
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
 दनांक 26.11.2018 रोजी दपार  ु 03.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे 
ूशास कय इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर म ये 
ःवा र  क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.  

 

ौी अ दल शमीम अ द ला साबु ु , सभापती 
          सवौी  

अ. स ार अ. गफुर   च हाण आनंद शकंरराव    
पवळे उमेश देवराव   खान म. मसुद अहेमद खान उःमान खान 
खान फा ख अली इलीयात खान स. शेर अली अ. महेबुब अली 
देशमुख सितश पुंडलीकराव  येवनकर मोह नी वजय 

ितडके ूशांत व ठल  अ.लतीफ अ. मजीद 

रावत भानुिसंह गयादनिसंह  मुथा कांताबाई ूकाशचंद   

नवाब गुरिमतिसघं ब-यामिसंघ गोडबोले यो सना राजु 
 

सभापती   उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय व उपआयु  ूशासन तथा ूािधकृत अिधकार  ौीमती 
िगता ठाकरे, मु यलेखािधकार  ौी कंदेवाड,  ूभार  मु  य लेखा प र क ौीमती मुंढे, कायकार  
अिभयंता ौी िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता ौी सुमीव अधंारे, सव वभाग ूमुख, े ऽय 
अिधकार  यांचे ः वागत क न सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येते. 

स. शेर अली   रलाय स कंपनी या संदभात उपसिमतीचा अहवाल मागील 25 तारखेला दे यास सांगीतले होते तो 
अहवाल आतापयत सादर कर यात आला नाह . 

मु य लेखािधकार    उप सिमतीचा अहवाल सादर कर यास मला  आदेश अथवा इतीवतृ ूा  झालेले नाह . यामुळे 
सदरचा अहवाल सादर करता आला नाह . 

स. शेर अली   रलाय स कंपनीने केबल टाक याचे काम म यार ग लीम ये राऽी चालू होते याचे फोटो काढले 
आहे. उप सिमतीची बठैक त िनणय होवून सु दा काम राहत असेल तर याला कोण जबाबदार 
आहे. 

भानुिसंह रावत   ौी कंदेवार यांना उप सिमतीचा िनणय झा यानतंर का कॉपी दे यात आली नाह . जाणीव पुवक 
आदेश दले नाह  काय याचा खुलासा करावा. 

स. शेर अली   ःथायी सिमतीने िनणय घेतला आहे तो िनणय होवून देखील अमंलबजावणी कर यात आली नाह  
यासाठ  ह कभंग केला आहे. संबधीतावर ह क भंगाची कायवाह  कर यात यावी. काम चाल ू
अस याचे फोटो नगरसिचव, मु य लेखािधकार  व कायकार  अिभयंता सांबा व यांना पाठवले आहेत. 

फा ख अली खान  नगरसेवक पऽ यवहार क न मा हती माग वत असतात. यानंा मा हती का दे यात येत नाह  
याचा  खुलासा करावा. आकृतीबंधाची मा हती उपल ध क न दे यात येत नाह . सभापती साहेब 
आपले एकह  काम यशःवी झालेले  नाह  असे मला वाटते. रलाय स कंपनीचे केबल टाक याचे 
काम थांबले नाह . 

मालमता यवःथापक   मालम ा वभागाकडे केबल टाक यासाठ  ती संिचका सांवजिनक बांधकाम वभागाकडून आले या 
हो या. यात मा या वभागामाफत महासभा ह  स म ूािधकरण आहे. महासभेची परवानगी 
घेत यािशवाय कोण याह  ूकारची परवानगी दे यात येवू नये असा अहवाल दलला आहे. 

स. शेर अली   महासभेची परवानगी घेतली नाह  यामुळे यांनी ह कभंग केला आहे यामुळे यां यावर ह क 
भंगाची कायवाह  कर यात यावी.  यानी कोणी ःथायी सिमती व सव साधारण सभे अिधकाराचा 
भंग केला असेल या यावर कायावाह  कर यात यावी. ह क भगंा या ूःतावास सव सभागहृास 
वनंती आहे हा ूःताव पास कर यात यावा.  

  दनांक 07.09.2018 रोजी आयोजीत कर यात आलेली मनपाके या ःथायी सिमती या 
सभेत ठराव बमांक 61 नसुार रलाय स कंपनी माफत शहरातील रः यांचे खोदकाम क न केबल 
टाक याचे काम मनपाके या ःथायी सिमतीची सभा अथवा सवसाधारण सभेची मा यता न घेता 
चालु अस यामळेु सदरचे काम कायकार  अिभयंता सावजिनक बांधकाम वभाग यांनी ता काळ 
थांब व यात यावा हणुन ठराव पार त कर यात आला होता.  तथा प सदर ल रलाय स कंपनी 
यांनी शहरातील रः याचे खोदकाम क न केबल टाक याचे काम चालु अस याचे िनदशनास आणनु 
दलेले अस यामळेु कायकार  अिभयंता सावजिनक बांधकाम वभाग यांचे कामावर िनयंऽण नाह  व 
ःथायी सिमतीने दले या िनदशानुसार अमलबजावणी कर त नस याचे िस द होत अस याने  



(2) 
संबंधीत अिधका-यांवर ह कभंग ूःताव स. सदःयांनी सादर केला असुन तो ूःताव मंजरु क न 
संबंधीत अिधकार  हे ःथायी सिमतीचे िनदशावर अमलबजावणी कर त नस यामुळे यां यावर 
ता काळ िनयमानुसार कायवाह  करणे व रलाय स कंपनीचे काम ता काळ बंद कर यास 

अ दल स ारु    ह क भंगा या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे. नगरसिचवांने जो अहवाल दला या यावर 
कायवाह  झाली पाह जे. 

सभापती ौी स. शेर अली यांनी जो ह कभंग ूःताव मांडला यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 87     ठराव 
 दनांक 07.09.2018 रोजी आयोजीत कर यात आलेली मनपाके या ःथायी सिमती या सभेत ठराव बमांक 61 नुसार 
रलाय स कंपनी माफत शहरातील रः यांचे खोदकाम क न केबल टाक याचे काम मनपाके या ःथायी सिमतीची सभा अथवा 
सवसाधारण सभेची मा यता न घेता चाल ुअस यामुळे सदरचे काम कायकार  अिभयंता सावजिनक बांधकाम वभाग यांनी 
ता काळ थांब व यात यावा हणुन ठराव पार त कर यात आला होता.  तथा प सदर ल रलाय स कंपनी यांनी शहरातील रः याचे 
खोदकाम क न केबल टाक याचे काम चालु अस याचे िनदशनास आणुन दलेले अस यामुळे कायकार  अिभयंता सावजिनक 
बांधकाम वभाग यांचे कामावर िनयंऽण नाह  व ःथायी सिमतीने दले या िनदशानुसार अमलबजावणी कर त नस याचे िस द 
होत अस याने संबंधीत अिधका-यांवर ह कभंग ूःताव स. सदःयांनी सादर केला असुन तो ूःताव मंजरु क न संबंधीत 
अिधकार  हे ःथायी सिमतीचे िनदशावर अमलबजावणी कर त नस यामुळे यां यावर ता काळ िनयमानसुार कायवाह  करणे व 
रलाय स कंपनीचे काम ता काळ बंद कर यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
सभापती  हैदरबाग दवाखा या येथे ऑपरेशन या वेळात जर वदयुत पुरवठा खंड त झाला तर यावेळ च सु  

कर याकर ता  एक कमचार  या ठकाणी ठेव यात यावा. 
अ दल स ारु     यापुव  या ठकाणी जो कमचार  होता याच कमचार  या  ठकाणी दे यात यावा. 
ूािधकृत अिधकार     जो कमचार  या ठकाणी दे यात आला याला वक लोड हा अ यंत कमी आहे केवळ लाईट गेला 

क  तो जनरेटर चालू बंद करतो एवढेच या या कडे काम आहे हणुन या ठकाण या कमचा-
यांची पदःथापना केली आहे.  कोणाचेह  ऐकुन बदली केलेली नाह .  उप अिभयं यास सु दा चौकशी 
क नच बदली केली आहे.  जेनरेटरला ड झल क ती आले कती ड झल वापर यात आले याची 
मा हती या संबधीत कमचार  यानंी दली, हणुन याची पदःथापना केली आहे. 

स. शेर अली   या संबधीत कमचार  यांचे कडून काम क न घे याची जबाबदार  अिधका-याची आहे. एमआरसी ह  
द ता पथक मजंरू  देईल यावेळ  काम कर यात येईल. या ठकाणी कमचार  देवू नका जर तीथे 
जवीत हाणी झाली तर याची जबाबदार  आपण घेणार काय हे सागंावे. 

अ दल स ार ु   बलाल नगर या रः यावर एक खडडा आहे तो खडडा के हा बंद करणार आहात. मागील काह  
मह यापासुन एमआरसी काम कर त नाह  आ ह  ःवत: पैसे टाकुन काम क न घेत आहोत. 

अ दल स ारु   एमआरसी ह  झोन सी म येच नाह  आज या सभेत हा ूःताव सादर केला आहे.  रोजदंार वर ल 
कमचार  यो य प दतीने काम कर त नाह त. जर यांना परमनट केले तर ते कसे काम करतील 
याचा ू  आहे. आताच ते कंऽाट वर असुन चांगले काम कर त नाह . कंऽाट  अिभयं यास एमबी 
रेकाँड ंगचे पावर दे यात आलेले आहेत ते पावर काढन घे यात यावेू . रोजदंार वर ल अस याने यांचे 
आपण काय यावे यासाठ  ते पॉवर काढन घे यात यावेू . 

म. मसुद अहेमद खान ौी अ. स ार यांनी कंऽाट  अिभयं यांना एम.बी. रकॉड कर याचे पावर काढन घे याचा जो ूःताव ू
मांडला यास माझे अनुमोदन आहे.  

सभापती ौी अ. स ा यानंी कंऽाट  अिभयं यांना एम.बी रकॉड कर याचे पावार काढन घे याचा जो ूसताव ू
मांडला यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 88     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत कायरत असले या कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल उपअिभयंता व किन  
अिभयंता यानंा मोजमाप पुःतीका न दणी (M.B.Recording) कर याचे अिधकार कोण या िनयमानुसार अथवा शासन 
िनणयानुसार दे यात आले याचा अहवाल पुढ ल ःथायी सिमती समोर सादर कर यात यावा.  तो पयत मनपाकेतील कंऽाट  
प दतीने एकऽीत वेतनावर ल  कायरत असले या उप अिभयंता व किन  अिभयंता यानंा मोजमाप पःुतीका न दणी 
(M.B.Recording) कर याचे अिधकार आज पासुन र  कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो.  
 
 



(3) 
फा क अली खान मी जी आकृती बंधाची  माह ती माग वली होती ती मा हती दे यात आली नाह . आ ह  वेगळयाने 

कोणतीह  मा हती माग वली नाह  जी शासनास सादर केली याची ूतची मागणी केली ती दे यास 
का वलंब होत आहे याचा खुलासा करावा. 

स. शेर अली   आ ह  जी आकृती बंधाची मा हती माग वली आहे,ती अदयाप पयत दे यात आलेली नाह  यामुळे 
आ हाला यात काह  बाबी न द के या नाह  असे आ हाला वाटते.  का गोपनीयता ठेव यात येत 
आहे. मला वाटते क  ब-याच कमचार  यां यावर अ याय होणार आहे. यासाठ  यात एक सिमती 
गठ त करावी. जी पदो नती दे यात येत आहे. यात कमचार  यानंा डावले जावू शकते.  

भानुसींह रावत   नगरसेवकास आकृती बंधाची माह ती दे यास काय हरकत आहे. आता या आता मा हती दे यात 
यावे. 

अ दल स ारु    ब-याच कमचार  यां यावर अ याय झालेला आहे, काह  कमचार  आम या कडे येत आहेत. आकृती 
बंधाची सव सदःयांना मा हतीची ूत दे यात यावी.  

फा क अली खान    आकृती बंधाची सव सदःयांना मा हतीची ूत दे यात यावी.  

उमेश पवळे   आकृती बंधाची सव सदःयानंा माह ती दे यात आ यानंतर सिमती गठ त कर याची आवँयकता 
नाह  आपण स म नाह  काय, आपण स म आहोत यामुळे सिमती गठ त कर यात येवू नये. 

भानुसींह रावत    सिमतीम ये कोणाची नांवे यावयाचे आहे ते सव अिधकार सभापती यांना दे यात येतात. 
उमेश पवळे   आकृती बंधाचा अहवाल जो शासनाला पाठ वला आहे याची ूत तयार क ंन सव सदःयांना 

दे यास कती वेळ लागतो ते ूशासनाने सांगावे. 
भानुसींह राबत    30 नो हबर 18 पयत सव सदःयांना अहवाल शासनाला पाठ वला आहे याची ूत दे यात यावी.  

ूािधकृत अिधकार    30 तारखेपयत सवाना ूत दे यात येईल. 
स. शेर अली नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या अिधकार  व कमचा-यांचे सेवाूवेश िनयम व आकृतीबधं 

शासनाकडे मंजरु साठ  सादर कर यात आला असुन सदर ल सेवाूवेश िनयम व आकृतीबंधात अनेक 
पदांचा अहता व वेतनौणेीत अिधकार  व  कमचा-यांवर अ याय होत अस याचे िनदशनास आले 
असुन सदर ल सेवाूवेश िनयम व आकृतीबंध मंजुर झा यानंतर मनपाकेतील अिधकार  कमचा-यांना 
पदो नती देणे अथवा सरळसेवेने न वन पदे भरावयाचे अस यास सदर ल पदांची सेवाूवेश िनयम व 
आकृतीबंधानुसार अहता व वेतनौणेी पडताळणी कर यासाठ  एक उपसिमती गठ त कर यात येत 
असुन सदर ल उपसिमतीत सभापती ःथायी सिमती यां या अ य ते खाली ौी अ. शमीम 
अ द लाु , ौी फा ख अली खान, ितडके ूशांत, भानुिसंह रावत, ौी स. शेर अली यांची राहतील 
सदर ल उपसिमतीने आपला अहवाल द यानंतरच ूशासनाने पदो नती अथवा न वन सरळसेवेने 
पदे भर यास मा यता दे यात यावी. 

फा ख अली खान ौी स. शेर अली यांनी उपिमती गठ त कर याचा जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
सभापती ौी स. शेर अली यांनी उपिमती गठ त कर याचा जो ूःताव माडंला यास मा यता दे यात येते व 

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 89     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या अिधकार  व कमचा-याचें सेवाूवेश िनयम व आकृतीबंध शासनाकडे मंजरु साठ  
सादर कर यात आला असुन सदर ल सेवाूवेश िनयम व आकृतीबंधात अनेक पदांचा अहता व वेतनौणेीत अिधकार  व    
कमचा-यांवर अ याय होत अस याचे िनदशनास आले असुन सदर ल सेवाूवेश िनयम व आकृतीबंध मंजरु झा यानंतर 
मनपाकेतील अिधकार  कमचा-यांना पदो नती देणे अथवा सरळसेवेने न वन पदे भरावयाचे अस यास सदर ल पदांची सेवाूवेश 
िनयम व आकृतीबंधानुसार अहता व वेतनौणेी पडताळणी कर यासाठ  एक उपसिमती गठ त कर यात येत असुन सदर ल 
उपसिमतीत सभापती ःथायी सिमती यां या अ य ते खाली ौी अ. शमीम अ द लाु , ौी फा ख अली खान, ितडके ूशांत, 
भानुिसंह रावत, ौी स. शेर अली यांची राहतील सदर ल उपसिमतीने आपला अहवाल द यानंतरच ूशासनाने पदो नती अथवा 
न वन सरळसेवेने पदे भर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
वषय बं.01 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेडसाठ  शहरातील व वध कामे कर यासाठ  जसे पावसाळयापुव लहान मोठे 
नाले सफाई तसेच ूभागातील घनकचरा बाबतची व वध ूकारची कामे कर यासाठ  एक न वन Backhoe Loader 4 DX (JCB) 
GeM (Government e Marketplace) व न सदर मिशनचे अिधकृत वबेता मे. जेिसबी इंड या िल, यांचेकडून खरेद  करणे 
क रता लागणारा खच र कम पये 26,83,000/- (अ र  र कम पये स वीस ल  ऽयाऐ शी हजार फ ) चा RTGS दारे  
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कंपनीस र कम अदाई कर यात आलेली आहे क रता सदरचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर काय र मा यतेसाठ  
सादर 
उप आयु    जीईएम पोटलवर खरेद  केलेली मशीन आहे याची न द घे यासाठ  सदर वषय आलेले आहे. 

काया र हा श द यात नको आहे. 
फा क अली खान   न द घे यासाठ  आला असेल तर का िल हला नाह . 
जो सना गोडबोले   लेड ज आहे हणुन काम केले जात नाह  काय हे सांगावे. मी एका वषापासुन बोलत आहेत पण 

याचा वचार कोणी करत नाह . मा या ग लीत पाणी येत नाह . यावर उपाय योजना का केली 
जात नाह  याचा खुलासा कर यात यावा. 50 ते 60 घरांना पाणी िमळत नाह . 

कायकार  अिभयतंा (पापु)   मी ःवत: जावून पहाणी क न अहवाल देतो. 
सभापती   30 तारखेपयत  यां या घर  पाणी िमळाले पाह जे. याची द ता कायकार  अिभयंता ौी अधंारे 

यांनी यावी. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या काय र मा यते या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 90     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेडसाठ  शहरातील व वध कामे कर यासाठ  जसे पावसाळयापुव लहान मोठे 
नाले सफाई तसेच ूभागातील घनकचरा बाबतची व वध ूकारची कामे कर यासाठ  एक न वन Backhoe Loader 4 DX (JCB) 
GeM (Government e Marketplace) व न सदर मिशनचे अिधकृत वबेता मे. जेिसबी इंड या िल, यांचेकडून खरेद  करणे 
क रता लागणारा खच र कम पये 26,83,000/- (अ र  र कम पये स वीस ल  ऽयाऐ शी हजार फ ) चा RTGS दारे 
कंपनीस र कम अदाई कर यात आलेली आहे क रता सदरचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर काय र मा यता ह 
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.02 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील जु या वःतीत मलवा हनीं या व चबस या देखभाल द ःती व साफसफाईसाठ  ु
छोटया आकारा या 04 जेट ंग व 02 ग फर मिशन (Mini Suction and Jeeting Machine Mounted on Bollero Pick-up 
Sludge Storage Tank Capacity-1000 Ltr) GeM (Government e-Mrketplace) व न अिधकृत उ पादक व वबेता मे. 
यु.एस. ए टरूायजेस, सव नं.उ 166 मोहन नगर, पांजरपोल, पुणे नािशक हायवे गोडाऊन चौक भोसर  पुणे यांचेकडून खरेद  
करणे क रता लागणारा खच र कम पये 91,05,860/- (अ र  पये ए या नव ल  पांच हजार आठशे साठ फ ) यास 
ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करणे क रता सदर ूःताव ःथायी सिमती सभे समोर मंजरु ःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं. 91     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील जु या वःतीत मलवा हनीं या व चबस या देखभाल द ःती व साफसफाईसाठ  ु
छोटया आकारा या 04 जेट ंग व 02 ग फर मिशन (Mini Suction and Jeeting Machine Mounted on Bollero Pick-up 
Sludge Storage Tank Capacity-1000 Ltr) GeM (Government e-Mrketplace) व न अिधकृत उ पादक व वबेता मे. 
यु.एस. ए टरूायजेस, सव नं.उ 166 मोहन नगर, पांजरपोल, पुणे नािशक हायवे गोडाऊन चौक भोसर  पुणे यांचेकडून खरेद  
करणे क रता लागणारा खच र कम पये 91,05,860/- (अ र  पये ए या नव ल  पांच हजार आठशे साठ फ ) यास 
ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो. 
वषय बं.03 
 नावाशमनपाके या अतंगत हैदरबाग UCHC दवाखाना, देगलुर नाका येथे एक इंटरकॉम 32 लग स ह सची मशीन व 
27 टेिलफोन संच बस व यात आले अस यामुळे कामाची तातड  व िनकष ल ात घेता खरेद  ौी रकेश पठाड या जलाराम 
इंटरूायजेस यां याकडून ःथािनक बाजार दराूमाणे खरेद  क न पुरवठा कर यात आले यास पये 1,34,200/- ऐवढा खच 
झालेला आहे क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ूकरण-5 चे कलम 2 अ वये काय र आथ क व ूशासक य मा यता 
ूदान करणेःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या काय र ूशास कय व आथ क मा यतेचा ूःतावास मा यता दे यात येते 

व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 92     ठराव 
 नावाशमनपाके या अतंगत हैदरबाग UCHC दवाखाना, देगलुर नाका येथे एक इंटरकॉम 32 लग स ह सची मशीन व 
27 टेिलफोन संच बस व यात आले अस यामुळे कामाची तातड  व िनकष ल ात घेता खरेद  ौी रकेश पठाड या जलाराम 
इंटरूायजेस यां याकडून ःथािनक बाजार दराूमाणे खरेद  क न पुरवठा कर यात आले यास पये 1,34,200/- ऐवढा खच  
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झालेला आहे क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ूकरण-5 चे कलम 2 अ वये काय र आथ क व ूशासक य मा यता 
ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.04 
 वषय :- दनांक 17 स टबर 2018 रोजी मराठवाडा मु  संमाम दन साजरा करणेकामी झाले या खचाचे देयक अदाई  

                करणे बाबत 

 संदभ :- 1) कायालयीन आदेश बं. साू व/8265/18 दनांक 12.09.2018 

                2) जाह र सुचना बं. ेका.3/802/18/14.09.2018 

                3) ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे कोटेशन नं. 2 दनांक 14.09.2018 

                4) कायालयीन आदेश बं, ेका-3/803/18 दनांक 15.09.2018 

         5) ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे बल नं. P-024 दनांक 24.09.2018 

 उपरो  वषय संदभ बं. 1 या आदेशा वये द. 17 स टबर 2018 रोजी मराठवाडा मु  संमाम दना िनिम  सकाळ  
8.40 वाजता माता गुजर जी वसावा उ ानात ःमतृीःतंभास मानवंदना व पुं पचब अपण कर याचा कायबम व सकाळ  9.00 
वाजता वजारोहणाचा कायबमा करणे◌ाकमी आवँयकती यवःथा कर यासाठ  पावसाचे दवस अस यामुळे वॉटरूुफ मंडप, रेड 
कारपेट, फायबर चेअर, सोफा वथ क हर साईड ंग ई. सा ह यासाठ  संदभ बं. 2 अ वये जाह र सुचने दारे कोटेशन माग व यात 
आले होते.  यानुसार ितन कोटेशन ूा  झाले परंतु ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे कोटेशन कमी दराचे अस यामुळे 
संदभ बं. 04 अ वये उ  ूमाणे यवःथा कर यासाठ  संबंधीताना कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ ेका-3/1001/18 
दनांक 20.10.2018 अ वये आदेश दे यात आले होते. 
 संदभ बं. 5 नुसार उ  ूमाणे आवँयकती यवःथा करणेकामी एकूण पये 1,18,973/- (अ र  पये एक लाख 
आठरा हजार नऊशे ऽयाहातर फ ) चे देयके सादर केलेले आहे.  सदरचे देयक ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यां या नांवे 
अदाई कर याक रता काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात आली यास मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
 सदर ल खच सालसन 2018-19 या मनपा अदंाजपऽकातील संबंधीत लेखािशषकातुन कर यात यावा. 
स. शेर अली   याच एज सीला का काम दे यात येते.  कारण यापुव ह  असेच काम या एज सीला दे यात आलेले 

आहे. िन वदा काढन काम कर यात यावेु . 
सभापती ूशासनाने सादर केले या काय र ूशास कय व आथ क मा यते या ूःतावास मा यता दे यात 

येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 93     ठराव 
 दनांक 17 स टबर 2018 रोजी मराठवाडा मु  संमाम दन साजरा करणेकामी झाले या खचाचे देयक अदाईसाठ   
कायालयीन आदेश बं. साू व/8265/18 दनांक 12.09.2018 आदेशा वये द. 17 स टबर 2018 रोजी मराठवाडा मु  संमाम 
दना िनिम  सकाळ  8.40 वाजता माता गुजर जी वसावा उ ानात ःमतृीःतभंास मानवंदना व पुंपचब अपण कर याचा 
कायबम व सकाळ  9.00 वाजता वजारोहणाचा कायबमा करणेकमी आवँयकती यवःथा कर यासाठ  पावसाचे दवस 
अस यामुळे वॉटरूुफ मंडप, रेड कारपेट, फायबर चेअर, सोफा वथ क हर साईड ंग ई. सा ह यासाठ  जाह र सुचना बं. 
ेका.3/802/18/14.09.2018 अ वये जाह र सुचने दारे कोटेशन माग व यात आले होते.  यानुसार ितन कोटेशन ूा  झाले 

परंतु ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे कोटेशन कमी दराचे अस यामुळे कायालयीन आदेश बं, ेका-3/803/18 दनांक 
15.09.2018 अ वये उ  ूमाणे यवःथा कर यासाठ  संबंधीताना कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ ेका-3/1001/18 दनांक 
20.10.2018 अ वये आदेश दे यात आले होते. 
 ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे बल नं. P-024 दनांक 24.09.2018 नुसार उ  ूमाणे आवँयकती यवःथा 
करणेकामी एकूण पये 1,18,973/- (अ र  पये एक लाख आठरा हजार नऊशे ऽयाहातर फ ) चे देयके सादर केलेले आहे.  
सदरचे देयक ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यां या नांवे अदाई कर याक रता कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/     
ेका-3/1001/18 दनांक 20.10.2018 या आदेशाअ वये काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात आली यास  ह 

मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.05 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या िश ण वभागाचे ौीमती गौतमी महामती हंकारे हया सेवािनवृ  सह िश का 
ूाथिमक शाळा बं. 11 िभमसंदेश कॉलनी नांदेड मनपा नांदेड यांनी सदर ल शाळेला सविश ा अिभयान अतंगत शाळा देखभाल 
द ःतीसाठ  सालसन ु 2012-13 ते 2016-17 पयत आथ क अनुदान हणुन एकुण पये  2,20,000/- ूा  झाले होते यापैक  
र कम पये 1,64,000/- चे दरपऽके घे यात आलेले असुन उवर त िश लक र कम पये 56,000/- करकोळ खच शाळा 
यवःथा सिमतीचा ठराव घेवुन सदर ल शाळेवर खच कर यास मा यात ूदान कर यात आलेली आहे. 
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क रता मनपाके या ूाथिमक शाळा बं. 11 िभमसंदेश कॉलनी नांदेड येथील ौीमती गौतमी महामती हंकारे सेवािनवृ  
सह िश ीका यानंी सदर ल शाळा देखभाल द ःतीसाठ  सालसन ु 2012-13 ते 2016-17 पयत ूा  अनुदानातुन दरपऽाकानुसार 
खच केलेले र कम पये 1,64,000/- व शाळा यवःथापन सिमतीचा ठरावानुसार करकोळ खच . 56,000/- कर यात 
आलेला असुन असे एकूण र कम पय 2,20,000/- चा झाले या खचास ूशास कय व आथ क मा यतेःतव मनपा ःथायी 
सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने समायोजन कर या या ूःतावास मा यता सादर केला असुन यास मा यता दे यात येते 

व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 94     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या िश ण वभागाचे ौीमती गौतमी महामती हंकारे हया सेवािनवृ  सह िश का 
ूाथिमक शाळा बं. 11 िभमसंदेश कॉलनी नांदेड मनपा नांदेड यांनी सदर ल शाळेला सविश ा अिभयान अतंगत शाळा देखभाल 
द ःतीसाठ  सालसन ु 2012-13 ते 2016-17 पयत आथ क अनुदान हणुन एकुण पये  2,20,000/- ूा  झाले होते यापैक  
र कम पये 1,64,000/- चे दरपऽके घे यात आलेले असुन उवर त िश लक र कम पये 56,000/- करकोळ खच शाळा 
यवःथा सिमतीचा ठराव घेवुन सदर ल शाळेवर खच कर यास मा यात ूदान कर यात आलेली आहे. 

क रता मनपाके या ूाथिमक शाळा बं. 11 िभमसंदेश कॉलनी नांदेड येथील ौीमती गौतमी महामती हंकारे सेवािनवृ  
सह िश ीका यानंी सदर ल शाळा देखभाल द ःतीसाठ  सालसन ु 2012-13 ते 2016-17 पयत ूा  अनुदानातुन दरपऽाकानुसार 
खच केलेले र कम पये 1,64,000/- व शाळा यवःथापन सिमतीचा ठरावानुसार करकोळ खच . 56,000/- कर यात 
आलेला असुन असे एकूण र कम पय 2,20,000/- चा झाले या खचास ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.06     ूःताव 
 अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत ूा  त शासन िनधीचा विनयोग आज पयत झालेला नाह  या बाबत 
सभागहृात चचा करणे बाबत. 
सुचक :- भानुिसहं रावत, अ. लतीफ. अ. मजीद                अनुमोदक :- सौ. मोह नी येवनकर 
भानुिसंह रावत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत 

ूा  त शासन िनधी या अनुषंगाने स. सदःयां या िशफारशीनुसार यां या ूभागात मुलभुत सु वधा 
व वकासाचे कामे ता काळ कर यात यावी 

सभापती ौी भानुिसंह रावत यांनी सुच व यानुसार ूःतावास मा यता दे यात येते तसेच ूभाग बं. 13 
अतंगत जी न वन कामे याच योजने अतंगत ूःता वत कर यात आली आहेत या कामांची िन वदा 
ू बया लवकरात लवकर अतंीम कर यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं. 95     ठराव 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत ूा  त शासन 

िनधी या अनुषंगाने स. सदःयां या िशफारशीनुसार यां या ूभागात मुलभुत सु वधा व वकासाचे कामे ता काळ कर यात यावी.  
तसेच ूभाग बं. 13 अतंगत जी न वन कामे याच योजने अतंगत ूःता वत कर यात आली आहेत या कामांची िन वदा ू बया 
लवकरात लवकर अतंीम कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं.07     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील आःथापनेवर कायरत असले या इमारत िनर क यांना ूदान कर यता 
आलेली वेतनौणेी ह  मनपा िनवड सिमती, त कालीन मु यलेखा प र क व शासनाचे पऽानुसार उ चम वेतनौणेी लागु कर यात 
आलेली आहे. 
 तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयमात ितन ूािधकरण असुन आयु , ःथायी सिमती, उ च म व िनयु  
ूािधकरण हणुन महानगरपािलका सवसाधारण सभा असुन एखादा अिधकार  व कमचा-यांना वेतनौणेी चकु ची दे यात आलेली 
असेल तर याचा स वःतर अहवाल िनयु  ूािधकरण व धोरणा मक िनणय घे याचा अिधकार महासभेस असतांना ूभार  
मु यलेखाप र क व उपआयु  ूशासन यांनी ऽटु  काढन संबंधीत इमारत िनर क यां या वेतनौणेीचा ूकरण महासभेसमोर न ू
आणता परःपर वेतनौणेी कमी क न खाल या पदाची वेतनौणेीवर आण यात आलेला आहे जे क  िनयमां या व द असुन 
मनपा सवसाधारण सभेची अवमान के याचे िस द होत आहे. 
 क रता इमारत िनर क यांना पुववत वेतनौणेी लागु करणे व या अिधका-यांनी महासभेची अवमान केली या 
अिधका-यांवर कायवाह  कर यास शासनास िशफारस कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते 

सुचक:-  अ. लतीफ अ मजीद          अनुमोदक :- सौ. मोह णी येवनकर 
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स. शेर अली    कोण या िनयमाने इमारत िनर क यांना रवड केले आहे. याचा खुलासा ूशासनाने करावा. 
ूािधकृत अिधकार    इमारत िनर क यांना आपण रवड केले नाह , यांची वेतन ौणेी 4500 - 7000 अशी होती. ह  

वेतनौणेी सुधार त 5000 ते 8000 कर याचा ठराव घे यात आला होता. तो शासनास आपण 
पाठ वला होता परंतू हा ूःताव शासनाने वापस पाठ वला होता. शासनाने पु हा ूःताव सादर 
करावा असे कळ वले आहे.  5000 ते 8000 ह  वेतनौणेी 2011 ला पाठ वला. यांना 4300 चा 
मेड पे लागु कर यात आला होता. या ूःतावास शासनाची मंजरू  पाह जे होती तो ूःतावच 
शासनाने परत केला आहे. 2011 नंतर हा ूःताव शासनास पाठ वणे आवँयक होते परंतू अदयाप 
पयत पाठ व यात आलेला नाह . शासनाची या ूःतावास मंजरू च नाह  यामुळे पुढ ल लाभ देता 
येत नाह त. ते कालब दला पाऽ आहेत.  कालब द जी िनयमानसुार येणार  वेतनौणेी ती याना 
देता येवू शकते.  

स. शेर अली   वाष क वेतन वाढ  रोख यासाठ  ूशासन ःथायी सिमती पुढे आणले जाते परंतू वेतनौणेीत द ःती ु
आहे ती का ःथायी सिमती पुढे ठेवणे आवँयक होते. तसे आपण केले नाह . शासनास पाठ व याचे 
काम हे ूशासनाचे होते यांनी का पाठ वला नाह  याचा खुलासा करावा. 

आनंद च हाण   आप या मनपाचे कमचार  इतर अिधका-या या घर  काम कर त आहे अशा कमचार  यांना आपण 
अशीच पगार देत आहोत. यांना पुववत यां या मुळ पदावर आणावे. 200 लोक इतरऽ काम 
कर त आहेत. नांवासह त पुढ ल िमट ंगला मा हती दे यात येईल. दोषी आढळ यास संबधीतावर 
कायवाह  कर यात येईल.  

म. मसुद अहेमद खान नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने दनांक 30.01.2009 रोजी ठराव बं. 194 
दारे महापािलका आःथापनेवर ल इमारत िनर क या अिभनामा या पदास इतर `` ड `` वग 
महापािलकेत वेतनौणेी पये 5500-9000 लागु अस यामुळे महापािलकेतील इमारत िनर क या 
पदांना त कालीन मु यलेखा प र क यां या अिभूायायनसुार व महारा  शासन नगर वकास 
वभागाचे 16 नो हबर 2006 या पऽातील िनदशानुसार महापािलकेतील इमारत िनर क यांपदांना  
वेतनौणेी पये 5500-9000 लागु कर यास मा यता दली  यानुसार ूशासनाने दनांक 
31.12.2004 रोजी आदेश िनगमीत केले आहेत. 

इमारत िनर क व आरेखक या पदासाठ  सारखीस अहता असुन याचे कत य जबाबदा-
या सार याच आहे.  यामुळे ह पदे िनमाण कर यास नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
सवसाधारण सभेने दनांक 27.03.2003 रोजी ठराव बं. 234 दारे मा यता ूदान केलेली आहे. 

परंतु दनांक 31.12.2004 ते 24.10.2018 या कालावधीत ःथािनक लेखािनधी व 
महालेखाकार कायालय नागपुर यां याकडून झाले या लेखाप र णा म ये इमारत िनर क या पदास 
लागु केले या वेतनौणेी पये 5000-8000 ब ल कोणताह  आ ेप नाह .  तसेच सदरची वेतनौणेी 
महासभे या मा यतेने लागु केलेली अस यामुळे याूकरणी महासभेची मा यता न घेता अथवा 
संबंधीत कमचा-यांना बाज ु मांड याची संधी न देता अथवा याूकरणी शासनाचे मागदशन न 
माग वता.  तसेच वेतनौणेी र  कर यापुव  महासभेची मा यता न घेता यापुव या महासभे या 
ठरावाची अमलबजावणी झालेली असतांना या सवबाबी नजर अंदाज क न कोणतीह  तबार अथवा 
कोणताह  आ ेप सादर नसतांना ौी संतोष ह. कंदेवार मु यलेखािधकार , ौीमती शोभा मुंडे ूभार  
मु यलेखा प र क, व ौीमती िगता ठाकरे ूभार  उपआयु  ूशासन यांनी ःवत:हन सदरची ु
वेतनौणेी र  क न अितूदान झालेली र कम वसुल कर या बाबत िनयमबा  कायवाह  केलेली 
आहे हा महासभेचा अवमान झा याचे िस द झालेले आहे. 

क रता याूकरणी ौी संतोष ह. कंदेवार मु यलेखािधकार , ौीमती शोभा मुंडे ूभार  
मु यलेखा प र क यांची शासना या व  वभागाकडुन व ौीमती िगता ठाकरे ूभार  उपआयु  
ूशासन यांची शासना या नगर वकास वभागाकडुन चौकशी क न िशःतभंग वषयक कायवाह  
कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते समंत करते तसेच इमारत िनर क यांना 
पुववत वेतनौणेी लागु कर यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

अ. लतीफ मा या ूःतावानुसार ौी मसुद अहेमद खान यांनी जो द ःती मांडली यानुसार मा यता दे यात ु
यावी. 

स. शेर अली  ौी मसुद अहेमद खान यांनी जो द ःती ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहेु . 
 
 



(8) 
सभापती ौी अ लतीफ यां या ूःतावा संबंधी ौी मसुद अहेमद खान यांनी जो द ःती ूःताव मांडला ु

यानुसार मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   

ठराव बं. 96     ठराव 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने दनांक 30.01.2009 रोजी ठराव बं. 194 दारे महापािलका 

आःथापनेवर ल इमारत िनर क या अिभनामा या पदास इतर `` ड `` वग महापािलकेत वेतनौणेी पये 5500-9000 लागु 
अस यामुळे महापािलकेतील इमारत िनर क या पदांना त कालीन मु यलेखा प र क यां या अिभूायायनसुार व महारा  शासन 
नगर वकास वभागाचे 16 नो हबर 2006 या पऽातील िनदशानुसार महापािलकेतील इमारत िनर क यांपदांना  वेतनौणेी पये 
5500-9000 लागु कर यास मा यता दली  यानसुार ूशासनाने दनांक 31.12.2004 रोजी आदेश िनगमीत केले आहेत. 

इमारत िनर क व आरेखक या पदासाठ  सारखीस अहता असुन याचे कत य जबाबदा-या सार याच आहे.  यामुळे 
ह पदे िनमाण कर यास नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने दनांक 27.03.2003 रोजी ठराव बं. 234 
दारे मा यता ूदान केलेली आहे. 

परंतु दनांक 31.12.2004 ते 24.10.2018 या कालावधीत ःथािनक लेखािनधी व महालेखाकार कायालय नागपुर 
यां याकडून झाले या लेखाप र णा म ये इमारत िनर क या पदास लागु केले या वेतनौणेी पये 5000-8000 ब ल कोणताह  
आ ेप नाह .  तसेच सदरची वेतनौणेी महासभे या मा यतेने लागु केलेली अस यामुळे याूकरणी महासभेची मा यता न घेता 
अथवा संबंधीत कमचा-यांना बाज ुमांड याची संधी न देता अथवा याूकरणी शासनाचे मागदशन न माग वता.  तसेच वेतनौणेी 
र  कर यापुव  महासभेची मा यता न घेता यापवु या महासभे या ठरावाची अमलबजावणी झालेली असतांना या सवबाबी नजर 
अदंाज क न कोणतीह  तबार अथवा कोणताह  आ ेप सादर नसतांना ौी संतोष ह. कंदेवार मु यलेखािधकार , ौीमती शोभा मुडें 
ूभार  मु यलेखा प र क, व ौीमती िगता ठाकरे ूभार  उपआयु  ूशासन यांनी ःवत:हन सदरची वेतनौणेी र  क न ु
अितूदान झालेली र कम वसलु कर या बाबत िनयमबा  कायवाह  केलेली आहे हा महासभेचा अवमान झा याचे िस द झालेले 
आहे. 

क रता याूकरणी ौी संतोष ह. कंदेवार मु यलेखािधकार , ौीमती शोभा मुंडे ूभार  मु यलेखा प र क यांची 
शासना या व  वभागाकडुन व ौीमती िगता ठाकरे ूभार  उपआयु  ूशासन यांची शासना या नगर वकास वभागाकडुन 
चौकशी क न िशःतभंग वषयक कायवाह  कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते समंत करते तसेच इमारत 
िनर क यांना पवुवत वेतनौणेी लागु कर यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो 
वषय बं.08     ूःताव 
 शहरातील ब.ओ.ट . अतंगत ूक पांची स ःथती सभागहृासमोर ठेवुन चचा करणे बाबत. 
सुचक :- भानुिसहं रावत, अ. लतीफ. अ. मजीद                अनुमोदक :- सौ. मोह नी येवनकर 
स. शेर अली   रण जतिसंघ माकटचा ूःताव ःथायी सिमतीस सादर कर यात आला होता तर हा ूःताव 

सवसाधारण सभेस पाठ व यात आला या पैक  बरोबर कोणता आहे याची मा हती सभागहृास दयावी. 
फा क अली खान  ःथायी सिमतीस पाठ वलेला बरोबर आहे क  आता महा सभेस पाठ वलेले बरोबर आहे याची मा हती 

दयावी.  

मु य लेखा प र क   पुढ ल िमट ंगम ये तपासुन घेवून मा हती दे यात येईल. 
उमेश पवळे    पुढ ल िमट ंग म ये संिचका पाहन मा हती दे यात येत असेल तर िमट ंग घे यास काय उपयोग ू

आहे आपणास िनयमाचे पुणपणे मा हती असणे आवँयक आहे. 
भानुिसंह रावत    जो पयत उ र िमळत नाह  तोपयत िमट ंग पुढे ढकल यात यावी. 
उप आयु  (मालम ा)   जमीन डे हलमट करणे हा सव साधारण सभेचा िनणय आहे. िन वदा काढन मा यता घे यात आली ू

यात एक उददेश होता क  वेळ जाईल यासाठ  हा िनणय घे यात आला आहे. दर मा यतेबाबत 
कायदयाम ये कोणतीह  तरतुद दसुन येत नाह . हणुन तो अिधकार सवसाधारण सभेला आहे. 

स. शेर अली    ःथायी सिमतीने यापुव  मंजरू केले ते चुक असेल तर ते रदद करावे लागेल. 
सभापती    दर मा यतेचे अिधकार कोणास आहे हे कंदेवार उप आयु  यांनी सांगावे. 
उप आयु  (मालम ा)   दर मा यतेचे अिधकार ःथायी सिमतीस आहेत. यापुव  सवसाधारण सभेचा ठराव झालेला आहे. 

यामुळे आता महासभे या पुढे जा याची आवँयकता नाह . दर मा यतेसाठ  आज या आज ठराव 
घे यात येते. 

अ दल स ारु    सभापती यांनी दर मा यतेसाठ  काय िलहावयाचे आहे ते िलहन ठराव कर या या अिधकाु र दे यात 
यावा. 

 
 
 



(9) 
भानुिसंह रावत मा या ूःतावा मी पुढ ल ूमाणे द ःती ूःताव मांडत आहे यानुसार मा यता दे यात यावीु . 

मनपा ह ीतील तरोडेकर माकट हे ब.ओ.ट  त वावर वकिसत कर याक रता महासभे या सादर 
कर यात आलेला असुन जे क िनयमबा  आहे.  तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे 
कलम 73 व ूकरण 5.2(2) अ वये िन वदा मजंरु कर याचे अिधकार ःथायी सिमतीस ूा  आहे. 

यापुव  शहरात मनपाके माफत पार पडले या ब.ओ.ट . ूक पास ूशासनाने केले या 
िशफारस व अिधिनयमा दारे ूा  अिधकारानुसार ःथायी सिमतीने मा यता दलेली आहे.  महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम 73 म ये सु वातीसच ःप  नमुद कर यात आले आहे क , 
ःथावर मालम ा कंवा ित यातील कोणताह  हतसंबंध संपादन करणे व यांचा विनयोग करणे 
यासंबंधी या सं वदा ध न या अिधिनयमा वये कंवा या अिधनयमा या कोण याह  ूयोजनासाठ  
सं वदा कर या या बाबतीत पुढ ल तरतुद  लाग ु होतील.  लगेच 73(अ) नुसार ू येक सं वदा 
आयु  करतील, परंतु 73 (ब) नुसार आयु ाला दसु-या एखादया नगरपािलका ूािधका-याची 
मा यता कंवा मंजरु  िमळा यापासुन जे ूयोजन या अिधिनयमा या कोण याह  तरतुद वये पार 
पाडता येणार नाह त.  अशा कोण याह  ूयोजनासाठ  ूथमत: रतसर अशी मा यता कंवा मंजरु  
दे यात येई पयत कंवा दे यात आली नसेल तर यास अशी कोण याह  सं वदा करता येणार नाह  
असे ःप  नमुद आहे.  तसेच 73 (क) नसुार वर ल तरतुद या अिधनतेने, पंचवीस लाख पयापे ा 
अिधक खच अतंभुत असेल अशा सं वदेस ःथायी सिमतीची पुव मा यता आवँयक असेल असे 
अिधिनयमात नमुद आहे. 

अिधिनयमा दारे ःथायी सिमतीस अिधकार ूा  असतांना ूशाससनाने िन वदा मा यतेचा 
ूःताव महासभेसमोर पाठ वला आहे.  अिधिनयमा दारे ू येक ूािधका-यांची जबाबदार  अिधकार  
िन त कर यात आलेले आहेत दर मा यता / िन वदा मा यता हा ःथायी सिमतीचा अिधकार / 
ह क आहे.  ूशासनाने ब.ओट . या िन वदा मा यतेचा ूःताव महासभेकडे पाठ वलेला असनु तो 
िनयमा या व द आहे. 

थोडकयात पुढ ल ूमाणे :-  (1) ूकरणत सात सं वदा 73 हे कलम कोण याह  सं वदा 
उ प न व खच असे दो ह  संदभात लागू आहे. (2) ू येक सं वदा करणे ह  ूशासनाची जबाबदार  
73(अ) (3) आयु ास दसु-या आवँयक या    ूािधका-यांची रतसर मा यता िमळा यािशवाय 
सं वदा करता येणार नाह  73(ब) (4) पंचवीस लाख पये पे ा अिधक या सं वदेस ःथायी 
सिमतीची पुवमा यता आवँयक आहे. 

ःथायी सिमती या अिधकारातील वषयक महासभेकडे पाठवुन ःथायी सिमती या 
अिधकारावर अ याय होत आहे.  तर  असे न करता तरोडेकर माकट ब.ओ.ट . ूक पाचा िन वदा 
मा यतेचा ूःताव जो महासभेसमोर ठेव याक रता नगरसिचव कायालयास पाठ वला आहे तो परत 
घेऊन यो य या सुधारणा सुधारना क न ःथायी सिमती या सभेस िन वदा मा यतेसाठ चा ूःताव 
30 नो हबर 2018 पयत पाठ व यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व 
हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

अ. लतीफ  ौी भानुिसंह यानंी जो द ःती ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहेु . 
सभापती ौी भानुिसंह यानंी जो द ःती ूःताव मांडला यास मा यता दे यता येते व हा ठराव याच सभेत ु

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 97     ठराव 

मनपा ह ीतील तरोडेकर माकट हे ब.ओ.ट  त वावर वकिसत कर याक रता महासभे या सादर कर यात आलेला असुन 
जे क िनयमबा  आहे.  तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 73 व ूकरण 5.2(2) अ वये िन वदा मंजरु 
कर याचे अिधकार ःथायी सिमतीस ूा  आहे. 
 यापुव  शहरात मनपाके माफत पार पडले या ब.ओ.ट . ूक पास ूशासनाने केले या िशफारस व अिधिनयमा दारे ूा  
अिधकारानुसार ःथायी सिमतीने मा यता दलेली आहे.  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम 73 म ये सु वातीसच ःप  
नमुद कर यात आले आहे क , ःथावर मालम ा कंवा ित यातील कोणताह  हतसंबंध सपंादन करणे व यांचा विनयोग करणे 
यासंबंधी या सं वदा ध न या अिधिनयमा वये कंवा या अिधनयमा या कोण याह  ूयोजनासाठ  सं वदा कर या या बाबतीत 
पुढ ल तरतुद  लागु होतील.  लगेच 73(अ) नुसार ू येक सं वदा आयु  करतील, परंतु 73 (ब) नुसार आयु ाला दसु-या 
एखादया नगरपािलका ूािधका-याची मा यता कंवा मंजरु  िमळा यापासुन जे ूयोजन या अिधिनयमा या कोण याह  तरतुद वये 
पार पाडता येणार नाह त.  अशा कोण याह  ूयोजनासाठ  ूथमत: रतसर अशी मा यता कंवा मंजरु  दे यात येई पयत कंवा 
दे यात आली नसेल तर यास अशी कोण याह  सं वदा करता येणार नाह  असे ःप  नमुद आहे.  तसेच 73 (क) नुसार वर ल  



(10) 
तरतुद या अिधनतेने, पंचवीस लाख पयापे ा अिधक खच अतंभुत असेल अशा सं वदेस ःथायी सिमतीची पुव मा यता 
आवँयक असेल असे अिधिनयमात नमुद आहे. 
 अिधिनयमा दारे ःथायी सिमतीस अिधकार ूा  असतांना ूशाससनाने िन वदा मा यतेचा ूःताव महासभेसमोर 
पाठ वला आहे.  अिधिनयमा दारे ू येक ूािधका-यांची जबाबदार  अिधकार  िन त कर यात आलेले आहेत दर मा यता / 
िन वदा मा यता हा ःथायी सिमतीचा अिधकार / ह क आहे.  ूशासनाने ब.ओट . या िन वदा मा यतेचा ूःताव महासभेकडे 
पाठ वलेला असुन तो िनयमा या व द आहे. 

थोडकयात पुढ ल ूमाणे :-  (1) ूकरणत सात सं वदा 73 हे कलम कोण याह  सं वदा उ प न व खच असे दो ह  
संदभात लागू आहे. (2) ू येक सं वदा करणे ह  ूशासनाची जबाबदार  73(अ) (3) आयु ास दसु-या आवँयक या    
ूािधका-यांची रतसर मा यता िमळा यािशवाय सं वदा करता येणार नाह  73(ब) (4) पंचवीस लाख पये पे ा अिधक या 
सं वदेस ःथायी सिमतीची पुवमा यता आवँयक आहे. 

ःथायी सिमती या अिधकारातील वषयक महासभेकडे पाठवुन ःथायी सिमती या अिधकारावर अ याय होत आहे.  तर  
असे न करता तरोडेकर माकट ब.ओ.ट . ूक पाचा िन वदा मा यतेचा ूःताव जो महासभेसमोर ठेव याक रता नगरसिचव 
कायालयास पाठ वला आहे तो परत घेऊन यो य या सुधारणा सुधारना क न ःथायी सिमती या सभेस िन वदा मा यतेसाठ चा 
ूःताव 30 नो हबर 2018 पयत पाठ व यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय बं.09     अ पल         दनांक 26.04.18 ूा  द. 25.10.2018 
ूित, 
मा. सभापती साहेब, 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 वषय :- िनलंबीत काळात गोठ व यात आलेली वेतनवाढ िमळणे बाबत 

महोदय, 
 सेवेत वनंती अज सादर कर यात येतो क , मला दनांक 05.04.2006 ते द. 07.04.2007 पयत िनलंबीत कर यात 
आले होते.  यानंतर दनांक 08.02.2007 ला माझे एक वेतनवाढ गोठऊन मला कामावर घे यात आले.  मी दनाकं 
31.07.2012 ला सवामु  झालो आहे.  तर  मा या घर  दोन अपंग मुले असनु मला पगार पुरत नस यामुळे ती गोठ वलेली 
वेतनवाढ मा या पगारात समा व  क न थकबाक  दे यात यावी ह  नॆ वनंती.            अजदार 

ःवा र त/- 
रामराव दशरथ गायकवाड 
अनुरेखक (सेवािनवृ ) 

रा. लआमीनगर, ए.के.संभापजी मगंल कायालय जवळ नांदेड 
 

ूशास कय ट पणी 
 ौी रामराव दशरथ गायकवाड, सेवािनवृ  अनुरेखक यांनी मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर अ पल दाखल क न यांची 
दनांक 08.02.2007 ला एक वा षक वेतनवाढ गोठवलेली वेतनवाढ पगारात समा व  क न थकबाक  दे याची वनंती केली आहे. 
 ौी रामराव दशरथ गायकवाड सेवािनवृ  अनुरेखक यांना दनांक 04.04.2006 रोजी नगररचना वभागातील संिचकेसह 
व र ांकडे कायालयात उप ःथत न राहता कामात अडथळा िनमाण करणे, व र ांची दशाभुल करणे व र ां या सुचनेचे पालन न 
करणे बांधकाम परवानगीचे ूःतावात करकोळ कारणाःतव अडवणुक करणे यामुळे संबधंीतास कायालयीन आदेश बं. साू व/ 
आःथा-5/324/2006 दनांक 05.04.2006 अ वये िनलंबीत कर यात आले होते. 
 तदनंतर कायालयीन आदेश बं. मनपा/आःथा-1/2007 दनांक 08.02.2007 अ वये िनलंबन कालावधी जु क न 
यावया या दनाकंा पयत िनलंबनकाळ गहृ त ध न एक सामा य वेतनवाढ कायमःव पी गोठवुन नगररचना वभागात सेवेत ज ु
क न घे यात आले. 
 तथा प सदर आदेशा व द संबंधीतांनी 11 वषानंतर अ पल दाखल केले असुन महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम 54(4) म ये खाल या पदावर आण यात आले असेल, काढन टाक यात आले असेल कंवा बडतफ ू
कर यात आले असेल यास कळव यापासुन एक म ह या या आत ःथायी सिमतीकडे अ पल कर याची तरतुद आहे.  करकोळ 
शाःती व द ःथायी सिमतीकडे अ पल दाखल कर याची तरतुद नाह  यामुळे सदरचे अ पल मा य करता येणार नाह .  

सभापती ौी रामराव दशरथ गायकवाड से.िन. यानंी महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुद नुसार व हत 
मुदतीत अ पल सादर न के यामुळे संबंधीताचंी अ पल नामंजरु कर यात येते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 



(11) 
ठराव बं. 98     ठराव 
 ौी रामराव दशरथ गायकवाड सेवािनवृ  अनुरेखक यांनी नगररचना वभागातील सिंचकेसह व र ांकडे कायालयात 
उप ःथत न राहता कामात अडथळा िनमाण करणे, व र ांची दशाभुल करणे व र ां या सुचनेचे पालन न करणे बांधकाम 
परवानगीचे ूःतावात करकोळ कारणाःतव अडवणुक करणे यामुळे संबंधीतास कायालयीन आदेश बं. साू व/आःथा-
5/324/2006 दनांक 05.04.2006 अ वये िनलंबीत कर यात आले होते. 
 तदनंतर कायालयीन आदेश बं. मनपा/आःथा-1/2007 दनांक 08.02.2007 अ वये िनलंबन कालावधी जु क न 
यावया या दनाकंा पयत िनलंबनकाळ गहृ त ध न एक सामा य वेतनवाढ कायमःव पी गोठवुन नगररचना वभागात सेवेत ज ु
क न घे यात आले सदर ल आदेशा व द वेतनवाढ सु  कर याची वनंती केलेली आहे. 
 तथा प सदर आदेशा व द संबंधीतांनी 11 वषानंतर अ पल दाखल केले असुन महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम 54(4) म ये खाल या पदावर आण यात आले असेल, काढन टाक यात आले असेल कंवा बडतफ ू
कर यात आले असेल यास कळव यापासुन एक म ह या या आत ःथायी सिमतीकडे अ पल कर याची तरतुद आहे. 
 क रता ौी रामराव दशरथ गायकवाड सेवािनवृ  अनुरेखक यानंी केलेली अ पल िनयमा या व द अस यामुळे 
संबंधीतांची अ पल नामंजरु कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  

वषय बं.10 

 नावाशमनपा सवसाधारण सभेने दनांक 19.12.2017 या सभेत ःथायी सिमतीवर 16 सदःयांची नामिनदशना दारे 
िनयु  केलेली असुन महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 20(3) आ ण 20(4) अ वये ःथायी सिमती या 
सदःयांपैक  िन मे सदःय पुढ ल ू येक वष  पोट कलम (2) म ये उ लेख केलेली महानगरपािलकेची प हला सभा या 
म ह यात भरेल या म ह या या प ह या तारखेस दपार  िनवृ  करावे लागणार अस यामुळे कलम ु 20(4) नुसार कोणते ःथायी 
सिमतीचे सदःय िनवृ  होतील या क रता सोडती दारे िच ठ या टाकूण (08) सदःय िनवृ  करणे व सदर ल र  होणा-या (08) 
सदःयां या जागा भर या क रता महानगरपािलका महासभेस िशफारस करणे बाबत. 
नगरसिचव   नगरसिचव यानंी सव 16 सदःयां या िचठठयाचे वाचन केले, सु वातीस उमेश पवळे यां या नांवाची 

िचठठ चे वाचन केले. 
खालील आठ सदःयांची नांवे पुढ ल ूमाणे आहेत. 
महानगरिलका शाळेतील दोन मुली या हःते िचठया काढ यात आ या आहेत यांची नांवे पुढ ल 
ूमाणे आहेत. 
मनपा शाळेतील व ाथ नी कु. समी ा  यां या हातीने ःथायी सिमती या 16 सदःयां या िच ठया 
मधुन खालील 01.12.218 रोजी दपार नंतर िनवृ  होतील यांचे नांवे खाु लील ूमाणे आहे 

   (1) सौ. मथुा कातंाबाई ूकाशचंद (2) ौी ूशांत ितडके 

मनपा शाळेतील व ाथ नी कु. अनुजा यां या हातीने ःथायी सिमती या 16 सदःयां या िच ठया 
मधुन खालील 01.12.218 रोजी दपार नंतर िनवृ  होतील यांचे नांवे खालील ूमाणे आहेु  

(3) ौी उमेश पवळे (4) अ. स ार अ. गफुर (5) ौी आनंद च हाण (6) स. शेर अली (7) ौी 
सितश देशमुख (8) सौ. जो सना गोडबोले 
वर ल 08 ःथायी सिमतीचे सदःय हे ःथायी सिमतीतुन दनांक 01.12.2018 रोजी दपार नंतर ु
िनवतृ होत आहे. 

सभापती महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 20(3) आ ण 20(4) अ वये नांदेड वाघाळा 
शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमती या 16 सदःयांपैक  सोडत प दतीने (1) ौी अ.स ार अ. 
गफुर (2) ौी च हाण आनंद शकंरराव (3) ौी पवळे उमेश देवराव (4) ौी स. शेर अली अ. 
महेबुब  अली (5) ौी देशमुख सतीश पुंडलीकराव (6) ौी ितडके ूशांत व ठल (7) ौीमती मुथा 
कांताबाई ूकाशचंद (8) सौ. गोडबोले यो सना राज.ु   तसेच एकूण 08 या ःथायी सिमती सदःय 
दनांक 01.12.2018 रोजी िनवृ  होत अस याने ह  नावाशमनपाकेची ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मा यता देते व ःथायी सिमतीवर न वन 08 सदःयांची नामिनदशना दारे िनयु  
कर यासाठ  मनपाके या सवसाधारण सभेस िशफारस करते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 

ठराव बं. 99     ठराव 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 20(3) आ ण 20(4) अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या ःथायी सिमती या 16 सदःयांपैक  सोडत प दतीने (1) ौी अ.स ार अ. गफुर (2) ौी च हाण आनंद 
शकंरराव (3) ौी पवळे उमेश देवराव (4) ौी स. शेर अली अ. महेबुब  अली (5) ौी देशमुख सतीश पुंडलीकराव (6) ौी ितडके  



(12) 
ूशांत व ठल (7) ौीमती मुथा कांताबाई ूकाशचंद (8) सौ. गोडबोले यो सना राज.ु   तसेच एकूण 08 या ःथायी सिमती 
सदःय दनांक 01.12.2018 रोजी िनवृ  होत अस याने ह  नावाशमनपाकेची ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व 
ःथायी सिमतीवर न वन 08 सदःयांची नामिनदशना दारे िनयु  कर यासाठ  मनपाके या सवसाधारण सभेस िशफारस करते व 
हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

वशेष बाब हणुन आय या वेळ  घे यात आलेले 
वषय - 
 नावाशमनपा ह ीत झोन बं. 4 व 5 इतवारा व गु दारा भागा म ये पाणी पुरवठा वा हणीची दैनं दन देखभाल द ःती ु
करणे या कामासाठ  चौ यांदा ई-िन वदा माग व यात आली असता केवळ एकच िन वदा कंऽाटदार ौी ब.जी. भाःकरे यांची ूा  
झाली असुन सदरची िन वदा, िन वदा सिमतीपुढे उघड यात आली असुन ती िन वदा अदंाजपऽक दरापे ा 4.99% जाःत दराची व 
पये 26,24,750/- एवढया कमंतीची आहे. 

 सदर ल िन वदा दर अदंाजपऽक दरापे ा जाःतीचे अस यामुळे कायालयीन पऽ बं. 8824/2018 दनांक 25.09.2018 
अ वये कंऽाटदार ौी ब.जी. भाःकरे यांना दर कमी करणेसाठ  पाचारण केले असता यांनी दनांक 26.09.2018 चे पऽा दारे 
सदर ल काम 4.99% जाःत दरा ऐवजी अदंाजपऽक दराने हणजे पये 25,00,000/- या कमंतीने कर याची लेखी समंती 
दलेली आहे यानुसार सदर ल कंऽाटदार यांची िन वदा अदंाजपऽक दराने व पये 25,00,000/- (अ र  पये पंचे वस ल  
फ ) या कमंतीची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती या सभेपुढे सादर. 
सभापती   ूशासनाचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 100     ठराव 
 नावाशमनपा ह ीत झोन बं. 4 व 5 इतवारा व गु दारा भागा म ये पाणी पुरवठा वा हणीची दैनं दन देखभाल द ःती ु
करणे या कामासाठ  चौ यांदा ई-िन वदा माग व यात आली असता केवळ एकच िन वदा कंऽाटदार ौी ब.जी. भाःकरे यांची ूा  
झाली असुन सदरची िन वदा, िन वदा सिमतीपुढे उघड यात आली असुन ती िन वदा अदंाजपऽक दरापे ा 4.99% जाःत दराची व 
पये 26,24,750/- एवढया कमंतीची आहे. 

 सदर ल िन वदा दर अदंाजपऽक दरापे ा जाःतीचे अस यामुळे कायालयीन पऽ बं. 8824/2018 दनांक 25.09.2018 
अ वये कंऽाटदार ौी ब.जी. भाःकरे यांना दर कमी करणेसाठ  पाचारण केले असता यांनी दनाकं 26.09.2018 चे पऽा दारे 
सदर ल काम 4.99% जाःत दरा ऐवजी अदंाजपऽक दराने हणजे पये 25,00,000/- या कमंतीने कर याची लेखी समंती 
दलेली आहे यानुसार सदर ल कंऽाटदार यांची िन वदा अदंाजपऽक दराने व पये 25,00,000/- (अ र  पये पंचे वस ल  
फ ) या कमंतीची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
वषय -      
 नावाशमनपा ह ी म ये म यवत  बस ःथानका समोर ल उ डान पुलाखालील उ र बाजचेु वाहनतळ +  उपहारगहृ, नांदेड 
येथील वाहनतळाचा म ा तीन वषासाठ  देणेसाठ  एकूण 03 वेळेस ई-िललाव िन वदा माग व यता आ या तसेच 02 वेळेस जा हर 
िललाव माग व यात आले होते परंतु ूितसाद िमळाला नाह . 
 तथा प दसर  जा हर िललाव सुचना दनांक ु 02.11.2018 रोजी दैिनक वृ पऽात ूिस द क न दनाकं 05.11.2018 रोजी 
म ाचा जा हर िललाव ठेव यात आला होता सदर म याची सरकार  बोली ह  10,75,800/- असुन म ा तीन वषासाठ  ूती वष 
10 ट के नैसिगक वाढ या ूमाणे सदर म याम ये खालील ठेकेदारांनी भाग घेतला. 

अ.ब. िललावधारकांचे नांव बोली र म . (लाखा म ये) 
01 ौी मो. खालेद मो. इः माईल 6.20 हजार, 6.60 हजार 
02 ौी स. शाद ला सु . वार स अली 5 लाख, 5.10 हजार, 6.30 हजार, 6.70 हजार, 7 लाख 
03 ौी मो. आसीफ मो. ईः माईल 5.20 हजार, 6 लाख, 6.90, 7.20 हजार 
04 ौी म. शफ ख अ. स ार 5.50 हजार, 6.50 हजार, 6.80 हजार, 7.10 हजार 

 वर ल पैक  ौी मो. आसीफ मो. इःमाईल यांनी सवात जाःत बोली बोलुन पये 7,20,000/- बोली अतंीम आहे.  
यामळे सदरचा म ा दे याबाबत महानगरपािलके या आथ क हताचा वचार करता सदरचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे 
समोर िनणयाःतव सादर. 
सभापती   ूशासनाचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 101     ठराव 
 नावाशमनपा ह ी म ये म यवत  बस ःथानका समोर ल उ डान पुलाखालील उ र बाजचेु वाहनतळ +  उपहारगहृ, नांदेड 
येथील वाहनतळाचा म ा तीन वषासाठ  देणेसाठ  एकूण 03 वेळेस ई-िललाव िन वदा माग व यता आ या तसेच 02 वेळेस जा हर 
िललाव माग व यात आले होते परंतु ूितसाद िमळाला नाह . 
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 तथा प दसर  जा हर िललाव सुचना दनांक ु 02.11.2018 रोजी दैिनक वृ पऽात ूिस द क न दनाकं 05.11.2018 रोजी 
म ाचा जा हर िललाव ठेव यात आला होता सदर म याची सरकार  बोली ह  10,75,800/- असुन म ा तीन वषासाठ  ूती वष 
10 ट के नैसिगक वाढ या ूमाणे सदर म याम ये खालील ठेकेदारांनी भाग घेतला. 

अ.ब. िललावधारकांचे नांव बोली र म . (लाखा म ये) 
01 ौी मो. खालेद मो. इः माईल 6.20 हजार, 6.60 हजार 
02 ौी स. शाद ला सु . वार स अली 5 लाख, 5.10 हजार, 6.30 हजार, 6.70 हजार, 7 लाख 
03 ौी मो. आसीफ मो. ईः माईल 5.20 हजार, 6 लाख, 6.90, 7.20 हजार 
04 ौी म. शफ ख अ. स ार 5.50 हजार, 6.50 हजार, 6.80 हजार, 7.10 हजार 

 वर ल पैक  ौी मो. आसीफ मो. इःमाईल यांची पये 7,20,000/- सवात जाःत बोली बोली अस यामुळे म यवत  बस 
ःथानका समोर ल उ डान पुलाखालील उ र बाजचेु वाहनतळ +  उपहारगहृ, नांदेड येथील वाहनतळाचा म ा तीन वषासाठ  
दे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय - 

 वषय :-  नांदेड मनपा ह ीतील तालुका बडा संकुल िसडको नादेंड येथे (Balance work Compound Wall, Gate and  

                 GYM Building ) करणे पये 34,16,000/- 

 संदभ :-  ूशास कय व आथ क मा यता जा.मबं. 2017/नपाू/टे-6/मनपा/नगरो थान/िसआर- द. 07.12.2017 

 नांदेड मनपा ह ीतील तालुका बडा संकुल िसडको नांदेड येथे (Balance work Compound Wall, Gate and             
GYM Building ) करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता द यानुसार पये 34,16,000/- क रता दसु-
यांदा ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/2834/2018 दनांक 01.06.2018 अ वये दैिनक सामना (रा यःतर य)/ 
दैिनक ौिमक एकजटु या वृ पऽात दनांक 02.06.2018 अ वये ई टडर ग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार 
एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 27.06.2018 रोजी उघड यात आ या असता 
यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 ू वण क सश शन नांदेड 19.00% जाःत दर 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 21.00% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 22.00% जाःत दर 

 िन वदा तलुना मक त यानसुार सवात कमी दराची िन वदा ू वण क सश शन नांदेड यांची असुन जी अदंाजपऽ कय 
दरापे ा 19.00% जाःत दराची आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस याने संबंधीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता 
पाचारण केले असता संबधंीत हे ू य  उप ःथत राहुन लेखी पऽ देवुन सदरचे काम अदंाजपऽ कय दरापे ा 19.00% जाःत 
दराऐवजी 11.00% जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली.  सदरचे दर ज हा दरसुची 2017-18 नुसार अदंाजपऽक य दराची 
येत आहे.  कंऽाटदाराने लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  ू वण क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य 
दरापे ा 11.00% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाचा िन वदा मंजरु चा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं. 102     ठराव 
 वषय :-  नांदेड मनपा ह ीतील तालुका बडा संकुल िसडको नादेंड येथे (Balance work Compound Wall, Gate and  

                 GYM Building ) करणे पये 34,16,000/- 

 संदभ :-  ूशास कय व आथ क मा यता जा.मबं. 2017/नपाू/टे-6/मनपा/नगरो थान/िसआर- द. 07.12.2017 

 नांदेड मनपा ह ीतील तालुका बडा संकुल िसडको नांदेड येथे (Balance work Compound Wall, Gate and             
GYM Building ) करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता द यानुसार पये 34,16,000/- क रता दसु-
यांदा ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/2834/2018 दनांक 01.06.2018 अ वये दैिनक सामना (रा यःतर य)/ 
दैिनक ौिमक एकजटु या वृ पऽात दनांक 02.06.2018 अ वये ई टडर ग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार 
एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 27.06.2018 रोजी उघड यात आ या असता 
यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 ू वण क सश शन नांदेड 19.00% जाःत दर 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 21.00% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 22.00% जाःत दर 
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 िन वदा तलुना मक त यानसुार सवात कमी दराची िन वदा ू वण क सश शन नांदेड यांची असुन जी अदंाजपऽ कय 
दरापे ा 19.00% जाःत दराची आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस याने संबंधीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता 
पाचारण केले असता संबधंीत हे ू य  उप ःथत राहन लेखी पऽ देवुन सदरचे काम अदंाजपऽ कय दरापे ा ु 19.00% जाःत 
दराऐवजी 11.00% जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली.  सदरचे दर ज हा दरसुची 2017-18 नुसार अदंाजपऽक य दराची 
येत आहे.  कंऽाटदाराने लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  ू वण क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य 
दरापे ा 11.00% जाःत दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.. 
सभापती   आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जा हर कर यात येते. 
 
 
                 ःवा र त/-                                                     ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


