
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका थायी सिमती नांदेड. 
 द. १६.०५.२०१६ रोजी सकाळ  ११.३० वाजता नांवामनपा थायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे शास कय 
इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागृहात म ये भर व यात आली होती. उप थती न दणी र ज टर म ये वा र  क न सदर 
सभेस खालील म.न.पा. थाई सिमतीचे सद य उप थत होते.   

सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा, सभापती 
          सव ी  

मोरे संजय गंगाधर       इंदबाई िशवाजीराव घोगरेू  
वण बाला साद बयाणी   वनयकुमार गुरम   

   संिगता पृ  वीराज राओ  े    योती मह  खेडकर         सलीमा बेगम न ला खान   शमा पु पाताई राजेश    

इशरत फातेमा अ. शमीम   कोकुलवार ल मीबाई तुळशीराम  

कदम गंगाबाई नारायण  च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह    

फा ख हसेन कासीम साबु   जक या बेगम स. मुखतार  
सभापती     उप थत सव थायी सिमतीचे स. सद य, ािधकार  अिधकार  तथा उपआयु  ( वकास) ी र ाकर वाघमारे, 

मु  य लेखा प र क ी आर.एस.कोलगणे, .उपआयु  ी .मा.येवल,े .उपआयु  ी मुंढे, 
मु यलेखािधकार  ी कंदेवाड, लेखािधकार  ी वसपुते, मु  य वै कय अिधकार  डॉ. मो. आसीफ, कायकार  
अिभयंता ी िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता ी सु ीव अंधारे, कायकार  अिभयंता बएसयुपी ी काश 
कांबळे व सव वभाग मुख, े य अिधकार  यांचे  वागत क न आज  या सभे या  कामकाजास सु वात 
कर यात येते.  

उमेश च हाण   पाणी पुरवठयाची कामे तातड चे अस याने आपण यास वर त मंजूर  देतो, एएमआरसीचे कामे वशेष 
हणुन आपण मा यता देतो.  आ ह  कामे सांगतो ते कामे होत नाह  आमचे कामे होत नसतील तर आमचा 

काय उपयोग आहे. मालम ा धारकांनाकडन मनपाने नळ दे यासाठ  पये ू 500/- घेतली आहे. या 
भागाम ये पा याची पाईप लाईन टाकलेली नाह .  याएर याम ये पा या या पाईप लाईन टाका यात. पाईप 
लाईन टाक याचे काम हे एएमआरसीकडन क न घे यात यावेू . आमचे कामे झाले पा हजे,ह  कामे पुण होत 
नसतील तर आमचा काय उपयोग आहे.  खरे पा हले तर मनपाचे उ प नात वाढ कर यासाठ  यवसाय 
परवाना धारकांची वसुली केली पा हज.े  आपण सांग यात उपयोग नाह  यासाठ  एक ताव ये या सभेम ये 
सादर कर यात यावा, आ ण  सव े य अिधकार  व उप आयु  यां यावर कायवाह  ता वत कर यात 
यावी. व यांनी काम केले याबाबतची यां या सेवा पु तीकेत लाल शाह ने न द यावी. ह  माझी कळकळ ची 
वनंती नसुन वांरनींग देवून सांगा. लोक आ हाला कामे कर यासाठ  सांगतात आ ण मनपाकेत पैसे नाह त. 
आ ह  लोकाचे कामे कर यासाठ  आलेलो आहोत.  अिधकार  वकासाची कामे कर त नाह  हे यो य नाह . 
मनपाचे उ प न वाढ साठ  हे काह ह  कर त नाह त हे यो  य नाह . एलबीट चे असेसमट बंद झालेले आहे. 
यामुळे कमचार  यांची पगार दे यासाठ  पैसे नाह, शासनाकडन िनधी ये यासाठ  पहावे लागतेु . येणा-या दड 

वषाम ये नगरसेवक हणुन आपणास िनवडणूक साठ  उभे रहावे लागणार व लोकां या सम याचा सामना 
करावा लागणार आहे.  सव  नगरसेवकाची बदनामी होईल आपले कामे होत नाह  हे काह  बरोबर नाह . ह  
प दत नाह . नाली साफ कर यासाठ  आप याकडे कमचार  नाह त, असे सांग यात येते. अिधकार  यांना 
वचारणा केली तर ते कामे एटुझेडची आहेत असे सांग यात येते.  माग यावष  जेसीबी या सहा याने मनपाचे 
मोठया ना याची सफाई केली ते काम कोणी केले. कोणाची जेसीबी ला यात आली होती. कोणास बल 
दे यात आल.े 

. उप अिभयंता यां ीक   माग या वष  आपण एटुझेड कडन नाले सफाई क न घे यात आलीू . जेसीबी ह  स. र वं िसंघ बुंगई याचंी 
लाव यात आली होती. यां याकडन मोठे नाले सफाई क न घेतली आहेू . 

उमेश च हाण  एटुझेड या टे डरम ये काय अट होती, मग स. र वं िसंघ बुंगई यांना पैसे कसे दल,े हणजे एटुझेडचे पैसे 
कपात केले आ ण यांना पैसे दल.े मोठे नाले सफाई वेळेवर केली नस याने यानंा दंड आकार यात यावा. 
यावर कायवाह  ता वत कर यात यावी. कारण यामुळे आरो याला धोका सु दा िनमाण होवू शकतो. 

संबधीतास कारणे दाखवा नोट स बजावावी आ ण दंड आकारावा  व पु हा असे करणार नाह  अशी तंबी 
दे यात यावी. या याकडन काम काढून घे यात यावेू , अशी माझी इ छा आहे. नाली सफाईचे यावष  काह  
िनयोजन नाह . 

वनय गुरम   नाली सफाई या संदभात कोणतेह  िनयोजन के याचे दसुन येत नाह .  ये या १५ दवसात पावसाळा सु  
होणार आहे. 

सभापती    यावष  नाले सफाईचे काह  िनयोजन केले काय क केवळ पेपरम ये बात याच येत आहेत. 
उमेश च हाण    मनपाचे मालमता करा या वसुलीचे बले मालम ाधारकाकडे पोहचले काय हे सांगाव.े 
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ािधकृत अिधकार    मालम ा  धारकांना आपण बले वाटपाचे काम सु  आहे. 
सभापती  मालम ा धारकांचे कराचे पैसे आपण ऑनलाईन घेतो काय क वसुली िलपीकास कर गोळा कर यासाठ  

थांब व यात आले  याचा खुलासा करावा. 
ािधकृत अिधकार    आपण ऑनलाईन पैसे तर घेतो तसेच वसुली िलपीकामाफत कराची वसुली कर यात येत आहे. वसुली 

िलपीकास कर गोळा कर यास कधीह  थांब वले नाह . आ ण यानंतर देखील थांब व यात येणार नाह . यांनी 
वसुलीचे काम करणे आव यक आहे. जे थकबाक  दार आहे ते वत: येवून कधी पैसे भरणार नाह त तसेच 
गर ब लोक कधीह  टॅ स ऑन लाईन भरत नाह त ते भ व यात देखील भरणार नाह त यासाठ  यांची कराची  
वसुली ह  िलपीकाकडनच करणे आव यक आहेू . 

सभापती   आपला वसुली िलपीक हा वस पये मागतो तो डोअर टु डोअर जावून वसूली करतो यासाठ  ते वस पये 
घेणे बंद कर यात याव.े या वस पयासाठ  मनपाचे 1000  पये थांबतात हे यो य नाह . हे वस पये 
घेणे बंद कराव.े  

ािधकृत अिधकार   वसुली िलपीकाकडन वस पये घेणे बंद कर याचे आपण ता वत केले आहेू . आप या वसुली िलपीकाची 
ट डशी आहे क  मी एवढ   वसुली केली आहे. ती टे डशी बदलेने गरजेचे आहे.  िलपीक हा केवळ िनयमीत 
कर भरतो यां याकडनच वसुली करतातू . ते थकबाक  दाराकडे जात नाह त. यामुळे यांचेकडन वसुली क न ू
घेणे आव यक आहे आ ण यांना तसे आदेश ह  दे यात आल ेआहेत.  

सभापती    थकबाक दाराची वसुली कर याचे आदेश  आप या तराव न दले पा हज.े  

वनय गुरम   थकबाक दाराची वसुली कर यासाठ  काह  उपया योजना करणे गरजचे आहे, या थकबाक दारावर एक 
अिस टंट ठेवला तर आपली वसुली होईल असे वाटते. 

सभापती   मालम ा कराची वसुली होत नसेल तर कशी महापािलका चालणार यासाठ  वसुली केली पा हज.े वसुली 
कर यासाठ  एक पथक तयार कर यासाठ  यापुव  सांगीतले होते याबाबत काय झाल.े 

ािधकृत अिधकार   आताच सव सुपरवायझरची बैठक घेवून यांना कराची वसुली कर या या सुचना दले या आहेत.  बैठका या 
वारंवार घेवून वसूलीत वाढ कर यात येणार आहे. 

उमेश च हाण   आपली टॅ स वसुल कर याची काय प दत आहे केवळ आपण गोर गर ब लोकांचे पैसे गोळा करतो इतरांचे 
कर त नाह . चार पाच वषा कर ता जागा दली आहे  यांचे बीएसयुपीचे शेवट या टेजला घर येते यावेळ  
याला सांगीतल ेजाते क  टॅ स भरा हे कतपत यो  य आहे. संबधीत मालम ा धारकावर नैसिगक आपती 

आ यावर यांचा या वषाचा टॅ स न  घे याची तरतूर आहे कंवा नाह  हे सांगाव.े 
. उप आयु (महसुल)   गोरगर ब लोकाकडे टॅ स नाह  असे नाह  यां याकडे टॅ स आहे. यांना ह  े पाडन द यानंतर ते वसुल ू

करता येतील. या मालम ा धारकाकडे 50 हजार कंवा यापे ा जा त कर आहे अशा मालम ाधारकांची 
याद  तयार कर यात आलेली आहे. 

वनय गुरम  बँकेचे अिधकार  या प दतीने वसुली करतात याप दतीने वसुली क न यावी एसएमएस पाठवाव.े 
उमेश च हाण   50 हजारापे ा जा त र कम असले या मालमता धारकास एसएमएस पाठवावा अशी सु वधा करावी. जे 

मालम ा धारकाकडे मागील तीन वषा पासुन टॅ स भरत नाह  यांना नोट स पाठवा आ ण याला सांगावे क 
ह  टॅ स दे यात यावा नाह तर याची िस द  वृतप ात दे यात येईल. यानंतर याचे नांव पेपरम ये छापाव,े 
व ती मालम ा कोणीह  खरेद  व  क  नये या यावर मनपाचा बोजा चढ व यात यावा असे िस द करावे. 
मनपाची वसुली कर यासाठ  लॉटवर बोजा लाव यात यावा यामुळे मनपाची वसुलीत वाढ होईल.आ ह  
अिधका-यास सहकाय करतो. यामुळे अिधकार  वगाने काम केले पाह ज.े कायदयाम ये तरतूद असुन देखील 
आपण वसुली कर त नाह . घर टॅ स कर ता पैसे भरा असे आ ह  नागर कांना सांगतो. बीएसयुपी या 
लोकांकडन कती मालम ा कराची वसुली होईलू , यापे ा या मालम ा धारकाकडे  जा त वसुली आहे यांची 
याद  तयार क न वसुली करावी. यां याकडे 50 हजारापे ा जा त र कम आहे अशा मालम ाधारकाकडन ू
वसुली स ने क न याची याद  तयार करावी. 

.उप आयु  (महसुल)   या मालम ा धारकाकडे 50 हजार कंवा यापे ा जा त मालम ा आहेत अशांना एसएमएसची सु वधा 
पाठ वता येईल. 

सभापती     ी उमेश च हाण यांनी जे आता वर ल मांडलेले सव  रा त आहेत. मनपाची जेसीबी बंद आहे हे यो य 
नाह . ये या काळात पावसाळयाचे  दवस अस यामुळे जेसीबी नाद त असने ह  बाब काह  बरोबर नाहु . ते 
38 हजाराचे बील वर त पास क न यावे ती र कम संबधीत वभागास देवून र कम ह  मु य लेखािधकार  
यांनी दयावी. मा सुन पुव तयार कर ता जेसीबीचे मशीन चालू राह ल याची काळजी शासनाने यावी. पाऊस 
काह  सांगुन येणार नाह  याकर ता पावसाळा पुव 
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तयार साठ  नाले सफाई होणे गरजेचे आहे. यासाठ  जेसीबी द त क न यावाु . मोकाट जनावारामुळे शहरात 
मोठया माणात अपघात होत आहेत, यासाठ  मोकाट जनावराना पकड यासाठ  गाड  तयार करावी. ती गाड  
वर त काया वीत झाली पाह ज.े 

वनय गुरम  मोकाट जनावराचाच वषय तर आहेच पण  नाला सफाई ह  मशीन बंद आहे याबाबत सु दा िनणय यावा. 
ह  मशीन चालू के यास १० लेबरचे काम क  शकते ह  सहा म ह यापे ा जा त दवसाचा पासुन बंद आहे 
यामुळे ह  मशीन वर त द त क न यावीु .   

सभापती    ह  मशीन पाच सहा म ह यापासुन बंद आहे यासाठ  सदरची मशीन वर त द त क न यावीु . 
उमेश च हाण    सदरची मशीन कोणी खरेद  केली. यां क  वभागाने याचा खुलासा करावा. 
. उप अिभयंता यां क    सदरची मशीन ह  व छता वभागामाफत खरेद  कर यात आली आहे. 
वनय गुरम   सदरची मशीन ह  व छता वभागाने खरेद  केली आहे. यात यां क  वभागाचा काह  रोल आहे कंवा नाह  

हे सांगावे. यां क  वभागाचे वभाग मुख या ना यांने आपला अिभ ाय घेतला कंवा नाह. 
. उप आयु  महसुल   संबधीत एज सीकडन  सव ोसेस क न ती खरेद  केली आहे या ते हाच ती मशीन खरेद  केली आहेू , यास 

आरट ओची मा यता आहे. 
वनय गुरम   यां क  वभागाने सांगीतले पा हजे ह  मशीन यो य आहे आरटओ काय सांगणार यांना या मशीनमधील 

बाबी ल ात येणार नाह  ती कशी काम करते . 
. उप अिभयंता यां क    सदरची मशीन ह  ितन वेळेस द त केलीु .  

सभापती   सदरची मशीन खरेद  कर त असतांना मनपा या यां क  वभागाचा काय मत आहे याचा अिभ ाय घेतला 
पाह जे होता यांचा अिभ ाय न घेता ह  मशीन खरेद  केली हे उचीत नाह . 

ािधकृत अिधकार    वारंट म ये या संबधीत एज सीने गाड ची द ती क न दली कंवा नाहु . 
. उपआयु  महसुल   वारंट या कालावधीम ये एज सीने गाड ची द ती केली आहेु . 
वनय गुरम    मनपाने दोन मशीन आण या यापैक  एक मशीन आण यापासुन बंद आहे. 
. उपआयु  महसुल   दो  ह  मशीन चालू आहेत. एकच टॅ टर हेड अस यामुळे एक मशीन जागी राहत होती, अ टरनेट ह काम 

क न घेतले आहे. दो ह  मशीनचा डाटा आहे. 
सभापती   सदर मशीन बाबत संबधीत कंपनीला कळ वणे आव क होते ते का कळ वले नाह . ह  मशीन नाले सफाई 

साठ  लागणार अस याने तातड ने सु  झाली पाह ज.े 
वनय गुरम   कोणतीह  मशीन एक वष ्  वांरट  आहे हणुन आपण खरेद  करतो काय यानंतर ती बंद पडली तर ती मशीन 

बाजूला ठेवावयाची काय ? बॉबकट मशीन सुदा तशीच बंद आहे. 
े य अिधकार  बी   बॉबकट मशीन आहे ती लहान ना या सफाई कर यासाठ  उपयोगात घे यात येते.  पण नालीमधुन पा याचे 

पाईप गेले आहेत यामुळे तीचा उपयोग कर त असतांना अडचणी येत असतात. यामुळे ती मशीन तीतक शी 
उपयु  आहे असे मला वाटत नाह . 

सभापती    बॉबकट मशीन बाबत िततक शी उपयोगात घेता येत नसेल तर तसे लेखी दयाव.े 
वनय गुरम   एक अिधकार  हणतो उपयोगात नाह . बरेच ठकाणी पाईप हे नाली या खालुन गेलेले आहे. 10 ट के 

ठकाणी केवळ ा लेम येत असेल 100 ट के ठकाणी असा  नसेल असे वाटते. नाली सफाई 
कर याकर ता एटुझेडचे लोक नाह . नाली सफाई यां याकडन होत नाहू . ी नवल पोकणा यां या वाडात दोन 
नाली सफाई करणारे लेबर आहेत मनपा या लेबर कडन काम क न घे यात येते एटुझेड कडे मशीन नाह त व ू
मनु य बळ सु दा बरोबर नाह  यामुळे ना याची सफाई कशी होणार हे कळणे जरा कठ न आहे. पाच ते सहा 
कमी नाली दोन लेबरने पुण होते काय हेह  सांगाव.े 

े य अिधकार  बी    पाच लेबर आहेत यां या माफत सफाई कर यात येते. 
वनय गुरम    यातील दोन लेबर तर सुट वरच असतात. यामुळे सफाई होत नाह त. 
सभापती   मनु यबळ या ठकाणी कमी असते या वेळ  मशीनचा उपयोग घेतला पाह जे  या िशवाय कामे कशी पुण 

होतील.  याकर ता या सव मशीम ताबडतोब द त क न कामाला लागावेु . 
वनय गुरम   मा या भागाम ये नळाला घाण पाणी येते लोक पाणी भरतात, आ ण पाणी भरणे संप यानंतर पा याचा 

नळ  ह  नाली सोडन देतात यामुळे पाणी वाया तर जाते याकर ता येक नळा तुटया बस व यात या यातू . 
कंवा वाल बस व यात यावे याचे पैसे संबधीत मालम ा धारकाकडन वसुल करावेू .   

ािधकृत अिधकार    मागे मनपाने 2500 तुटया खरेद  क न काह  भागाम ये बस व या आहेत. 
वनय गुरम   नळा पाणी घाण येते यावर उपयायोजना करावी. कायकार  अिभयंता यांनी थळ पहाणी करावी. घाण पाणी 

येते याबाबत मी थायी सिमतीला सु दा सांगत आहे तसेच सवसाधारण सभेम ये हा वषय चचा केली आहे 
परंतू काह ह  उपयोग झालेला नाह . 
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कायकार  अिभयंता पाप ु  काह  भागात घाण पाणी नळा येते ह  व तु थती आहे यासाठ  सव नागर कांनी नळाला तूटया वस व या 
पा हजे.  या या भागातील लोकांनी  काळजी घेतली पा हजे ते जर असे कर त नसतील तर या भागातील 
लोकांचे पाणी देणे बंद कर यात येईल. येक नळ धारकांकडे मनपाकेस पोहचने श य नाह . 

सभापती   या भागातील पाणी बंद करणे हा काह  उपाय नाह . यासाठ  नागर कांना आपण व ासात घेणे आव यक 
आहे. 

उमेश च हाण   येक एर याम ये आपण पाणी अडवा पाणी जरवा ह  योजना लागु केली पाह ज.े ह  संक पना आपण 
लोकांम ये ज वली पा हज.े  

सभापती   आपण बांधकाम परवानगी देतो याला आपण पाणी आडवा पाणी जीरवा अशी अट टाकुन देतो.  या 
ठकाणी आपण जावुन पहाणी करतो काय. मला वाटते आपण थळ पहाणी कर त नाह . आपण थळ 
पहाणी केली पाह ज.े पाणी आडवा पाणी जीरवा हे पहाणी कर यासाठ  नगरचना वभागाचे एक पथक तयार 
करावे आ ण यांनी अहवाल सादर करावा. 

नगररचनाकार    बांधकाम पुण वाचे माणप  मागणी कर याकर ता आ यास आपण थळ पहाणी करतो. 
उमेश च हाण   बांधकाम परवानगी मनपा देते या बांधकाम परवानगीचे पुण वाचे माणप ासाठ  कती नागर क आले याची 

मा हती दे यात यावी.  

सभापती   बांधकाम परवानगीचे पुण वाचे माणप ासाठ  कती नागर क आले याची मा हती पुढ ल िमट ंगम ये दे यात 
यावी.  

वनय गुरम   नळाला वर त तुटया बस व यात या यात व शहरातील बांधकामे पाऊस पडे पयत थांब व यात यावे. 
सभापती   स या शहरात बांधकामे सरास चालू आहेत ती बांधकामे पाऊस पडेपयत चालू असलेले घरांचे बांधकामे 

थांब व यात यावे. आप या न दवह म ये आपण याची न द क न यावी. न दवह  याच कामासाठ  कायालयाने 
दलेली आहे. 

वनय गुरम   मा या दरवेशनगर वाडात येक जन खडडा पाडतो, यांना कोण थांबणार आहे. महारा  भर  पाणीसाठ  
परेशान आहेत. एर याम ये खडडे पाडले यावर िनयं ण कोणाचे आहे. अशा लोकांवर कायवाह  करावी. 

कायकार  अिभयंता पाप ु  झोन बी म ये पाणी पुरवठा वभागात एक उप अिभयंता व एक किन  अिभयंता कायरत आहेत हा कमचार  
वग अ यंत कमी आहे यामुळे खडे करणा-या नागर कांवर कायवाह  करणे श य होणार नाह . येक 
नागर कासोबत  मा या वॉलमनचे संभाषन होते. या वॉलमनला कोणतीह  सुर ीतता नाह  यामुळे काम 
कसे करणार हे कळत नाह . 

उमेश च हाण    ह  सिमती कायकार  अिभयंता पापु यांना एक अिधकार देते क , कोणताह  नागर क वकासाचे कामे जसे 
ेनेज, नळाची लाईन ई याद  काम कर त असतांना अडथळा िनमाण कर त असेल तर यावर शास कय 

कामात अडथळा िनमाण केला हणुन यावर १५३चा गु हा न द कर यात यावा. न व आबाद  या एर याम य े
मागली पाच वषा पासुन पा याचा  आहे. र याचे कामे अधवट केलेली आहेत. हा एर या मा या एर याला 
लागुन आहे. यामुळे या ठकाणचे अधवट राह लेले िस हरेजचे कामे पुण क न याव.े या वसाहतीतील काम 
िश लक राह यामुळे ेनेज या पा यातून जावे लागत आहे, अशी या लोकांची परेशानी आहे.  नई आबाद  
एर यामधील ेनेजचे पाणी जेट ंग मशीनने उपसा क न घेवून जावे लागत आहे. हे पाणी दसर  कडे घेवून ु
जात असतांना या भागात मोठा दंगा हो याची श यता होती. याचा सामना आ हास वांरवार करावा लागत 
आहे.  तर ह  देखील काम अ यापपयत कर यात आले नाह . याकर ता सदरचा एर या हा बीएसयुपी 
योजनेअंतगत अस यामुळे या मधुन हे काम कर यात याव.े अथवा सदरचे काम एएमआरसीमधुन क न 
घे यात यावे. हे काम यो य झाले कंवा याची सु दा आपण तपासणी करावी यानंतरच संबधीतास पैस 
दे यात यावे.  यापवु  मनपाने डॉ. आंबेडकर नगराम ये एएमआरसी मधुन पा याची पाईप लाईन एल 
आकाराची टाकली. या लाईनला आता पाणी नाह  केवळ दोन िमटरची जोडणी केली तर या नांगर काना 
पाणी देता येवू शकते.  ेनजचे काम व पाईप जोडणी या कामात काह  अडथळा िनमाण झा या यासाठ  
आमची मदत यावी. 

कायकार  अिभयंता पापु   सदर या भागाम ये दोन वेळेस मनपाचे पथक गेले होते या एर याम ये लोकां या घराम ये ेनेजचे चबर 
आहेत. लोक काम क  देत नाह त. दोन समाजातील वाद होवू शकतो. 

उमेश च हाण   कायदयाची काह  ताकद आहे कंवा नाह  हे सांगाव.े ेनेज लाईनचे काम करावयाचे झा यास आपणास तीन 
फुट खालून आपणास जाता येते. ह  कायदयाची तरतुद आहे. कामात अडथळा कर त असेल तर गु हा दाखल 
करावा. दोन घरात चेबंर आहे याकर ता २५ मीटरची बाहे न लाईन 
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टाक यात यावी. कायकार  अिभयंता यांनी सांगावे क , ेनेजच े व पाणी पुरवठयाचे काम के हा पुण क न 
देणार हे सांगाव.े 

कायकार  अिभयंता पाप ु  हे दो ह  कामे जा तीत जा त 15 दवसाचे आत पुण क न देतो. 
सभापती   डॉ.आंबेडकर नगरमधील दो ह  कामे 15 दवसाचे आत पुण ्  क न दे याची जबाबदार   कायकार  अिभयंता 

याची राह ल. गरजेनुसार मनपाचा पोलीस पथक घेवून जावून काम क न याव.े कोणताह  सामा जक  
िनमाण होणार नाह  याची काळजी यावी. तसेच वनय गुरम यांचे देखील पाणी पुरवठयाचे काम क न 
दयावे. 

फा क हसेनु    मा या एर याम ये पा याचा  आहे तो मागील एका वषा पासुन आहे. कायकार  अिभयंता यांना सांगुण 
देखील काम होत नाह  हे यो  य नाह .  हे नई आबाद  म ये या प दतीने जातीय वाद सांगुन काम कर त 
नाह  तसेच मा या वाडात देखील जातीय वाद िनमाण होवू शकतो हणून मा या वाडात काम कर यात येत 
नाह , या  एर यामधील लोक पैस ेभरणा कर त नाह त यांना पाणी मुबलक पाणी दे यात येते. मा या 
भागात पाणी दे यात येत नाह  हे यो य नाह . 

कायकार  अिभयंता पापु   या एर याम ये मी बैठक घेतली आहे. पा याचा  सोड व यात येईल. 
वनय गुरम   या ठकाणी भांडनाचा वषय येतो या ठकाणी हे नगरसेवकानी मदत करावी असे सांगतात. परंतू इतर 

कामाम ये काह  अडचण नाह  अशा वेळ  नगरसेवकास सांगीतले जात नाह  हे बरोबर नाह. 
फा क हसेनु    नाली सफाई कर यासाठ  आ हाला े य अिधकार  भेटत नाह  यांचा कायालयात बस याची वेळ दयावी. 
सभापती    शासनाची भुिमका काय आहे ते सांगाव.े 
ािधकृत अिधकार   शहरात सव  पा याची अडचण आहे, पाणी पुरवठा वभागात जे कमचार  अिधकार  काम करतात तो कमचार  

वग अपुरा आहे. तर ह  देखील ते यां या पर ने यो य रितने पाणी दे याचा य  कर त असतात. या 
प र थतीम ये यांचा उ साह वाढ वणे आव यक आहे. यांचा उ साह कमी झाला तर आपणास काम करणे 
अडचणीचे होणार आहे. आता आपण न वन कमचार  वग घेतला तर यां याकडन देखील काम क न घेणे ू
श य होणार नाह . परंतू एखादया स.सद यांनी काम सांिगतले तर या कामाची न द क न यावी व ते काम 
पुण होईपयत या कामाचा पाठपुरावा क न कामे पुण क न याव.े 

कायकार  अिभयंता पाप ु  ी फा ख हसेनु  यां या वाडात मी वत: फरलो आहे रजानगर हा एर या खुप मोठा आहे. यां या एर यात 
पाणी पुरवठा लाईन टाक यासाठ  यांचा वरोध होता ॉस जोडणीचे काम क  नका असे हे हणत होते. 
स.सद यांनी दोन मह ने काम बंद केले होते. मोठया लाईन या सहा याने पाणी घेवून जा याचा वषय होता 
तो यांना क  दला नाह .  केवळ यां या भागाम ये चार घरांना पाणी येत नाह . इतर एर याम ये पाणी 
भरपुर येते. 

सभापती     यांना काय अपे ीत आहे ते  या प दतीने काम क न दयावे. 
फा क हसेनु    300 एमएमची लाईन या सहा याने म ढयापयत पाणी घेवून जात आहेत. आ ण मा या वाडात पाणी येत 

नाह  याची यव था कर त नाह  हे यो य नाह .मा या वाडातील नागर कांना पाणी िमळाले पाह ज.े 
कायकार  अिभयंता पाप ु या एर यातील सव नगरसेवकांना श नगर पा या या टाक व न पाणी का घेवून जाणे आव यक आहे हे 

समजावून सांग ि◌तले आहे.  कारण गाड पूरा एर यातील ल काना पाणी िमळत न हते. गाड पुरा एर यातील 
नागर कांना आपण पा याची ट कर क न पाणी पुरवठा करतो. यामळेु या टाक व न पाणी नेवून यांना 
पाणी मुबलक पाणी देणेसाठ  लाईन टाक यात येत होती या लाईनला यांनी वरोध केला आहे. श  नगर, 
लोहार ग ली यांना पाणी दयावयाचे आहे.  

सभापती    या काह  एर याम ये कामे कर त असतांना अडचणी िनमाण होतात यावेळ  मनपाचा पोिलस फोस घेवून 
कामे करावीत. 

उमेश च हाण   चार घरांना पाणी देणे आपले कत य आहे. या सु दा  लोकांना पाणी दे याची यव था करावी. 
जेएनएनयुआरएम म ये आपणास िस हर व पाणी पुरवठा लाईनसाठ  .350 कोट चा िनधी ा  झाला आहे. 
तर ह  लोकांना पाणी िमळत नाह  ह  खेदाची बाब आहे.   

ािधकृत अिधकार   चौकशी कर याचे आदेश पा रत करावे. कमचा-यांचा उ साह वाढ वला पाह जे यांचा उ साह कमी होता कामा 
नये याची काळजी घेतली पाह जे. 

उमेश च हाण   े य अिधकार  झोन बी यांनी सांगावे क, आ ह  सहकाय करतो कंवा नाह  एटुझेडचे कती कमचार  आहेत 
याची मा हती दे यात यावी, आ ह  कमचा-याचा उ साह वाढ वत असतो यांचे ख चीकरण होता कामा नये 
याची काळजी घेतो. 

े य अिधकार  बी  एटुझेडचे कमचार  चार काम करतात. 
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उमेश च हाण   केवळ चार कमचार  काम करतात एटुझेड सोबत केले या करारना यात कती लेबर पुरवठा केले पा हजे याची 
मा हती आपणास नाह .  एटुझेडचे लेबर पुण झोन म ये कती आहेत याची मा हती दयावी, आप या झोन 
म ये कती भाग आहेत हे सांगा. 

े य अिधकार  बी    एका भागास चार लेबर एटुझेडने पुर वले पा हज.े य ात पुण वाडात लेबर कमी आहेत ह  व तु थती 
आहे. जवळपास  १८ भाग आहेत. 

उमेश च हाण   वाडात लेबर कमी आहेत तर याची आपण उप थती घेता काय ? घेत असला तर याचा अहवाल 
शासनाकडे पाठ वला काय ? एटुझेड कंपनीस नोट स दली काय क  आपले लेबर कमी आहेत आपण नोट स 

देणे बंधनकारक होते. पण अिधकार  नोट स देत नाह  हे बरोबर नाह . आ हाला केवळ बोल याचा अिधकार 
आहे. तु हाला  पेनचा अिधकार आहे.  

सभापती   आपण सम वयाने काम केले पाह ज.े अिधकार  व स.सद य यां याम ये सम वय ठेव यात यावा. जे जे 
सद यांनी सुचना के या हो या या सव सचुनाचा पुढ ल िमट ंगम ये अहवाल सादर करावा. फा क बदवेल 
यांचा काय  आहे तो कायकार  अिभयंता यांना सोडवावा. 

संजय मोरे   कोण याह  वभाग मुख राहो. शहराची थािनक वरा य सं था आहे. ह  सवाची आहे. सवाने काम केले तर 
वेळ येणार नाह  दनांक १८ तारखेला मशीनचे िसल गेले आहे. जेसीबी मशीनचे िसल यासाठ  मशीन बंद 
आहे. एक म ह यापासुन बंद आहे. यां यावर कोणाचे िनय ंण नाह . सव साह य उधार  भेटतात. आ ण 
केवळ 38 हजाराचे काम मनपाचे होत नाह . नागर क नगरसेवकानां बोलतात. अिधकार  वगास कोणीह  बोलत 
नाह . यांना महापािलकेची काळजी नाह  ते काय बोलत आहे आ ण आपण काय ऐकत आहोत. मनपाची 38  
हजार पयाची पत बाजारात नाह  काय  ? आपण काय तर मा यता पाच पाच लाखाची देतो एवढे शु क काम 
अिधकार  क न घेत नाह  हे कतपत यो य आहे.    

सभापती   मा सुन पुव तयार साठ  आपली अशी सु वात असेल तर कामे कशी होतील. आ ह  तर पेपरला दररोज वाचत 
आहे. मग कामे कशी होणार, नाले सफाई कशी होणार. नाले सफाई होवू शकते काय याबाबतचा खुलासा 
करावा. 

.उप अिभयंता यां ीक    पावसाळा पुव नाले सफाई कर याची जबाबदार  ह  एटुझेडची आहे. आपली जबाबदार  नाह . यानंी पावसाळा 
पुव नाले सफाई क न दली पाह ज,े असे करारना यात अट आहे. 

संजय मोरे   जेसीबी या मे टन या बाबत आपणास वचारणा केली आहे.  एटुझेड या संदभात आपणास वचारणा केलेली 
नाह . तुम या वभागापुरते आ ह  चौकशी कर त आहोत इतर बाबीबाबत आपणास काह  सांग याची 
आव यकता नाह .  

.उप अिभयंता यां ीक     जेसीबी मिशन द तीचे ु  देयक अलेप  वभागाकडे पाठ वले आहे यांनी पास क न धनादेश द यानंतर 
मशीनची द ती क न घे यात येईलु . 

सभापती   एटुझेडचे संदभात आपण सांगता. एटुझेडचे जे काम आहे ते काम करतील. परंतू जेसीबी मशीन द तीचे ु
काम मह या पासुन ल बंत आहे हे यो य नाह . पुढची िमट ंग केवळ एटुझेड सोबत ठेवावी काय  ?  ह  
जबाबदार  कोणाची आहे. यो य वेळ कधी येणार आहे.  

.उप अिभयंता यां ीक    सव बले थिगत आहेत कोणाचेह  देयकाची अदाई कर यात आलेली नाह . एक ए ील पासुन कोण याह  
कंपनी पैसे दलेले नाह . जेसीबीचा धनादेश दला तर जेसीबी मशीनचे काम एका दवसात पुण क न घेतो. 

संजय मोरे   शहरातील सव ना या या व न पाणी वाहन जात आहेु . एकह  नाली सफाई झालेली नाह . एका-एका 
मह यापासुन मशीन बंद राहते अिधकार  वग काय काम करतात. वाहन चालक तुमचे एकत नाह . 
यां यावर िनयं ण कोणाचेह  नाह  ाय हर हणाला क  मशीन चालवत नाह , मग हे हणतात तां ीक 

अडचण आहे असे सांगतात. सगळ कडे काय नालीने पाईप गेले काय? वाडात लेबर कमी आहेत यामुळे 
मशीनने काम के यास केवळ २५ ट के ना या सफाईचे काम होवू शकते. एका वाडात केवळ दोन लेबर आहे 
यांनी हे काम होणार नाह .  

सभापती   सव े य अिधकार  यांनी सव लहान ना याची सफाई क न यावी. शहरात सफाई यो य रतीने होत नाह  
हे यो य नाह . कारण मा. आयु ांनी वजीराबाद या ठकाणचे फोटा हॉटसअप केले आहेत या ठकाणची 
सफाई झाली पा हजे. आयु  महोदय फोटो काढुन पाठवेपयत आपण सफाई कर त नसु तर चांगली गो  
नाह . संबधीत व छता िनर कांनी सदर ठकाणची सफाई िनयिमत पणे क न यावी.  संबंधीतावर 
कायवाह  करावी. सदर ठकाणची सफाई झा याचे फोटो मला हॉटसअप वर पाठवावे. मी आपणास सव 
लॉ ट क व  करणारे करकोळ यापा-यावर कायवाह  कर यास सुचना द या हो या यावर काय कायवाह  
कर यात आली याचा खुलासा कर यात यावा. 
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  कराणा दकानावर ज ी या  मो हम राबवावीु . वजीराबाद एर यातील सव दकानावर ु कॅर  बॅग ज ीची कायवाह  
उदया या उदया कर यात यावी. नांदेडची वजीराबाद एर या आहे असे आपण सांगतो तो एर या घाण असेल 
तर कसे होणार आहे. 

संजय मोरे   लोकांचे पाणी भरणे झाले तर  वॉल मोकळे सोडन देतातू . एका ग लीम ये दोन-दोन वाल आहेत, ते मोकळे 
सोडन दले जातात याू मुळे शहरातील पाणी मोठया माणात वाया जात आहे.  यावर िनयं ण ठेव यात 
यावे, वाल बंद केले पा हजे. पा याची नासाड  होणार नाह . किन  अिभयंता, उप अिभयंता हे या एर याचे  
मोठे अिधकार  झाले आहेत ते फोन उचलत नाह त. मा या भागाम ये रह मपुर या ठकाणी पा याचा मोठा 
गंभीर  आहे. या एर याम ये २५०  मीटर लाईन टाकलेली नाह . दोन तीन प  दले तर  देखील काम 
झाले नाह . टंचाईसाठ  मनपाकेस काह  पैसे शासनाने दले आहेत काय ?  मा या भागात गे या सात 
दवसापासुन पाणी नाह . मा या भागातील वह र चे काम करा असे सांगतो पण कोणीह  काम कर त नाह . 
आमचे काम होत नसतील तर आ ह  इतर पाणी पुरवठयाचे कामे का मंजूर कराव.े 

कायकार  अिभयंता पाप ू  शहरात एकुण 39 टा या आहेत. येक इएसआरला दोन वालमन आहेत. येक इएसआरला कती 
लोकसं या आहे. आ ह  टाक लाच िमटर बस व यात येणार आहे. एवढे िलटर पाणी देतो आ ण यातुन कती 
उ प न होते याची सव मा हती संकलीत कर यात येणार येत आहे. अशा सुचना मा. ज हािधकार  
महोदयांनी दले या आहेत. यां या या सुचनाचे आधारे मा हती संकलीत कर याचे काम हाती घे यात येत 
आहे परंतू आता टंचाईचे दवस अस याने ह  मा हती संकलीत कर यास थोडा वलंब होत आहे. िसडको 
एर याम ये 350 वॉल आहेत. वॉलमन हा एक एक वॉल बंद करत जाईल. एवढा मोठा एर या हा िसडकोचा 
आहे. यामुळे फ डवर काम करणे जरा अवघड आहे. 

संजय मोरे   350 वॉल आहेत असे आपण सांगता ते वॉल 350 या 350 वॉल खोल याची गरज नाह . या ठकाणी 
पाणी दयावयाचे आहे याच ठकाणचा वॉल ओपन कर याचे काम आहे इतर वॉलचा उ लेख करणे चुक चे 
आहे.  

कायकार  अिभयंता पाप ू िसडको एर याम ये वालमनला मारले आहेत. हे सव वॉल नागर कां या ता यात आहेत. यामुळे कमचा-
याकडन काम क न घेत आू होत. िसडको एर यातील पाणी पुरवठा काल होता याऐवजी आज पाणी पुरवठा 
कर त आहोत. िसडको एर याला पाणी पुरवठयाची लाईन टाक यासाठ  जेएनएनयुआरएमचा िनधी मागील एका 
वषा पासुन शासनाकडन िमळाला नाह   यामुळे कं ाटदार काम कर यास तयार नाहू . शासनाकडन िनधी ू
ा  झा यानंतर काम क न देता येईल.  असदवणची टॉक चे काम पुण होवून बरेच दवस झाले या 

टाक तून पाणी टे ट केले असता पाईपलाईनाला मोठे िलक जेस होते. ते द त क न घेतले आ ण यां या ु
एर याला पाणी पुरवठा केला आहे. परंतू आता यांना यां या अंतगत लाईन टाक याचे काम सांगत आहेत. या 
योजनेत पैसे नस याने अंतगत लाईनचे काम करणे श य नाह . िनधी ा  होताच कामे क न दे यात 
येतील. 

संजय मोरे   िनधी नाह  असे सांगता. मा या भागाम ये केवळ 200 मीटर पीयुसी लाईन टाकली तर माझा  सुटू 
शकतो स या उ हाळयाचे दवस आहेत. आता ह  लाईन टाकली असली तर चांगले झाले असते, पण यांनी 
काम कर त नाह . माझे काम केले पा हज.े  

उमेश च हाण   एएमआरसी आप याकडन कती लाखाचे कामे कर त असतेू . यां या कडन हे लहान काम क न यावेू .  

संजय मोरे   सकाळ  चार वाजेपासुन नागर क फोन कर त असतात. पाणी नाह  असे सांगतात. आपणास गरज आहे ते 
काम करावे. दोन लाखाचे अंदाजप क  तयार केले आहे.  या काळात हे काम केले तर बरे झाले असते. 

सभापती   ी मोरे यां या भागातील पा याचे काम तातड ने पुण क न दयाव.े  आ ह  काह  ऐकुण घेणार नाह  पुढ ल 
िमट ंगपयत काम पुण करावे.  शहरात स या पाणी टंचाई अस यामुळे  चालू असले या घराचे बांधकामे 
थांब व यात यावी.  

ािधकृत अिधकार    भ व यात न वन बांधकाम परवानगी देत असतांना 15 जून पयत बांधकाम क  नये अट परवानगी म ये 
टाकुन दे यात यावी. झोनल अिधकार  यांनी यां या भागात न वन बांधकामे सु  होणार नाह  याची काळजी 
घेतली पाह जे. संिचकेत मा यता घेवून त या प दतीचा आदेश िनगिमत  कर यात यावा. 

वषय ं .०१ 

 दनांक १९.०३.२०१६ रोजी मागील झाले या थायी सिमतीचे इितवृ  कायम करणे बाबत. 
 
 
 
 
 
 
 



(८) 
सभापती   इितवृ  कायम कर यास मा यता दे यात येते. 
ठराव ं . १९      ठराव 

 दनांक १९.०३.२०१६ रोजी मागील झाले या थायी सिमतीचे इितवृ  कायम कर यास ह  नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मंजुर करते. 
वषय ं .०२ 

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ (क) व (ड) अ वये कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/ 
पापुजिन/९७१/१६ दनांक २२.०४.२०१६ अ वये नांदेड महानगरपािलका पाणी पुरवठा योजने अंतगत पाणी िनजतुक करणासाठ  व प 
लोर न गॅस पुरवठा करणेसाड  ड -१ नमु यात िन वदा ऑनलाईन प दतीने (ितस-यांदा) िस द केली असता व प लोर न गॅस 

पुरवठासाठ  का.आ. ं . ३६०२/१५ द. १६.०६.२०१५ अ वये मे. अ ीनी ेडस नांदेड यांना १५० टनर ती ९०० क. माणे आदेश दे यात 
आले होते.  सालसन २०१५-१६ या आथ क वषात पुरवठा धारकांनी ९१ टनरचा पुरवठा केलेला असून माच अखेर यांचे देयक अदाई 
कर यात आलेल ेआहे. 

िश लक पुरवठा ५९ चा बाक  असून चालु आथ क वषात यास पुनर शास कय आथ क मा यता घेणे आव यक आहे.  मंजुर 
दरानुसार . ९७७९/- ित टनर माणे पये ५,७६,९६१/- यास पुनर शास कय आथ क मा यता दान कर यात येते.  तसेच पुरवठा 
धारक यांचे प  द. १८.४.१६ अ वये पुरवठाधारकांनी पुढ ल कालावधी क रता १५० टनर चालु आथ क वषात मुदतवाढ देवुन याच मंजुर 
दरावर पुरवठा कर यास समंती दली अस याने लागणा-या पुरवठयास मा यता दान कर यात येते या वर ल होणारा खच मागील वषातील 
थक त देयके अदाईसाठ  कर यात आले या ( पील वक) या लेखा िशषकातुन सालसन २०१६-१७ या आथ क वषात खच कर यास मा यता 
दान कर यात येते याची न द घेणे बाबत. 

सभापती   आदेशाची न द घे यात येते. 
ठराव ं . २०     ठराव 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ (क) व (ड) अ वये कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/ 
पापुजिन/९७१/१६ दनांक २२.०४.२०१६ अ वये नांदेड महानगरपािलका पाणी पुरवठा योजने अंतगत पाणी िनजतुक करणासाठ  व प 
लोर न गॅस पुरवठा करणेसाड  ड -१ नमु यात िन वदा ऑनलाईन प दतीने (ितस-यांदा) िस द केली असता व प लोर न गॅस 

पुरवठासाठ  का.आ. ं . ३६०२/१५ द. १६.०६.२०१५ अ वये मे. अ ीनी ेडस नांदेड यांना १५० टनर ती ९०० क. माणे आदेश दे यात 
आले होते.  सालसन २०१५-१६ या आथ क वषात पुरवठा धारकांनी ९१ टनरचा पुरवठा केलेला असून माच अखेर यांचे देयक अदाई 
कर यात आलेले आहे. 

िश लक पुरवठा ५९ चा बाक  असून चालु आथ क वषात यास पुनर शास कय आथ क मा यता घेणे आव यक आहे.  मंजुर 
दरानुसार . ९७७९/- ित टनर माणे पये ५,७६,९६१/- यास पुनर शास कय आथ क मा यता दान कर यात येते.  तसेच पुरवठा 
धारक यांचे प  द. १८.४.१६ अ वये पुरवठाधारकांनी पुढ ल कालावधी क रता १५० टनर चालु आथ क वषात मुदतवाढ देवुन याच मंजुर 
दरावर पुरवठा कर यास समंती दली अस याने लागणा-या पुरवठयास मा यता दान कर यात येते या वर ल होणारा खच मागील वषातील 
थक त देयके अदाईसाठ  कर यात आले या ( पील वक) या लेखा िशषकातुन सालसन २०१६-१७ या आथ क वषात खच कर यास मा यता 
दान कर यात आली याची न द ह  नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते. 
वषय ं .०३ 

 नावाशमनपा ह ीत े ीय कायालय ं . ४ म ये व वध आरसीसी नाली द ती ु करणे व इतर कामे करणे बाबत या वभागाचे 
किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी य  थळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आव यक असून सदर कामासाठ  आव यक 
बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१४-१५ नुसार पये ४,५८,८००/- चे अंदाजप क सादर क न सदर काम ी जुनेद अहेमद खान 
कं ाटदार नांदेड यांचेकडन क न घे यात आलेू . 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर ी जुनेद अहेमद खान 
कं ाटदार नांदेड यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेू ला खच पये ४,५८,८००/- यास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर तव थायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . २१      ठराव 

 नावाशमनपा ह ीत े ीय कायालय ं . ४ म ये व वध आरसीसी नाली द ती ु करणे व इतर कामे करणे बाबत या वभागाचे 
किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी य  थळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आव यक असून सदर कामासाठ  आव यक 
बाबीचंा समावेश क न ज हा दरसुची २०१४-१५ नुसार पये ४,५८,८००/- चे अंदाजप क सादर क न सदर काम ी जुनेद अहेमद खान 
कं ाटदार नांदेड यांचेकडन क न घे यात आलेू . 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर ी जुनदे अहेमद खान 
कं ाटदार नांदेड यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच ू पये ४,५८,८००/- यास महारा  



(९) 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  ह  नावाशमनपा थायी सिमतीची 
सभा सवानुमते देते. 
वषय ं .०४ 

 नावाशमनपा अंतगत व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ  कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/सा व/७९७६/१४ द. 
२३.०७.२०१४ अ वये म.े कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केलेले ५२ सुर ार कां या सेवेस माहे ०१.०५.२०१४ ते 
३०.०४.२०१५ या कालावधीसाठ  पुव याच अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ दे यात आली सदर आदेशाची न द थायी सिमती सभेत ु
घे यात आली. 
 उपरो  म.े कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केले या सुर ार कांची मुदतवाढ द. ३०.०४.२०१५ रोजी संपली 
अस यामुळे न वन सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  ऑनलाईन इ-िन वदा माग व यात आलेली असुन, सदर या पुण होवुन न वन सुर ा 
एज सीकडन पुरवठा कर यात आले या सुर ार कां या िनयु स कालावधी लागणार अस यामुळे मेू . कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर 
यांनी पुरवठा केले या सुर ार कां या सेवेस मुदतवाढ दे यासाठ  दनांक ०१.११.२०१५ ते ३१.१२.२०१५ या दोन म ह या या कालावधीसाठ  
कायालयीन ताव ं . नावाशमनपा/सा व/१२७८६/१५ दनांक ०४.०१.२०१६ अ वये मुदतवाढ दे याचा ताव थायी सिमती सभेसमोर 
ठेव यात आला होता.  या वये थायी सिमती, मनपा नांदेड यांचे आयोजीत बैठक दनांक २२.०१.२०१६ रोजी ठराव ं . १९७ अ वये सदर 

तावास मानयता दे यात आलेली आहे. 
 तथा प ई-िन वदा सुचना ं . नावाशमनपा/सा व/ई-िन वदा/८०७७/१५ दनांक २२.०९.२०१५ अ वये न याने माग व यात 
आले या सुर ार कां या िनयु ची या अंतीम ट पयात अस यामुळे मे. कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यचा सेवेस पुव याच 
अट  व शत नुसार द. ०१.०१.२०१६ ते ३१.०३.२०१६ या तीन म ह या या कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे याक रता ताव थायी सिमती 
सभेसमोर िनणया तव सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार मुदतवाढ या तावास मा यता दे यात येते. 
ठराव ं . २२      ठराव 

 नावाशमनपा अंतगत व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ  कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/सा व/७९७६/१४ द. 
२३.०७.२०१४ अ वय े मे. कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केलेले ५२ सुर ार कां या सेवेस माहे ०१.०५.२०१४ ते 
३०.०४.२०१५ या कालावधीसाठ  पुव याच अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ दे यात आली सदर आदेशाची न द थायी सिमती सभेत ु
घे यात आली. 
 उपरो  म.े कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केले या सुर ार कांची मुदतवाढ द. ३०.०४.२०१५ रोजी संपली 
अस यामुळे न वन सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  ऑनलाईन इ-िन वदा माग व यात आलेली असुन, सदर या पुण होवुन न वन सुर ा 
एज सीकडन पुरवठा कर यातू  आले या सुर ार कां या िनयु स कालावधी लागणार अस यामुळे म.े कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर 
यांनी पुरवठा केले या सुर ार कां या सेवेस मुदतवाढ दे यासाठ  दनांक ०१.११.२०१५ ते ३१.१२.२०१५ या दोन म ह या या कालावधीसाठ  
कायालयीन ताव ं . नावाशमनपा/सा व/१२७८६/१५ दनांक ०४.०१.२०१६ अ वये मुदतवाढ दे याचा ताव थायी सिमती सभेसमोर 
ठेव यात आला होता.  या वये थायी सिमती, मनपा नांदेड यांचे आयोजीत बैठक दनांक २२.०१.२०१६ रोजी ठराव ं . १९७ अ वये सदर 

तावास मानयता दे यात आलेली आहे. 
 तथा प ई-िन वदा सुचना ं . नावाशमनपा/सा व/ई-िन वदा/८०७७/१५ दनांक २२.०९.२०१५ अ वये न याने माग व यात 
आले या सुर ार कां या िनयु ची या अंतीम ट पयात अस यामुळे मे. कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यचा सेवेस पुव याच 
अट  व शत नुसार द. ०१.०१.२०१६ ते ३१.०३.२०१६ या तीन म ह या या कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास ह नावाशमनपा थायी सिमतीची 
सभा सवानुमते देते. 
वषय ं .०५ 

 नावाशमनपा नांदेड झोन ं . C अंतगत व जराबाद काय े ात १४ पावर पंप दनांक ०३.०७.२०१४ ते २६.१२.२०१४ या कालावधीत 
मे. दलीप इले क स अ ड इं जिनअ रंग वकस नांदेड यां याकडन मंजुर िसिलंग दरा माणे पावर पंप द त क न घेतले यास ू ु पये 
५५,३४८/- खच झाला आहे यास काय र शास कय व आथ क मा यते तव थायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . २३     ठराव 

 नावाशमनपा नांदेड झोन ं . C अंतगत व जराबाद काय े ात १४ पावर पंप दनांक ०३.०७.२०१४ ते २६.१२.२०१४ या कालावधीत 
मे. दलीप इले क स अ ड इं जिनअ रंग वकस नांदेड यां याकडन मंजुर िसिलंग दरा माणे पावर पंप द त क न घेतले यास ू ु पये 
५५,३४८/- खच झाला आहे यास काय र शास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं .०६ 

 नावाशमनपा ह ीत भाग ं . १८ अंतगत ाव तीनगर, तेहरानगर, सादांतनगर, प पडग ली येथे र ते द सती व नालीचे कामे ु
करणे या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी य  थळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे 
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आव यक असून सदर कामासाठ  आव यक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये ३,७४,६००/- चे अंदाजप क सादर 
क न सदर काम वलायत खान कर म खान नांदेड यांचेकडन क न घे यात आलेू . 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर वलायत खन कर म खान 
नांदेड यांचेकडन क न घे यात आू ले यास व कामावर झालेला खच पये ३,७४,६००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर तव थायी सिमती समोर सादर. 

उमेश च हाण    मागे काह  दवसा पुव  काय म झाला होता. लोकमत आप या दार  म ये या भागातील ाव तीनगर, 
तेहरानगर, सादतनगर,या एर यात मु म टाक यात आला नाह  असे लोकांचे हणने होते. प पडग ली मधील 
नाली कोणा या घरापासुन ते कोणाचे घरापयत नालीचे काम केले हे दश व यात आलेले नाह, प पडग ली 
म ये नालीचे काम झाले कंवा नाह  याची सहिनशा क न सदरचा वषयावर िनणय मा. सभापती यांना 
अिधकार दे यात येते. 

कायकार  अिभयंता सांबा व काम झा यामुळेच काय र शास कय आथ क मा यता मंजुर चा ताव मा यते तव ठेव यात आलेला आहे 
यास मा यता दे यात यावी.  

सभापती शासनाने सादर केले या तावास मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . २४     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत भाग ं . १८ अंतगत ाव तीनगर, तेहरानगर, सादांतनगर, प पडग ली येथे र ते द सती व नालीचे कामे ु
करणे या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी य  थळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आव यक असून सदर 
कामासाठ  आव यक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये ३,७४,६००/- चे अंदाजप क सादर क न सदर काम 
वलायत खान कर म खान नांदेड यांचेकडन क न घे यात आलेू . 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर वलायत खन कर म खान 
नांदेड यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच ू पये ३,७४,६००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  ह  नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं .०७ 

 नावाशमनपा ह ीत भाग ं . ९ अंतगत ववेकनगर भागात पांचाळ फन चर व स ते साय स कॉलेज गेट पयत हॉटिम स बी.ट . 
र ता करणे या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी य  थळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आव यक असून 
सदर कामासाठ  आव यक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये १०,३४,७००/- चे अंदाजप क सादर क न सदर 
काम ी गु रामदास क स शन नांदेड यांचेकडन क न घे यात आलेू . 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर ी गु रामदास क स शन 
नांदेड यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच ू पये १०,३४,७००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
चे करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर तव थायी सिमती समोर सादर. 
उमेश च हाण   काय र मा यता कती ल ापयत दे याचे आपणास आिधकार आहे हे आपण सांगाव.ेआयु ांना कती लाखाचे 

कामे कर याचे अिधकार आहेत. २५ ल  एक कोट , दोन कोट  हे थम सांगावे. तातड चे कामे कती 
ल ापयत कर याचे अिधकार आहेत. ेनेज िस हर,चे कामे करावी. 

कायकार  अिभयंता साबां व   थायी सिमतीची मा यता घेवून कामे करावे अशी तरतूद आहे.  
ािधकृत अिधकार   वना िनवीदा काम करावयाचे अस यास यास थाई सिमतीची मा यता घेण गरजेचे आहे. ते मग एक 

ल ाचे असो क  एक कोट चे असो यासाठ  थायी सिमतीची थम मा यता घेवून काम करणे बंधनकारक 
आहे ह  कायदयातील तरतुद आहे.  

वनय गुरम    १० लाखाचे तु ह  हॉट िम सचे काम करतात. यासाठ  थम थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक होते. 
परंतू आपण मा यता न घेता काम करणे हे चुक आहे. काम पुण क न थायी सिमती या समोर ताव 
सादर कर यात येतो हे कतपत यो य आहे. 

उमेश च हाण   काम हो या या अगोदर आम या मा यते साठ  ताव आ यास आ हाला बरे वाटेल पण काम झा यानंतर 
सिमती समोर येते हे यो य नाह . आम या वाडातील कामे मह वाचे काम असून सु दा काम होत नाह . 
गवळ प-ुयाम ये नालीचे काम मह वाचे होते. ते काम केवळ 10 ते 12 ल ाचे होते 
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ते काम शासनामाफत केले नाह . आ ण अशा कामाची तातड  हणून काम कर यात येते, र ते करणे, हॉट 
िम सचे र ते करणे, मु म टाकणे ह  कामे तातड चे नाह त असे मला वाटते. 

कायकार  अिभयंता साबा व या पुढे थायी सिमतीची मा यता घेवूनच कामास सु वात कर यात येईल. वना िन वदा काम करावयाचे 
अस यास यास थायी सिमतीची मा यता घे यात येईल. 

सभापती यापुढे वना िन वदा काम करावयाचे अस यास यास थम थायी सिमतीची मा यता घे यात यावी 
यानंतरच कामास ारंभ करावा.  तसेच शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व 

आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . २५     ठराव 
 नावाशमनपा ह ीत भाग ं . ९ अंतगत ववेकनगर भागात पांचाळ फन चर व स ते साय स कॉलेज गेट पयत हॉटिम स बी.ट . 
र ता करणे या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी य  थळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आव यक असून 
सदर कामासाठ  आव यक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये १०,३४,७००/- चे अंदाजप क सादर क न सदर 
काम ी गु रामदास क स शन नांदेड यांचेकडन क न घे यात आलेू . 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर ी गु रामदास क स शन 
नांदेड यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच ू पये १०,३४,७००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
चे करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं .८ 

 मनपाके या मालम ा वभागा क रता लोखंड  कपाट ( मोठे व लहान ) खरेद  कर यात आले सदर ल सा ह य कामाची तातड  व 
िनकड ल ात घेता िन वदा न माग वता थािनक बाजारातुन रा त दराने झनत मेटल इंड ज नांदेड यांचेकडन खरेद  कर यात आलेले ु
आहे सदर ल सा ह य खरेद साठ  पये ८१,९१३/- ऐवढा खच झालेला आहे. 
 क रता उ  र कमेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ अ वये काय र शास कय व आथ क 
मा यता दान करणे तव ताव थायी सिमती समोर सादर. 

शास कय ट पणी 
 मनपाके या मालम ा वभागा क रता लोखंड  कपाट ( मोठे व लहान ) खरेद  कर यात आले सदर ल सा ह य कामाची तातड  व 
िनकड ल ात घेता िन वदा न माग वता थािनक बाजारातुन रा त दराने झनत मेटल इंड ज नांदेड यांचेकडन खरेद  कर यात आलेले ु
आहे सदर ल सा ह य खरेद साठ  पये ८१,९१३/- ऐवढा खच झालेला आहे. 
 क रता उ  र कमेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ अ वये काय र शास कय व आथ क 
मा यता दान करणे तव शास कय ट पणी थायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . २६      ठराव 

 मनपाके या मालम ा वभागा क रता लोखंड  कपाट ( मोठे व लहान ) खरेद  कर यात आले सदर ल सा ह य कामाची तातड  व 
िनकड ल ात घेता िन वदा न माग वता थािनक बाजारातुन रा त दराने झनत मेटल इंड ज नांदेड यांचेकडन खरेद  कर यात आलेले ु
आहे सदर ल सा ह य खरेद साठ  पये ८१,९१३/- ऐवढा खच झालेला आहे.  
 क रता उ  र कमेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ अ वये काय र शास कय व आथ क 
मा यता ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं .०९ 

 मनपाके या मा. सभापती थायी सिमती यांचे क ा क रता लागणारे सोफा सेट, दोन सेट कामाची तातड  व िनकड ल ात घेता 
िन वदा न माग वता थािनक बाजारातुन रा त दराने मे. कोटलवार ट ल वुडन फिनचर वकस नांदेड यांचेकडन खरेद  कर यात आलेले ु
आहे सदर ल सा ह य खरेद साठ  पये ५८,५००/- ऐवढा खच झालेला आहे. 
 क रता उ  र कमेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ अ वये काय र शास कय व आथ क 
मा यता दान करणे तव ताव थायी सिमती समोर सादर. 

शास कय ट पणी 
 मनपाके या मा. सभापती थायी सिमती यांचे क ा क रता लागणारे सोफा सेट, दोन सेट कामाची तातड  व िनकड ल ात घेता 
िन वदा न माग वता थािनक बाजारातुन रा त दराने मे. कोटलवार ट ल वुडन फिनचर वकस नांदेड यांचेकडन खरेद  कर यात आलेले ु
आहे सदर ल सा ह य खरेद साठ  पये ५८,५००/- ऐवढा खच झालेला आहे. 
 क रता उ  र कमेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ अ वये काय र शास कय व आथ क 
मा यता दान करणे तव शास कय ट पणी थायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 



 
 

(१२) 
ठराव ं . २७      ठराव 

 मनपाके या मा. सभापती थायी सिमती यांचे क ा क रता लागणारे सोफा सेट, दोन सेट कामाची तातड  व िनकड ल ात घेता 
िन वदा न माग वता थािनक बाजारातुन रा त दराने मे. कोटलवार ट ल वुडन फिनचर वकस नांदेड यांचेकडन खरेद  कर यात आलेले ु
आहे सदर ल सा ह य खरेद साठ  पये ५८,५००/- ऐवढा खच झालेला आहे. 
 क रता उ  र कमेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ अ वये काय र शास कय व आथ क 
मा यता ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं .१० 

 ोन ं . B अंतगत ीनगर रामराव माग, ीनगर हनुमान मं दर भागात अ त वातील असलेली वंधन वह र आट यामुळे पाणी 
टंचाई िनमाण होत अस याने या भागातील नळधारकांनी वखचाने वंधन वह र खोदली व यावर 3HP ची वधुत मोटार महापािलकेने 
बसवुन पाणी पुरवठा सुरळ त कर यात आला. 
 उप अिभयंता पापु व झोन B यां या अहवालानुसार वर ल वधुत पंप तातड ने बस वणे आव यक अस याने अजून इले क स 
यां याकडन काम क न घे यात आले सदर काम करणेसाठ  लागलेला अंदाजप क य खच ू पये २,२९,४९६/- ऐवढा खच झालेला आहे 
थािनक बाजार भावा माणे मे. अजून इले क स कं ाटदार नांदेड यां या कडन सदर ल काम क न घे यात आले यास महारा  ू

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मा यते तव थायी सिमती समोर 
सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . २८     ठराव 

 ोन ं . B अंतगत ीनगर रामराव माग, ीनगर हनुमान मं दर भागात अ त वातील असलेली वंधन वह र आट यामुळे पाणी 
टंचाई िनमाण होत अस याने या भागातील नळधारकांनी वखचाने वंधन वह र खोदली व यावर 3HP ची वधुत मोटार महापािलकेने 
बसवुन पाणी पुरवठा सुरळ त कर यात आला. 
 उप अिभयंता पापु व झोन B यां या अहवालानुसार वर ल वधुत पंप तातड ने बस वणे आव यक अस याने अजून इले क स 
यां याकडन काम क न घे यात आले सदर काम करणेसाठ  लागलेू ला अंदाजप क य खच पये २,२९,४९६/- ऐवढा खच झालेला आहे 
थािनक बाजार भावा माणे मे. अजून इले क स कं ाटदार नांदेड यां या कडन सदर ल काम क न घे यात आले यास महारा  ू

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा थायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं .११ 

 झोन ं . D िसडको हडको अंतगत येणारे हातपंप दनांक २९.०१.२०१६ ते १५.०३.२०१६ पयत ५४ हातपंप द त क न घे यात ु
आले स या उ हाळयात जिमनीत पा याची पातळ  कमी झा यामळेु हातपंपाचे देखभाल द तीचे कामे करावी लागत आहेु .  उप अिभयंता 
D झोन यां या अहवालानुसार ५४ हातपंप द त क न घेणेु  क रता पये १,४४,०८५/- ऐवढा खच झालेला आहे.  थािनक बाजार भावा 
माणे मे. अनुराग ानोबा पाट ल कं ाटदार नांदेड यां याकडन सदर ल काू म क न घे यात आले यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

१९४९ चे अनुसूची करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मा यते तव थायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . २९      ठराव 

 झोन ं . D िसडको हडको अंतगत येणारे हातपंप दनांक २९.०१.२०१६ ते १५.०३.२०१६ पयत ५४ हातपंप द त क न घे यात ु
आले स या उ हाळयात जिमनीत पा याची पातळ  कमी झा यामुळे हातपंपाचे देखभाल द तीचे कामे करावी लागत आहेु .  उप अिभयंता 
D झोन यां या अहवालानुसार ५४ हातपंप द त क न घेणेु  क रता पये १,४४,०८५/- ऐवढा खच झालेला आहे.  थािनक बाजार भावा 
माणे मे. अनुराग ानोबा पाट ल कं ाटदार नांदेड यां याकडन सदर ल काम क न घे यात आले यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ू

१९४९ चे अनुसूची करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते 
देते. 
वषय ं .१२ 

 नावाशमनपा ह ीत मनपाचे व वध दवाखाने व अ जंठा बौ द वहार यांचे सव ण क न अ त वातील नकाशा व Contour 
Map तयार करणे च ेकाम ी वसमतकर संतोष ानोबा नांदेड यांचेकडन क न घे यात आलेू . 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता नकाशा व Contour Map चे काम वना िन वदा रा त प दतीने ी वसमतकर संतोष 
ानोबा नांदेड यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच ु पये १,४३,९०९/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

१९४९ चे करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मा यतेसाठ  थायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 



 

(१३) 
ठराव ं . ३०      ठराव 

 नावाशमनपा ह ीत मनपाचे व वध दवाखाने व अ जंठा बौ द वहार यांचे सव ण क न अ त वातील नकाशा व Contour 
Map तयार करणे चे काम ी वसमतकर संतोष ानोबा नांदेड यांचेकडन क न घे यात आलेू . 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता नकाशा व Contour Map चे काम वना िन वदा रा त प दतीने ी वसमतकर संतोष 
ानोबा नांदेड यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच ु पये १,४३,९०९/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

१९४९ चे करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं .१३ 

 नांदेड शहरातील एकुण १५ ा फक स नल या िनयमीत देखभाल द ती कर याचे काम मेु . इलेक ो अडस इंदौर, यांना दनांक 
०१.०२०१३ ते ३१.०५.२०१६ प ंत दे यात आलेले आहे कराराची मुदत दनांक ३१.०५.२०१६ रोजी संपत अस यामुळे संबंधीताशी वाटाघाट  
अंती १०% नैसिगक वाढ ल ात घेवुन पुढ ल सालसन द. ०१.०६.२९१६ ते ३१.०५.२०१९ या तीन वषाक रता खालील माणे वा षक दरावर 
कं ाटदार काम कर यात तयार आहे. 

अ. . वष दनांक ०१.०६.२०१३ ते 
३१.०२.२०१६ 

दनांक ०१.०६.२०१६ ते  
३१.०५.२०१९ 

१ प हले वष . ७,००,०००/- . ७,७०,०००/- 
२ दसरे वषु  . ८,००,०००/- . ८,८०,०००/- 
३ ितसरे वष . ८,५०,०००/- . ९,३५,०००/- 

 वर ल माणे दर मंजुर क न कं ाटदारास मुदतवाढ दे याक रता शास कय व आथ क मा यते तव सदरचा ताव थायी 
सिमती समोर सादर तसेच सदरचा ठराव याच  सभेत कायम कर याची िशफारस आहे. 
वनय गुरम    हा वषय पेड ंग ठेव यात यावा. 
उमेश च हाण   िन वदा न काढता हा वषयास मुदत वाढ मागणी कर यात येत आहे. तीन वष मुदत वाढ कर याचा ताव 

आहे. समीती समोर आला आहे. 
वनय गुरम   कती िस नंल चालू आहेत याची मा हती सादर करावी कोण या ठकाणी िस नल आहेत ह  सु दा मा हती 

दयावी. लोड शेड ंग अस याने िसं नल बंद असतात काय. शहरात 24 तास लोड शेड ंग नसते. 
. उपअिभयंता यां ीक   शहरात १५ ठकाणी िस नल बस व यात आलेले आहेत. िचखलवाड , मुथाचौक, आयटआय चौक, राज कॉनर,  

तरोडा चौक, अ णाभाऊ साठे चौक, महाराणा तापिसंग चौक, देगलूर नाका,भगतिसंग चौक अशा व वध 
ठकाणी िस नल लाव यात आलेले आहेत.  लोड शेड ंगमुळे  िस नल बंद पडत आहेत.  िस नल बंदचा वषय 
हा लाईटमुळे बंद राहत आहेत. इतर िस नल चालू असतात. सदरचे काम मा याकडे 2013 पासुन आले आहे 
यापुव  मा याकडे हे काम न हते. 

उमेश च हाण   शहरात कती िस नल आहेत याची स व तर मा हती आपण घेणे आव यक होते आपण ह  मा हती का घेतली 
नाह . िस नलची याद  आप याकडे नाह . कती िस नल आहेत हे आपणास मा हती नाह  यावेळ  आपण 
पदभार घेतला यावेळ  सव मा हतीसह पदभार घेणे आव यक होते.  

वनय गुरम    आंनद नगरचा पोल ऑपरेट नाह . अ णाभाऊ साठे चौकाचा पोल ऑपरेट नाह . 
उमेश च हाण   हा वषय थगीत ठेवा परंतू याची थायी सिमती माफत चौकशी लावावी. कामाची तातड  असेल तर सभापती 

महोदयांना अिधकार दे यात यावे. कॅमेरे बस वले आहेत ते सव या सव चालू आहेत काय याची मा हती 
दे यात यावी. 

. उपआयु  महसुल   शहरातील 50 ट के कॅमेरे चालू आहेत. इतर कॅमेरे चालू क न घे यात येतील. दर त कर यासाठ  संबधीतास ु
प  दलेले आहे. यांनी पाच वष देखभाल द तीचे काम यांचे कडे आहे ते यां या कडन क न घे यात ु ू
येते. 

उमेश च हाण   शहरातील 50 ट के कॅमेरे चालू आहेत सव कॅमेरे का चालू नाह त. यांना प  पाठ वले आहे काय. याची 
मा हती दे यात यावी. छ पती िशवाजी महाराज यांची जयंती असली क कॅम-ेया समोर नगरसेवक / 
पदािधकार  आ ण शो करतो हे चुक आहे, सव कॅमेरे सु  क न घेतले पा हज.े शहरात के हाह  काह  होवू 
शकते. आप या वजीराबाद एर याम ये मागील 8 मह यापुव  पायल वेलसवर डाका पडला होता तर आपले 
वजीराबाद येथील कॅमेरे बंद होते. वशेष खेदाची बाब आहे. यापुढे असे होवु नये या बाबत शासनाने दखल 
यावी व हा ताव मंजुर कर यात यावा. 

सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार शास कय व आथ क मा यता ताव मंजुर कर यात येते. 
 
 
 
 



(१४) 
ठराव ं . ३१      ठराव 

नांदेड शहरातील एकुण १५ ा फक स नल या िनयमीत देखभाल द ती कर याचे काम मेु . इलेक ो अडस इंदौर, यांना दनांक 
०१.०२०१३ ते ३१.०५.२०१६ प ंत दे यात आलेले आहे कराराची मुदत दनांक ३१.०५.२०१६ रोजी संपत अस यामुळे संबंधीताशी वाटाघाट  
अंती १०% नैसिगक वाढ ल ात घेवुन पुढ ल सालसन द. ०१.०६.२९१६ ते ३१.०५.२०१९ या तीन वषाक रता खालील माणे वा षक दरावर 
कं ाटदार काम कर यात तयार आहे. 

अ. . वष दनांक ०१.०६.२०१३ ते 
३१.०२.२०१६ 

दनांक ०१.०६.२०१६ ते  
३१.०५.२०१९ 

१ प हले वष . ७,००,०००/- . ७,७०,०००/- 
२ दसरे वषु  . ८,००,०००/- . ८,८०,०००/- 
३ ितसरे वष . ८,५०,०००/- . ९,३५,०००/- 

 वर ल माणे दर मंजुर क न कं ाटदारास मुदतवाढ दे याक रता शास कय व आथ क मा यते ता ह नावाशमनपा थायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं .१४ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत े -A तरोडा (खु) व (बु) व े  B मधील कांह  भाग आसरानगर, वैभवनगर, 
गणराजनगर, िस दांतनगर, Little Schollor English Medium र ता, िनले र  कॉलनी, सुम या नगर, गजानन नगर, ल मीनारायण 
नगर, वसावा गाडन, द मं दर व परब-ुहाणनगर येथे मैदानाचे सपाट  करणाच ेकाम इ याद  कामे कर यात आली आहेत या वभागाचे 
किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी य  थळ पाहणी क न आव यक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार े  A 
& B म ये एकूण पये ५८,७४,०६९/- चे कामे कर यात आलेली आहे थमत: यापैक  पये ३८,९३,१४९/- ला थायी सिमती सभेची 
काय ा मा यता ा  झालेली आहे परंतु या एकूण कामापैक  उव रत र कम पये १९,८०,९२०/- चे अंदाजप क तयार क न सदर काम 
मे. जी.जे. क स शन नांदेड यांचेकडन क न घे यात आलेू . 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर मे. जी.जे. क स शन नांदेड 
यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच ु पये १९,८०,९२०/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मा यतेसाठ  थायी सिमती समोर सादर. 
वनय गुरम    मैदान सपाट करण हणजे काय हे कळत नाह .  
उमेश च हाण   मैदान सपाट करण हणजे काय हे मला पण कळाले नाह . या मैदानाची सपाट करण केले आहे ते मनपा या 

मालक चे आहे काय याला आवार िभंत बांध यात आली काय याचा खुलाचा कायकार  अिभयंता यांना करावा. 
कायकार  अिभयंता सांबा व   आवार िभंत बाध यात आली कंवा कसे हे मा हती नाह . 
उमेश च हाण  आपणास आवार िभंत बांध यात आली आहे कंवा नाह  हे मा हती नाह  आ ण आपण सपाट करणास पैसे देत 

आहो हे क तपत यो य आहे. थळ पाहणी केली नाह  का ?  असचे बील केले आहे काय. 
कायकार  अिभयंता सांबा व   58 ल ाचे कामाची पहाणी केलेली आहे. सपाट करणाचे काम पाह ले नाह  . हे काम माग या वष चे आहे. 

याची पहाणी केलेली आहे.  
ािधकृत अिधकार    केवळ तु ह  सपाट करण अस वषय िलहला आहे.  

कायकार  अिभयंता सांबा व  सदर वषय हा सालसन 2015-16 म ये सांविनक बांधकाम वभागाने व वध कामे केली आहेत जसे क, 
म ेल टाकणे, देखभाल द ती करणेु , जमीनीचे सपाट करण करणे,गणपती,खडडे बुज वणे असे इ याद  कामे 
वषभरात केली आहेत याचे हे देयके आहे. केवळ सपाट करणाचा वषय नसुन यात व वध कारचे कामे 
हाती घे यात आली होती या कामा या मंजूर चा वषय आहे. 

सभापती   केवळ सपाट करण असा उ लेख करणे चुक चे आहे. सव स व तर मा हती यात सादर करावयास पाह जे होती 
ती मा हती सादर केलेली नाह  स व तर ताव सिमतीसमोर येणे अपे ीत आहे. 

उमेश च हाण   एका वषात काय काय कामे केले आहेत हे तु ह  आ हाला स व तर सांगा आ ण हा वषय पास करा. ोटक 
मा हती देवू नका. या ठकाणी आपले ओपन पेस आहेत या ओपन पेसला आवार िभंतीचे काम करावे 
यामुळे मनपा या जागेवर अित मन होणार नाह  ह  बाब सु दा यात नमुद करावे. 

संजय मोरे    िच लर चालर कामे क  दया. लहान कामाचे अंदाजप क तयार कर त असतांना अडचणी िनमाण होत 
असतात यांना कामे क  दयावी. कोण या नाली वर छत टाकणे, अशी कामे करावे लागतात. यामुळे यास 
मंजूर  दे यात यावी. 

 
 
 
 
 
 
 



 

(१५) 
उमेश च हाण   काम कर यास आमचा वरोध नाह . कामे करावी. पण स व तर समीती समोर मा हती सादर करावी. कारण 

हा 60 ल ाचा वषय आहे. याची मा हती घेणे आमचे कत य आहे. आ ह  असाच वषय कसा पास करावा. 
आ हाला मा हती तर  असली पाह ज.े 

कायकार  अिभयंता सांबा व   भ व यात स व तर वषय थाई सिमतीसमोर सादर कर यात येईल.  
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . ३२     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत े -A तरोडा (खु) व (बु) व े  B मधील कांह  भाग आसरानगर, वैभवनगर, 
गणराजनगर, िस दांतनगर, Little Schollor English Medium र ता, िनले र  कॉलनी, सुम या नगर, गजानन नगर, ल मीनारायण 
नगर, वसावा गाडन, द मं दर व परब-ुहाणनगर येथे मैदानाचे सपाट  करणाचे काम इ याद  कामे कर यात आली आहेत या वभागाचे 
किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी य  थळ पाहणी क न आव यक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार े  A 
& B म ये एकूण पये ५८,७४,०६९/- चे कामे कर यात आलेली आहे थमत: यापैक  पये ३८,९३,१४९/- ला थायी सिमती सभेची 
काय ा मा यता ा  झालेली आहे परंतु या एकूण कामापैक  उव रत र कम पये १९,८०,९२०/- चे अंदाजप क तयार क न सदर काम 
मे. जी.जे. क स शन नांदेड यांचेकडन क न घे यात आलेू . 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर मे. जी.जे. क स शन नादेंड 
यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच ु पये १९,८०,९२०/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं .१५ 

 वषय :-  नादेंड शहर वकास योजना व जेएनएनयुआरएम अंतगत मलशु द करण पंपासाठ  जाणा-या र या क रता  
                 मौ. हाळजा येथील गट ं . १६ मधील खाजगी जागा संपनादना बाबत 
 संदभ :-  कायकार  अिभयंजा जेएनएनयुआरएम पापुवमिन मनपा नांदेड यांचा ताव द. १२.०४.१२ 
 उपरो  संदभ य तावा वये वषयां कत भुसंपादन करणा म ये बाधीत होणारे मालम ा य ात र यासाठ  संपादनात येत 
आहे मुळ पंप हाऊससाठ  घेतले या जागेत या े ाचा समावेश नाह .  क रता खाजगी वाटाघाट ने संपादन करणेसाठ  या मालम ा 
धारकांनी दले या सं मती नुसार भुसंपादन करणेसाठ  नमुद केले आहे. 
 या अनुषंगाने संपादनातील े ांचे उप अिध क भुिम अिभलेख नांदेड यांचे कडन संयु  मोजणी अहवाल दू . १७.१०.२०१५ रोजी 
ा  झाला आहे.  मोजणी अहवालानुसार महारा  शासन महसुल व वन वभाग प रप क ं . एल युएन/९८/ २००४/ . .१६२/अ-२ 
दनांक ०६.०६.२००६ मधील िनदशानुसार खाजगीने स मती दले माणे घे यासाठ  जागेचे मु यांकन सहा यक संचालक नगररचना 
यांचेकडन करणेत आले आहेू .  संपादनातील े  द. २४.०२.२०१२ रोजी ताबेत घेतले आहे हणुन िश दिश  गणक साल २०१२ चे दरा 
नुसार संपादन अिधिनयम १८९४ मधील तरतुद  माणे देय बाबी ३०% दलासा र कम व सं मतीने जागा दनांक २४.०२.२०१२ पासुन 
वापरात घेतलेमुळे देयक अंितम करे पयत ितवष १२% या माणे अित र  घटकाची र कम आका न मावेजा िन त करता येईल याचा 
तपशील पुढ ल माणे आहे. 
अ.
. 

गट 
. 

भुसंपादकाचे नांव ताबा घेतले 
दनांक 

संपाद त 
े  

िस द 
िश  
गणकाचे 
दर 

जागेचे 
मु य 

३०% 

दलासा 
र कम 

१२% 

अित र  
घटकाची 
र कम 

एकूण 
र कम 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 
१ १६ भीमराव तुकाराम पुयड         

२ १६ पंचफुलाबाई बाबुराव बोबडे 
सागर बाबुराव बोबडे 

२४.०२.२०१२ २२५.०० २७५० ६१८७५० १८५६२५ ३०३१८७ ११०७५६२  

३ १६ माधवराव गणेशराव वानखेडे 
मारोतीराव गणेशराव वानखेडे 

२४.०२.२०१२ ३३.०० २७५० ९०७५० २७२२५ ४४४६७ १६२४४२  

४ १६ मनीनंदरिसंग रमिसंग २४.०२.२०१२ १५.०० २७५० ४१२५० १२३७५ २०२१२ ७३८३७  

५ १६ ल मीकांत तुकाराम पुयड २४.०२.२०१२ १५.०० २७५० ४१२५० १२३७५ २०२१२ ७३८३७  

६ १६ शेख रहेमान शेख अ.र जाक २४.०२.२०१२ २६८.०० २७५० ७३७००० २२११०० ३६११३० १३१९२३०  

  एकूण  ५८०.०० --- १५९५००० ४७८५०० ७८१५४८ २८५५०४८  

 पये  २८,५५,०४८/- व जा हरात खच, मोजणी फस, न दणी फस व इतर करकोळ खच . १,००,०००/- या माणे पये 
२९,५५,०४८/- (अ र  पये एकोनतीस ल  पंचावन हजार आठेचाळ स) फ  मनपाचे फंडातुन आथ क वष २०१६-१७ चे संबंधीत 
िशषकाम ये तरतुद क न संबंधीतास अदा करणेसाठ  शास कय व आथ क मा यता देणेसाठ चा ताव थायी सिमती समोर सादर. 
 
 



(१६) 
कायसन अिधकार  भुसंपादन शासना माफत जे भुसंपादनाचा ताव सादर कर यात आलेला असुन यात टंकलेखनीय चुक झालेली असुन 

जे द ती खालील माणे आहे यास मा यता दे यात यावीु . 
अ.
. 

गट 
. 

भुसंपादकाचे नांव ताबा घेतले 
दनांक 

संपाद त 
े  

िस द 
िश  
गणकाचे 
दर 

जागेचे 
मु य 

३०% 

दलासा 
र कम 

१२% 

अित र  
घटकाची 
र कम 

एकूण 
र कम 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 
१ १६ भीमराव तुकाराम पुयड २४.०२.२०१२ २२५.०० २७५० ६१८७५० १८५६२५ ३०३१८७ ११०७५६२  

२ १६ पंचफुलाबाई बाबुराव बोबडे 
सागर बाबुराव बोबडे 

२४.०२.२०१२ २२५.०० २७५० ६१८७५० १८५६२५ ३०३१८७ ११०७५६२  

३ १६ माधवराव गणेशराव वानखेडे 
मारोतीराव गणेशराव वानखेडे 

२४.०२.२०१२ ३३.०० २७५० ९०७५० २७२२५ ४४४६७ १६२४४२  

४ १६ मनीनंदरिसंग रमिसंग २४.०२.२०१२ १५.०० २७५० ४१२५० १२३७५ २०२१२ ७३८३७  

५ १६ ल मीकांत तुकाराम पुयड २४.०२.२०१२ १५.०० २७५० ४१२५० १२३७५ २०२१२ ७३८३७  

६ १६ शेख रहेमान शेख अ.र जाक २४.०२.२०१२ २६८.०० २७५० ७३७००० २२११०० ३६११३० १३१९२३०  

  एकूण  ५८०.०० --- १५९५००० ४७८५०० ७८१५४८ २८५५०४८  

सभापती   द तीसह ु तावास शास कय व आथ क मा यता दे यात येते. 
ठराव ं . ३३      ठराव 

 वषय :-  नांदेड शहर वकास योजना व जेएनएनयुआरएम अंतगत मलशु द करण पंपासाठ  जाणा-या र या क रता  
                 मौ. हाळजा येथील गट ं . १६ मधील खाजगी जागा संपनादना बाबत 
 संदभ :-  कायकार  अिभयंजा जेएनएनयुआरएम पापुवमिन मनपा नांदेड यांचा ताव द. १२.०४.१२ 
 उपरो  संदभ य तावा वये वषयां कत भुसंपादन करणा म ये बाधीत होणारे मालम ा य ात र यासाठ  संपादनात येत 
आहे मुळ पंप हाऊससाठ  घेतले या जागेत या े ाचा समावेश नाह .  क रता खाजगी वाटाघाट ने संपादन करणेसाठ  या मालम ा 
धारकांनी दले या सं मती नुसार भुसंपादन करणेसाठ  नमुद केले आहे. 
 या अनुषंगाने संपादनातील े ांचे उप अिध क भुिम अिभलेख नांदेड यांचे कडन संयु  मोजणी अहवाल दू . १७.१०.२०१५ रोजी 
ा  झाला आहे.  मोजणी अहवालानुसार महारा  शासन महसुल व वन वभाग प रप क ं . एल युएन/९८/ २००४/ . .१६२/अ-२ 
दनांक ०६.०६.२००६ मधील िनदशानुसार खाजगीने स मती दले माणे घे यासाठ  जागेचे मु यांकन सहा यक संचालक नगररचना 
यांचेकडन करणेत आले आहेू .  संपादनातील े  द. २४.०२.२०१२ रोजी ताबेत घेतले आहे हणुन िश दिश  गणक साल २०१२ चे दरा 
नुसार संपादन अिधिनयम १८९४ मधील तरतुद  माणे देय बाबी ३०% दलासा र कम व सं मतीने जागा दनांक २४.०२.२०१२ पासुन 
वापरात घेतलेमुळे देयक अंितम करे पयत ितवष १२% या माणे अित र  घटकाची र कम आका न मावेजा िन त करता येईल याचा 
तपशील पुढ ल माणे आहे. 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 
१ १६ भीमराव तुकाराम पुयड २४.०२.२०१२ २२५.०० २७५० ६१८७५० १८५६२५ ३०३१८७ ११०७५६२  

२ १६ पंचफुलाबाई बाबुराव बोबडे 
सागर बाबुराव बोबडे 

२४.०२.२०१२ २२५.०० २७५० ६१८७५० १८५६२५ ३०३१८७ ११०७५६२  

३ १६ माधवराव गणेशराव वानखेडे 
मारोतीराव गणेशराव वानखेडे 

२४.०२.२०१२ ३३.०० २७५० ९०७५० २७२२५ ४४४६७ १६२४४२  

४ १६ मनीनंदरिसंग रमिसंग २४.०२.२०१२ १५.०० २७५० ४१२५० १२३७५ २०२१२ ७३८३७  

५ १६ ल मीकांत तुकाराम पुयड २४.०२.२०१२ १५.०० २७५० ४१२५० १२३७५ २०२१२ ७३८३७  

६ १६ शेख रहेमान शेख अ.र जाक २४.०२.२०१२ २६८.०० २७५० ७३७००० २२११०० ३६११३० १३१९२३०  

  एकूण  ५८०.०० --- १५९५००० ४७८५०० ७८१५४८ २८५५०४८  

 पये  २८,५५,०४८/- व जा हरात खच, मोजणी फस, न दणी फस व इतर करकोळ खच . १,००,०००/- या माणे पये 
२९,५५,०४८/- (अ र  पये एकोनतीस ल  पंचावन हजार आठेचाळस) फ  मनपाचे फंडातुन आथ क वष २०१६-१७ चे संबंधीत 
िशषकाम ये तरतुद क न संबंधीतास अदा करणेसाठ  शास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
 
 
 
 



(१७) 
वषय ं .१६ 

 नावाशमनपा ह ीत गु दारा संचखंड येथील प या या पा याची यव था करणे क रता या कामाचे किन  अिभयंता व उप 
अिभयंता यांनी य  पाहणी क न कामाचे अंदाजप क पये १७,५७,५५०/- ( पये सतरा ल  स ावन हजार पाचशे प नास फ ) चे 
तयार क न सादर केले आहे.  सदर ल भागात या ी िनवास जलकंुभा पासुन सचखंड गुर दारा व या ीिनवास प रसरात १५० िम.िम. 
यासाची पाईप लाईन टाक यास सदर ल भागात पा याचा  िमटु शकतो याक रता कामातील तातड  व िनकड ल ात घेता सदर काम 
अंदाजप क दरावर मे. इं जा क स शन नांदेड यांचे माफत क न घे यात आले आहे. 
 सदर ल कामासाठ  या कामावर होणारा खच पाणी पुरवठा मुळ कामे या लेखा िशषकातुन सालसन २०१६-१७ या अंदाजप कातील 
तरतुद तील खच कर यास काया र शास कय व आथ क मा यता क रताचा ताव थायी सिमती समोर मंजुर तव सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . ३४      ठराव 

 नावाशमनपा ह ीत गु दारा संचखंड येथील प या या पा याची यव था करणे क रता या कामाचे किन  अिभयंता व उप 
अिभयंता यांनी य  पाहणी क न कामाचे अंदाजप क पये १७,५७,५५०/- ( पये सतरा ल  स ावन हजार पाचशे प नास फ ) चे 
तयार क न सादर केले आहे.  सदर ल भागात या ी िनवास जलकंुभा पासुन सचखंड गुर दारा व या ीिनवास प रसरात १५० िम.िम. 
यासाची पाईप लाईन टाक यास सदर ल भागात पा याचा  िमटु शकतो याक रता कामातील तातड  व िनकड ल ात घेता सदर काम 
अंदाजप क दरावर मे. इं जा क स शन नांदेड यांचे माफत क न घे यात आले आहे. 
 सदर ल कामासाठ  या कामावर होणारा खच पाणी पुरवठा मुळ कामे या लेखा िशषकातुन सालसन २०१६-१७ या अंदाजप कातील 
तरतुद तील खच कर यास काया र शास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं .१७ 

 नावाशमनपा, मु य शासक य इमारतीमधील व वध वभागातील टाई स द तीु , आव यक तेथे रंगरंगोट , कार पाक ग मधील 
िसलींगचे ला टर क न द त करणेु  या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी य  थळ पाहणी क न आव यक बाबींचा 
समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार . १,३७,१५२/- चे अंदाजप क तयार क न सदर काम एन.एन. भालेराव नांदेड यांचेकडन ु
क न घे यात आल.े 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर एन.एन. भालेराव नांदेड 
यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच ू . १,३७,१५२/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण 
५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर साठ  सदरचा ताव थायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . ३५      ठराव 

 नावाशमनपा, मु य शासक य इमारतीमधील व वध वभागातील टाई स द तीु , आव यक तेथे रंगरंगोट , कार पाक ग मधील 
िसलींगचे ला टर क न द त करणेु  या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी य  थळ पाहणी क न आव यक बाबींचा 
समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार . १,३७,१५२/- चे अंदाजप क तयार क न सदर काम एन.एन. भालेराव नांदेड यांचेकडन ु
क न घे यात आल.े 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर एन.एन. भालेराव नांदेड 
यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच ू . १,३७,१५२/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण 
५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं .१८ 

 मनपा ह त झोन ं B.  अंतगत येणारे एकुण ५२ हातपंप द त क न घे यात आलेु  सदर ल काम हे थािनक बाजार 
भावा माणे ब.जी. भा करे कं ाटदार नांदेड यां याकडन कू न घे यात आले यास पये २,९९,३९३/- खच झाला आहे. 
 क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क 
मंजुर तव मनपा थायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . ३६      ठराव 

 मनपा ह त झोन ं B.   अंतगत येणारे एकुण ५२ हातपंप द त क न घे यात आलेु  सदर ल काम हे थािनक बाजार 
भावा माणे ब. जी. भा करे कं ाटदार नांदेड यां याकडन क न घे यात आले यासू  पये २,९९,३९३/- खच झाला आहे. 
 क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  
ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
 
 



 
(१८) 

वषय ं .१९ 

 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/ले व/१०४५/१६ द. २७.०४.२०१६ अ वये महारा  शासन सामा य शासन वभाग मं ालय 
मुंबई यांचे प  ं . भ स/े१४१५/ . .१७१/९-अ दनांक ११.०४.२०१६ अनुस न ी सुिशल दादाराव खोडवेकर, आयु  ( ितिनयु ) हे 
नांदेडवाघाळा शहर महानगरपािलकेत दनांक ०१.०२.२०१५ ते ३१.०३.२०१६ पयत आयु  हणुन कायरत आहेत यांचे कायरत 
कालावधीमधील रजा अंशदान पये ४४,४६३/- Assistant Director (Accounts) GAD, Desk-9A Mantralaya, Mumbai-32 यांचेकडे भरणा 
कर यासाठ  लागणा-या खचास शासक य व आथ क मंजुर  दे यात आली याची न द घेणे बाबत. 
सभापती शासनाने सादर केले या तावानुसार शास कय व आथ क मंजुर  दे यात आली याची न द घे यात येते 

ठराव ं . ३७      ठराव 

 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/ले व/१०४५/१६ द. २७.०४.२०१६ अ वये महारा  शासन सामा य शासन वभाग मं ालय 
मुंबई यांचे प  ं . भ स/े१४१५/ . .१७१/९-अ दनांक ११.०४.२०१६ अनुस न ी सुिशल दादाराव खोडवेकर, आयु  ( ितिनयु ) हे 
नांदेडवाघाळा शहर महानगरपािलकेत दनांक ०१.०२.२०१५ ते ३१.०३.२०१६ पयत आयु  हणुन कायरत आहेत यांचे कायरत 
कालावधीमधील रजा अंशदान पये ४४,४६३/- Assistant Director (Accounts) GAD, Desk-9A Mantralaya, Mumbai-32 यांचेकडे भरणा 
कर यासाठ  लागणा-या खचास शासक य व आथ क मंजुर  दे यात आली याची न द ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते 
घेते. 
वषय ं .२० 

 मनपा ह त दलीत व ती सुधार योजने अंतगत भाग ं . २० प क चाल पोलीस चौक  ते उंक नकडे जाणारा र ता ते 
िभमघाटकडे जाणा-या र यापयत िस.िस. रसता बांधकाम करणे पये ४०,००,०००/- साठ  ई टडर सेल दारे िन वदा सुचना जा. ं . 
साबां व/१७०१५/२०१६ दनांक २२.०३.२०१६ अ वये दै. गोदातीर समाचार / दै. जास ाक भारताचा िश पकार या वतमानप ात दनांक 
२४.०३.२०१६ रोजी िन वदा िस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ िन वदा ा  झाले ा  िन वदा ीसद यीय सिमती 
समोर दनाक २२.०४.२०१६ रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक त ा खालील माणे आहे. 

अ. . कं ाटदाराचे नांव कं ाटदाराने दलेला दर 
१ मे. एल अ ड एस क स शन नांदेड ०.१% कमी दरान े
२ सोहेल क स शन नांदेड ७% जा त दर 
३ पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड ४% जा त दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी जा त दराची िन वदा मे. एल अ ड एस क स शन नांदेड यांची िन वदा अंदाजप क 
दरापे ा ०.१% कमी दराची आहे. 
 क रता दलीत व ती सुधार योजने अंतगत भाग ं . २० प क चाल पोलीस चौक  ते डंक नकडे जाणारा र ता ते िभमघाटकडे 
जाणा-या र या पयत िस.िस. र ता बांधकाम करणेसाठ  म.े एल अ ड एस कं स शन नांदेड यांची अंदाजप क दरापे ा ०.१% कमी 
दराची अस याने मंजुर तव सदरचा ताव मनपा थायी सिमती समोर सादर. 
सभापती शासनाने सादर केलेला िनवीदा मंजुर चा ताव मंजुर कर यात येतो व हा ठराव याच सभते कायम 

कर यात येतो. 
ठराव ं . ३८     ठराव 

 मनपा ह त दलीत व ती सुधार योजने अंतगत भाग ं . २० प क चाल पोलीस चौक  ते उंक नकडे जाणारा र ता ते 
िभमघाटकडे जाणा-या र यापयत िस.िस. रसता बांधकाम करणे पये ४०,००,०००/- साठ  ई टडर सेल दारे िन वदा सुचना जा. ं . 
साबां व/१७०१५/२०१६ दनांक २२.०३.२०१६ अ वये दै. गोदातीर समाचार / दै. जास ाक भारताचा िश पकार या वतमानप ात दनांक 
२४.०३.२०१६ रोजी िन वदा िस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ िन वदा ा  झाले ा  िन वदा ीसद यीय सिमती 
समोर दनाक २२.०४.२०१६ रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक त ा खालील माणे आहे. 

अ. . कं ाटदाराचे नांव कं ाटदाराने दलेला दर 
१ मे. एल अ ड एस क स शन नांदेड ०.१% कमी दरान े
२ सोहेल क स शन नांदेड ७% जा त दर 
३ पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड ४% जा त दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी जा त दराची िन वदा मे. एल अ ड एस क स शन नांदेड यांची िन वदा अंदाजप क 
दरापे ा ०.१% कमी दराची आहे. 
 क रता दलीत व ती सुधार योजने अंतगत भाग ं . २० प क चाल पोलीस चौक  ते डंक नकडे जाणारा र ता ते िभमघाटकडे 
जाणा-या र या पयत िस.िस. र ता बांधकाम करणेसाठ  म.े एल अ ड एस कं स शन नांदेड यांची अंदाजप क 
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दरापे ा ०.१% कमी दराची अस याने मंजुर कर यास ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 
वषय ं .२१ 

 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/सा व/१०८५/१६ दनांक २७.०४.२०१६ अ वये सालसन २०१५-१६ या आथ क वषातील 
आयोजीत करावया या भारतर  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या यानमालेचे ८ वे पु प हे दोन स ात यावया या काय माचे आयोजनासाठ 
का.आ. ं . सा व/१७२५१/२०१६ द. २९.०३.२०१६ अ वये पये ५०,०००/- अि म र कम दे यात आलेली आहे सदर या काय मा या 
आयोजना यथ ाथिमक व पातील अ ीम खचास मा यता दे यात येते आ ण िनयोजीत मुख या या यांचे मानधन, ना ता-जेवन 
आ ण िनवास खच, गायकांचे मानधन, िनमं ण प का व पॉ पलेटस छपाई करणे, शहरात व वध ठकाणी थम व तीय स ातील 
या यानाचे दोन दोन बॅनस लावणे, मृती िच ह देणे, ंथ भेट, बॅजेस, लाऊड पीकर व न िस द  करणे इ याद  बाबीवर ल खचासाठ  
ीम र कम पय े३,००,०००/- ी खद र हसैनी िलपीक नावाशमनपा नांदेडु  यांचे नावाने दे यासाठ  शास कय व आथ क मा यता दे यात 

आली याची न द घेणे बाबत. 
सभापती शासनाने सादर केले या तावानुसार शास कय व आथ क मंजुर  दे यात आली याची न द घे यात येते. 
ठराव ं . ३९      ठराव 

 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/सा व/१०८५/१६ दनांक २७.०४.२०१६ अ वये सालसन २०१५-१६ या आथ क वषातील 
आयोजीत करावया या भारतर  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या यानमालेचे ८ वे पु प हे दोन स ात यावया या काय माचे आयोजनासाठ 
का.आ. ं . सा व/१७२५१/२०१६ द. २९.०३.२०१६ अ वये पये ५०,०००/- अि म र कम दे यात आलेली आहे सदर या काय मा या 
आयोजना यथ ाथिमक व पातील अ ीम खचास मा यता दे यात येते आ ण िनयोजीत मुख या या यांचे मानधन, ना ता-जेवन 
आ ण िनवास खच, गायकांचे मानधन, िनमं ण प का व पॉ पलेटस छपाई करणे, शहरात व वध ठकाणी थम व तीय स ातील 
या यानाचे दोन दोन बॅनस लावणे, मृती िच ह देणे, ंथ भेट, बॅजेस, लाऊड पीकर व न िस द  करणे इ याद  बाबीवर ल खचासाठ  
ीम र कम पये ३,००,०००/- ी खद र हसैनी िलपीक नावाशमनपा नांदेडु  यांचे नावाने दे यासाठ  शास कय व आथ क मा यता दे यात 

आली याची न द ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते. 
वषय ं .२२ 

 मनपा ह त झोन ं . ३ अंतगत येणारे हातपंप दनांक ०१.०१.२०१६ ते २८.०१.२०१६ पयत या कालावधीत एकूण सात हातपंप 
अजून इले क स नांदेड यां या कडन द त क न घे यात आले यास थािनक बाजार भावा माणे पये ू ु ५५,१४०/- खच झालेला आहे. 
 क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क 
मंजुर साठ  सदरचा ताव थायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . ४०      ठराव 

 मनपा ह त झोन ं . ३ अंतगत येणारे हातपंप दनांक ०१.०१.२०१६ ते २८.०१.२०१६ पयत या कालावधीत एकूण सात हातपंप 
अजून इले क स नांदेड यां या कडन द त क न घे यात आले यास थािनक बाजार भावा माणे पये ू ु ५५,१४०/- खच झालेला आहे. 
 क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  
ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं .२३ 

 मनपा ह त झोन ं . ३ अंतगत गंगानगर, रामरह मनगर, म दना नगर, भागात पा याची चंड सम या अस याने न वन 
बोअरवेल क न दे याची वनंती कर यात आलेलील आहे या भागातील र हवा यांचे पाणी  सोड व यासाठ  वंधन व हर वर सबमस बल 
पंप टाक यास या भागाचा पाणी  सुटू शकेल या कामी पये १,१०,०००/- ऐवढा खच होणार आहे सदर ल काम तातड ने करणे आव यक 
अस याने मे. दलीप इलेक कल नांदेड यां या  कडन क नु  घे यात आल े
 क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क 
मंजुर साठ  सदरचा ताव थायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . ४१      ठराव 

 मनपा ह त झोन ं . ३ अंतगत गंगानगर, रामरह मनगर, म दना नगर, भागात पा याची चंड सम या अस याने न वन 
बोअरवेल क न दे याची वनंती कर यात आलेलील आहे या भागातील र हवा यांचे पाणी  सोड व यासाठ  वंधन 
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 व हर वर सबमस बल पंप टाक यास या भागाचा पाणी  सुटू शकेल या कामी पये १,१०,०००/- ऐवढा खच होणार आहे सदर ल काम 
तातड ने करणे आव यक अस याने मे. दलीप इलेक कल नांदेड यां या  कडन क न घे यात आलेु  
 क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  
ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं . २४ 

 नावाशमनपा ह त दलीत व तीतील अधवट र ते पुण क न िमळणे बाबत (१) संभाजी कांबळे यांचया घरा पासुन ते भा करे 
यां या घरा पयत सी.सी. र ता व नाली करणे (२) सुरेश गजभारे यांचे घर पेटकर यां या घरा पयत सी.सी. र ता करणेसाठ  चलीत 
ज हादरसुची २०१५-१६ नुसार पये ४,६३,२००/- अंदाजप क तयार कर यात आले असुदर सदर कामे हे मे. एल अ ड एस क स शन 
नांदेड यां याकडन क न घेू यात आले आहे. 
 कामाची तातड  िनकड ल ात घेता सदरचे काम रा त प दतीने िन वदा न माग वता अंदाजपऋक दरावर हे म.े एल ड एस 
क स शन नांदेड यां याकडन क न घे यात आले यास व कामासाठ  झालेला खच पये ु ४,६३,२००/- यास काय र शास कय व 
आथ क मंजुर तव ताव थायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . ४२      ठराव 

 नावाशमनपा ह त दलीत व तीतील अधवट र ते पुण क न िमळणे बाबत (१) संभाजी कांबळे यांचया घरा पासुन ते भा करे 
यां या घरा पयत सी.सी. र ता व नाली करणे (२) सुरेश गजभारे यांचे घर पेटकर यां या घरा पयत सी.सी. र ता करणेसाठ  चलीत 
ज हादरसुची २०१५-१६ नुसार पये ४,६३,२००/- अंदाजप क तयार कर यात आले असुदर सदर कामे हे मे. एल अ ड एस क स शन 
नांदेड यां याकडन क न घे यात आले आहेू . 
 कामाची तातड  िनकड ल ात घेता सदरचे काम रा त प दतीने िन वदा न माग वता अंदाजपऋक दरावर हे म.े एल ड एस 
क स शन नांदेड यां याकडन क न घे यात आले यास व कामासाठ  झालेला खच पये ु ४,६३,२००/- यास काय र शास कय व 
आथ क मंजुर  ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं . २५ 

 गोदावर  नद  कना-यावर ल एनआरएपी (रा ीय नद  कृती योजना) दनांक २३.०३.२०१४ पासुन बंद होती.  सदर ठकाणी ३०० 
HP चे ३ प प सेट व १५० HP चे २ प प सेट असे एकूण ५ पंप आहेत.  ॉनसफामर, टाटर, पंप कॅपेिसटस, ११ KV इनकमर, आऊट 
गो ग ॉ सफामर, रमोट टॅप चजर क ारल पॅनल, जनरेटस, े न, डवाटर ंग सेट, ऐअर लोअर मोटार सेट इ. मिशनर चे भाग िमळून 
एनआरएपी पंप टेशन आहे सदर ठकाणचे इंटेकवेल पूणत: गाळाने भरलेले होती.  मागील कांह  दवसापुव  दोन वेळेस िन वदा काए या 
हो या.  परंतु यास ितसाद िमळाला नाह  एनआरएपी कं ाटदारास चाल व यासाठ  दनांक ०१ ऑ ट बर २०१५ रोजी हसतांतर त झालेला 
आहे. 
 एनआरएपी लॅ ट चालू कर यासाठ  पंप हाऊसचे सव ण क न मनपाचया यां क  अिभयं यांनी खचाचा ाथिमक अंदाज क न 
मे. गती कनस शन चाकुर यां याकडन काम क न घे यात आले आहे व स या एनआरएपी योजना सुरळ तपणे चालु आहेू .  सदर 
योजना चालु कर यासाठ  ९ ल  इतका खच अपे ीत होता.  परंतु य ात कामास सु वात के यास २० ते २५% खच कमी जा त 
होईल.  यानुसार अंदाजप९क कर यात आले होते.  य  काम केले असता एनआरएपीस आलेला खच कांह  बाबीचा दर सालसन २०११ 
या मा य दरा माणे व ज हा दरसुची व थािनक बाजारभावा माणे काम क न घे यात आले असता एकूण खच पये ११,३२,५१७/- 

इतका झालेला आहे. 
 क रता सदर कामाचा तावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड करण ५ कलम २ नुसार काय र व 
आथ क मा यता देणे तव थायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . ४३      ठराव 

 गोदावर  नद  कना-यावर ल एनआरएपी (रा ीय नद  कृती योजना) दनांक २३.०३.२०१४ पासुन बंद होती.  सदर ठकाणी ३०० 
HP चे ३ प प सेट व १५० HP चे २ प प सेट असे एकूण ५ पंप आहेत.  ॉनसफामर, टाटर, पंप कॅपिेसटस, ११ KV इनकमर, आऊट 
गो ग ॉ सफामर, रमोट टॅप चजर क ारल पॅनल, जनरेटस, े न, डवाटर ंग सेट, ऐअर लोअर मोटार सेट इ. मिशनर चे भाग िमळून 
एनआरएपी पंप टेशन आहे सदर ठकाणचे इंटेकवेल पूणत: गाळाने भरलेले होती.  मागील कांह  दवसापुव  दोन वेळेस िन वदा काए या 
हो या.  परंतु यास ितसाद िमळाला नाह  एनआरएपी कं ाटदारास चाल व यासाठ  दनांक ०१ ऑ ट बर २०१५ रोजी हसतांतर त झालेला 
आहे. 
 एनआरएपी लॅ ट चालू कर यासाठ  पंप हाऊसचे सव ण क न मनपाचया यां क  अिभयं यांनी खचाचा ाथिमक अंदाज क न 
मे. गती कनस शन चाकुर यां याकडन काम क न घे यात आले आहे व स या एनआरएपी योजना सुरळ तपणे चालु आहेू .  सदर 
योजना चालु कर यासाठ  ९ ल  इतका खच अपे ीत होता.  परंतु य ात कामास सु वात के यास २० ते २५% खच कमी जा त 
होईल.  यानुसार अदंाजप९क कर यात आले होते.  य  काम केले असता एनआरएपीस आलेला खच 



 
(२१) 

 कांह  बाबीचा दर सालसन २०११ या मा य दरा माणे व ज हा दरसुची व थािनक बाजारभावा माणे काम क न घे यात आले असता 
एकूण खच पये ११,३२,५१७/- इतका झालेला आहे. 
 क रता सदर कामाचा तावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड करण ५ कलम २ नुसार काय र व 
आथ क मा यता ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं . २६ 

 मनपा ह त भाग ं . ३२ धनगर टेकड चा भाग नैसिगक र या उंच टेकउयावर अस याने पाणी पुरवठा या भागात सुरळ त होत 
नाह .  सदर र यावर दोन टेकडयांना मुबलक माणात पाणी पुरवठा होत नस याने नळ जोडणी धारकांची िनयमीत त ार  येत आहे.  
वसतु थतीनुसार ता वत बु टर बस व यावर पाणी पुरवठयाची सम या कायमची संपेल.  उ हाळयातील पाणी टंचाईमुळे तसेच तीन 
दवस आड पाणी पुरवठा होत अस याने पाणी पुरवठया या दवशी मुबलक माणात पाणी नळ जोडणी धारकांपयत पोहचवीणे गरजेचे 
आहे. 
 ता वत ज हा दरसुची नुसार बु टर बस व यात आले यास पये ८५,०००/- खच झालेला आहे सदर ल काम मे. अजून 
इले क स नांदेड यांचेकडन काम तातड चे आव यक अस याने अंदाजप क य दरावर क न घे यात आलेू . 
 क रता सदर तावास काय र शास कय व आथ क मा यता देणे क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
अनुसूची ड करण ५ कलम २ नुसार थायी सिमती समोर मा यते तव सादर. 
सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . ४४     ठराव 

 मनपा ह त भाग ं . ३२ धनगर टेकड चा भाग नैसिगक र या उंच टेकउयावर अस याने पाणी पुरवठा या भागात सुरळ त होत 
नाह .  सदर र यावर दोन टेकडयांना मुबलक माणात पाणी पुरवठा होत नस याने नळ जोडणी धारकांची िनयमीत त ार  येत आहे.  
वसतु थतीनुसार ता वत बु टर बस व यावर पाणी पुरवठयाची सम या कायमची संपेल.  उ हाळयातील पाणी टंचाईमुळे तसेच तीन 
दवस आड पाणी पुरवठा होत अस याने पाणी पुरवठया या दवशी मुबलक माणात पाणी नळ जोडणी धारकांपयत पोहचवीणे गरजेचे 
आहे. 
 ता वत ज हा दरसुची नुसार बु टर बस व यात आले यास पये ८५,०००/- खच झालेला आहे सदर ल काम मे. अजून 
इले क स नांदेड यांचेकडन काम तातड चे आव यक अस यानेू  अंदाजप क य दरावर क न घे यात आल.े 
 क रता सदर तावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय 
व आथ क मा यता ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं . २७ 

 नावाशमनपा ह त भाग ं  १३ येथे चं नगर, ल मीनगर, बंसतानगर भागातील िस.िस. र याचे चबर उचलणे अ त वातील 
र यास Side Brum  करणेसाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता व उपअिभयंता यांनी य  थळ पाहणी क न आव यक बाबींचा समावेश 
क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये ७,६५,४००/- चे अंदाजप क तयार क न सदर काम िशवाजी इंगळे कं ाटदार नांदेड यांचेकडन ू
क न घे यात आल.े 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर िशवाजी इंगळे कं ाटदार 
नांदेड यांचेकडन क न घे यात आले यास व काू मावर झालेला खच . ७,६५,४००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर साठ  सदरचा ताव थायी सिमती समोर मा यते तव सादर. 

सभापती   शासनाने सादर केले या तावानुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  दे यात येते. 
ठराव ं . ४५      ठराव 

 नावाशमनपा ह त भाग ं  १३ येथे चं नगर, ल मीनगर, बंसतानगर भागातील िस.िस. र याचे चबर उचलणे अ त वातील 
र यास Side Brum  करणेसाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता व उपअिभयंता यांनी य  थळ पाहणी क न आव यक बाबींचा समावेश 
क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये ७,६५,४००/- चे अंदाजप क तयार क न सदर काम िशवाजी इंगळे कं ाटदार नांदेड यांचेकडन ू
क न घे यात आल.े 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर िशवाजी इंगळे कं ाटदार 
नांदेड यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच ू . ७,६५,४००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
करण ५ कलम २ नुसार काय र शास कय व आथ क मंजुर  ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ं . २८ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका थायी सिमतीची सभा दनांक १९.०३.२०१६ रोजी पा रत केलेला ठराव ं . २६३ संदभात 
अहवाल खालील माणे आहेत याची न द घेणे बाबत. 
 



 
(२२) 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका थायी सिमतीची सभा दनांक १९.०३.२०१६ रोजी पार त केलेला ठराव ं . २६३ संदभात 
अहवाल सादर कर यात येते क , मनपाने सन २०१५-१६ चालु वषासाठ  म.े पा ा असो. नागपुर यांना ७०० म.ेटन ेड-१ दजाचे तुरट  
पुरवठा कर याचे थायी सिमती मा यतेनंतर कायारंभ आदेश दलेले आहे. 
 मनपाने GRADE-1 तुरट  पुरवठा कर याचे आदेश द यानंतर मे. पा ा असो. यांनी दनांक १२.०६.२०१५ ते ०९.११.२०१५ या 
कालावधीत १४८.२८ मे.टन तुरट चा पुरवठा केलेला आहे याचे ववरण खालील माणे आहेत. 
अ. . दनांक गाड  मांक प रमाण 

(मे.टन) 
जलशु द करण 
क  

ज हा आरो य योगशाळा नांदेड महारा  शासन 
यांचा तुरट चा रासायनीक तपासणी ा  अहवाल 

1 12.06.2015 MH29/M890 16.00 न वन पंप 
हाऊस 
(डंक न) 

DPHL/NAD/CHEM/AL-5/2267/2015 दनांक 
20.06.15 नुसार GRADE-1 

2 18.06.2015 MH20/AT-6650 15.92 काबरानगर 
35 MLD 

DPHL/NAD/CHEM/AL-6/2427/2015 दनांक 
29.06.15 नुसार GRADE-1 

3 20.6.2015 MH04/F-6204 15.99 िसडढको 12 
MLD 

DPHL/NAD/CHEM/AL-7/2468/2015 दनांक 
29.06.15 नुसार GRADE-1 

4 19.10.2015 MH26/AD-0619 25.13 काबरानगर 
35 MLD 

DPHL/NAD/CHEM/AL-11/5034/2015 
दनांक 29.10.15 नुसार GRADE-1 

5 27.10.2015 MH26/AD-0053 25.08 काबरानगर 
35 MLD 

DPHL/NAD/CHEM/AL-12/5055/2015 
दनांक 03.11.15 नुसार GRADE-1 

6 07.11.2015 MH26/H-5762 24.94 काबरानगर 
60 MLD 

DPHL/NAD/CHEM/AL-13/5083/2015 
दनांक 10.11.15 नुसार GRADE-1 

7 09.11.2015 MH26/H-6469 25.22 काबरानगर 
60 MLD 

DPHL/NAD/CHEM/AL-14/5185/2015 
दनांक 18.11.15 नुसार GRADE-1 

एकूण – 148.28 मे. टन 
 महारा  शासन, ज हा आरो य योगशाळा, नांदेउ यां या तपासणी अहवालानुसार ह  तुरट  ेड-१ ची व िन वदे माणे 
अस यामुळे ती तुरट  मनपाने वापरात घेतली आहे.  सदर तुरट  परुवठया या वेळोवेळ  घेतले या रासायनीक तपासणी अहवाला या 
स य ती सोबत जोड या आहे.  तथापी तुरट  पुरवठयाची िन वदा िस द करते वेळ  मनपाची मागणी नसतांनाह  म.े पा ा असो. नागपुर 
यांनी िन वदे सोबत मे. सुरेश केिमक स जालना या तुरट  उ पादनाकचे अिधकृत व ेता माणप  ऑनलाईन िन वदे सोबत जोडलेले आहे 
तथापी मनपास या प ाची आव यकता नाह .  तसेच िन वदे संबंधीत अट  व शत नुसार आ ण कायारंभ आदेशात मनपाने तुरट  उ पादकाचे 
अिधकृत व े ता माणप  जोडावे असे कुठेह  नमुद केलेले न हते.  तसेच स माननीय सिमतीन े य  थळ  तुरट  बाबत पाहणी केली, 
तथापी जालना येथूनच तुरट  घेणे िन वदा अट  व शत नुसार तुरट  घेणे हे मनपास बंधनकारक नाह . 
 िन वदेतील अट  व शत नुसार म.े पा ा असो. नागपुर यांचेकडन झाले या तुरट  पुरवठयाची तपासणी महारा  शासनू ,  ज हा 
आरो य योगशाळा नांदेड यांचेकडन ेडू -१ अस याचे खातरजमा झा यािशवाय मनपाने माल वापरात घेतला नाह  तसेच या मालाचे देयक 
तुरट चा दजा ेड-१ अस याचे तपासणी अहवाल ा  झा यानंतरच याचा वापर व पुढ ल देयक अदाईची कायवाह  चालु कर यात येते 
तसेच पाणी शु द करणासाठ  दैनं दन लागणारे रसायने वापर करणे हे नागर कां या आरो यया या ीने आव यक अस याने मनपाकडन ू
तुरट  वापर यात येत आहे. (सुलभ संदभासाठ  िन वदा नोट स, कायारंभ आदेश, तुरट  तपासणी अहवाल ०७ छायांक त ती  जोड यात 
आले आहे) 
वनय गुरम   वषय मांक 28 हा कोण आणला आ ण  कशासाठ  आणला याबाबतचा खुलासा शासनाने करावा 
सभापती   मला पण शासनाला हेच वचारणा करावयाची आहे क , मी हा अहवाल  आपणास मागीतला नाह . तर  

देखील हा वषय कोणी आणला आ ण कशासाठ  आणला याबाबतची मा हती दे यात यावी. याबाबतची मा हती 
कायकार  अिभयंता यांनी दयावी. 

कायकार  अिभयंता पाप ु  “नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेडने पाव असोिसयट नागपुरने तुरट  पुरवठा केलेला आहे. पाव 
असोिसयट नागपुर यांनी पुरवठा केलेली तुरट म ये संधीगता िनमाण झालेली आहे. तुरट ची खातर जमा 
कर यासाठ  त कालीन थायी सिमतीने  एक सिमती गठ त केली होती या सिमतीने जागेची थळ पहाणी  
केली. तसेच पुरवठा केले या तुरट चे सॅ पल घेवून शासन मा य योग शाळेत तपासणी करावी व 
याबाबतचा अहवाल थायी सिमतीस सादर कर यात यावा असा सवानुमते ठराव पार त कर यात येते व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येते, असा ठराव होता. 
 
 



(२३) 
वनय गुरम   या ठरावात कोठेचे उ लेख नाह  क , सभेसमोर ठेव यात यावा अशा सुचना नसताना देखील थाई सिमती 

समोर का आण यात आला याची एवढ  काय घाई होती. 
कायकार  अिभयंता पापु   सदर वषयी थायी सिमती या मा हती साठ  दे यात आला आहे. 
वनय गुरम   या संदभातील मा हती सभापती मॅडमने मािगतली कंवा त कालीन थाई सिमतीने देखील मािगतली नाह . 

तर ह  तु ह  का सभेसमोर ठेवला हे सांगाव.े ठराव काय हणुन आहे. यात काय नमुद आहे हे पहाव.े 
सभापती     अहवालाची मागणी केली नाह  तर  हा अहवाल आपण सादर केला. 
वनय गुरम   मी किमट  मबर हणून बोलतो. हा अहवाल येथे कसा आला याचा खुलासा करावा. कं ाटदारासोबत यांचे 

काह  संबंध आहेत काय हे कळायला काह  माग नाह . आ हाला केवळ सॅ पल घे याची केवळ परवानगी 
दे यात यावी असा ठराव आ ह  घेतला होता. 

कायकार  अिभयंता पाप ु  सभापती महोदय हा वषय आहे पाणी पुरवठा केमीक सचा आहे. आता आपली जुन मह यात तुरट  पुण 
संपणार आहे. मी ये यापुव  तुरट ची मागणी कर याची पुण िनवीदा या पुण केली आहे. याबाबतीची 
िन वदा या पुणपणे पारदशक झालेली आहे.िन वदा येम ये तो कं ाटदार पा  ठरलेला आहे.  पा  
ठर यामुळे यांना आपण पुरवठा कर याचे आदेश दलेले आहेत. संबंधीताकडन मनपाकेस ू 148 मे क टन 
पुरवठा केलेला आहे. तो पुरवठा मनपाकेकडन वांरवार शास कय योग शाळेतून तपासणी क न घेतो ती तुू रट  
एवन ेडची तुरट  आहे. सदरचा अहवाल सिमतीकडे सादर हावा यासाठ  आणलेला आहे. सदरचा वषय हा 
वषय प केवर यावा असा काह  वषय न हता तो कसा काय वषय प केवर आला आहे. 

वनय गुरम    या वषयावर यांनी सांिगतले क , ते पा  आहेत.  

कायकार  अिभयंता पाप ु आता पावसाळयाचे दवस आहेत आपणास तुरट ची आव यकता आहे. केवळ आप याकडे 15 दवसाचा साठा 
आहे यानंतर आपणास तुरट ची गरज भासणार आहे. पावसाळया या कालावधीम ये तीन पट तुरट  लागणार 
आहे. याचे पैसे दलेले नस याने तो आता तुरट  दे यास तयार नाह .  

उमेश च हाण   सभापती महोदया मला सांगा सिमतीची काह  कमंत आहे कंवा नाह  याबाबत आ हाला सांगाव.े या थायी 
सिमतीने ह  एक सिमती गठ त केली होती.  या सिमतीचे सद य कोण-कोण आहेत. 

वनय गुरम    वनय िगरडे, हसीना बेगम साबेर चाऊस, स. शेर अली, व ी येवले सहा यक आयु   हे सिमती सद य 
होते. 

उमेश च हाण    सिमती या सद याने अहवाल दला पा हजे होता परंतू शासनाने कसा काय अहवाल सादर केला हे कळायला 
काह  माग नाह . 

वनय गुरम      शासन हा डायरे ट सिमतीला अहवाल कशा काय देता  तो सिमतीने दला पा हजे.  

ािधकृत अिधकार    शासनान ेकेवळ मा हती तव अहवाल दला आहे. 
वनय गुरम   शासनाने केवळ मा हती तव देणे सु दा चुक चे आहे. आ ह  आरोप केला नाह , आ ण तु ह  कसे चांगले 

आहात कसे काय सांगत आहात हे कळत नाह . 
ािधकृत अिधकार     शासनाने उप सिमतीकडे पाठवा असा उ लेख होता. सदर अहवाल उप सिमती समोर येवून यावर आपली 

चचा झाली पा हजे यानंतर थायी सिमती या समोर आला पाह ज.े 
उमेश च हाण   उप सिमतीसमोर  अहवाल सादर झाला नस याने िम िनषेध करतो. उप सिमतीचे ख चीकरण केले आहे. 
वनय गुरम   उप सिमतीचे मत सांगेल क, ए ेड आहे क बी ेड आहे. ते तु ह  कसे ठर वता. सिमती ठरवेल तु ह  कसे 

काय ठर वता हे कळ यास माग नाह . 
ािधकृत अिधकार     या संदभात काय प र थती आहे हणून सभापती यां या समोर ठेवला आहे अहवाल हणून ठेवला नाह . ह  

काय प र थती आहे हे सिमती समोर गेले पा हजे हा उददेश  होता. तो थेट थाई सिमतीसमोर  येणे यो य 
न हते. 

वनय गुरम   सभापती महोदय, कायकार  अिभयंता यांना बोलावून काय प र थती आहे  याची आपण चौकशी केली काय ? 

सभापती     याबाबतची काय प र थती आहे याची चौकशी कायकार  अिभयंता यांना बोलावून केली नाह .  

वनय गुरम   आपण नेमलेली सिमती आहे . आप या ठकाणी वनय िगरडे पाट ल यांनी नेमलेली सिमती होती आता 
आपण आहोत. 

सभापती    सदरचा वषय हा पेड ंग ठेव यात यावा. 
उमेश च हाण    हा वषय पेड ंग ठेवा कंवा काय पण याबाबत  सिमतीची एक बैठक बोलवा. यात चचा क न िनणय यावा. 
ािधकृत अिधकार    हा अहवाल उप सिमती समोर ठेवावा. 

 
 
 
 
 
 



 

(२४) 

वनय गुरम   यावर अ यास कर यासाठ  आ हाला वेळ दयावा.  टे ट रप ट ये यासाठ  वेळ आहे. टे ट रप ट आ यानंतर 
िमट ंग ्घे यात यावी.  वारंवार दोन-तीन प  दले आहे क   पा ा असो, नागपुर यांचे पेमट थांब व यात यावे 
तर  देखील काह ह  कायवाह  झालेली नाह . याचे पेमट थांबवाव.े जोपयत सिमतीचा िनणय होत नाह  
तोपयत अनल अथवा तुरट चे पेमट कर यात येवू नये असे प  दले होते परंतू लेखािधकार  हणाले कती 
तुम या प ाने पमेट थांब वता येणार नाह . 

ािधकृत अिधकार    भ व यात पावसाळयाचे दवस आहेत, आपणास तुरट ची िनतांत आव यकता आहे, यामुळे तुरट चे पमेट 
थांब वने उिचत नाह  पेमट संबिधत एज सीला दले पा हज.े सिमतीचा अहवाल आ यानंतर सव पैसे रक हर 
करता येतील. पैसे थांब वने उचीत नाह .  संबंधीतावर पैसे वसूलीकर ता केस करता येते. 

वनय गुरम    केस क न काय आपणास लाभ होणार आहे. 
उमेश च हाण    ी गायकवाड यां या १९९०  या काळातला वषय आहे संबधीतावर गु हे दाखल झाले होते. 
ािधकृत अिधकार    मनपाकेकडे केवळ 15 दवसाचा तुरट चा टॉक आहे. यासाठ  तुरट ची मागणी करणे आव यक आहे. 

सिमतीने आठ दवसात अहवाल दयावा. आ ह  आठ दवस पेमट करत नाह .  आपण पेमट देवू नये असे 
सांगाव.े आ ह  देणार नाह . परंतू काह  अडचण िनमाण झा यास प र थीती अवघड हो याची श यता आहे. 

उमेश च हाण  संबधीत गु ेदार तो बोगस आहे याची मा हती ह  सिमतीस व ासात घेवून मा हती सादर कर यात आली 
नाह . याकर ता याची फेर िन वदा तीन दवसाची कर यात यावी. दसु-या तुरट चे कं ाटदार आपणास िमळु 
शकतील. 

वनय गुरम   पा ाला कडन ब चींग स लाय करत नाह  असे सांिगत यावर ी अंधारे साहेबानी न याू ने बाजारातून 
खरेद ची मागणी कर यात आली होती, आ ण ती खरेद ह  कर यात आली.  

कायकार  अिभयंता पाप ु पावसाळयाचे दवस आहेत. यांचे पेमट द यािशवाय पुरवठा करणार नाह .  

ािधकृत अिधकार    आपण काय िनणय यावयाचा आहे तो घे यात यावा परंतू शासनाची भुिमका काय आहे याची केवळ न द 
क न घे यास वनंती आहे, कोण याह  शंकेवर िन वदा रदद करता येत नाह . जोपयत िन वदा रदद होत नाह  
तोपयत दसर  िन वदा काढता येत नाहु . पावसाळयात अजून तुरट ची गरज लागणार आहे. 

सभापती    सिमतीचा अहवाल ये यास कती दवस लागतील . 
वनय गुरम    आठ दवस  लाग याची श यता आहे. 
ािधकृत अिधकार   आ ह  आठ दवस थांब यास तयार आहोत आ ह  पेमट देणार नाह . पा या या बाबत अशा िनणय आपण 

घेवू नये. ह  जबाबदाराची गो  आहे.  आ ह  सगळया बाबतीत आपले येकू परंतू पा याचा  अस याने 
पाणी पुरवठयासाठ  शासनास जबाबदार धर यात येते. 

वनय गुरम    मुळ गु ेदार आहे क स लायर आहे हे सांगाव.े 
कायकार  अिभयंता पाप ु स लायर आहे.  आपणास या ेडची तुरट  पाह जे तो स लाय करतो. 
सभापती    ेडची तपासणी कोण करतो. 
कायकार  अिभयंता पाप ु शास कय लॅबोटर , नांदेड या ठकाणी कर यात येते. आप याकडे केमी टमाफत ह  तपासणी क न घे यात 

येते. 
वनय गुरम   या लॅबोटर म ये बोरचे पाणी घेवून जा ते िमनरल वॉटर आहे असे माणप  िमळते. असे माणप  िमळत 

असते. केिम ट आम या सोबत आला होता. 
सभापती    वनय गुरम याचंे समाधान झाले पा हजे यांचे काय हणने आहे ते ऐकुन याव.े 
उमेश च हाण   संबधीत गुतेदार हा बोगस असला तर या यावरह  कायवाह  करावी व संबधीत अिधका-यावरह  कायवाह  

ता वत कर यात यावी. कारण सिमती याबाबत आ ह  जबाबदार राहणार नाह . 
ािधकृत अिधकार    चौकशी कर यास आमचा आ ेप नाह  चौकशी ते जर दोषी िनघाले तर शासन संबधीतावर कायवाह  

कर यास तयार आहे. शास कय लॅबोटर चे अहवाल अस याने यावर शासन शंका घेवू शकणार नाह .  

उमेश च हाण   सदर अहवाल थायी सिमती न द घे यास तयार नाह  तो अहवाल उप सिमती कडे पाठ व यात यावा. 
सभापती  शासनाने सादर केलेला अहवालाची न द थायी सिमतीची सभा न घेता नावाशमनपा थायी सिमतीने 

दनांक १९.०३.२०१६ रोजी ठराव ं . २६३ अ वये पा ा असोिसएटस नागपुर हे तुरट  पुरवठा कर त आहे.  
परंतु हे तुरट  पुरवठाधारक या उ पादकांची तुरट  महापािलकेस पुरवठा करणार आहेत असे िन वदेत नमुद 
क न कामाचे आदेश ा  केले याबाबत संधी दता िनमाण 

 
 
 
 

 
 



(२५) 
  झा यामुळे तुरट  उ पादकां या तुरट या दजाबाबत खातरजमा करणेक रता त कालीन थायी सिमतीने 

नगरसेवक व अिधकार  यांची जी सिमती िनयु  केली होती.  शासना आपला अहवाल उपसिमतीस सादर 
करावा सदर उपसिमतीने आपला अहवाल थायी सिमतीने शासनाने केलेली कायवाह चा अ यास क न 
थायी सिमतीस आपला अहवाल सादर कर यास मा यता दे यात येते. 

ठराव ं . ४६     ठराव 

नावाशमनपा थायी सिमतीने दनांक १९.०३.२०१६ रोजी ठराव ं . २६३ अ वये पा ा असोिसएटस नागपुर हे तुरट  पुरवठा कर त 
आहे.  परंतु हे तुरट  पुरवठाधारक या उ पादकांची तुरट  महापािलकेस पुरवठा करणार आहेत असे िन वदेत नमुद क न कामाचे आदेश 
ा  केले याबाबत संधी दता िनमाण झा यामुळे तुरट  उ पादकां या तुरट या दजाबाबत खातरजमा करणेक रता त कालीन थायी 

सिमतीने नगरसेवक व अिधकार  यांची जी सिमती िनयु  केली होती.  शासना आपला अहवाल उपसिमतीस सादर करावा सदर 
उपसिमतीने शासनाने केलेली कायवाह चा अ यास क न आपला अहवाल थायी सिमतीस सादर कर यास ह नावाशमनपा थायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते. 

वषय ं . २९                 अ पल                 दनांक :-        १३.०४.२०१६ 
ित, 

मा. सभापती साहेब, 
थायी सिमती, 

नावाशमनपा नांदेड 
 

 वषय :-  माझे पती नामे स यद महेमुद स यद कर म यांना बडतफ कर यात आलेला आदेश र  करणे बाबत 

 संदभ :-  १) कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/सा व/आ था-४/२०१३ द. २०.०७.२०१३ 

                २) माझे पेतीचे वनंती अज दनांक १२.११.२०१३ व ०३.१२.२०१३ 

  ३) मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथील रट यािचका ं . २८७२/२०१५ 
 

आदरणीय महोदया, 
 उपरो  वषयी आप या सेवेत वनंती कर यात येते क , माझे पती ी स यद महेमुद स यद कर म िलपीक यांना कायालयीन 
आदेश ं . नावाशमनपा/सा व/आ था-४/२०१३ दनांक २०.०७.२०१३ अ वये स ने सेवािनवृ  कर यात आले होते. 
 तदनंतर माझे पती हयात असतांना यांनी मनपा आयु ांना दनांक १२.११.२०१३ व ०३.१२.२०१३ रोजी पुन था पत कर यासाठ  
वनंती अज केला होता यावर कोण याह  कारचा वचार कर यात आलेला नाह . 
 म यांतर माझे पती ी स यद महेमुद स यद कर म िलपीक यांचा दनांक १५.०३.२०१४ रोजी िनधन झले आहेत. 
 मला व मा या पतीस महापािलके माफत याय िमळालेला नस यामुळे मी मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे रट 
यािचका ं . २८७२/२०१५ अ वये दाखल केली होती मा. यायालयाने आपला िनणय खालील माणे दलेला आहे. 

ORDER 
1) As agree by the Standing Committee, the Standing Committee shall decide the appeal of the petitioner expeditiously 

on its own merits in accordance with law, preferably within two months. 
2) Writ Petition is disposed of No costs. 
 
 क रता मा. सभापती साहेबांनी मला व मा या पतीस नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका शासना माफत मा. उ च यायालय 
खंड पठ औरंगाबाद यांनी दले या िनणयानुसार ी स यद महेमुद स यद कर म िलपीक यांना स ने सेवािनवृत कर यात आलेला द. 
२०.०७.२०१३ चा आदेश र  कर यात यावा व मला व मा या कुटंूबावर आलेली उपासमार ची वेळ टाळ यात यावा व मला याय दे यात 
यावा ह  वनंती. 

अजदार 
वा र त/- 

सबीहा बेगम . स यद महेमुद 
यािचका कत  याचीका ं . २८७२/२०१५ 

रा. इतवारा बाजार नांदेड 
शास कय ट पणी 

 स यद महेमुद स. कर म हे मनपा कायालयात िलपीक या पदावर कायरत होते यांना कायालयीन आदेश ं . 
नावाशमनपा/सा व/आ था-४/७९३६/ दनांक २०.०७.२०१३ या आदेशा वये स ने सेवािनवृ  कर यात आल.े 
 संबंधीतास स ने सेवािनवृ  के यानंतर ८ म ह यानंतर ते दनांक १५.३.२०१४ रोजी मृ यु पावले आहेत. 
 संबंधीत हे द. १७.८.१२ पासुन कोण याह  कारची मौखीक अथवा लेखी सुचना कंवा रजेचा अज सादर न करता वनापरवानगी 
अनािधकृत र या कामावर गैरहजर अस याचा अहवाल सादर कर यात आला होता.  तसेच यां या संपुण सेवा 



 
(२६) 

 कालावधीतील सेवापाहता संबंधीत हे िनयु  पासुनच यां या कत याबाबत एकिन  नस याचे तसेच संबंधीतास वारंवार संधी देऊनह  
वारंवार संधी देऊनह  यांचे वतनात व मनपा सेवे ती कोणतीच सुधारणा होत नस याने संबंधीतास मनपा सेवेची आव यकता वाटत 
नस यामुळे व संबंधीतास महानगरपािलका सेवेत ठेवणे मनपा या हताचे नस यामुळे मुंबई ांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ५६ 
अ वये िश तभंग वषयक कायवाह  का कर यात येऊ नये याबाबतचा खुलासा ७ दवसाचे आत सादर करावा.  अ यथा सदर संबंधीताचे 
कांह ह  हणने नाह  असे गकृह त ध न सेवेतुन बडतफ कर यात येईल अशी नोट स बजाव यात आली होती परंतु संबंधीतांने सदर ल 
नोट सी या अनुषंगाने कोण याह  कारचा खुलासा सादर केला नाह . 
 उ  बाब वचारात घेऊन संबंधीत हे द. १७.०८.२०१२ पासुन वनापरवानगी कामावर गैरहजर अस यामुळे संबंधीतास िनलंबीत 
कर यात आले होते.  िनलंबन करणी संबंधीता व द वभागीय चौकशी आरंभ व यासाठ  सबंंधीतास ापन व दोषारोप जोडप  १ ते ४ 
बजाव यात आले.  याअनुषंगाने संबंधीतांनी खुलासा सादर क न यां यावर ठेव यात आलेले दोषारोप संबंधीतांनी मा य केलेले आहेत. 
 यामुळे संबंधीता या एकूण सेवा कालावधीचा वचार करता उपरो  माणे संबंधीतास वारंवार संधी देऊनह  यां या वतनात 
कोणतीह  सुधारणा झा याने दसुन येत नस यामुळे तसेच संबंधीतास मनपा सेवेत ठेवणे मनपा या हताचे नस यामुळे ी स. महेमुद स. 
कर म, िलपीक यांना महारा  नागर  सेवा (िश त व अ पल) िनयम १९७९ िनयम भाग ३ (िश ा आ ण िश तभंग वषयक ािधकरणे) 
िनयम ५ (१) मधील मोठया िश ा िनयम सात मधील तरतुद नुसार कायालयीन आदेश ं. नावाशमनपा/सा व/आ था-४/७९३६/१३ 
दनांक २०.०७.२०१३ अ वये सेवेतुन स ने सेवा िनवृ  कर यात आले आहे. 
 संबंधीत कमचा-यां या प ीने अज सादर क न यांचे पतीवर कर यात आलेली कायवाह  उिचत नसुन तुत करणी यो य 
िनणय दे याबाबत मा. सभापती थायी सिमती यांना अपील कर यात आलेली आहे. 
 तथा प महारा  मनपा अिधिनयम चे कलम ५६ (४) मधील तरतुद नुसार या कोण याह  नगरपािलका अिधका-यास कंवा 
कमचवा-यास महानगरपािलका यित र  अ य कोण याह  ािधका-याकडन खाल या पदावर आण यात आले असेलू , काढून टाक यात आले 
असेल कंवा बडतफ कर यात आले असेल यास, खाल या पदावर आण याचा, काढून टाक याचा कंवा बडतफ कर याचा आदेश यास 
कळ व यापासून एक म ह या या आत, या ािधका-यांने शा ती लादली असेल यां या िनकट व र  ािधका-याकडे अिभ ाय 
िमळव यानंतर दलेला आदेश ताबडतोब अमलात येईल व तो िनणयाक असेल. 
 परंतु या पोट कलमा या योजनासाठ  थायी सिमती आयु ांची िनक व र  ािधकार  आहे असे मानले जाईल आ ण 
महानगरपािलका थायी सिमतीची िनकट व र  ािधकार  आहे असे मानले जाईल. 
 तसेच यापुवील संबंधीत कमचा-यास स ने सेवािनवृ  के यानंतर संबंधीत कमचा-यांने मृ युपूव  दनांक १२.११.२०१३ व 
०३.१२.२०१३ रोजी मा. आयु  यांना अज सादर क न सेवेत पुन था पत कर याची वनंती केली होती.  याअनुषंगाने संबंधीतास 
कायालयीन प  ं . नावाशमनपा/सा व/आ था-४/२२११/१३ दनांक ०६.१२.२०१३ अ वये स ने सेवािनवृ ीचे आदेश ा  झाले या ३० 
दवसांचे आत थायी सिमतीकडे अ पल करणे अिभ ेत होते.  परंतु मा. आयु  यांचेकडे अज सादर केलेला अज सनदशीर नस याचे नमुद 
क न संबंधीतास कामावर पन: था पत करता येणार नाह .  असे कळ व यात आले होते.  तदनंतर संबंधीत हे दनांक १५.०३.२०१४ रोजी 
मृ युपावले आहे.  तसेच संबंधीत कमचा-यां या प ी तुत करणात मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे रट यािचका ं . 
२८७२/२०१५ दाखल केली असता स. यायालयाने दनांक ०६.१२.२०१५ रोजी याचीकाक याची अ पल थायी सिमतीने दोन म ह याचे आत 
गुणव ेवर िनयमानुसार िनकाली काढावी असे आदेश पार त केलेले आहेत. 
 महारा  शासन सामा य शासन वभाग शासन िनणय ं . अकंपा-१००४/ . .५१/२००४/आठ मं ालय मुंबई-३२ दनांक २२ 
ऑग ट २००५ नुसार केवळ सेवेत कायरत असतांना दवंगत झाले या गट क व ड या कमचा-यां या पा  कुटंू बयांनाच अनुकंपा िनयु  
अनु ेय आहे.  ी स. महेमुद स. कर म िलपीक यांना दनांक २०.०७.२०१३ रोजी स ने सेवािनवृ  कर यात आलेले आहे.  िलपीक या 
संवगातील सेवािनवृ  अथवा स ने सेवािनवृ  केले या कमचा-यां या पा यास अनुकंपा त वावर नेमणुक दे याची तरतुद नाह. 
सभापती सबीहा बेगम . स यद महेमुद यांनी केलेली अ पल मंजुर कर यात येते आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल 

वै ानीक कायवाह  करावी. 
ठराव ं . ४७      ठराव 

 ीमती सबीहा बेगम . स यद महेमुद यांनी यांचे पती ी स यद महेमुद स यद कर म िलपीक मनपा नांदेड यांना स ने 
सेवािनवृ  कर यात आलेला आदेश द. २०.०७.२०१३ या आदेश र  कर यासाठ  मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे रट यािचका 
ं . २८७२/२०१५ दाखल केली असता स. यायालयाने थायी सिमतीने यो यतो िनणय यावा असा आदेश पार त केलेला अस याने 

अजदाराने केलेली अ पलानुसार स. महेमुद स. कर म िलपीक यांना दनांक २०.०७.२०१३ स ने केलेला सवेािनवृ  आदेश र  
कर याबाबतची अ पल ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजुर करते.  आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह  
करावी. 
 
 
 
 
 



(२७) 
वषय ं . ३०                 अ पल                 दनांक :-        १२,०४,२०१६ 
ित, 

मा. सभापती साहेब, 
थायी सिमती, 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, 
नांदेङ 

 वषय :-  िनलंबनकाळ हा कत यकाळ गृह त ध न वा षक वेतनवाढ पुववत चालु करणे बाबत. 
महोदया, 
 उपरो  वषयी आपणास वनंती कर यात येते क , मी ी शंकर तुळजाराम बुंदेले (परदेशी) िलपीक पाणी पुरवठा वभागा म ये 
कायरत असतांना मला कामात िन काळजीपणा करणे, व र ांशी गैरवतणुक करणे व अवा च भाषेत बोलणे या बाबत मा. उपआयु  वकास 
यांनी दनांक २.११.२०१२ रोजी अहवाल सादर केला यानुषंगाने मला कायालयीन नोट स दनांकक २६.१२.२०१२ रोजी कारणेपृ छा नोट स 
बजावुन खुलासा माग व यात आला असता मा या खुलाशावर कोण याह  कारचा वचार न करता काय ् ारलयीन आदेश दनांक 
०६.०५.२०१३ अ वये मला िनलंबीत कर यात आल.े 

तसेच िनलंबना नंतर कायालयाने दनांक २३.०७.२०१३ अ वये ापन व जोडप  बजावुन खुलासा माग व यात आला असता मी 
खुलासा सादर के यानंतर मा यावर लाव यात आलेले दोषारोप मला मा य नस याचे मी खुलाशात सादर के यानंतर कायालयीन आदेश द. 
१०.०९.२०१३ रोजी सदर ल करणी वभागीय चौकशी आरंभ यात आली. 

तदनंतर मला कायालयीन आदेश ं . १४.१०.२०१३ अ वये वभागीय चौक शी या अिधन राहुन कामावर पुन: था पत कर यात 
आल.े 

चौकशी अिधकार  यांनी चौकशी अहवाल सादर क न मा यावर लाव यात आले या ३ दोषारोपा पैक  १ दोषारोप अंशत: िस द 
होत आहे व २ दोषारोप िस द होत नस याचे अहवालात नमुद केलेले आहे 

चो शी अिधकार  यांनी दले या अहवालानुसार कायालयीन आदेश द. १९.०३.२०१६ अ वये दोषारोपा पैक  अंशत: दोषारोप िस द 
होत अस याचे कारण दाखवुन दनांक ०६.०५.२०१३ ते १४.१०.२०१३ पयतचा (१६२) दवसाचा िनलंबन काळ हा िनलंबन काळ गृह त ध न 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील िनयम ५६(२) ब नुसार एक वा षक वेतनवाढ एका वषासाठ  गोठ व यात आलेले आहेत. 

क रता मे. साहेबांनी माझा दनांक ०६.०५.२०१३ ते १४.१०.२०१३ पयतचा (१६२) दवसाचा िनलंबन काळ हा कत यकाळ ध न व 
एक वाष क वेतनवाढ पुववत चालु कर यात यावी ह वनंती. 

आपला व ासु, 
वा र त/- 

ी शंकर तुळजाराम बुंदेल े(परदेशी) िलपीक 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

शास कय ट पणी 
 ी शंकर तुळजाराम बुंदेले (परदेशी) िलपीक मा. सभापती थायी सिमती मनपा नांदेड यां याकडे अ पल दाखल क न द. 
०६.०५.२०१३ ते १४.१०.२०१३ पयतचा १६२ दवसाचा िनलंबन काळा हा कत य काळ ध न व एक वाष क वेतनवाढ पुववत चालु 
कर याबाबत वनंती केली आहे. 
  ी शंकर तुळजाराम बुंदेले (परदेशी) िलपीक हे पाणी पुरवठा वभागात कायरत असतांना कामाम ये िन काळजीपण करणे, 
व र ांशी गैरवतन करणे व अवा य भाषेत बोलणे याबाबत उप आयु  ( वकास) यांना द. ०२.११.२०१२ रोजी अहवाल सादर केला.  
याअनुषंगाने संबंधीतास का.नोट स ं . नावाशमनपा/आ था-१/७३९७/१२ दनांक २६.१२.२०१२ अ वये कारणे पृ छा नोट स बजावुन 

खुलसा माग व यात आला संबंधीता या खुलाशावर सखोल चौकशी क न संबंधीतास का.आ. ं . नावाशमनपा/सा व/आ था-१२११८/१३ द. 
०६.०५.२०१३ अ वये िनलंबीत कर यात आले◌ा. 
 संबंधीतास िनलंबन करणी का. ापन दोषारोप जोडप  ं . नावाशमनपा/आ था-१/८१६०/१३ द. २३.०७.२०१३ अ वये ापन व 
जोडप  बजावुन खुलाशा माग व यात आला असता संबंधीतावर लाव यात आलेले दोषारोप संबंधीतांनी अमा य के यामुळे का.आ. ं . 
नावाशमनपा/साआ था-१/१२०१६/१३ द. १०.०९.२०१३ अ वये वभागीय चौकशी आरंभ क न चौकशी अिधकार  व सादरकता अिधकार  
यांची िनयु  कर यात आली. 
 संबंधीता या वनंती अजानुसार वभागीय चौकशी या अिधन राहन काु .आ. ं . नावाशमनपा/सा व/आ था-१/ १६७०६/१३ द. 
१४.१०.२०१३ अ वये संबंधीतास कामावर पुववत पुन: था पत कर यात आल.े  चौकशी अिधकार  यांनी द. १०.०२.२०१४ रोजी चौकशी 
अहवाल सादर केला.  चौकशी अहवालानुसार संबंधीतास लाव यात आले या ३ दोषारोपा पैक  १ दोषारोप अंशत: िस द होत आहेत व २ 
दोषारोप िस द होत नस याचे अहवालात नमुद केले आहे.  याअनुषंगाने का.आ. ं . नावाशमनपा/सा व/आ था-१/१६९०२/१६ द. 
१९.०३.२०१६ अ वये संबंधीताचा दनांक ०६.०५.२०१३ ते १४.१०.२०१३ प ंतचा १६२ 
 
 



 

(२८) 

 दवसाचा िनलंबन काळा हा िनलंबन काळ गृह त ध न महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील िनयम ५६(२) ब नुसार एक वाष क 
वेतनवाढ एका वषासाठ  गोठ व यात आली आहे. 
 तथा प महारा  मनपा अिधिनयम चे कलम ५६(४) मधील तरतुद नुसार या कोण याह  नगरपािलका अिधका-यास/कमचा-यास 
महानगरपािलका यित र  अ य कोण याह  ािधका-याकडन खाू ल या पदावर आण यात आले असेल.  काढून टाक यात आले असे कंवा 
बडतफ कर यात आले असेल यास खाल या पदावर आण याचा, काढून टाक याचा कंवा बडतफ कर याचा आदेश यास कळ व यापासुन 
०१ म ह या या आत या ािधकरणाने शा ती लादली असेल या या िनकट व र  ािधका-याकडे अपील करता येईल आ ण अ पल 
ािधका-यास, या ािधका-यांने शा ती लादली असेल यां याकडन अिभ ाय िमळव यानंतर दलेला आदेश कायम करता येईल कंवा अशा ू

आदेशाऐवजी यास याय वाटेल असा आदेश देता येईल अ पल ािधका-यांने दलेला आदेश ताबडतोब अमलात यईेल व तो िनणयाक 
असेल. 
 ी शंकर तुळजाराम बुंदेले (परदेशी) िलपीक यांना उपरो  तरतुद मधील दो ह  पैक  एकह  शा ती लाद यात आलेली नसुन 
यां यावर फ  करकोळ शा ती लाद यात आलेली आहे व करकोळ शा तीसाठ  अ पल नाह . 

सभापती ी शंकर तुळजाराम बुंदेले (परदेशी) िलपीक यांनी केलेली अ पल मंजुर कर यात येते तसेच आयु ांनी 
िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह  करावी 

ठराव ं . ४८      ठराव 

ी शंकर तुळजाराम बुंदेले (परदेशी) िलपीक नावाशमनपा नांदेड यांचे व द चौकशी अिधकार  यांनी चौकशी अहवाल सादर क न 
मा यावर लाव यात आले या ३ दोषारोपा पैक  १ दोषारोप अंशत: िस द होत आहे व २ दोषारोप िस द होत नस याचे अहवालात नमुद 
केलेले आहे 

चोकशी अिधकार  यांनी दले या अहवालानुसार कायालयीन आदेश द. १९.०३.२०१६ अ वये दोषारोपा पैक  अंशत: दोषारोप िस द 
होत अस याचे कारण दाखवुन दनाकं ०६.०५.२०१३ ते १४.१०.२०१३ पयतचा (१६२) दवसाचा िनलंबन काळ हा िनलंबन काळ गृह त ध न 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील िनयम ५६(२) ब नुसार एक वा षक वेतनवाढ एका वषासाठ  गोठ व यात आलेले आहेत. 

क रता ी शंकर तुळजाराम बुंदेले (परदेशी) िलपीक नावाशमनपा नांदेड यांचा दनांक ०६.०५.२०१३ ते १४.१०.२०१३ पयतचा (१६२) 
दवसाचा िनलंबन काळ हा कत यकाळ ध न व एक वाषक वेतनवाढ पुववत चालु कर यासाठ  केलेली अ पल हे िनयमानुसार अस यामुळे 
ह नावाशमनपा थायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजुर करते.  तसेच आयु ांनी िनयमानुसार पढु ल वै ािनक कायवाह  करावी. 

वशेष बाब हणुन आय या वेळ  घे यात आलेला 
उमेश च हाण मा. सभापती साहेब मनपा ह ीत हंगोली गेट व मालटेकड  झोन रे वे अंडर ज खालील घाण पाणी व 

पावसाळयातील पाणी काढ याचे काम या कं ाटदारास दे यात आलेले आहेत ते काम याच कं ाटदारा माफत 
पुढ ल ३ वषासाठ  दे याची मुदतवाढ व यांचे देयकात नैसग क वाढ हणुन १०% वाढवुन दे यात यावी असा 
माझा ताव असुन यास मा यता दे यात यावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा. 

सभापती ी उमेश च हाण यांनी जो ताव मांडला यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल कायवाह  करावी. 

ठराव ं . ४९    ठराव 

 मनपा ह ीतील हंगोली गेट व माळटेकड  झोन रे वे अंडर ज येथे ना याचे घाण पाणी तसेच पावसाळयात पाणी भरपुर साचत 
अस याचे सदर या ठकाणचे घाण पाणी काढ याचे काम या कं ाटदाराना दे यात आलेले आहे याच कं ाटदारा माफत पुढ ल ३ वषा 
पयत काम क न घे यासाठ  मुदतवाढ देणे.  कं ाटदाराचे देयकात नैसग क वाढ हणुन १०% वाढ क न दे यास ह  मनपा थायी सिमतीची 
सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल कायवाह  करावी. 
सभापती   आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जाह र कर यात येते. 
 
 
                वा र त/-                                                       वा र त/- 
               नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नांदेड.                थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
 


