
तीन 03 िनिवदा ूा  झाले असुन िऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 16.09.2018 रोजी उघड यात आले असता याचा 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. कामार कर क स. नांदेड अदंाजपऽकीय दराने 

02 लोबल इ टरूायजेस नांदेड 3.49% जाःत दराने 
03 मे. जी.जे. क स. नांदेड 6.11% जाःत दराने 

 तुलना मक त यानुसार सवार्त कमी दराची िनिवदा मे. कामार कर क स. नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक दराची 
आहे. क रता जेएनएनयुआरएम वर ल उ  काम करणेसाठ  मे. कामार कर क स. नांदेड याचंी अदंाजपऽक दराची िनिवदा ह 
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
िवषय - 
 िवषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत िसडको भागात वसंतराव नाईक कॉलेज ते ढवळे कॉनर्र डांबर   
                 रःता व आर.सी.सी. नाली करणे बाबत ( पये 2,36,24,920/-) 
 संदभर् :-  ूशास कय आदेश बं. नावाशमनपा/साबांिव/1633/2018 दनांक 09.05.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत िसडको भागात वसंतराव नाईक कॉलेज ते ढवळे कॉनर्र डांबर  रःता व 
आर.सी.सी. नाली करणेसाठ  संदभ य आदेशा वयसे ूशास कय मा यता द यानुसार पये 2,36,24,920/- क रता B-2 ई 
िनिवदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबांिव/4532/2018 दनांक 30.06.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य) / दैिनक 
पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक ौिमक एकजटु या वृ पऽात दनांक 07.02.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामसाठ  
िनिवदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िनिवदा BOQ िनिवदा िऽसदःयीय सिमतीसमोर दनाकं 21.08.2018 रोजी उघड यात 
आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. अबचलनगर इ ृाःशकचर नांदेड . 24586677.79 – 4.04%  जाःत दर 
02 मे. गु रामदास क सश शन नांदेड . 25929448.40 – 9.75%  जाःत दर 
03 मे. शकंर क सश शन नांदेड . 26462119.35 – 12.00%  जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवार्त कमी दराचे BOQ मे. अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांचे असुन जे अदंाजपऽकीय 
दरापे  4.04% ( . 24586677.79) जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट कर ता 
पाचारण केले असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम मेटलचे दर तसेच पेशोलु , डझेलचे दर 
वाढ यामुळे अदंाजपऽकीय दरापे ा 4.04% जाःत दराऐवजी 1% कमी दराने हणजेच अदंाजपऽकीय दरापे ा 3.04% जाःत 
दराने कर याची लेखी समंती दली आहे. क रता मे. अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांनी लेखी समंती द यानुसार वाटाघाट  
अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽकीय दरापे ा 3.04% जाःत दराची िनिवदा मंजरु ःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे 
समोर सादर. 
सभापती   ूशासनाचा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
 
 



(28) 
ठराव बं. 82     ठराव 

 िवषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत िसडको भागात वसंतराव नाईक कॉलेज ते ढवळे कॉनर्र डांबर   
                 रःता व आर.सी.सी. नाली करणे बाबत ( पये 2,36,24,920/-) 
 संदभर् :-  ूशास कय आदेश बं. नावाशमनपा/साबांिव/1633/2018 दनांक 09.05.2018 

 नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत िसडको भागात वसंतराव नाईक कॉलेज ते ढवळे कॉनर्र डांबर  रःता व 
आर.सी.सी. नाली करणेसाठ  संदभ य आदेशा वयसे ूशास कय मा यता द यानुसार पये 2,36,24,920/- क रता B-2 ई 
िनिवदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबांिव/4532/2018 दनांक 30.06.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य) / दैिनक 
पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक ौिमक एकजटु या वृ पऽात दनांक 07.02.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामसाठ  
िनिवदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िनिवदा BOQ िनिवदा िऽसदःयीय सिमतीसमोर दनाकं 21.08.2018 रोजी उघड यात 
आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. अबचलनगर इ ृाःशकचर नांदेड . 24586677.79 – 4.04%  जाःत दर 
02 मे. गु रामदास क सश शन नांदेड . 25929448.40 – 9.75%  जाःत दर 
03 मे. शकंर क सश शन नांदेड . 26462119.35 – 12.00%  जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवार्त कमी दराचे BOQ मे. अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांचे असुन जे अदंाजपऽकीय 
दरापे  4.04% ( . 24586677.79) जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट कर ता 
पाचारण केले असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम मेटलचे दर तसेच पेशोलु , डझेलचे दर 
वाढ यामुळे अदंाजपऽकीय दरापे ा 4.04% जाःत दराऐवजी 1% कमी दराने हणजेच अदंाजपऽकीय दरापे ा 3.04% जाःत 
दराने कर याची लेखी समंती दली आहे. 
 क रता मे. अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांनी लेखी समंती द यानसुार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  
अदंाजपऽकीय दरापे ा 3.04% जाःत दराची िनिवदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मंजरु करते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यातयेतो. 
िवषय -      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत मनपा मालकीचे काबरानगर व बंजारा हॉःटेल येथील दकानांचे संकुलाचे ु
काम मागील 2-3 वषार्पासुन बंद पडलेले आहे.  या दो ह  संकुलातील दकानांचे कामे आहे या ःथतीत अतंीम कर यात यावीतु .  
तसेच चाल ु ज हा दरसचुीनुसार निवन अदंाजपऽक तयार क न िनिवदा मागिव यास ह  मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक:- आनंद च हाण        अनुमोदक :- भानुिसंह रावत 

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

ठराव बं. 83    ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत मनपा मालकीचे काबरानगर व बंजारा हॉःटेल येथील दकानांचे संकुलाचे ु
काम मागील 2-3 वषार्पासुन बंद पडलेले आहे.  या दो ह  संकुलातील दकानांचे कामे आहे या ःथतीत अतंीम कर यात यावीतु .  
तसेच चाल ु ज हा दरसुचीनुसार निवन अदंाजपऽक तयार क न िनिवदा मागिव यास ह  मनपा सवर्साधारण सभा सवार्नुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
िवषय -      ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सालसन 2017-18 या अंदाजपऽ कय िवशेष सवर्साधारण सभा दनांक 29.03.2017 
रोजी आयोजीत कर यात आलेली असुन सदर ल सभेत उप ःथत असणा-या स.सदःय / सदःया, अिधकार  कमर्चार  व पऽकार यांना 
जेवणाची यवःथा, टे ट, खु यार् व पा याची यवःथा महापािलकेतफ कर यासाठ  त कालीन मा. महापौर यांनी आदेशीत केले होते.  
तसेच मनपा ःथायी सिमती या अथर्संक पीय िवशेष सभेने पार त केलेला ठराव बं. 145 द. 17.03.2017 अ वये मनपा अथर्संक पीय 
िवशेष सभे क रता जेवण व अ पोहार कर यासाठ  . 1.00 ल ाची मा यता ूदान केली होती.  

 तसेच सालसन 2017-18 या अंदाजपऽ कय िवशेष सवर्साधारण सभा दनांक 29.03.2017 रोजी आयोजीत कर यात आलेली 
असुन सदर ल सभेत उप ःथत असणा-या स.सदःय / सदःया, अिधकार  कमर्चार  व पऽकार यांना जेवणाची यवःथा, टे ट, खु यार् व 
पा याची यवःथा महापािलकेतफ कर यासाठ  कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/नसका/ िसआर-17719/17 दनांक 27.03.2017 
अ वये ौी नागेश बालाजीराव एकाळे िलपीक नगरसिचव कायार्लय मनपा नांदेड यांना अमीम र कम पये 1,50,000/- दे यात आले 
होते. क रता सालसन 2017-18 या अंदाजपऽ कय िवशेष सवर्साधारण सभा दनांक 29.03.2017 रोजी आयोजीत कर यात आलेली 
असुन सदर ल सभेत उप ःथत असणा-या स.सदःय / सदःया, अिधकार  कमर्चार  व पऽकार यांना जेवणाची यवःथा, टे ट, खु यार् व 
पा याची यवःथा महापािलकेतफ कर यासाठ  ौी नागेश बालाजीराव एकाळे िलपीक यांना दे यात आलेली अमीम र म पये 
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 1,50,000/- समायोजन केलेले अस याने सदर ल िवशेष सभेसाठ  झाले या खचार्स काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते देते. 
सुचक:-  म. मसुद अहेमद खान      अनुमोदक :- ूशांत िव ठलराव ितडके 

सभापती स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   

ठराव बं. 84    ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सालसन 2017-18 या अदंाजपऽ कय िवशेष सवर्साधारण सभा दनांक 
29.03.2017 रोजी आयोजीत कर यात आलेली असुन सदर ल सभेत उप ःथत असणा-या स.सदःय / सदःया, अिधकार  
कमर्चार  व पऽकार यांना जेवणाची यवःथा, टे ट, खु यार् व पा याची यवःथा महापािलकेतफ कर यासाठ  त कालीन मा. 
महापौर यांनी आदेशीत केले होते.  तसेच मनपा ःथायी सिमती या अथर्संक पीय िवशेष सभेने पार त केलेला ठराव बं. 145 द. 
17.03.2017 अ वये मनपा अथर्संक पीय िवशेष सभे क रता जेवण व अ पोहार कर यासाठ  . 1.00 ल ाची मा यता ूदान 
केली होती.  

 तसेच सालसन 2017-18 या अदंाजपऽ कय िवशेष सवर्साधारण सभा दनांक 29.03.2017 रोजी आयोजीत कर यात 
आलेली असुन सदर ल सभेत उप ःथत असणा-या स.सदःय / सदःया, अिधकार  कमर्चार  व पऽकार यांना जेवणाची यवःथा, 
टे ट, खु यार् व पा याची यवःथा महापािलकेतफ कर यासाठ  कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/नसका/ िसआर-17719/17 
दनांक 27.03.2017 अ वये ौी नागेश बालाजीराव एकाळे िलपीक नगरसिचव कायार्लय मनपा नांदेड यांना अमीम र कम पये 
1,50,000/- दे यात आले होते. 
 क रता सालसन 2017-18 या अदंाजपऽ कय िवशेष सवर्साधारण सभा दनांक 29.03.2017 रोजी आयोजीत कर यात 
आलेली असुन सदर ल सभेत उप ःथत असणा-या स.सदःय / सदःया, अिधकार  कमर्चार  व पऽकार यांना जेवणाची यवःथा, 
टे ट, खु यार् व पा याची यवःथा महापािलकेतफ कर यासाठ  ौी नागेश बालाजीराव एकाळे िलपीक यांना दे यात आलेली अमीम 
र म पये 1,50,000/- समायोजन केलेले अस याने सदर ल िवशेष सभेसाठ  झाले या खचार्स काय र ूशास कय व आथ क 
मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
िवषय     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील आःथापनेवर कायम ःव पी असणारे (1) ौी दयानंद गोपाळराव कवले, ूथम 
नेमणुक वषर् 2001 (2) ौी िवजय सोनाजी वाघमारे, ूथम नेमणुक वषर् 2007, (3) ौी गणेश कुमर या मुद राज, ूथम नेमणकु 
वषर् 2007 (4) ौी रणजीत जनाधर्न मवाडे, ूथम नेमणुक वषर् 2006 (5) ौी पेश िव ठल सरोदे, ूथम नेमणुक वषर् 2013 
(6) ौी शेख नपईम शेख गफुर, ूथम नेमणुक वषर् 2013 या चतुथर्ौणेी कमर्चार  हे मागील कांह  वषार् पासुन (04 ते 16 वषर्) 
ःव छता िनर क या पदाचा कायर्रत अितशय चांगलया प दतीने सांभाळत आहेत. 
 वर ल सहा कमर्चा-यांचे पदनाम बदलुन ःव छता िन र क हे पदनाम देवुन या पदाची वेतनौणेी दे यात यावी सदरची 
िनयु ी ह  मनपा आःथापनेवर र  असले या ःव छता िनर क या पदांवर दे यात यावी कंवा आकृतीबंध मंजरु या अिधन 
राहन दे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मंजरु करतेु . 
सुचक:- आनंद च हाण        अनुमोदक :- भानुिसंह रावत 

सभापती स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यता येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो,  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी.  

ठराव बं.85     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील आःथापनेवर कायम ःव पी असणारे (1) ौी दयानंद गोपाळराव कवले, ूथम 
नेमणुक वषर् 2001 (2) ौी िवजय सोनाजी वाघमारे, ूथम नेमणुक वषर् 2007, (3) ौी गणेश कुमर या मुद राज, ूथम नेमणकु 
वषर् 2007 (4) ौी रणजीत जनाधर्न मवाडे, ूथम नेमणुक वषर् 2006 (5) ौी पेश िव ठल सरोदे, ूथम नेमणुक वषर् 2013 
(6) ौी शेख नपईम शेख गफुर, ूथम नेमणुक वषर् 2013 या चतुथर्ौणेी कमर्चार  हे मागील कांह  वषार् पासुन (04 ते 16 वषर्) 
ःव छता िनर क या पदाचा कायर्रत अितशय चांगलया प दतीने सांभाळत आहेत. 
 वर ल सहा कमर्चा-यांचे पदनाम बदलुन ःव छता िन र क हे पदनाम देवुन या पदाची वेतनौणेी दे यात यावी सदरची 
िनयु ी ह  मनपा आःथापनेवर र  असले या ःव छता िनर क या पदांवर दे यात यावी कंवा आकृतीबंध मंजरु या अिधन 
राहन दे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतोु .  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी. 
िवषय - 

 िवषय :-  सवर्साधारण रःता अनुदान नांवाशमनपा ह ीत हंगोली गेट RUB चे अूोचेस उज या व डा या दो ह   

                 बाजु या रः याची पुनर्बांधणी करणे 

 सवर्साधारण रःता अनुदान नावाशमनपा ह ीत हंगोली गेट RUB चे अूोचेस उज या व डा या दो ह  बाजु या रः याची 
पुनर्बांधणी करणेसाठ  पये 25,00,000/- चे कामास कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साबांिव/8562/16 दनांक 27.09.16 



 
(30) 

 
 अ वये मा यता झा या ूमाणे िनिवदा ू बया हाती घे यात येवुन कंऽाटदार कामार कर क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽकीय 
दरापे ा 0.07% कमी दराची िनिवदा मंजरु क न कायार्रंभ आदेश बं. नावाशमनपा/साबांिव/11690/16 दनांक 03.12.16 अ वये 
दे यात आले आहे. 
 सदर हंगोली गेट ःलीप रोडचे काम करतेवेळ  MSEB Office शेजार  असले या ना यावर RCC Beam Precast 

टाकलेले होते.  जे की, रः या या Level पे ा एक ते दड फुट उंच होते.  यामुळे सदर ठकाणी वाहतुकीस अडथळा िनमार्ण 
होत होता सदर Beam तीन ठकाणी टाक यात आले होते.  जे की रः या या ं द म ये मु य अडथळा होऊन खुपवेळा 
अपघाता या बात या येत हो या.  हंगोली गेट ःलीप रः या या पुनरबांधणी चे काम करतेवेळ  सदर वर असलेले / नाद ःत ु
बीम काढन सदर ठकाणीू  लोखंड  जाळया बसवणे आवँयक होते.  याूमाणे ना यावर ल नाद ःती ु RCC Precast Beam काढन ू
टाकून याजागी नवीन लोखंड  जाळ  बसिव यात आली.  परंत ुिवषयां कत कामात सदर कामाचे Item नस याने अदंाजपऽकात 
Extra Item समािव  करावे लागत आहेत. सदर काम व लोखंड  जाळ या कामाचे मोजमाप घेऊन सधुार त अदंाजपऽक सालसन 
SSR  2016-17 नुसार तयार क न किन  अिभयंता व उपअिभयंता यां या अहवालानुसार पये 5,95,800/- ची वाढ होत आहे.  

 क रता सदर कामाची मंजरु कमंत पये 25,00,00/- + वाढ व कमंत . 5,95,800/- =  30,95,800/- साठ  
सुधार त ूशास कय व आथ क मा यता ूदान क न वाढ व काम पये 5,95,800/- यास मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी 
सिमती समोर सादर. 
कायर्कार  अिभयतंा साबांिव सदर या ूःतावात टायिपंग म ये SSR  2016-17 असा झालेला असुन या ऐवजी SSR    

2015-16 अशी द ःती कु न मा यता दे यात यावी. 
सभापती कायर्कार  अिभयंता साबांिव यांनी सुचिव यानुसार ूःतावा अशंत: द सतीसह ु ूशासना या 

ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 86      ठराव 
 िवषय :-  सवर्साधारण रःता अनुदान नांवाशमनपा ह ीत हंगोली गेट RUB चे अूोचेस उज या व डा या दो ह   

                 बाजु या रः याची पुनर्बांधणी करणे 

 सवर्साधारण रःता अनुदान नावाशमनपा ह ीत हंगोली गेट RUB चे अूोचेस उज या व डा या दो ह  बाजु या रः याची 
पुनर्बांधणी करणेसाठ  पये 25,00,000/- चे कामास कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साबािंव/8562/16 दनांक 27.09.16 
अ वये मा यता झा या ूमाणे िनिवदा ू बया हाती घे यात येवुन कंऽाटदार कामार कर क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽकीय 
दरापे ा 0.07% कमी दराची िनिवदा मंजरु क न कायार्रंभ आदेश बं. नावाशमनपा/साबांिव/11690/16 दनांक 03.12.16 अ वये 
दे यात आले आहे. 
 सदर हंगोली गेट ःलीप रोडचे काम करतेवेळ  MSEB Office शेजार  असले या ना यावर RCC Beam Precast 

टाकलेले होते.  जे की, रः या या Level पे ा एक ते दड फुट उंच होते.  यामुळे सदर ठकाणी वाहतुकीस अडथळा िनमार्ण 
होत होता सदर Beam तीन ठकाणी टाक यात आले होते.  जे की रः या या ं द म ये मु य अडथळा होऊन खुपवेळा 
अपघाता या बात या येत हो या.  हंगोली गेट ःलीप रः या या पुनरबांधणी चे काम करतेवेळ  सदर वर असलेले / नाद ःत ु
बीम काढन सदर ठकाणी लोखंड  जाळया बसवणे आवँयक होतेू .  याूमाणे ना यावर ल नाद ःती ु RCC Precast Beam काढन ू
टाकून याजागी नवीन लोखंड  जाळ  बसिव यात आली.  परंत ुिवषयां कत कामात सदर कामाचे Item नस याने अदंाजपऽकात 
Extra Item समािव  करावे लागत आहेत. सदर काम व लोखंड  जाळ या कामाचे मोजमाप घेऊन सधुार त अदंाजपऽक सालसन 
SSR  2015-16 नुसार तयार क न किन  अिभयंता व उपअिभयंता यां या अहवालानुसार पये 5,95,800/- ची वाढ होत आहे.  

 क रता सदर कामाची मंजरु कमंत पये 25,00,00/- + वाढ व कमंत . 5,95,800/- =  30,95,800/- साठ  
सुधार त ूशास कय व आथ क मा यता ूदान क न वाढ व काम पये 5,95,800/- ला ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
 
सभापती   आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे आजची सभा संप याचे जा हर कर यात येते. 
 

                 ःवा र त/-                                      ःवा र त/- 
  नगरसिचव     सभापती 
             नावाशमनपा नांदेड                                  ःथायी सिमती 
           नावाशमनपा नांदेड 


