
 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 

 दनांक 30.01.2019 रोजी सकाळ  11.30 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे 
ूशास कय इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर म ये 
ःवा र  क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.  

 

ौी खान फा ख अली इलीयाज खान, सभापती 
          सवौी  

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

क याणकर योती कशन  सौ. कोकाटे क णा भीमराव 

वाघमारे दयानंद नामदेव  य नम राजेश लआमीनारायण 

अ. रशीद अ. गणी   फा ख हसेन कासीम परानु  

जाधव ौीिनवास नारायण 
 

सभापती   उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय मा. आयु  ौी लहराजु  माळ , उपआयु  ूशासन ौीमती 
िगता ठाकरे, ूभार  मु  यलेखा प र क ौीमती शोभा मुंढे, शहर अिभयंता ौी माधव बाशे ट , 
कायकार  अिभयंता ौी िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता ौी सुमीव अधंारे, सव वभाग ूमखु, 
े ऽय अिधकार  यांचे ः वागत क न सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येते. 

सभापती  मी आप या समोर चेअरमन हणुन आहे, यापुव या चेअरमन पद  असलेले आमचे िमऽ शमीम 
साहेब यांनी व यां या ट मने महापािलके या हताचे काम केले आहे. यांनी एका वषात नांदेड 
शहरातील ू  सोड व यासाठ  ूय  केले. माजी चेअरमन यां या िमट ंगम ये मी सु दा सदःय 
हणुन काम केले आहे. आपण सव अिधकार  यांनी यांची साथ दली आहे. तँयाच ूकारे मा या 
एका वषा या कालावधीसाठ  मला आपण अिधकार  वग साथ देतील अशी अपे ा य  करतो. 
नांदेड या भरभरासाठ  मी सदैव ूय  कर त राह ल कारण मला माजी मु यमंऽी अशोकरावजी 
च हाण साहेब यांनी जी चेअरमन पदाची धुरा मा यावर टाकली आहे. वाडातील जे लोक आहेत ते 
नगरसेवक यांना काम करा असे वचारणा कर त असतात.  अिधकार  वगाने काम टाळ नयेु , काम 
का होवू शकत नाह  याचे कारण यो य असेल पाह जे. सेनेज, पाईप लाईन, सफाई यासाठ  लोक 
बोलत असतात. ह  कामे ूाधा याने झाली पाह जे. नगरसेवकांनी जे ू  वचारले याचे उ र 
समपक असेल पाह जे.  

मसुद अहेमद खान   शहरात मोठे मोठे खडडे पडले आहेत. पावसाळयातह  खडडे बुज व यात आले नाह , खडडे 
बुज व याचे काम कर यासाठ  टे डर काढावे आ ण शहरातील खडडे बुज व याचे काम करावे. 

सभापती   कायकार  अिभयंता यांनी खडडे बुज व यासाठ  काय उपाय योजना केली आहे याची मा हती सादर 
करावी. संचीका माग व यात यावी.  

फा क बदवेल    जे काम शहरात कर यात येते या कामाचा दजा यो य असला पाह जे. 
अ दल लतीफु    जो कंऽाटदार काम घेतो यांने काम केले पाह जे, पैसे नाह त हणुन काम थांब वणे चुक आहे, जर 

पैँयासाठ  काम थांबत असेल तर या कंऽाटदाराने काम घेवू नये. काम घेतले तर पुण कर याची 
जबाबदार  संबधीत कंऽाटदाराची आहे. 

सभापती   या िमट ंगम ये जे ू  वचार यात येतील याची माह ती पुढ ल िमट गंम ये दे यात यावी, याची 
न द सव अिधकार  वगाने यावी. जो ू  लतीफ साहेब यांनी मांडला आहे क , कंऽाटदार का काम 
करत नाह . कामाबाबत वचारणा सदःयांनी कंऽाटदारास करावी काय  ? काम क न घे याची 
जबाबदार  कायकार  अिभयंता याचंी राह ल. 

राजेश य नम    रःते अनुदान िनधीचा िनकषानुसार खच झाला काय याचा खुलासा पाह जे. 
कायकार  अिभयतंा सांबा व  शहरातील खडडे बुज व याचे काम कर याची ह  दसु-यांदा िन वदा माग व यात येत आहे. पह या 

िन वदेत कोणीह  सहभाग घेतला नाह . शहरातील ूमुख रः यांचा समावेश केलेला आहे, नमःकार 
चौकाचा रःता, ह आयपी रोड, शहरातील मु य रःते आहेत.  

सभापती    अिधकार  वग कंऽाटदारास पैसे नाह त यामुळे तर कंऽाटदार काम घेत नाह त. यामुळे पैसे नाह  
असे सांग यात येवू नये. दोन तीन कॉल के यानंतरह  काम कोणी घेत नसेल यावर आप याकडे 
काय उपाय आहे याचा खुलासा करावा. 
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कायकार  अिभयतंा सांबा व  कंऽाटदारास पैसे दे यात येतील असा व ास देवून काम क न घे यात येईल. उ रचे 37 ल  पये 
व द ीणचे 26 ल ाचे काम करणार आहोत. सव शहरातील रः यावर एक लेअर मार याकर ता 
अदंाजे 20 कोट  पये खच अपे ीत आहे.याची याद  तयार  आहे.  

अ दल रशीदु    द ण या भागात जाःत खडडे आहेत  ते . 26 ल ात पुण होणार नाह  या साठ  िनधी वाढवून 
दयावा. 

राजेश य नम   मा या वाडात दप नगरम येच खुप  खडडे आहेत  यामुळे जी र कम ठेवली आहे ती र कम 
अपुर  आहे या िनधीम ये वाढ कर यात यावी. लोक आ हाला बोलत आहेत यामुळे सवच 
रः याचा समावेश कर यात यावा. 

कायकार  अिभयतंा सांबा व  शहरातील खडडे बुज व यासाठ  ूभाग वाईज याद  तयार कर यात येईल. 
सभापती    शहरातील खडडे बुज व यासाठ  जो िनधी लागणार आहे या बाबत आयु  महोदयांना बोलून िनधी 

उपल ध क न दे यात येईल. 
भानुिसंग रावत   कायकार  अिभयंता जे उ र देत आहेत यावर या ठकाणी कोण अिधकार  आहे क  स मपणे उ र 

देईल. या सभागहृात उ र दे यासाठ  स म अिधकार  नाह . वभाग वाईज काम कर यात यावे. 
उप आयु  ूशासन   एक एज सी िन ीत क न याचे दर मागवून खडडे बुज व याचे काम करावे. 
सभापती     कंऽाटदार काम घेत नसेल तर पयायी यवःथा हणुन वभागामाफत काम क न घे यात यावे. 
अ दल शमीमु    जी िन वदा ूब या चालू आहे ती पुणपणे रदद कर यात यावी. न याने सव करावा. ूभागातील 

रः याचा समावेश कर यात यावा. 
अ दल रिशदु    एएमआरसी आपण बंद केली आहे यामुळे शहरातील कामे होत नाह त. आ ह  पऽ दले क  याची 

फाईल तयार कर त आहात ती दहा वेळा द ता पथकाकडे जात आहे. दोन मह ने संिचका िमळत 
नाह . यामुळे आपण एज सी फ स क  शकत नाह . टे डर काढन एज सीला काम दयावेू .  

अ दल शमीमु    एक एज सी िन ीत क न या याकडून दर मागवावे. यानुसार शहरातील खडडे बुजवावे.कॉ टेट  
यावी, गाड  यावी या ठ काणी आवँयक आहे यानुसार काम करावे. नगरसेवकाचा फोन आला 
क  खडडा बु व यात आला पाह जे.  र कम िन ीत क  नये जी र कम लागते ती र कम खच 
करावी. शहरातील पुण खडडे बुज व यात यावे. रेट कोड करावा. 

सभापती   शहरातील खडडे बुज व यासाठ  एज सी िन ीत करावी. ूथम शहरातील मु य रःते व यानंतर 
ग लीतील रःते घे यात यावे. 

कायकार  अिभयतंा सांबा व   रेट िन ीत कर याकर ता टे डर काढ यात येईल टे डर आजच ूिस द स दे यात येईल.   
वैशाली देशमुख   उ हाळा जाणार नाह  याची यावी व शहरातील खडडे वर त बुज व याची काम हाती यावे. 

ग लीतील लेड ज या रःते दाख व यासाठ  बोलवत असतात. 
सभापती   या पुव चे टे डर रदद क  नये, डांबराचे दर माग व याची ूब या चालू ठेवावी पुव चीह  िन वदेची 

ूब या चालू ठेवावी. अशा दो ह  ूब या सु  ठेवावी. 
मसुद अहेमद खान   ॄ हपुर  एर यातील बीएसयुपीचे काम ूल बंत आहे. लोकांचा रोष जाःत ूमाणात आहे. जवळपास 

80 ट के काम झाले  20 ट के काम िश लक  राह ले आहे ते काम पुण करावे. 
अ दल लतीफु    सेनेज या एएमआरसीचा कंऽाटदार काम कर यास तयार नाह . मागील दड मह यापासुन ृेम 

क हर तुटलेले आहे.  याचे फोटो सु दा टाकले आहे. तो कंऽाटदार काम कर त नस याने यास 
लॅक िलःट म ये टाकावे. 

भानुिसंग रावत   द ता सिमतीम ये फाईल या दोन दोन वेळेस जात आहेत. फाईल िमळत नाह . यामुळे द ता 
सिमती रदद करावी.लोकांनी आ हाला िनवडून दले आहे. आ हाला लोकांचे कामे केली पाह जे. 
द ता वभागाकडे संिचका गेली ती संिचका लवकर परत येत नाह . ह  द ता सिमती का लाव यात 
आली आहे. कायकार  अिभयंता यांनी तपासणी के यानंतर द ता सिमती तपासणी कर त आहे. जर 
असेच होत राह ले तर आमचे कामे होणार नाह . लोकांना आ ह  काय उ र दयावे.  सेनेजचे काम 
लोकांचे कामे करावयाचे अस यास ह  द ता सिमती रदद करावी. गे या द ड वषापासुन कामे होत 
नाह . 

राजेश य नम    द ता वभागाकडे फाईल जात आहे एकदा मंजरू  झा यानंतर द ता वभागास का फाईल जात 
आहे. लोक आ हाला वाडात बोलत असतात. आ ह  काम करत नाह  असा मेसेज वाडात जात आहे. 

आयु      सेनेजचे काम ूभागात कशा मुळे होत नाह  याची मा हती सभागहृात दयावी. 
कायकार  अिभयतंा(सेनेज)  ूभागातील  सेनेजचे काम कमी क ि◌मंतीचे वर त कर यात येतात परंतू जाःत क मंती या कामास 

मंजरू  घेणे आवँयक असते. 
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अ दल शमीमु /भानुिसंग रावत  एका लाखाचे काम कोणा या ूभागात केले याची मा हती सभागहृात दयावी. चेबरं क हर 

बद यासाठ  क ती खच येतो याचीह  मा हती दे यात यावी. 
राजेश य नम    मा या वाडात कती ृेम क हर तुटलेले आहेत याची आपण आता पहाणी करावी मी वारंवार पऽ 

यवहार केला तर ह  चेबंर क हर टाकले जात नाह .  

अ दल रशीद   चबर क हर टाकले नस याने 6 लोकांचा मृ यू झालेला आहे. या ठकाणी चबर क हर टाकणे 
आवँयक आहे ते वर त टाकावे. लहान मुले या चबर म ये पडून मृ यू होवू शकतो. 

सभापती   कोण या ूभागात कती ृेम क हरची आवँयकता आहे याचा सव कायकार  अिभयंता यानंी क न 
यावा. दोन दवसात काम सु  करावे.  

फा ख बदवेल   ख युम लॉट एर यात पाईप टाक याचे काम थांबलेले आहे. 600 एमएमचे पाईप आप याकडे 
उपल ध नाह त. सव खडडे ओपन आहेत. जे खडडे केले ते बुजवून टाकावे, जेणेक न जवीत हाणी 
होणार नाह . सव केला परंतू कामास सु वात केली नाह . आप याकडे 450 एमएमचे पाईप आहेत ते 
पाईप टाकुन काम पुण क न यावे. 

शहर अिभयंता   आप याकडे पाईप उपल ध नस याने आपण 450 एमएमचे पाईप टाकले आहेत. काह  सदःयांनी 
या एर याम ये लोड नस यामुळे ह  पाईप टाक यास सांगीतले होते.  

फा ख बदवेल   चार सदःयांपैक  एका सदःयांने पाईप टाकु नये असे कंऽाटदास सांगीतले होते यामुळे तो काम बंद 
क न िनघून गेला आहे. दकानदारास दकान उघडे क न  बसता येत नाहु ु . पाईप ये यासाठ  वेळ 
लागत असेल तर चबरचे काम करावे.  

शमीम अ दलाु    िन वदेत जे पाईप टाक याची तरतुद आहे तेच पाईप टाकले पाह जे आप याकडे पाईप आहेत ते 
एमज सीम ये वापरता आले असते. कंऽाटदाराने ते पाईप टाकले पाह जे. गु ेदारास पाईप पुरवठा 
कर याची आवँयकता  न हती. कोणा या परवानगीने आपण पाईप केले आहे याचा खुलासा शहर 
अिभयंता यांनी करावा. िन वदेूमाणे काम क न घे यात यावे. यात कोणताह  बदल क  नये.   

सभापती     तीन दवसात सदःयांचे काम सु  करावे. कर ट ड एसआर नुसार पाईप पैसे कपात करावे. 
राजेश य नम   रामराव पवार मागावर दोन दवसाला सेनेज चोकअप होत असते, सेनेजची या ठकाणचा ू  मोठा 

आहे. ती ग ली छोट  अस यामुळे या ठ काणी मोठ  गाड  जात नाह . ह  लाईन चाळ स 
वषापुव ची आहे. यामुळे ती बदल यात यावी. 

भानुिसंग रावत   मा या ूभागासाठ  10 लाईट पाठ व यात आले आहेत . याऐवजी ःथायी सिमती सदःय आहेत 
या सदःयांना कमान  20 लाईट दे यात यावे. 

मसुद अहेमद खान   यां या वाडात जाःत लागत असतील तर ते लाईट लाव यात यावे. 
अ दल लतीफु     मा या ूभागात तर लाईट आले नाह त. आज पाठ वतो उदया पाठ वतो असे सांग यात येत आहे. 
राजेश य नम    मा या ूभागात 15 लाईट दले परंतू आनखी 60 लाईटची आवँयकता आहे.  

कं. किन  अिभयंता वधुत  द ीण म ये 785 व उ र म ये 1185 सवचे आकडे आहेत आतापयत द णम ये 305 बस वले 
आहेत तर उ र म ये 245 लाईट बस वले आहे. आतापयत 550 लाईट बस वले आहेत. 

अ दल शमीमु /अ दल लतीफु  या इंजीिनअरला काह  काम जमत नाह  यासाठ  यापुव चे आपले उप अिभयतंा ौी ढवळे आहेत, 
यांना काम दे यात यावे.  

वषय बं.01 
वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत 

िस दांतनगर भागात ौी झगडे ते ौी अटकोरे (2) सोनकांबळे ते हंडरगे खड करणासह सी.सी रःता (3) 
ौी सावंत याचें घर ते बी.के.-1 पयत नाला व खड करणासह सी.सी. रःता करणे. 

संदभ  :-   ूशास कय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 द. 04.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत िस दांतनगर भागात ौी झगडे ते ौी अटकोरे (2) सोनकांबळे ते हंडरगे खड करणासह सी.सी. रःता 
(3) ौी सावंत यांचे घर जे बी.के.-1 पयत नाला व खड करणासह सी.सी. रःता करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय 
मा यता द यानसुार  पये 48,72,000/- क रता ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8150/2018 दनांक 10.09.18 
अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात दनांक 11.09.2018 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 
17.11.2018 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 22.00% जाःत दर 
02 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 24.00% जाःत दर 



(4) 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 26.00% जाःत दर 

 िन वदा तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ू वण कनसश शन नांदेड यांची असुन जी अदंाजपऽक य 
दरापे ा 22.00% जासत दराची आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता 
संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन दनाकं ु 27.12.18 रोजी लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा 22.00% 
जाःत दरा ऐवजी 11.50% जासत दराने कर याची लेखी समतंी दली आहे.  जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नसुार दर 
हे 0.11% कमी येत आहे. 
 क रता ू वण क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽ कय 
दरापे ा 11.50% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या मा यतेःतव 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या िन वदा मंजरु चा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो.  

ठराव बं. 117     ठराव 

वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत 
िस दांतनगर भागात ौी झगडे ते ौी अटकोरे (2) सोनकांबळे ते हंडरगे खड करणासह सी.सी रःता (3) 
ौी सावंत याचें घर ते बी.के.-1 पयत नाला व खड करणासह सी.सी. रःता करणे. 

संदभ  :-   ूशास कय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 द. 04.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत िस दांतनगर भागात ौी झगडे ते ौी अटकोरे (2) सोनकांबळे ते हंडरगे खड करणासह सी.सी. रःता 
(3) ौी सावंत यांचे घर जे बी.के.-1 पयत नाला व खड करणासह सी.सी. रःता करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय 
मा यता द यानसुार  पये 48,72,000/- क रता ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8150/2018 दनांक 10.09.18 
अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात दनांक 11.09.2018 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 
17.11.2018 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 22.00% जाःत दर 
02 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 24.00% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 26.00% जाःत दर 

 िन वदा तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ू वण कनसश शन नांदेड यांची असुन जी अदंाजपऽक य 
दरापे ा 22.00% जासत दराची आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता 
संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन दनाकं ु 27.12.18 रोजी लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा 22.00% 
जाःत दरा ऐवजी 11.50% जासत दराने कर याची लेखी समतंी दली आहे.  जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नसुार दर 
हे 0.11% कमी येत आहे. 
 क रता ू वण क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽ कय 
दरापे ा 11.50% जाःत दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते. तसेच सदर काम या 
कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 02 

वषय :- सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 08 आबेंडकरनगर भागात शांताबाई ढवळे ते क ना माने व पंचनामा 
कायालय ते रसलु बेग ते सुनी मोरे यां या घरा पयत मलवा हनी टाकणे बाबत. 

संदभ  :- ूशास कय मा य जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 द. 11.09.18 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 08 आबेंडकरनगर भागात शांताबाई ढवळे ते क ना माने व 
पंचनामा कायालय ते रसलु बेग ते सुनील मोरे यां या घरा पयत मलवा हनी टाकणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता 
द यानुसार पये 40,00,000/- क रता ई. िन वदा सचुना बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/9939/2018 दनांक 16.10.2018 
अ वये दै. एकमत/सांय. दै. नांदेड डायर  या वृ पऽात दनांक 17.10.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा 
ूिस द के यानसुार एकूण 03 िन वदा ूापत झा या िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 15.12.18 रोजी उघड यात आ या 
असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटादाराने दलेला दर 
01 एस अ ड एस क सश शन नांदेड 26.00% जाःत दर 



(5) 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 23.70% जाःत दर 
03 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 20.00% जाःत दर 

 िन वदे या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा पठाण मोईज अहेमद खान यांची असुन ती 
अदंाजपऽ कय दरापे ा 20.00% जाःत दरची आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम ु 14.00% जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली 
आहे.  जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 4.35%  कमी येत आहेत. 
 क रता पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽ कय 
दरापे ा 14.00% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनपच कर या या 
मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
भानुिसंग रावत   आज पयत तय बाजार चा वषय ःथायी सिमती समोर येत होता तो आता वषय या सिमती म ये 

का आणला नाह  याची मा हती दे यात यावी. 
नगरसिचव   महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 79 या तरतुद नुसार महानगरपािलकेची कोणतीह  

जिमन दयावयाची झा यास महापािलकेची मंजरू  घेणे आवँयक आहे. याूमाणे तय बाजार चा 
वषय हा सवसाधारण सभेसमोर सादर कर यात येईल.  

भानुिसगं रावत   यापुव  तय बाजार चा टे डर हे ःथायी सिमतीची मा यता घेवनू दे यात आली होती ते कशा या 
आधारे दे यात आले आहे. तय बाजार या कंऽाटदाराची मुदत संपली अस याने यास तीन 
मह याची वसुली कर याची मुदत कशी काय दली आहे. 

नगरसिचव   ःथायी सिमतीने जो िनणय घेतला आहे तो ठराव आपण शासनाकडे वखंड त कर यासाठ  पाठ वला 
आहे. ह  ूब या पुण होईपयत व महानगरपािलकेचे नुकसान होवू नये यासाठ  यास वसलुी 
कर याची मुदत दली आहे.  

भानुिसंग रावत   आपण जीबीची पुव मा यता घेतली काय याची मा हती सभागहृात सादर करावी, ती संिचका 
दाखवावी. जर एकदा ठराव वखंड त कर यासाठ  पाठ वला होता तर यास वसलुी कशामुळे कर त 
आहेत हे सांगावे. 

अ दल शमीमु    आजपयत महापािलका झा यापासुन हा तय बाजार चा वषय हा ःथायी सिमती समोर ठेव यात 
आला आहे. ती संचीका आपण पाह शकताू . नगरपािलका होती यावेळ ह  ःथायी सिमती या 
समोरच हा वषय येत होता. 

आयु      आपले कायदे स लागार ौी भोसले साहेब यांचे ओपीिनयन घे यात येईल. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या िन वदा मंजरु या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 118     ठराव 

वषय :- सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नांदेड वाधाळा शहर 
महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 08 आबेंडकरनगर भागात शांताबाई ढवळे ते क ना माने व पंचनामा 
कायालय ते रसलु बेग ते सुनी मोरे यां या घरा पयत मलवा हनी टाकणे बाबत. 

संदभ  :- ूशास कय मा य जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 द. 11.09.18 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 08 आबेंडकरनगर भागात शांताबाई ढवळे ते क ना माने व 
पंचनामा कायालय ते रसलु बेग ते सुनील मोरे यां या घरा पयत मलवा हनी टाकणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता 
द यानुसार पये 40,00,000/- क रता ई. िन वदा सचुना बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/9939/2018 दनांक 16.10.2018 
अ वये दै. एकमत/सांय. दै. नांदेड डायर  या वृ पऽात दनांक 17.10.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा 
ूिस द के यानसुार एकूण 03 िन वदा ूापत झा या िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 15.12.18 रोजी उघड यात आ या 
असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटादाराने दलेला दर 
01 एस अ ड एस क सश शन नांदेड 26.00% जाःत दर 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 23.70% जाःत दर 
03 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 20.00% जाःत दर 

 िन वदे या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा पठाण मोईज अहेमद खान यांची असुन ती 
अदंाजपऽ कय दरापे ा 20.00% जाःत दरची आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम ु 14.00% जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली 
आहे.  जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 4.35%  कमी येत आहेत. 
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 क रता पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽ कय 
दरापे ा 14.00% जाःत दराची िन वदा मंजरु कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते. तसेच सदर 
काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 03 

 सेतु चॅ रटेबल शःट, मुंबई यां यातफ प भुषण डॉ. शरद काळे, मा. व र  वै ािनक भाभा अटोमीक रसच सटर 
(BARC) हे मनपातील सव स. सदःयांना, वभाग ूमुख व अिधकार  / कमचार  तसेच या ेऽात काम करणा-या सवाना 
घनकच-यापासुन िभथील गसॅ व यापासुन ऊजा िनिमती या वषयावर दनांक 06.01.2015 रोजी ूिश ण आयोजीत कर यात 
आले होते. 
 सदर ूिश ण कायबमाक रता फोटो काढणे, पुंपहार, शॉल, ौीफल, पुंपगु छ, ूिश णास उप ःथतांना चहा-पाणी, 
बःक ट व मा यवरां या भोजन व िनवाससह इ याद  येणा-या करकोळ खचासाठ  अदंाजे अमीम . 50,000/-  (अ र  पये 
प नास हजार फ ) र कमेस जा.बं. नावाशमनपा/आवःव व/17593/2014 दनांक 26.12.2014 दनांक 26.12.2014 या 
आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता ूदान क न सदर अमीम र कम ौी ूकाश येवले सहा. आयु  मनपा नांदेड यां या 
नांवे दे यात आले आहेत. 
 सदर कामाची तातड  व िनकड ल ात घेता उ  ूिश णा या कायबमासाठ  लागणारे आवँयकती सव सा ह य राःत 
प दतीने बाजार भावा ूमाणे माग व यात आले आहे.  तर  उ  झाले या खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे 
ूकरण-5 (2) (2) अ वये य या मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर काय र आथ क व ूशास कय मा यता दे यासाठ चा ूःताव 
सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो.   

ठराव बं. 119     ठराव 

 सेतु चॅ रटेबल शःट, मुंबई यां यातफ प भुषण डॉ. शरद काळे, मा. व र  वै ािनक भाभा अटोमीक रसच सटर 
(BARC) हे मनपातील सव स. सदःयांना, वभाग ूमुख व अिधकार  / कमचार  तसेच या ेऽात काम करणा-या सवाना 
घनकच-यापासुन िभथील गसॅ व यापासुन ऊजा िनिमती या वषयावर दनांक 06.01.2015 रोजी ूिश ण आयोजीत कर यात 
आले होते. 
 सदर ूिश ण कायबमाक रता फोटो काढणे, पुंपहार, शॉल, ौीफल, पुंपगु छ, ूिश णास उप ःथतानंा चहा-पाणी, 
बःक ट व मा यवरां या भोजन व िनवाससह इ याद  येणा-या करकोळ खचासाठ  अदंाजे अमीम . 50,000/-  (अ र  पये 
प नास हजार फ ) र कमेस जा.बं. नावाशमनपा/आवःव व/17593/2014 दनांक 26.12.2014 दनांक 26.12.2014 या 
आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता ूदान क न सदर अमीम र कम ौी ूकाश येवले सहा. आयु  मनपा नांदेड यां या 
नांवे दे यात आले आहेत. 
 सदर कामाची तातड  व िनकड ल ात घेता उ  ूिश णा या कायबमासाठ  लागणारे आवँयकती सव सा ह य राःत 
प दतीने बाजार भावा ूमाणे माग व यात आले आहे.  तर  उ  झाले या खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे 
ूकरण-5 (2) (2) अ वये य या मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर काय र आथ क व ूशास कय मा यता ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 04     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अमतृ योजनेचे काम चालु असुन सदर योजनेतुन अ ाप पयत कोण कोणते 
काम कर यात आली व कोणकोणते काम िश लक आहे याची स वःतर मा हती देणे.  सदरचे काम करणा-या कंऽाटदार काम 
कर त नस यास ूशासनाने कंऽाटदारा व द कोणती कायवाह  केलेली आहे सदर कंऽाटदार पुढ ल काम कर यास तयार नसेल 
तर सदर योजनेचे काम वर त पुण कर यासाठ  दसु-या कंऽाटदारा माफत क न घे यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- अ. रशीद अ. गणी  अनुमोदक :- फा ख हसेन बदवेलु , राजेश लआमीनारायण य नम, म. मसुद अहेमद खान 

कायकार  अिभयतंा पा.पु. यांची ूशास कय ट पणी 
 अमतृ योजना अिभयान अतंगत शहरातील व वध ठकाणी ढझोन िनहाय पाणी पुरवठा पाईप लाईन टाक या या 
कामाची िन वदा कमंत पये 23.46 कोट  असुन िन वदा ःवकृती कमंत 19.29 कोट  आहे.  या कामाचे कायारंभ आदेश ौी 
ड .एम. मुरकूटे यांना दनांक 11.08.17 रोजी दे यात आले या कामाची मुदत 15 म हने होती. 
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 सुरवाती या काळाम ये कामे करते वेळेस अनेक ूभागाम ये तां ऽक अडचणी अस यामुळे व पा याची टाक  बांधकाम 
कर याची जागा तेथील ःथािनक कर कायालयाची इमारत पाडून जागा उपल ध क न दे यास वलंब झाला आहे.  तसेच 
रःटोरेशन या अित र  बाबी बाबत ूक प स लागार (महारा  जीपवन ूािधकरण नांदेड) यां याकडून वलंब झालेला आहे तसेच 
झालेली पाईप लाईनची कामे व ूगतीपथावर ल कामे या बाबतचा तपशील दे यात आलेला आहे. 
 वजीराबाद येथील 18 लाख िलटर पा याची टाक चे काम पुण होत असुन जलकंुभास इनलेट आऊटलेट पाई स बस वणे 
व राजींगमेनला जोडणी करणे वॉटर लेवल इंड केटर बस वणे व रंगरंगोट  करणे इ याद  कामे िश लक आहेत. 
 या कामात एकूण 132.54 क.मी. पाईप लाईन पुरवठा करणे होते यापैक  कंऽाटदाराने 131.86 क.मी. पुरवठा केलेला 
आहे यापैक  106.60 क.मी. पाईप लाईन ू य ात टाक यात आलेली असुन 25.26 क.मी. पाईप लाईन टाकणे बाक  आहे व 
60.09 क.मी. पाईप लाईनची चाचणी होऊन ू य  पाणी पुरवठा चालु आहे. 
 या कामाची मुदत शासनाने पऽ बं. 646/18 दनांक 01.12.18 अ वये सदर ल कामे दनांक 31.07.19 पयत पवुण 
करावे असे िनदश दलेले आहेत तथा प मनपाकेने ह  कामे माच अखेर पयत पुण कर याची मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. 
 सदर ल कामे गतीने करणे बाबत कंऽाटदारास वारंवार नोट सा दे यात आले या असुन या कामा या स ा हक बैठका मा. 
आयु  यां या अ य तेखाली घेवुन सदर ल कामे संथ गतीने होत अस याने कंऽाटदारास दनांक 28.09.18 पासुन . 5000/- 
ूती दन दंड आकार यात आलेला आहे व कामे जलद गतीने कर याचे आदेशीत कर यात आलेले आहे. 
 या कामाचे कंऽाटदार ौी ड . एम. मुरकूटे यांनी अमतृ योजनेचे काम पूण क न दे याची हामी द यानुसार व िश लक 
कामाचे प रमाण ल ात घेता सदर ल कामे इतर कंऽाटदाराकडून करणे यो य होणार नाह . 

झोन बं. 01 (तरोडा) व वध भागातील अमतृ योजने अतंग  ◌ा टाक यात आले या  

पाणी पुरवठा वा हणीचा तपशील 

यास ठकाणाचे नांव टडर मधील 
पाईप सं या 

टाक यात 
आलेले पाईप 

युनीट शेरा 

110 मीमी रेणुका नगर  1149.82 RMT चाल ु
110 मीमी अ रहंत नगर  669.00 RMT चाल ु

110 मीमी माळ टेकड   713.00 RMT चाल ु

110 मीमी जयभवानी नगर  412.00 RMT चाल ु

110 मीमी अबंा नगर   620.00 RMT चाल ु

110 मीमी बाबा कॉलनी  1299.00 RMT चाल ु

110 मीमी जजाऊ इंमजी शाळा  350.00 RMT चाल ु

110 मीमी स ाि  नगर, ूोफेस कॉलनी, मारोती नगर,   724.00 RMT चाल ु

110 मीमी आ दती नगर  530.00 RMT चाल ु

110 मीमी िनलोफर कॉलनी,गणी कॉलनी  403.00 RMT चाल ु

110 मीमी आफ सर, अहेमद  कॉलनी  1885.00 RMT चाल ु

110 मीमी अहेमद  कॉलनी  283.00 RMT चाल ु

110 मीमी वकास नगर  218.00 RMT चाल ु

110 मीमी ऽमुती, दपक, ूफु ल नगर  1044.00 RMT चाल ु

110 मीमी िशवरोड   690.00 RMT चाल ु

110 मीमी िशवर  नगर  165.00 RMT चाल ु

110 मीमी वेदांत नगर  273.00 RMT चाल ु

110 मीमी वदृांवन कॉलनी  183.00 RMT चाल ु

110 मीमी एकुण लांबी 12355.00 11611.12 RMT चाल ु

160 मीमी वेदांत नगर  725.00 RMT चाल ु

160 मीमी िशवर  नगर  351.00 RMT चाल ु

160 मीमी गणराज नगर  272.00 RMT चाल ु

160 मीमी िशवर  नगर  180.00 RMT चाल ु

160 मीमी पाली नगर  363.00 RMT चाल ु

160 मीमी अ रहंत नगर  204.00 RMT चाल ु

160 मीमी जय म हार चौक  492.00 RMT चाल ु
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160 मीमी सांगवी बौ द वहार  526.00 RMT चाल ु

160 मीमी कामगार चौक  126.00 RMT चाल ु

160 मीमी िशवर  नगर  271.00 RMT चाल ु

160 मीमी द ता सोसायट   634.00 RMT बंद 

160 मीमी तथागत नगर  108.00 RMT चाल ु

160 मीमी लाभ नगर  245.00 RMT चाल ु

160 मीमी वृंदावन कॉलनी  821.00 RMT चाल ु

160 मीमी ओमकारे र नगर  132.00 RMT चाल ु

160 मीमी माणीकनगर  153.00 RMT चाल ु

160 मीमी सुम या नगर  460.00 RMT चाल ु

160 मीमी ूेम नगर  190.00 RMT चाल ु

160 मीमी ऑफ सर कॉलनी  119.00 RMT चाल ु

160 मीमी व ठल नगर  99.00 RMT चाल ु

160 मीमी माणीक नगर  561.00 RMT चाल ु

160 मीमी बांधकाम नगर  127.00 RMT चाल ु

160 मीमी िशवर  नगर  258.00 RMT चाल ु

160 मीमी संभाजी नगर  508.00 RMT चाल ु

160 मीमी संभाजी नगर  233.00 RMT चाल ु

160 मीमी ःवागत नगर  129.00 RMT चाल ु

160 मीमी शांताई नगर  103.00 RMT चाल ु

160 मीमी नोड 275/276   706.00 RMT चाल ु

160 मीमी वृंदावन कॉलनी  60.00 RMT चाल ु

160 मीमी एकुण लांबी 10679.00 9154.00 RMT चाल ु

 

झोन बं. 02 व 03 (वकशॉप) व वध भागातील अमतृ योजने अतंग  ◌ा टाक यात आले या  

पाणी पुरवठा वा हणीचा तपशील 

यास ठकाणाचे नांव टडर मधील 
पाईप सं या 

टाक यात 
आलेले पाईप 

युनीट शेरा 

110 मीमी जयिभम नगर  421.00 RMT चाल ु
110 मीमी गोकुळ नगर हनुमान मंद र  55.00 RMT चाल ु

110 मीमी गोकुळ नगर गवळ  ग ली  114.00 RMT चाल ु

110 मीमी िभमसेन नगर  80.00 RMT चाल ु

 एकुण : 03.00 670.00   

160 मीमी बजाज नगर  444.00 RMT चाल ु

160 मीमी अबंीका नगर  278.00 RMT चाल ु

160 मीमी ाने र नगर  346.00 RMT चाल ु

160 मीमी भंडार  नगर  204.00 RMT चाल ु

160 मीमी बाफना ओ हर ॄज  525.00 RMT नाह  

160 मीमी बजरंग कॉलनी  684.00 RMT नाह  

160 मीमी भाःकर नगर  444.00 RMT चाल ु

160 मीमी यशवंत नगर  374.00 RMT नाह  

160 मीमी ौावःती नगर (न वन)  1720.00 RMT चाल ु

160 मीमी ब- ामिसंग नगर  224.00 RMT चाल ु

160 मीमी व ठल नगर  475.00 RMT नाह  

160 मीमी महेबुब नगर  1009.00 RMT चाल ु

160 मीमी िशव नगर  354.00 RMT नाह  

160 मीमी अिभजीत नगर  660.00 RMT चाल ु



(9) 
160 मीमी अर वंद नगर  639.00 RMT चाल ु

160 मीमी नारायण पाट ल नगर  134.00 RMT नाह  

160 मीमी िसतामाई नगर  134.00 RMT चाल ु

160 मीमी तेहरा नगर  297.00 RMT चाल ु

160 मीमी राधा कृंण नगर  943.00 RMT चाल ु

160 मीमी यंकटेश नगर  349.00 RMT चाल ु

160 मीमी सुंदर नगर  235.00 RMT चाल ु

160 मीमी हनुमान नगर  234.00 RMT चाल ु

160 मीमी ताज नगर  143.00 RMT चाल ु

160 मीमी िशव नगर  864.00 RMT नाह  

160 मीमी सॆाट अशोक चौक माळ टेकड   308.00 RMT नाह  

160 मीमी माता गुजर  चौक  688.00 RMT नाह  

160 मीमी र े र  नगर माळ टेकड   841.00 RMT नाह  

160 मीमी बजाज नगर  264.00 RMT चाल ु

160 मीमी गोकुळ नगर टाक   171.00 RMT चाल ु

160 मीमी भा य नगर  534.00 RMT चाल ु
160 मीमी बाफना ॄज द नगर बाजलुा  224.00 RMT नाह  
160 मीमी वसंत नगर  301.00 RMT चाल ु

160 मीमी वसंत नगर सदभावना माग  295.00 RMT चाल ु

160 मीमी आनंद नगर ते वसंत नगर  534.00 RMT चाल ु

160 मीमी डॉ.लाईन सं जवणी हॉःपीटल  934.00 RMT चाल ु

160 मीमी महावीर सोसायट   284.00 RMT चाल ु

160 मीमी नंद माम सोसायट   220.00 RMT नाह  

160 मीमी लालवाड   66.00 RMT चाल ु

160 मीमी नारायण नगर  223.00 RMT नाह  

160 मीमी शाहजत नगर  198.00 RMT नाह  

160 मीमी रमाई नगर  732.00 RMT चाल ु

160 मीमी बु द व हर ग ली नं. 01  725.00 RMT नाह  

160 मीमी बजरंग कॉलनी  205.00 RMT नाह  

160 मीमी ूभु कोलस ंक िनजाम कॉलनी  447.00 RMT चाल ु

160 मीमी यंकटेश नगर  244.00 RMT चाल ु

160 मीमी बजाज नगर  329.00 RMT चाल ु

160 मीमी यंकटेश नगर  171.00 RMT चाल ु

160 मीमी जयिभम नगर   115.00 RMT चाल ु

160 मीमी भा य नगर  745.00 RMT चाल ु

160 मीमी साय स कॉलेज एर या  419.00 RMT चाल ु

160 मीमी ौावःती नगर  1211.00 RMT चाल ु

160 मीमी िशवाजी नगर  255.00 RMT नाह  

160 मीमी गांधी नगर चंिलोक हॉटेल  128.00 RMT नाह  

160 मीमी बजाज नगर  119.00 RMT चाल ु

160 मीमी व ठल नगर  160.00 RMT नाह  

160 मीमी दप नगर नंद कशोर नगर  196.00 RMT चाल ु

160 मीमी शारदा नगर  105.00 RMT चाल ु

160 मीमी बजाज नगर  147.00 RMT चाल ु

160 मीमी भंडार  नगर  84.00 RMT चाल ु

160 मीमी अबंीका नगर  5.00 RMT बंद 



(10) 
160 मीमी गो वंद नगर  95.00 RMT चाल ु

160 मीमी माता गुजर चौक नाला साईड  186.00 RMT चाल ु

160 मीमी हष नगर  496.00 RMT चाल ु

 एकुण : 29320.00 25112.00 RMT चाल ु

225 मीमी ौावःती नगर   189.00 RMT चाल ु
225 मीमी साय स कॉलेज एर या  620.00 RMT चाल ु

225 मीमी दप नगर  327 RMT चाल ु

 एकुण : 2122.00 1136.00 RMT चाल ु

250 मीमी  साय स कॉलेज एर या   74 RMT चाल ु

250 मीमी भा य नगर   551.00 RMT चाल ु

 एकुण :  625.00 RMT चाल ु

 

वषय : महानगरपािलका काय ेऽांतगत व वध ठकाणी अमतृ योजना अिभयान अतंग  ◌ा  

टाक यात आले या जलवा हणीचा तपशील  

झोन बं. (4) गु दारा 
जलवा हणीची लांबी (िमटर) अ.बं. जलवा हणी टाक यात आलेले ठकाण 

110 mm 160 mm 225mm शेरा 
1 खडकपूरा तोहरा बाग  490.00 801.00 120.00  
2 सिमरा बाग 915.00 --- ---  
3 पंचशील नगर 1190.00 267.00 430.00  
4 पंचशील नगर (ड पी जवळ) 366.00 --- ---  
5 द हेशाह रहेमान नगर 530.00 378.00 ---  
6 हमजा मःजीद प रसर 514.00 --- ---  
7 नगीना घाट प रसर 201.00 --- ---  
8 शह दपूरा प रसर 136.00 --- ---  
9 देना बँक जवळ (उज या बाजसू) 23.00 --- ---  
10 शा ी माकट लेन 37.00 --- ---  
11 अनुराधा पॅलेस हॉटेल समोर ल भाग (रे वे ःटेशन रोड) --- 891.00 ---  
12 बाफना रोड ते अबचल नगर रःता --- 315.00 ---  
13 अबचल नगर कॉलनी जवळ लेन 83.00 --- ---  
14 नगीना घाट ते बंदाघाट 202.00 --- ---  
15 डॉ.मा नीकर हॉःपीटल जवळ 177.00 --- ---  
16 सिमरा बाग प रसर 30.00 --- ---  
17 प क चाळ माकडेय मंद र रःता --- 272.00 ---  
18 एस.पी.ऑफ स या पाठ मागे (न लागु टा चाळ) --- 372.00 ---  
19 सचखंड गु दारा जवळ --- 46.00 ---  

                       एकुण लांबी (िमटर) 4894.00 3342.00 550.00  
 

वषय : महानगरपािलका काय ेऽांतगत व वध ठकाणी अमतृ योजना अिभयान अतंग  ◌ा  

टाक यात आले या जलवा हणीचा तपशील  

झोन बं. (5) ईतवारा 
जलवा हणीची लांबी (िमटर) अ.बं. जलवा हणी टाक यात आलेले ठकाण 

110 mm 160 mm 225mm शेरा 
1 टपुसुलतान नगर (शचीग माऊंड जलकंुभा जवळ) 577.00 359.00 ---  
2 सब ःटेशन जवळचा प रसर (माळटेकड  रोड) 547.00 330.00 ---  
3 नमक कारखाना लेन 362.00 --- ---  
4 ईदगाह जवळ (रजा मःजीद प रसर) 120.00 --- ---  



(11) 
5 हा न बाग प रसर (माळटेकड  रोड) 1994.00 96.00 ---  
6 भारत व ालय जवळ व खोजा कॉलनी प रसर  --- 431.00 ---  
7 गोळ  कारखाना ग ली (साईनगर) --- 200.00 ---  
8 मोह मद अली रोड 110.00 --- ---  
9 साई नगर भागात ौी अखतर भाई यां या घराजवळ  78.00 --- ---  
10 ॄ हपूर  शाळा प रसर सेहरा फं शन हॉल जवळ 261.00 --- ---  
11 बरकतपूरा -रः ता बं.(24) जेएनएनयुआरएम लगतचा प रसर 1177.00 --- ---  
12 ईदगाह जवळ - िनमरा ह स कॉलनी्  1785.00 193.00 ---  
13 बु ड ग ली जवळ- रःता बं. (6) --- 78.00 ---  
14 खादर  कॉलनी -रः ता बं.(24) लगतचा प रसर 108.00 --- ---  
15 गोदावर  कॉलोनी प रसर 233.00 160.00 ---  
16 रहेमान कॉलोनी 96.00 133.00 ---  
17 ब ढार जलकंुभ ते िनमरा कॉलनी  --- 10 

93.00 
---  

18 लआमी नगर प रसर 267.00 309.00 ---  
19 यासीर कॉलनी 734.00 524.00 ---  
20 ईदगाह रोड मलंग बाबा ब ड ंग जवळ 229.00 --- ---  
21 भावे र नगर प रसर 1151.00 364.00 ---  
22 र जाक कॉलोनी प रसर --- 1018.00 ---  
23 ब. ब. मर यम त कया प रसर ( ॄफ माकट जवळ) 285.00 270.00 ---  
                       एकुण लांबी (िमटर) 10114.00 5558.00 ----  

 

वषय : महानगरपािलका काय ेऽांतगत व वध ठकाणी अमतृ योजना अिभयान अतंग  ◌ा  

टाक यात आले या जलवा हणीचा तपशील  

झोन बं. (6) िसडको 
जलवा हणीची लांबी (िमटर) अ.बं. जलवा हणी टाक यात आलेले ठकाण 

110 mm 160 mm 225mm शेरा 
1 मामा चौक ते हाडा कॉलोनी 722.00 1493.00 ----  
2 इ छापुत  हनुमान मंद र (कौठा) जवळ ---- 186.00 ----  
3 अभुदय अपाटमट कौठा जवळ ---- 290.00 ----  
4 अगेंठ  बार िसडको मेन रोड जवळ ---- 286.00 ----  
5 मुरमुरा भ ट  साईबाबा कमान जवळ ---- 2580.00 ----  
6 याय नगर प रसर ---- 596.00 ----  
7 शेझर मॉल जवळ ---- 1859.00 ----  
8 िसडको म ढा प रसर ---- 4113.00 ----  
9 शाह नगर प रसरू  ---- 3040.00 ----  
10 पठाण कॉलनी प रसर ---- 1684.00 ----  
11 धुमाळवाड  असजन प रसर ---- 858.00 ----  
12 लुं बनी नगर प रसर ---- 166.00 ----  
13 लहजीनगर प रसरू  ---- 350.00 ----  
14 िसडको जलशु द करण कि ते लहजीनगर ते लुं बनीनगरू  ---- 2294.00 ----  
15 िसडको जलशु द करण कि समोर िमरानगर  ---- 811.00 ----  
16 पदमजा िसट समोर शकंर नगर  ---- 1569.00 ----  
17 वसरणी मेनरोड एकता नगर ---- 1185.00 ----  
18 राहल नगर हडकोू  150.00 --- ----  
19 िभमवाड  ते र हमपुर  251.00 ----  
20 लातूर फाटा ते शकंरनगर  ते जैन कॉलनी 4.00 2638.00 ----  



(12) 
21 शकंरनगर  - असजन प रसर या समोर ल भाग ---- 353.00 ----  
22 वसंतराव नाईक कॉलेज ते िसडको म ढा (पेशोल पपं या 

पाठ  मागे) 
---- 415.00 ----  

23 राजौी शाह व ालय ते लातुर फाटा रोडू  ---- 1165.00 ----  
24 र वनगर कौठा 117.00 ---- ----  
25 द नगर कौठा 73.00 ---- ----  
26 शेझर मॉल ते माहे र  भवन (न वन कौठा) ---- 626.00 ----  
27 ढवळे कॉनर ते िभमवाड  ---- 161.00 ----  
28 वसरणी ते मुरमरुा भ ट  ---- 700.00 140.00  
                       एकुण लांबी (िमटर) 1066.00 29669.00 140.00  

वषय : महानगरपािलका काय ेऽांतगत अमतृ योजना अिभयान अतंगत  

गांधी पुतळा प रसरात न वन जलकंुभाचे बांधकाम. 
मंजरु िन वदा र कम      :- .7534854.00 

17.79 % कमी दरा ूमाणे     :- .1340450.00 

     एकुण . 6194403.00 

84% र कमेचे देयक सादर     :- . 5203298.00  

िश लक देयकाची र कम     :- .991104.00 

नोट :- स ःथतीत सदर ल जलकंुभाचे इनलेट आऊटलेट पाई स ले ग करणे व जलशु द करण किा या रायजींग्  मेनला जोडणी 
करणे, लाईटनींग कंड टर बस वणे, वॉटर लेवल इं डकेटर बस वणे व जलकंुभास रंगरंगोट चे काम िश लक आहे. 
Physical and Financial Progress = 85% 

भानुिसंग रावत   अमतृचे काम करणारा कंऽाटदार हा काम कर त नाह  याची चचा बर च झाली आहे. या ठकाणी 
क छे रःते आहेत याच ठकाणी तो काम करतो. इतर ठकाणी तो काम कर त नाह  अधवट काम 
क न तो सोडून जातो. 

फा क बदवेल   अमतृचा  कंऽाटदार काम कर त नाह  यासाठ  याला काढन टाकावेू . मा या वाडात यांने जोडणी 
सु दा केली नाह . तो स म नाह . 

अ दल रिशदु     गुलाब नगरम ये आजपयत काम सु  झाले नाह .  

राजेश य नम   अमतृ योजनेअतंगत पाईप टाक यात आले परंत ू याचे कने शन केले नाह .आठ मह ने होव ू गेले 
तर ह  जोडणी क न दे यात येत नाह  या कंऽाटदाराचे काम यो य नाह . यामळेु याला काळया 
याद त टाकावे व याला पेमेट देणे बंद करावे. 

मसुद अहेमद खान   ू येक ूभागात या कंऽाटदाराने काम अपुण केले आहे कोण याच ूभागातील काम याने पुण 
केले नाह . 

कायकार  अिभयतंा(पापु)  अमतृ योजनेची मा हती स वःतर सादर केली आहे. अमतृ योजने या कामाची ऑडर दनांक 
11.8.2017 ला दे यात आली आहे. या कामाची 15 मह याची मुदत होती. महारा  शासनाने अमतृ 
योजने या कामाना ऑगःट 2019 पयत मुदत वाढ दलेली आहे. कंऽाटदारास महापािलकेने माच 
2019 अखेर पयत काम कर यास सांगीतले आहे. या कामाम ये 132 कमी लाईन टाकावयाची 
होती आ ण आतापयत 106 कमी लाईन टाक यात आली आहे. 132 कमी लाईनचा पुरवठा 
कंऽाटदाराने केलेला आहे. यापैक  60 कमी लाईनची टेःट ंग केलेली असुन या ठकाणी पाणी 
परुवठा हा सुरळ त होत आहे. उवर त 46 क ि◌मी लाईनचे टेःट ंगचे काम चालू आहे िन वदेत  
केवळ 77 बास कने शन होते परंतू ू य ात 150 बास कने शन झालेले आहे. कंऽाटदाराचे 
आतापयत 80 ट के काम पुण केले आहे आता केवळ 20 ट के काम करावयाचे िश लक राह ले 
आहे. 40 कमीटरचे बास कने शन करावयाचे िश लक राह ले आहे. ूभाग वाईज सु दा याद  आहे 
कोण या ठकाणी  काम झाले आहे, याची सव मा हती मा याकडे आहे. आ ह  माच पयत पणु 
काम क न घेणार आहोत. 

अ दल शमीमु    अमतृ योजनेची लाईन ह  गर ब वसाहतीत टाकलेली आहे. नळ जोडणी घे यासाठ  केवळ 500 
पयात जोडणी कर यात यावी. ह  अभय योजना सु  करावी. यामुळे आप या उ प नात भर 
पडले. एक ठराव पास कर यात यावा. या वसाहतीत लाईन टाकलेली आहे ती अं यत गर ब 
लोकांची वःती आहे. हा ठराव याच सभेत पार त क न कायम कर यात येते.  अ डवॉ सची र कम  
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घे यात येवू नये. यांना घर बमांक दला नाह  यास घर पटट  माग यात येवू नये. एक शपथ 
पऽ घेवून यास नळ जोडणी क न दयावी.      

सभापती    न वन नळ जोडणीची एक अभय योजना सु  करावी. 500 पये भ न नळ कने शन दयावे. 
सभापती अमतृ योजने अतंगत कामाची स वःतर मा हती ूा  झालेली असुन यानुसार सदर योजने अतंगत 

काम करणा-या ौी ड . एम. मुरकूटे, कंऽाटदार हे व हत मुदतीत काम कर त नस याने सदर 
कंऽाटदाराचे काम र  क न दसु-या कंऽाटदारा माफत कामे क न घे यात यावे.   तसेच शहरातील 
गोरगोर ब नागर कांना अमतृ योतने अतंगत यां या भागात पा याची पाईप लाईन टाक यात 
आलेली असुन सदर पाईप लाईनवर मालम ा धारक हे नळ कने शनचे चाजस जाःत अस याने 
घे यास तयार नाह  यामुळे झोपडप ट  भागातील मालम ा धारकां माफत कर आकार पावती ूा  
करणे अथवा यां याकडुन 100/- पये बॉ डवर सदरचे नळ कने शन पये 500/- म ये दे यास 
मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल 
वैधािनक कायवाह  करावी.  

ठराव बं. 120     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अमतृ योजनेचे काम चालु असुन सदर योजनेतुन अ ाप पयत कोण कोणते 
काम कर यात आली व कोणकोणते काम िश लक आहे याची स वःतर मा हती लेखी ःव पात दे यात आलेली आहे.   

तथा प अमतृ योजने अतंगत काम करणा-या ौी ड . एम. मुरकूटे  कंऽाटदार हे व हत मुदतीत काम कर त नस याने 
सदर कंऽाटदारास दे यात आलेले काम र  क न िश लक असलेले काम दसु-या कंऽाटदारा माफत जलद गतीने क न घे यास 
मा यता दे यात येते. 

तसेच शहरात अमतृ योजने अतंगत पा याची पाईप लाईन टाक यात आलेली असुन कांह  भागात मोलमजरु , गोरगार ब 
नागर कांना नळ कने शन घे यासाठ  जाःतीचे शु क अस याने ते घे यास तयार नाह  यामुळे शहरातील मोलमजरु , गोरगर ब 
नागर कांना यांची कर आकारणी पावती ूा  क न घेणे तसेच यां याकडे कर पावती नसेल अशां मालम ा धारकां माफत पये 
100/- बॉ ड घेवुन ता काळ नळ कने शन पये 500/- म ये दे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं. 05     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 12 म ये रः यांचे, नाली-नालेची साफसफाई होत नस यामुळे 
नागर कांचे आरो यास धोका िनमाण झा यास याची सवःवी जबाबदार  महानगरपािलकेची राह ल.  यामुळे ूभाग बं. 12 
मधील ःव छते बाबतीतची खालील ूमाणे मा हती दे यात यावी. 
1. ू.बं. 12 रःते साफसफाई कर यासाठ  एकूण ी मजरुची सं या कती आहे 

2. ू.बं. 12 मधील नाली व नाले साफसफाई कर यासाठ  पु ष मजरुांची सं या कती आहे 

3. ू.बं. 12 म ये साव ऽक िनवडणुक 2017 नंतर मा हती देई पयत RNB या कंऽाटारा माफत दररोज व मानेवार  कती 
टन कचरा उचल यात येते याची मा हती देणे बाबत 

4. ू.बं. 12 म ये कचरा उचल यासाठ  घंटा गाड , र ा, अप, शॅ टर, टे पो कती आहे व सदर ल वाहनांवर 
वाहनचालकासह मजरुांची सं या कती आहे. 

5. ू.बं. 12 म ये मनपा सावऽीक िनवडणुक पुव  A TO Z या कंऽाटदारा माफत दररोज व मानेवार  कती कचरा 
उचल यात येत होता याची मा हती दे यतायावी 

 क रता वर ल ूमाणे मा हती ये या मनपा ःथायी सिमती या सभेसमोर लेखी ःव पात देवुन यावर िनणय घे यास ह 
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- अ. रशीद अ. गणी,             अनुमोदक :- फा ख हसेनु , राजेश य नम, म. मसुद अहेमद खान 

ूशास कय अहवाल 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील ू.बं. 12 अतंगत रः यांची व नाले साफसफाईसाठ  आवँयक मनुंयबळ 
व यंऽसाममुी बाबतची मा हती संबंधीत ेऽीय कायालय बं. 05 इतवारा चे ेऽीय अिधकार  व संबंधीत ःव छता िन र क 
यांचेकडून ूा  क न खालील ूमाणे सादर कर यात येत आहे. 

रःते सफाईचे ी मजरु नाली व नाले सफाई पु ष 
मजरु 

शॅ टर घंटा गाड  सायकल र ा अ. बं. 

कंऽाट  मनपा एकूण कंऽाट  मनपा एकूण सं या मजरु सं या मजरु सं या मजरु 
01 08 04 12 05 05 10 01 04 04 04 01 01 

1) ू.बं. 12 म ये रःते साफसफाई कर यासाठ  एकूण 12 ी मजरुांची सं या आहे. 
2) ू.बं. 12 म ये नाली व नाले साफसफाई कर यासाठ  एकूण 10 पु ष मजरुांची सं या आहे. 
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3) ू.बं. 12 म ये कचरा उचल यासाठ  लाव यात आलेले वाहने खालील ूमाणे आहे :- 
 1) घंटा गाड  / अ पे सं या :- 04, वाहन चालकासह मजरु-08 

 2) र ा सं या  :- 01, मजरु-01 
 3) शॅ टर   :- 01, चालकासह मजरू-05 

 4) टे पो   :- िनरंक 

मु ा बामंक 03 व 05 ची मा हती खालील ूमाणे सादर कर यात येत आहे. 
अ.ब. म हना ेऽीय कायालय बं. 05 

इतवारा चे R & B चे 
ूती माह वजन (टन) 

ेऽीय कायालय बं. 01 ते 
06 अतंगत R & B चे 
ूती माह वजन (टन) 

म हना ेऽीय कायालय बं. 01 
ते 06 अतंगत A2Z चे 
ूती माह वाजन (टन) 

01 फेॄुवार -18 659.475 1942.545 फेॄुवार -16 7908.400 

02 माच-18 2940.385 8298.70 माच-16 7914.555 
03 ए ूल-18 2860.925 9569.180 ए ूल-16 7795.840 
04 मे-18 3482.415 10480.255 मे-16 8152.610 
05 जनु-18 3036.655 8396.720 जनु-16 10878.58 
06 जलुै-18 2950.755 8417.780 जलुै-16 9298.185 
07 ऑगःट-18 2887.305 8094.055 ऑगःट-16 7050.120 
08 स टबर-18 2691.210 7773.130 स टबर-16 6996.625 
09 ऑ ट बर-18 2818.885 8066.925 ऑ ट बर-16 7675.310 
10 नो हबर-18 2687.250 7865.315 नो हबर-16 6267.800 
11 डसबर-18 2663.780 8075.735 डसबर-16 5933.395 
12 जानेवार -19 -- -- जानेवार -17 6065.225 
13 फेॄुवार -19 -- -- फेॄुवार -17 6006.610 
14 माच-19 -- -- माच-17 5382.735 
अ दल रिशदु    जो आम या ूभागात एसआय दला आहे तो काम करत नाह . याची बदली इतर ठकाणी क न 

या या जागी दसु-या काम करणा-या ःव छता िनर काची बदली करावी.  यांचे बांधकाम चालू 
या ठकाणचे सा ह य उचलत असतो, नालीचा पडलेला गाळ उचलत नाह  तो तसाच ठेव यात 
येतो.लेखी पऽ सु दा दलेले आहे.  

भानुिसंग रावत   वरोधी प  ने यांने जी गाड  धरली आहे या गाड  म ये दगड होते या कंऽाटदारावर काय 
कायवाह  केली आहे. याला जाःतीत जाःत दंड लावावा. 

सहा यक आयु  (ःव छता)  या गाड म ये दगड होते या दगडाचे वजन केले तर 30 कलो या वजनाचे दगड होते यामळेु 
कंऽाटदारास . 25000/- दंड आकारलेला आहे. 

सभापती   कंऽाटदारास केवळ  25000/- दंड लावला आहे तो दंड अं यत कमी लाव यात आला आहे यास 
जाःत ूमाणात दंड लावणे आवँयक होते. ह  बाब वरोधी प  नेता यांनी िनदशनास आनुन दली 
आहे परंतू वभागाने अशी कायवाह  झा याचे कधी दसुन आले नाह . यापुव  मी देखील काह  फोटो 
काढले होते. सफाईचे पैसे यास वेळेवर िमळत आहेत इतर कामासाठ  आप याकडे िनधी नाह . 
सफाईचे पैसे दले पाह जे. परंतू यांनी सफाई यो य रतीने केली पाह जे. सफाईसाठ  लेबर कती, 
शक कती याची स वःतर मा हती सव सदःयांना दयावी. सफाई कमचार  टोपले नाह त हणुन 
काम कर त नाह त. ह  सु दा मा हती दयावी. 

अ दल शमीमु     रः यावर ल बांधकाम साह य स या कोण उचलून नेत आहे याची मा हती दयावी.   

सहा यक आयु  (ःव छता) रः यावर ल बांधकाम सा ह य उचलून ने याकर ता यापुव  दोन श टर लाव यात आले आहेत आता 
ते मागील दोन मह यापासुन बदं केले आहेत.  

अ दल रिशदु    माझा ूःताव अस याने मला एका एका मुदयावर मा हती आवँयक आहे. मा या ूभागाअतंगतील 
काय ःथती आहे याची मा हती मला लेखी दे यात यावी. याची फेर तपासणी क न ह  बाब मा. 
आयु ांचे िनदशनास आणुन दे यात येईल. हजेर  पटावर जे लोक आहेत ते काम कर त नाह त 
इतर लोक काम कर त अस याचे दसुन आले आहे. 
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सहा यक आयु  (ःव छता) हजर  पटावर कोणाची नांवे आहेत व कोणाकडून काम क न घे यात येत आहे याची सव 

जबाबदार  ह  या वभागाचे सहा यक आयु  व ःव छता िनर क यांची आहे याची जबाबदार  
माझी नाह . 

राजेश य नम   मा या वाडातील नालीतील कचरा उचलला जात नाह .  क येक दवसापासुन रः यावर सफाई होत 
नाह  असे सांगत आहे तर ह  याकडे ल  दे यात येत  नाह . 

अ दल रिशदु    मा या ूभागात सु दा माती उचल यात येते. यामुळे वजनात वाढ होत आहे सफाईचा कचरा 
उचल यात येत नाह . 

सहा यक आयु  (ःव छता) एटझेड कंपनी ु 31 माच 2017 ला बंद झाली होती. ह  कंपनी 7908 मॅश क टन कचरा उचलत होती. 
आरअ डबी कंपनी ह   फेॄुवार  2018 ला चाल ूझाली आ ण या कंपनीने 1942 मॅश क टन कचरा 
उललेला आहे. एटझेड व आरअ डबी या कंपनी कती कचरा उचलला याची ु मा हती दली आहे. 
नैसग क  वाढ 10 ट के जर  धरली तर एवढा कचरा उचलत आहे. सव गाडयानंा जीपीएस लावलेले 
आहे. मागील तीन मह याचे रेकॉड जतन क न ठेवले आहे. कोण या वाडात गाड  आली नाह  
याची सव मा हती कायालयात आहे.   

सभापती   या कंपनीमधील कचरा हा 400 मॅश क टनचा फरक दसुन आलेला आहे. यात मातीचा समावेश 
अस याने याचे वजन वाढत आहे.  

अ दल रिशदु    मा या ूभागात कती कचरा उचलला याची मा हती दयावी. चार मह याचा आ ण आताचे अवरेज 
कसे सेम येत आहे. कचरा कमी उचल यात आला पाह जे. दररोज सारखाच कचरा कसा काय 
उचलला जावू शकते. यापुव या कंऽाटदाराकडे गाडया कमी हो या तर ह  कचरा सारखाच उचलला 
गेला. हे अिधकार  कंऽाटदारा या फेवर म ये काम कर त आहे हा माझा आरोप आहे.हे महापािलकेचे 
काह च वचार कर त नाह त. 

राजेश य नम  महापािलकेचे कती कमचार  काम कर त आहेत याची मा हती लेखी ःव पात दे यात यावी. हा 
अिधकार  फोन उचलत नाह . आम या वाडात सफाई होत नाह  यासाठ  आता दोन श टर 
ठेव यात यावे.  

सभापती   सदःय जे आरोप कर त आहेत ते बरोबर आहेत. कंपनीस नालीतील मातीचा कचरा उचलावा लागेल.  
कंपनीस जर दगड उचलत असेल तर यास जाःतीत जाःत दंड आकार यात यावा. या या बाजनेू 
ूशासनाने काम क  नये. महापािलकेचे हत कँयाम ये आहे याची हे पहावे. 

सभापती ूभाग बं. 12 म ये रः यांचे, नाली-नालेची साफसफाई होत नस यामुळे नागर कांचे आरो यास 
धोका िनमाण झा यास याची सवःवी जबाबदार  महानगरपािलकेची राह ल.  यामुळे ूभाग बं. 
12 मधील ःव छते बाबतीतची ूशासनाने खालील ूमाणे मा हती दे यात आलेली आहे याची न द 
ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते. तसेच सादरके या ूमाणे मनपाके या ू येक 
ूभागािनहाय मा हती संबंधीत ूभागा या सव स. सदःयांना दर म ह याला ःव छतेची लेखी 
मा हती 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 वैधािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं. 121     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 12 म ये रः यांचे, नाली-नालेची साफसफाई होत नस यामुळे 
नागर कांचे आरो यास धोका िनमाण झा यास याची सवःवी जबाबदार  महानगरपािलकेची राह ल.  यामुळे ूभाग बं. 12 
मधील ःव छते बाबतीतची ूशासनाने खालील ूमाणे मा हती दे यात आलेली आहे याची न द ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते घेते. 

ू.बं. 12 अतंगत रः यांची व नाले साफसफाईसाठ  आवँयक मनुंयबळ व यंऽसामुमी बाबतची मा हती संबधंीत ेऽीय 
कायालय बं. 05 इतवारा चे ेऽीय अिधकार  व संबंधीत ःव छता िन र क यांचेकडून ूा  क न खालील ूमाणे सादर कर यात 
येत आहे. 

रःते सफाईचे ी मजरु नाली व नाले सफाई पु ष 
मजरु 

शॅ टर घंटा गाड  सायकल र ा अ. बं. 

कंऽाट  मनपा एकूण कंऽाट  मनपा एकूण सं या मजरु सं या मजरु सं या मजरु 
01 08 04 12 05 05 10 01 04 04 04 01 01 

1) ू.बं. 12 म ये रःते साफसफाई कर यासाठ  एकूण 12 ी मजरुांची सं या आहे. 
2) ू.बं. 12 म ये नाली व नाले साफसफाई कर यासाठ  एकूण 10 पु ष मजरुांची सं या आहे. 
3) ू.बं. 12 म ये कचरा उचल यासाठ  लाव यात आलेले वाहने खालील ूमाणे आहे :- 



(16) 
 1) घंटा गाड  / अ पे सं या :- 04, वाहन चालकासह मजरु-08 

 2) र ा सं या  :- 01, मजरु-01 
 3) शॅ टर   :- 01, चालकासह मजरू-05 

 4) टे पो   :- िनरंक 

मु ा बामंक 03 व 05 ची मा हती खालील ूमाणे सादर कर यात येत आहे. 
अ.ब. म हना ेऽीय कायालय बं. 05 

इतवारा चे R & B चे 
ूती माह वजन (टन) 

ेऽीय कायालय बं. 01 ते 
06 अतंगत R & B चे 
ूती माह वजन (टन) 

म हना ेऽीय कायालय बं. 01 
ते 06 अतंगत A2Z चे 
ूती माह वाजन (टन) 

01 फेॄुवार -18 659.475 1942.545 फेॄुवार -16 7908.400 

02 माच-18 2940.385 8298.70 माच-16 7914.555 
03 ए ूल-18 2860.925 9569.180 ए ूल-16 7795.840 
04 मे-18 3482.415 10480.255 मे-16 8152.610 
05 जनु-18 3036.655 8396.720 जनु-16 10878.58 
06 जलुै-18 2950.755 8417.780 जलुै-16 9298.185 
07 ऑगःट-18 2887.305 8094.055 ऑगःट-16 7050.120 
08 स टबर-18 2691.210 7773.130 स टबर-16 6996.625 
09 ऑ ट बर-18 2818.885 8066.925 ऑ ट बर-16 7675.310 
10 नो हबर-18 2687.250 7865.315 नो हबर-16 6267.800 
11 डसबर-18 2663.780 8075.735 डसबर-16 5933.395 
12 जानेवार -19 -- -- जानेवार -17 6065.225 
13 फेॄुवार -19 -- -- फेॄुवार -17 6006.610 
14 माच-19 -- -- माच-17 5382.735 
 तसेच वर ल ूमाणे मनपाके या ू येक ूभागािनहाय मा हती संबंधीत ूभागा या सव स. सदःयांना दर म ह याला 
लेखी मा हती दे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं. 06      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पभाग बं. 06 ौीनगर भागात जमदाडे यांचे घर ते देशपांडे यां या घरा पयत 25 
वषापासुन पा याची पाईपलाईनच नाह  तसेच या भागात जनुी िचनीमातीची 4 इंचीची लाईन आहे ती वेळोवेळ  लॉक होत आहे 
यामुळे घाण पाणी रः यावर येऊन नागर कां या आरो यास धोका िनमाण होत आहे.  या बाबत नागर कांची वारंवार तबार आहे.  
सदरह ठकाणी ु 150 एमएम यासाची पाईप लाईन टाकणे आवँयक आहे तर  या अ यंत आवँयक आ ण तातड या कामावर ल 
लागणा-या खचास ह  ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- राजेश लआमीनारायण य नम                  अनुमोदक :- मसुद अहेमद खान 

राजेश य नम  ौी जमदाडे व ौी देशपांडे यां या घरासमो न गे या 25 वषापासुन पाईप लाईन  कायकार  
अिभयंता यांना ती ग ली कोठे आहे हे सांगावे. यासाठ  या ग लीत अमतृ योजनेत पा याची 
लाईन टाकावी.  

सभापती   राजेश य नम यां या वाडातील ौी जमदाडे यां या घरा या समोर या रः यावर अमतृ योजनेअतंगत 
पा याची लाईनची पहाणी कायकार  अिभयंता करावी. लहान लहान कामे वर त पुण क न दयावे. 

मो हनी येवनकर   14 या व  आयोगाचा िनधी कोण या िशषकावर खच कर याचे काय िनकष काय आहेत. हा िनधी 
यो य ूकारे खच झाला नाह  तर याची जबाबदार  ह  कोणाची आहे याची स वःतर मा हती 
सभागहृात दयावी. 

राजेश य नम  14 या व  आयोगाचा िनधीचा द पयोग केला जात आहेु . या पुव  एक धनादेश या आयोगा या 
िनधीतुन दलेला आहे अशी मा हती मा याकडे आहे.असे धनादेश देणे चुक आहे. या अिधका-याने 
हा िनधीचा धनादेश दला आहे या या बाबतचा वषय सभागहृाने ठेवून तो या यावर कायवाह  
कर यात यावी. रःता अनुदानात सु दा खच असाच खच केलेला आहे यास कोण जबाबदार आहे 
यां यावरह  कायवाह  करावी. 

आयु    घनकच-याचे सकंलन, वाहतुक, ूब या यावर आपण खच क  शकतो. वैय क शौचालय यावरह  
खच करता येतो व नागर  वनीकरण या िशषकावर खच करता येवू शकते. 
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मु यलेखा प र क   14 या व  आयोगा या िनधीतनु घन कच-यावर 11.82 ल  पये खच झालेला आहे, सामा जक 
वनीकरण या िशषकात  6.14 ल  खच कर यात आला आहे.लोनचे पेमट कर यासाठ  .12 
कोट चा िनधी खच केलेला आहे. आतापयत . 145.37 ल  एवढा खच झालेला आहे.  

अ दल शमीमु    आप याकडे कचरा संकलन कर याची एज सी फ स आहे, नालीतील गाळ काढ यासाठ  हा िनधी 
का खच कर यात आला. वेगळा िनधी का दे यात आला. 

उप आयु  ूशासन   पावसाळा पुव नाले सफाईचे काम कंपनी या ःकोपम ये येत नाह .  

अ दल शमीमु     14 या व  आयोगाचा िनधी पावसाळापुव नाले सफाईसाठ  टाक याची आवँयकता न हती. तो 
िनधी कसा काय दे यात आला आहे. मनपा िनधी मधुन याचे पेमेट करणे आवँयक होते. 
आजपयत ते पैसे टाकले होते काय याचा खुलासा करावा. . 60 ल ाचा िनधी दलेला आहे. नाले 
सफाई यो य प दतीने झालेली नाह . 14 या व  आयागोचा िनधी खच कर यासाठ  ःथायी 
सिमतीची कंवा सवसाधारण सभेची मा यता घेतली काय हे दाखवावे. सभागहृात फाईल 
माग व यात यावी.   

राजेश य नम  नाले सफाई साद क साहेबांनी यो य रतीने केलेली नाह  आताह  नाली म ये तसाच कचरा पडून 
आहे यामुळे यांना या वभागातनू बदली करावी. रोड मॅडचा िनधी सु दा इतरऽ वळ व यात आला 
आहे. ह  संिचका माग व यात यावी. 

फा क बदवेल   उ हाळा येत आहे यासाठ  काय उपाय योजना केली आहे न वन बोर, हात प प द ःत केले काय ु
यावष  पा याची टंचाई भासणार आहे. 

उप आयु  ूशासन   280 फुटापे ा जाःत आपण बोर मा  शकत नाह  आ ण 280 फुटापयत पाणी लागत नाह . बोर 
मारता येणार नाह त.बील / एमबी आ ह  280 पयतच फुटापयत बन वता येते  यावर एमबी 
रेकॉड तयार करता येणार नाह .  

सभापती   पावसाळयात पाणी टंचाई भासणार नाह  यासाठ  ूशासनाने उपाय योजना करावी.  स. सदःयांचा 
ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी 
पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.  

ठराव बं. 122     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पभाग बं. 06 ौीनगर भागात जमदाडे यांचे घर ते देशपांडे यां या घरा पयत 25 
वषापासुन पा याची पाईपलाईनच नाह  तसेच या भागात जनुी िचनीमातीची 4 इंचीची लाईन आहे ती वेळोवेळ  लॉक होत आहे 
यामुळे घाण पाणी रः यावर येऊन नागर कां या आरो यास धोका िनमाण होत आहे.  या बाबत नागर कांची वारंवार तबार आहे.  
सदरह ठकाणी ु 150 एमएम यासाची पाईप लाईन टाकणे आवँयक आहे तर  या अ यंत आवँयक आ ण तातड या कामावर ल 
लागणा-या खचास ह  ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार 
आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं. 07      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस 14 या व  आयोगातुन एकूण कती िनधी ूरा  झाला िनधी व  आयोगाचे 
िनकष काय होते तसेच ूा  िनधीपैक  खच कती झाला व िश लक कती याची स वःतर मा हती ूशासनाने स ागहृासमोर 
ठेवुन यावर चचा क न िनणय घे यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते. 
सुचक :- मो हनी वजय येवनकर                       अनुमोदक :- फा ख बदवेल 

अ. शमीम अ द लाु  महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय बं. टएफसी 8015/ू.ब.106/न व-4 मंऽालय 
मुंबई दनांक 03.08.2015 या शासन िनणयातील (II) (i) म ये मुलभुत अनुदानातुन कोणते कामे 
घेता येते तसेच सदर ल शासन िनणयातील (III) (आ) (2) नागर  ःथािनक ःवरा य संःथेने 
सवसाधारण सभे या ठरावा वये संबंधीत कामाची िशफारस केली असावी असा उ लेख आहेत. तसेच 
म ये महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 म ये आवँयक कत यांक रता अनुदानातुन 
ूा  िनिधतुन हाती यावयाचे कामे बाबत िनदश दे यात आलेले असुन सदर ल शासन िनणय 
अथवा मनपा अिधिनयमातील उ  तरतुद  म ये शहरातील नाले साफसफाई कर याचा कोठेह  
उ लेख कर यात आलेला नाह . 

ूशासनाने मे. अबचल इ ृाःश चर नांदेड या कंऽाटदाराने पावसाळया पुव नाले 
साफसफाई सालसन 2018-19 साठ  पुरवठा कर यात आले या पोकलेन 200, जेसीबी-80, व 
ट परचे पुरवठा के यामुळे संबंधीत कंऽाटारास देयक . 56,82,478/- हे शासनाने सालसन 2018-
19 या 14 या व  आयोगा या िनधीतुन अदाई केलेले आहे. 
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सदर मे. अबचल इ ृाःश चर नांदेड कंऽाटारास 14 या व  आयोगातुन वर ल र कम 

देता येते कंवा कसे या बाबत मु यलेखा प र क यांनी शासन िनणय द. 03.08.15 व महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 63 नुसार अिभूाय न देता फ  ःवा -या के यामुळे सव 
अिधका-यांनी सबंंधीत कंऽाटदारास देयक अदाई कर यास मा यता द याचे िस द झालेले आहे. 
क रता उ  शासन िनणय व महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचा उ लघंन करणा-या सव 
अिधका-यांवर िशःतभंग वषयक कायवाह  कर यास अथवा संबंधीत कंऽाटदारास चुक या प दतीन 
अदाई कर यात आले या देयके हे सव संबधीत अिधका-यां या पगारातुन कपात क न घेवुन मनपा 
फंडात जमा क न घे यास मा यता दे यात यावी. 

मो हनी येवनकर  ौी अ. शमीम यांनी जो द ःती ूःताव मांडला यास माझे अनमुोदन आहेु .   

सभापती ौी अ. शमीम यांनी जो द ःती ूःताव मांडला यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत ु
कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं. 123     ठराव 

 महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय बं. टएफसी 8015/ू.ब.106/न व-4 मंऽालय मुंबई दनांक 
03.08.2015 या शासन िनणयातील (II) (i) म ये मुलभुत अनुदानातुन कोणते कामे घेता येते तसेच सदर ल शासन िनणयातील 
(III) (आ) (2) नागर  ःथािनक ःवरा य संःथेने सवसाधारण सभे या ठरावा वये संबंधीत कामाची िशफारस केली असावी असा 
उ लेख आहेत. तसेच म ये महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 म ये आवँयक कत यांक रता अनुदानातुन ूा  
िनिधतनु हाती यावयाचे कामे बाबत िनदश दे यात आलेले असुन सदर ल शासन िनणय अथवा मनपा अिधिनयमातील उ  
तरतुद  म ये शहरातील नाले साफसफाई कर याचा कोठेह  उ लेख कर यात आलेला नाह . 

ूशासनाने मे. अबचल इ ृाःश चर नांदेड या कंऽाटदाराने पावसाळया पुव नाले साफसफाई सालसन 2018-19 साठ  
पुरवठा कर यात आले या पोकलेन 200, जेसीबी-80, व ट परचे पुरवठा के यामुळे संबंधीत कंऽाटारास देयक . 56,82,478/- 
हे शासनाने सालसन 2018-19 या 14 या व  आयोगा या िनधीतुन अदाई केलेले आहे. 

सदर मे. अबचल इ ृाःश चर नांदेड कंऽाटारास 14 या व  आयोगातुन वर ल र कम देता येते कंवा कसे या बाबत 
मु यलेखा प र क यांनी शासन िनणय द. 03.08.15 व महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 63 नसुार अिभूाय न 
देता फ  ःवा -या के यामुळे सव अिधका-यांनी संबंधीत कंऽाटदारास देयक अदाई कर यास मा यता द याचे िस द झालेले 
आहे. क रता उ  शासन िनणय व महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचा उ लंघन करणा-या सव अिधका-यांवर िशःतभंग 
वषयक कायवाह  कर यास अथवा संबधंीत कंऽाटदारास चुक या प दतीन अदाई कर यात आले या देयके हे सव सबंधीत 
अिधका-यां या पगारातुन कपात क न घेवुन मनपा फंडात जमा क न घे यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी 
वषय बं. 08      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका वाड वकास िनधी (ःवे छा िनधी) अतंगत या आथ क वषात कोण को ती कामे 
कर यात आली याची स वःतर मा हती सभागहृासमोर ठेव यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :-  अ. शमीम अ द लाु  साब         अनुमोदक :- अ. लतीफ अ. मजीद 

नगरसिचव    ूशासक य ट पणीूमाणे 33 सदःयां या कामाचे वक ऑडर दलेले आहे. 
सभापती    ःवे छा िनधीचे कामे ह  वेळेत केली पाह जे कारण आता माच ए ड येत आहे. 
कायकार  अिभयतंा सांबा व 33 सदःयांचे वक ऑडर दलेली आहे उवर त सदःयांचे कामे ह  िन वदा ूब येत आहेत यास 

वर त मा यता दे यात येईल. 
सभापती   ःवे छा िनधीचे कामे पेड ंग ठेव यात येवू नये. मागील सहा मह यापासुन मी पऽ दले आहे 

आतापयत कामास मा यता अूा  आहे. माच नतंर कामे रदद कर यात येतात ती कामे रदद होवू 
देणार नाह . .10 ल ाची कामे ू येक ूभागात काढली पाह जे.  

कायकार  अिभयतंा सांबा व सव कामे दोन दवसात पुण क न घे यात येईल. 
अ दल शमीमु     माच अखेर ये यासाठ  केवळ 1 मह याचा कालावधी िश लक आहे. ह  कामे कधी सु  होतील 

आ ण या कामे पुण कधी होतील. जानीवपुवक कामे थांब व यात येत आहेत. एक वष झाले आपण 
कामे का काढत नाह . 

कायकार  अिभयतंा सांबा व ड एसआर बदल झा यामुळे वेळ लागत आहे.   

अ दल शमीमु   डएसआर बदल झाला असेल तर एका फाईलला लावला हणजे सवाना लाग ुहोतो. आज या आज 
सव फाईल पुण क न यावे.  

अ दल रिशद/राजेश य नम फाईल कदम साहेबांकडे थांबत नाह  फाईल ह  दसु-या वभागात थांबत आहे. फाईल ह  द ता 
वभागात थांबत आहे. द ता वभाग बंद कर यात यावा. 
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आयु      द ता वभागात ःवे छा िनधी या फाईल आज या आज लीअर क न घे यात येतील.  

भानुिसंग रावत   ःवे छा िनधीची फाईल ह  द ता कमीट स जाणार नाह  असे आदेश िनगमीत करावे. आवँयक 
कामच आ ह  सागत आहोत ती कामे झाले पाह जे. 

अ दल शमीमु    ःवे छा िनधीचे पैसे गुतेदारास वर त मीळाले पाह जे यासाठ  ते पैसे  वेगळे खा यात जमा ठेवावे. 
ःवे छा िनधीचे काम कर यात गुतेदार तयार रहातील. 

आयु    या सदःयांने . 10 ल ा या चीठठ  दली आहे यांचे बल वेळेवर िमळणार नाह  यांनी िचठठ  
दली नाह  यांची बील वर त काढ यात येतील.  

कायकार  अिभयतंा सावजिनक बांधकाम वभाग यांचा अिभूाय 

नगरसेवक ःवे छा िनधी अतंगत ूःता वत कामांचा तपशील दनाकं 29.01.2019 पयतची ःथती खालील ूमाणे आहेत 

ूशासक य व आथ क मा यता 
ूा  कामे 

िन वदा काढ यात आलेली 
कामे 

िन वदा मंजुर कायारंभ आदेश दलेले कामे 

66 53 25 33 

सभापती या स. सदःयां या ःवे छा िनधीची कामे अ ाप िनघालेले नाह  अशा सव सदःयां या ःवे छा 
िनधी या कामाची िन वदा अतंीम कर यात यावी   

ठराव बं. 124     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका वाड वकास िनधी (ःवे छा िनधी) अतंगत िश लक असले या स. सदःयां या 
ूभागा या कामे ता काळ िन वदा काढन कायारंभ आदेश 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 वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं. 09      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत करबला कॄःतान व बारा इमाम म यार ग लीची संिचका गे या पाच-सहा 
म ह यापासुन ूाथिमक मा यता कर ता संिचका आता पयत झाली नाह  तर  ता काळ संिचका मा य करावी अ यथा र  करावी. 
सुचक :- अ दल शमीम अ द ला ु ु          अनुमोदक:- अ. लतीफ अ. मजीद 

कायकार  अिभयतंा सांबा व िभंतीचे बांधकाम कर याची संिचका ह  मालम ा वभागास पाठ वली असता यांनी यावर व क 
बोडाची मा यता घे यात यावी असे पृ ांकन केले आहे यामुळे तसा पऽ यवहार कर यात आला 
आहे. 

अ दल शमीमु    जाणीवपुवक कामे थाबं व यात येत आहेत आतापयत व क बोडाची मा यता घे यात आली नाह  
आताच घे याची का आवँयकता पडत आहे याचा खुलासा करावा.  आवार भींतीचे काम कर त 
आहोत. या ठकाणी इमारतीचे बांधकाम कर त नाह . काम रदद करावयाचे नस यास रदद करावे. 

सभापती   व क बोडाची मा यता घे यात आली नाह  यामुळे या नंतर ती मा यता घे यात येवू 
नये.कॄःथानचे काम आहे. ते वर त करावे. 

आयु    कॄःथानचे काम वर त सु  करावे यात वलंब होणार नाह  याची वभाग ूमुखांने काळजी यावी. 
वकऑडर देवून काम चालू करावे. 

फा क बदवेल   व क बोडाने आतापयत कधी आ ेप न द वला आहे काय हे सांगावे. आताच व क बोडाकडे का 
आपण गेलो आहे. पऽ यवहार कर याची गरज न हती. 

सभापती स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येते तसेच शहरातील इतरह  कॄःतान वकसीत कर या या 
कामांची िन वदा अतंीम क न ता काळ कामे कर यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी.   

ठराव बं. 125     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत करबला कॄःतान व बारा इमाम म यार ग लीची संिचका गे या पाच-सहा 
म ह यापासुन ूाथिमक मा यता दे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते.  शहरातील इतर ह  कॄःतान 
येथील िश लक असलेले कामे वर त 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 वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं. 10      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकाक ह ीत ूभाग बं. 10 मु य रः यापासुन ौी साहेबराव केरबाजी क याणकर यांचे 
घर ते ौी गणलोवर यां या घरा पयत सी.सी. रःता करणे आवँयक आहे क रता या कामावर ल लागणा-या खचास ह  ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- सौ. योती कशण क याणकर               अनुमोदक :- राज ुय नम 
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अ दल शमीमु    आप याकडे एक सहा यक आयु  होते यांचे िनधन झाले. यां या वारसास नौकर वर लवकरात 

लवकर यावे. इतरह  काह  कमचार  यांचे पा याचे नौकर वर घे याचा वषय असेल तर तो  
घे यात यावा. फाईल फ वू नये. 

सभापती    या कमचा-याचे िनधन झाले यां या पा यांना नौकर वर वर त घे यात यावे. 
सौ योती क याणकर मा या ूःताव असुन सदर या ूःतावा ूभाग बं. 10 झालेला असुन या ऐवजी ूभाग बमांक 01 

असा द ःती क न यास मा यता दे यात यावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावाु . 
सभापती स. सदःयांची सचु व यानुसार ूःतावात द ःती क न सदरचा ूःताव मंजरु कर यता येते व हा ु

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
ठराव बं. 126     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकाक ह ीत ूभाग बं. 01 मु य रः यापासुन ौी साहेबराव केरबाजी क याणकर यांचे 
घर ते ौी गणलोवर यां या घरा पयत सी.सी. रःता कर यासाठ  लागणा-या खचास ह  ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता 
देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ानंी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं. 11      अ पल                 दनांक 20.12.2018 
वाचा :-  मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 56(4) मधील तरतुद नुसार अ पल 

ूित, 
मा. सभापती, 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-4/9721/18 द. 11.10.2018 या आदेशा व द अ पल 

 अ पलाथ   ::  संभाजी माधवराव काःटेवाड जकात अिध क (कायालय अिध क) े.का. बं. 2 मनपा नांदेड 
 
 हे क , वर ल आदेशा व द खालील ूमाणे मा. सभापती महोदयांचे यायालयात अ पल सादर कर त आहे.  हे क , मी 
आप या कायालयात 24 वषा पासुन सेवेत िलपीक, व र  िलपीक, कायालय अिध क या पदावर काम केलेले असनु या यित र  
जकात िनर क, इमारत िनर क, ःथािनक संःथा कर िनर क अशा अनेक पदावर काम केलेले असुन आता पयत मला 
सोप व यात आलेली कामे त परतेने क न आप या काय◌ालयाकडून जकात वभागात जकात चोर  पकडून कायालयाकडून ब ीस 
ूा  केलेले आहे तसेच ःथािनक संःथा कर वभागात असतांना पथकाम ये काम क न अनारॉईड मोबाईल ब ीस ःव पात 
कायालयाकडून िमळ वलेला आहे व कत यात कधीह  िनंकाळजीपणा व कसुर केलेला नाह  व या बाबत कायालयाकडून कोणतीह  
नोट स दे यातआलेली नाह . 
 सावजिनक सु ट या काळात मु यालयात उप ःथतराह याचा आदेश न देताच दनांक 12.11.2016 ते 14.11.2016 या 
सावजिनक सु ट या काळात मु यालयाची चौकशी न करता व कस याह  ूकारची नोट स न देता कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/ केा.ब/1910/2016 दनांक 14.11.2016 रोजी महारा  नागर  सेवा (वतणूक) 1979 चा िनयम 8(1) अ वये 
िशःतभंगाची कायवाह  खालील दोषारोप लावून िनलंबीत कर यताआलेले आहे. 
जोडपऽ-1  1) कामात िनंकाळजीपणा करणे 

2) कत यात कसुर क न मह वाचे कायालयीन कामाचे वेळेस वनापरवानगी कायालय सोडणे. जोडपऽ-2 
अ वये ( वःताराने) ववरण ूमाणे. 

1- कामात िनंकाळजीपणा करणे :-  मला मा. आयु  साहेबांनी व र  िलपीक या पदाव न जकात अिध क या पदावर 
पदो नती देवुन कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-1/1087/16 दनांक 27.04.2016 अ वये ेऽीय कायालय-ब 
ःटेड यम मनपा नांदेड येथे कायालय अिध क या पदावर पदःथापना कर यात आली होती. 
 सदर आदेशानुसार सहा यक आयु  (ौी अ वनाश अटकोरे) यांनी मला कायालय अिधस क या पदावर ज ुक न घेवुन 
मरा. आयु  यां या आदेशाचे पालन न करता मा. आयु  यांनी दलेले कायालय अिध क या पदाचे काम न देता मला माझे 
पदाचे ह कापासुन वंचीत ठेवुन मा या पदापे ा किन  पदावर असलेले व र  िलपीक ौी जमील अहेमद यांना कायालय 
अिध काचे काम देवुन यांचे हाताखाली कर िनर काचे किन  पदाचे अपमानकारक व िनयमबा  काम दलेले होते.  असे 
असतांनाह  मी माझी पदाला याय िमळ यासाठ  मा. आयु  साहेब यां याकडे मागणी चालु ठेवुन सहा यक आयु  यांनी दलेले 
आदेशाचे पालन क न कर िनर काचे काम केलेले आहे या काळात मा या अिधन असलेले वसुली िलपीक ौी गाडे, ौी चामे व 
सोनसळे यांची वसुली चांगली अस यामुळे सदर काळात मला वसुली कमी कअस याबाबत कंवा कामात िनंकाळजीपणा के या 
बाबत कसलीह  नोट स कंवा अनुप ःथत अस याबाबत पऽ दे यात आलेले नाह  यामुळे मला लाव यातआलेला दोष चुक चा 
असुन चौकशी अिधकार  यांनी हा दोष अशंत: अस याचे चौकशी अहवाल द याचे सांिगतले आहे तो दोष र बातल कर यात यावा 
जे क  मा यावर अ याय कारक आहे. 



(21) 
 तसेच दोषारोप बं. 2 :- मधील अट बाबत मला िनलंबीत कर यात आले होते तो दोषारोप िस द होत नाह  असा 
चौकशी अहवाल चौकशी अिधकार  यांनी सादर केलेला अस यामुळे माझा िनलंबन काळा व कत यकाळ करणे आवँयक आहे असे 
असतांना देखील माझा िनलंबन कालावधी िनलबंन काळ क न मा यावर ठपका ठेवुन तसेच सावजिनक सु ट या कालावधीचा 
पगार कपात क न मा यावर अ याय केला आहे त हा माझा िनलंबन कालावधी हा कत यकाळ गहृ त धर यात यावा मा यावर 
ठेवलेला ठपका र बातल कर यता यावा तसेच सावजिनक सु ट  दनांक 12.11.2016 ते 13.11.2016 चा पगार दे यात यावा. 

वनंती 
 माझे अ पल मजंरु कर यात यावे सदर दोषारोप चौकशी अिधकार  यांनी चौकशीत लाव यात आलेला दोषारोपव िस द 
होत नस याचा अहवाल दला अस यामुळे दनाकं 14.11.16 ते 07.03.17 (114) दवसांचा िनलबंन काळ हा कत यकाळ गहृ त 
धर यता यावा व द. 12.11.16 ते 13.11.16 या सावजिनक सु ट या काळाची अनुप ःथती दे यात आलेली होती ती उप ःथती 
मा य क न याचा पगार देवून मा यावर ठेव यात आलेला ठपका र बातल ठर व यता यावा अशी वनंती आहे 

                                                                             अ पलाथ  
                                                                            ःवा र त/- 
                                                             संभाजी माधवराव काःटेवाड े.का.बं.2 मनपा नांदेड 

ूशासक य अहवाल 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ेऽीय कायालय बं. ब अशोकनगर येथे संबधंीत हे कायरत असतांना नोट बदं या 
काळात वसुली कामात िनंकाळजीपणा, कर वसुली कामात उप ःथत न राहणे तसेच उप ःथत पटावर ःवा र  क न अनुप ःथत 
रा ह यामुळे क.आ. बं. नावाशमनपा/ ेकाब/1910/16 दनांक 14.11.16 अ वये संबंधीतास िनलंबीत कर यात आले होते.  
तदनंतर का.आ. बं. नावाशमनपा/आःथा-4/16712/17 दनांक 08.03.17 अ वये संबधंीतास चौकशी या अिधन राहन कामावर ु
पुनःथा पत कर यात आले आहे. 
 यानुसार संबंधीता व द वभागीय चौकशी आरंभ व यात आलेली होती सदर या चौकशी अतंी चौकशी अिधका-यांनी 
दनांक 03.05.18 रोजी अहवाल सादर केलेला असुन सदर ल चौकशी अहवालानुसार दोषारोप बं. 01 हा अंशत: िस द होतो व 
दोषारोप बं. 02 िस द होत नाह  असा चौकशी अहवाल सादर केलेला आहे. 
 चौकशी अहवाला या अनुषंगाने संबंधीता व द ठेव यात आलेला दोषारोप बं. 01 हा अशंत: िस द होत अस यामुळे 
का.आ.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-4/9721/18 द. 11.10.18 अ वये संबधंीताची दनांक 14.11.16 ते 07.03.17 पयत 
(114) दवसाचा िनलंबन कालावधी हा िनलंबन काळ गहृ त धर यात आला तसेच महारा  नागर  सेवा (िशःत व अ पल) 1979 
चे िनयम 5(1) मधील तरतुद नसुार कामात िनंकाळजीपणा के याचा ठपका ठेव यात आलेला आहे. 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 56(4) नुसार कोण याह  अिधका-यास / कमचा-यास जबर शाःती 
लादलेली असेल, शाःती लादलेला आदेश कळव यापासुन एक मह या या आत या ूािधका-यानें शाःती लादली असेल या या 
िनकट व र  ूािधका-याकडे अ पल कर याची तरतुद आहे. 
 तथा प, संबंधीतास करकोळ ःव पाची शाःती लादलेली आहे तसेच संबंधीतांनी व र  ूािधकरणाकडे एक म ह या या 
आत अ पल केलेले नाह  यामुळे संबंधीतास लादलेली शाःती ह  करकोळ ःव पाची अस याने ती र  कंवा यात बदल करता 
येणार नाह . 
सभापती ौी संभाजी काःटेवाड यांनी का.आ.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-4/9721/18 द. 11.10.18 

अ वये दनांक 14.11.16 ते 07.03.17 पयत (114) दवसाचा िनलंबन कालावधी हा िनलंबन काळ 
गहृ त धर यात आला असुन सदरचा 114 दवसाचा िनलंबन कालावधी हा कत यकाळ धर या बाबत 
केलेली अ पल ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं. 127     ठराव 

ौी संभाजी माधवराव काःटेवाड, कायालय अिध क े.का.बं. 2 मनपा नांदेड यांनी कामत िनंकाळजीपणा के यामुळे 
संबंधीतास ूशासनाने  का.आ.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-4/9721/18 द. 11.10.18 अ वये दनांक 14.11.16 ते 07.03.17 
पयत (114) दवसाचा िनलंबन कालावधी हा िनलंबन काळ गहृ त धर यात आला असुन सदरचा 114 दवसाचा िनलबंन कालावधी 
हा कत यकाळ धर या बाबत केलेली अ पल ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
सभापती   आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सदरची सभा संप याचे जा हर कर यात येते. 
                               ःवा र त/-                                                                                                            ःवा र त/- 
          (स. अजीतपालिसंघ संधु)                                        (खान फा ख अली इलीयाज खान) 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.          ः थायी सिमती, मनपा नांदेड  



        


