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 द. ०२.०४.२०१६ रोजी दपार  ु ०१.०० वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे ूशास कय 
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  बयाणी ू वण बालाूसाद  
सभापती     उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे  स.सदःय, आयु  त ौी सुिशल खोडवेकर, मु  य लेखा प र क ौी 

आर.एस.कोलगणे, ू.उपआयु  ौी ू.मा.येवले, ू.उपआयु  ौी मुंढे, मु यलेखािधकार  ौी मो. साद क खान, 
लेखािधकार  ौी वसपतेु, मु  य वै कय अिधकार  डॉ. मो.आसीफ, कायकार  अिभयंता ौी िगर ष कदम, , 
कायकार  अिभयंता ौी सुमीव अधंारे, कायकार  अिभयंता बएसयुपी ौी ूकाश कांबळे व सव वभाग ूमुख, 
े ऽय अिधकार  यांचे ः वागत क न आज  या सभे या  कामकाजास सु वात कर यात येते.  

सभापती  आयु ,ौी सुशील खोडवेकर यांनी मा.मु यमंऽी ,महारा  रा य यांचे समोर नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या मलिनःसारण किातील (एस टपी) पा यावर ू बया क न ते पाणी पाईप लाईन दारे  परळ  
येथील थमल पावरला दे या या ूक पाचे यवःथीत सादर करण केले याब दल यांचे अिभनंदन कर यात 
येते, या ूक पामूळे महानगरपािलकेचा आिथक फायदा होणार आहे.आयु  साहेबानी या ूक पाची थोड यात 
मा हती ावी.  

आयु   परळ  येथील औंणीक वज ूक पास मनपा मलिनःसारण किातील पा यावर ू बया क न ते  पाणी दे याचा  
ूःताव आहे. परळ  येथील औंणीक वज ूक पास लागणारे पाणी जायकवाड  धर या या उज या काल या 
दारे  माजलगाव येथील ट पा ब. २ या धरणातून व परभणी येथील खडका येथे बांध यात आले या बंधा-
यांतून पुरवठा कर यात येतो.परंत ुमागील तीन चार वषापासुन पावसाळा कमी झा यामूळे या धरणात पा याचा 
ूवाह झाला नाह  धरणे पुण भरलेली नाह त, परळ  येथील औंणीक किास मागणीनुसार पाणी िमळत 
नस यामूळे पा या अभावी व ुत ूक प या णी बंद आहे.या ूक पाची १३२५ मॅगा हट वज िनिमतीची मता 
आहे. भारत सरकार या योजने अतंगत  आता ते २५० मॅगा हॅट ५०० मगॅा हॅटचे कर यात आलेले आहे. 
शासनाने या ूक पासाठ  २५ वषाकर ता .४० हजार कोट ची गुंवणूक केलेली असून  केवळ  पा या अभावी हा 
ूक प बंद पडलेला आहे. या ूक पातून रा याला लागणा-या वजेपैक  १५ ट के वज िनिमती होते, यामूळे या 
ूक पासाठ  पाणी कसे उपल द होईल याचा शासन वचार कर त आहे.    

   मी मागील मे म ह यात जपानला कायशाळेस जा यासाठ  मुंबईला गेलो होतो ते हा मलिनःसारण 
किातील पाणी दे याचे संदभात नगर वकास वभागाचे  ूधान सिचव, महाजनकोचे एम ड यांचेशी माझी चचा 
झाली होतील. यानंतर आएलएफएस स लागार कंपनीने पाहणी क न अहवाल दे याचे सांिगतले होते, 
आयएलएफस याक सलटंट कंपनीने पॉ झ ट ह भूिमका घेवून  या कामास इ टरेस दाखवून महानगरपािलके या 
एस टपीची पाहणी केली यांचेह  अिभनदन करावयास पा हजे.  

     म यंतर या काळात रा य शासनाचे उजामंऽी मा. ना. ौी चंिशेखर बावनकुळे यांनीह  मा याशी 
संपक साधला यांनी याबाबत आपले काय मत आहे अशी वचारणा केली होती त हा या  ूक पा बाबत रा य 
शासनाचा नगर वकास वभाग व महानगरपािलका नांदेड यां या सुचना वचारात घेण आवँयक अस याचे मी 
सांिगतले होते यांनंतर यांनी  महारा ाचे माजी मु यमंऽी व नांदेड ज हयाचे खासदार. ौी अशोकरावजी 
च हाण साहेबाशी चचा केली यांनीह  याूक  पाबाबत पॉझी ट ह भूिमक घेवनू ूक पास वरोध  नस याच े
सांिगतले. यामूळे खा.ौी अशोकरावजी च हाण  साहेबह  अिभनंदनास पाऽ आहे. शासनःतराव न मबुईचे त लानी 
क स.यांना फ ज बलट  रपोट दे यासाठ  सांग यात आले यानसुार त लानी क स.  यांनी जेएनएनयुआरएम 
योजने अतंगत टाक यात आले या सव भूिमगत गटार लाईनची ब ढार, एिलजपुर, अर वंदनगर,  
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  मालटेकड  व  िनयो जत सांगवी येथील १५एमएलड  या एस टपी किाची पाहणी क न ,स वःतर  अ यास 
क न फ ज बलट  रपोट तयार केला या अनुषंगाने ,महाजनको व नगर वकास वभागाचे ूधान संिचव 
यां याशी केली. यानंतर नगर वकास वभागा या ूधान सिचव सौ मिनषा हैसकर यांनी मला मुंबई या 
बैठक त या ूक पा संदभात  तमुचे काय मत आहे, अशी वचारणा क न  महानगरपािलकेचे अिभूाय घे याचे 
सांिगतले होते याूमाणे यांनी लेखीपऽ दले या अनुषंगाने ूशासनाने सवसाधारण सभेस ूःताव सादर 
केलेला आहे. महानगरपािलकेने  जेएनएनपयूआरएम िमशन अतंगत भूिमगत मलिनःसारण लाईन टाक यासाठ   
. ३५० कोट चा तसेच एिलचपुर वसरणी एस टपी अर वदनगर मालकटेकड   एस टपीकर ता  . १५६ कोट चा 
केलेला असून  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने ःवत: हःसा हणून १७ कोट  खच केलेले 
आहे.मा.मु यमंऽी यांचे असे हणणे होते क , जेएनएनयुआरएम अतंगत तरोडा व िसडको भागाकर ता होत 
असले या मलिनःसारण योजने या कामाकर ता महानगरपािलकेस आपला ःवत: वाटा हणून जे .३९ भरावे 
लागणार आहे. ते  ३९ कोट  १४ या व  आयोगा या िनधीतून भर याची परवानगी दे यात येइल तसेच अटल 
अमतृ योजने अतंगत  वशेष ५० कोट  मंजुर क न ती डायरे ट महाजनकोला या ूक पासाठ   दे यात येईल 
परंतु आ ह  या ूःतावास वरोधी दशवून महानगरपािलकेने अगोदरच मलिनःसारण योजनेवर खच केलेला 
अस यामूळे तसे न करता ५० कोट चे वशेष अनुदान महानगरपािलकेस दे यात यावे अशी वनंती केली असता 
ह  बाब मा. मु यमंऽी महोदयानी त वत: मा य केली. तसेच  महाजनकोने महानगरपािलकेस पा याचे जे देणे 
अपे त आहे. हणजे  एःट मेट कॉःट ूमाणे ३० एमएलड  कर ता ९ कोट , ४० एमएलड  कर ता, १२ कोट  
६० एमएलड  कर ता, १५ कोट  दरवष  देवून  महानगरपािलकेकडून पाणी वकत यावे. व या योजने या वाष क 
व देखभाल द ःतीकरु ता जसजशी खचात वाढ होईल याूकाणे रेशीयो इ डे स दराने  पा याची कंमत दे यात 
यावी, मा.मु यमऽंी महोदयानी यानंी दो ह  गो ीस व  िनयो जत पाणी ूक पास त व:त मा यता दलेली आहे, 
नादेड वाघाळा शहर महानगरपािलका व महाजनेकोचा ूक प हा पथदश  ूक प अस यामूळे  रा यातील इतर 
महानगरपािलका ंकर ता  गाईडलाइन हावा हणून शासनाचे वतीने एक सेिमनार आयो जत कर यात यावे. या 
सेमनीनार  म ये शासनाचे सबंिधत वभागाचे सिचव, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे पदािधकार , 
आयु , महाजनकोचे अिधकार , यां या माफत या ूक पाची अमलबजावणी होणार आहे अशा जपान, साऊःथ 
कोर याचे ूितिनधी यांना िनमंऽीत कर याचा सुचना मु यमंऽी महोदयानी केले या आहेत. यांनतर रा यां या  
कॅ बनेट म ये हा ूःताव अूू हला येईल. महाजनको, महारा  शासन, महानगरपािलका,कि शासन यां या 
माफत हा ूक प सु  कर यात यावा  असा वचार समोर आला होतो परंतु मा.मु यमऽी महोदयानी 
महानगरपािलकेकडून कुठन पैसा येइल ू पैँयाची  शा ती नस यामूळे यास वरोध क न पीपीपी त वावर करावा  
असे सुच वलेले आहे. तसेच औरंगबाद महागनरापािलका व इतरह  महानगरपािलकांनी अशा ूकारचा ूःताव 
तयार क न  ू बया केलेले मलिनःसासरणचे पाणी इ डःश यल ए रयाला ावे  या सुचना  अमतृ योजने या 
गाइड लाईन दे यात या यात असे सुच वलेले आहे. मा. मु यमंऽी महोदयांनी वेळेत वेळ काढनू  ४० िमिनटे वेळ 
देवून  महानगरपािलकेस  ए ूिसएट  केलेले आहे. 

   नागपुर महानगरपािलकेने जेएनएनयुआरएम योजने अतंगत मलिनःसारण योजनेतील  आपला वाटा न 
भरता तो महाजनकोने भरलेला आहे. कारण महाजनकोने आप या सोई या ीकोनातून मलिनःसारण 
योजनेची, एस टपीची कामे केलेली आहे, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने आपला ःवत: हःसा अगोदरच 
खच केलेला अस यामूळे नागपुर महानगरपािलके या धत वर महाजनकोशी आपणास करार करता येणार नाह . 
व यायोजने अतंगत  शासनाकडून िमळणारे वशेष  अनुदान महाजनकोला देता येणार नाह .  

   हा ूक प मराठवाडया या  वकासाची चालणा देणारा आहे. महानगरपािलकेने न याने सव बाबी 
तपासून नागर काचे कने शनचा साई ह यावा मलिनःसारण लाईन टाक याचा जो काह   रा हलेला आहे तो  
गॅप भ न काढावा  अशाह  सुचना कर यात आले या आहेत. महानगरपािलकेची जबाबदार  वाढलेली आहे ती 
जबाबदार  आ ह  आनंदाने ःवकार त आहोत आिथक या व औ ोिगक वकासाला चालणा  देणारा हा ूक प 
आहे. ध यवाद  

फा ख हसने ु   जू या नांदेड शहरातील ३००-४०० मॉप असले या नागर कांनी पाणी पुरवठया या ू ाव न पाणी पुरवठा 
वभागातील अिभयं यांना डांबून ठेवले होते, यानंा नागर कांनी वनाकारण मारहान केली असती तर या घटनेस 
कोण जबाबदार होते. अिधकार  व कमचा-यांना संर ण देणे हे आयु ाचा  
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  फज आहे.  आयु ांनी  महानगरपािलकेतील कमचा-यांना संर ण ावे. यांनी अिभयं यांना डांबून ठेवले 
यां या व द कायवाह  कर यात यावी.  

आयु   या घडले या घटनेचा सभागहृ यो य तो िनणय घेईल  मी या घडले या घटनेचा य शा िनषेध करतो, 
अिभयं यांना डाबंून ठेवले अस याची बाब मला संबिधत वभागाचे अिधका-यांनी सांिगतलेली  नाह .मी ौी 
येवले,ौी अधंारे यांना ५-५ वेळेस मोबाईलवर संपक साध याचा ूय  केला परंतु यां याशी कॉन ट होवू शकला 
नाह . घटने या ठकाणी जळपास ३००-४०० नागर कांचा मॉप जमा झाला होता याम ये अ यापे ा जाःत 
नागर क दा  पवुन आलेले होते ते जातीय िशवीगाळह  कर त होते.या जमावात आजी माजी नगरसेवक सु दा 
होते.  मला जे हा ह  घटना समजली त हा मी ता काळ तेथे पोहोचलो होतो हा जमाव मा यावरह  चाल क न 
आला होता मी प र ःथती  शांत कर याचा ूय  न परंतु मा या बरोबर माझी प ी अस यामूळे मला तेथे जाःत 
वेळ थांबता आले नाह . लातूर शहरात आज पा याची िभषण टंचाई आहे यास आयु  कारणीभूत समजनू 
आयु   जेल म ये असावयास  पा हजे होते. लोकूितिनधीच या नागर कांना आपण असे का केले हे 
वचारावयास पा हजे, मला वेळ च क पणा दली असती तर मी या ठकाणी राऽभर थांबलो असतो 
महानगरपािलके या अिभयं यांनी मला काह च सांिगतलेले नाह . ौी अधंारे साहेबांनी जी काह  घटना घडली 
याची मा हती  सभागहृास ावी, 

का.अिभयंता पाणी पुरवठा   घटने या ःथळ  उप ःथत असले या नागर कांनी आ हाला फोन क न दलेला नाह .   
फा ख हसेन ु   ौी अधंारे, ौी रफतु ला, ौी ड गरे, ौी येवले यांना राऽी १.०० वाजे पयत डांबून ठेवले होते. यांना ध काबु क  

केली, या घटनेला हंद मुःलीमू  असा जातीय रंग दे यात येत आहे. 
 आयु    मला दसु-या दवशी ौी रफतु ला यांना डांबून ठेव याची घटना समजली, या लोकांनी हे कृ य केलेले ते 

धांदात खोटे बोलणारे लोक आहेत. 
संजय मोरे   जी काह  घटना घडली यावर आपली काय भूिमका आहे. 
आयु    ूशासनाची काय भूिमका राहणार आहे. लोकूितिनधीनी ूशासनास सहकाय करावयास पा हजे. 
उमेशिसंह च हाण   कोण याह  प ाचा नगरसेवक असे चुक चे काम काम कर त असेल तर  आ ह  यांचा ह  ःथायी सिमतीची 

सभा  िनषेध करते हे इितवृ ात  म ये घे यात यावे. ूशासन कोणतेह  सावजिनक काम कर त असतांना 
तां ऽक बाबीचा वचार क न काम कर त असते परंतु नागर क याचे मना ूमाणे काम कर यास सांगनू काम 
कर यास भाग पाड त असेल तर ते बेकायदेिशर आहे. 

आयु   एका पाईप लाईनव न काह  भागात पाणी पुरवठा होता होता तर काह  भागात पाणी पुरवठा होत न हता 
यामूळे या पाईप लाईनला लेट बसवनू पाणी पुरवठा सुरळ त कर यात आला होता परंतु एका माजी 
नगरसेवकांनी बस व यात आलेली लेट काढावयास लावली, अिधका-यांनी घटनेची मा हती वेळ च दली असतील 
तर मी राऽीच पोिलस अिध क, ज हािधकार  यांना घेवून जावून अिभयं याची सुटका केली असती. परंतु 
अिधका-यांनी मा यावर व ास ठेवला नाह  कदािचत असेह  असू शकते क  नागर कांनी अिधका-यांना मला 
फोन क  दला नसेल  

फा ख हसेन ु   ौी रफतु ला हे मुःलीम असनू ते मुःलीम नगरसेवकाचे ऐकतात हणूनच यांना डांबून ठेव यात आले पंरतु ौी 
रफतु ला हे पाणी पुरवठयाची  खुप चांगली कामे कर त आहेत ते जातीयते या भावनेने काम कर त नाह .  
नागर कांना डयुट वर असले या अिधका-यांना कमचा-यांना ध काबु क  कर याचा अिधकार आहे काय  

आयु   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत ३९ ट के मुःलीम कमचार  असून ते हंद मुःलीम ु ,एस.सी वः यात काम 
करतात महागरपािलकेतील कमचार  हे से युलर असून ते जातीपातीचा वचार न करता आयु तांनी दले या 
आदेशाूमाणे आपली कामे पार पाडतात, नांदेड शहरातील लोकसं याचा वचार केला तर ४० ट के नागर क 
जनरल असून ६० ट के नागर क हे अनुसुिचत जाती, िशख, व इतर मागासवग य आहे.रा यातील इतर 
शहरापे ा नांदेड शहर हे से युलर शहर आहे.  

उमेशिसंह च हाण   शहरात पा याची टंचाई िनमाण होवू नये हणून आयु ांनी व पाणी पुरवठा वभागातील    अिधका-यांनी 
कमचा-यांनी खरोखरच २०-२० तास काम केलेले आहे ह  बाब कौतुकाःपद आहे असे असतांनाह  अशा िनंदणीय 
घटना घडत असतील तर याचंा आ ह  िनषेध करतो. नागर कांचा मोठा मॉप असतांनाह  आयु  साहेबांनी 
साहस क न  घटनाःथळ  भेट दली व  नागर कांना कंशोल केले प रःथीती शांत केली. आजी माजी 
नगरसेवक,कोण याह  प ाचे राज कय य ,सामा जक कायकत अशा जातीवाद  राजकारण क न  िनदिनय 
ूकार कर त असेल तर याचा ःथायी सिमती जा हर िनषेध करते. या म ये याचंा सहभाग आहे यांचे व द  
३५३ चा गु हा न द व यात यावा अशी आमची मागणी आहे. 
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आयु     महानगरपािलकेचे अिधकार  कमचार  राऽ दवस कामे करतात असे असतांनाह  यांना डांबून ठेव यात येत 
आहे.मा या अिधका-यांना सुचना आहे क . शहरातील नागर कांना यःथीत पाणी पुरवठा कर त आहोत ृसव 
अ यावँयक नागर  सु वधा देत आहोत सव कामे सुरळ त चाल ूआहेत यामूळे ५.४५ नतंर आपले मोबाइल बंद 
ठेवावे. कोण याह  नगरसेवकाचा  मोबाईल उचलू नये. संबंिधतांना आयु ांकडे लेखी तबार कर यास सांगावे, 
सवानी सकाळ  वेळेवर १०.४५ वा.कायालयात येवून सायं.५.४५ वा.कायालय बदं क न घर  जावे. वनाकारण 
५.४५ वाजे नंतर कायालयात बसून ग पा क  नये. मी अकाय म अस यामूळे मा याकडून कायालयीन वेळात 
संिचका िनकाली िनघत नस यामूळे मी दररोज कायालयात  राऽी १०-११ वाजे पयत बसून सव वभागाकडून 
आले या सव संिचका याच दवशी िनकाली काढतो.हे आयु  क ात ठेव यात आले या इनवड आवुटवड 
र जःटर व न दसून येईल. डआरड चे, बएसयुपीचे, ःव छ महारा  अिभयानाचे चेक हे एका तासात दे यात 
येतात. मा या कायालयात झीरो फाईल टे डसी आहे रा यातील कोण याच महानगरपािलकेत झीरो फाईल 
टे डसी नाह .महारा ात ,भारतात काय बदल झालेला आहे याचाह  वचार करावयास पा हजे.  

सभापती   शहरात पाणी टंचाई िनमाण होवू नये हणून ूशासनाने राऽ दवस कामे क न पा याचे चांगले िनयोजन केलेले 
आहे. सव कामे यवःथीत चालू असतांना अशा घटना घडत असतील या यो य नाह . कमचा-याना डांबून 
ठेवणे ह  चांगली बाब नाह  कमचा-यांना  डांबनू ठेव याची जी  घटना घडली याचा आ ह  जा हर िनषेध 
करतो.  आयु ांनी शहराला  जनू पयत पाणी पुरवठा कर याचे िनयोजन केले याब दल आयु ाचे मी वशेष 
अिभनंदन करते.           

ठराव बं.०१      ठराव 
    ौी सुशील खोडवेकर, आयु , महानगरपािलका नांदेड यांनी, मा.मु यमंऽी, महारा  रा य यां याकडे नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या तीन  मलिनःसारण किातील (एस टपी) पा यावर ू बया क न ते पाणी पाईप लाईन दारे परळ  येथील औंणीक वज 
ूक पास दे याचे योजनेचे सादर करण अ यंत चांग या ूकारे के या ब दल यांचे ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते अिभनंदन 
करते.   
वषय बं. ०१ 

 दनांक २२.०२.२०१६ अथसंक पीय वशेष सभा, दनांक ०५.०३.२०१६ सकाळ  ११.३० वाजता अथसंक पीय व १२.३० वाजता 
िनयमीत मागील झाले या सभे इितवृ  कायम करणे बाबत. 
सभापती   मागील सभेचे इितवतृ कायम कर यात येते. 
ठराव बं. ०२      ठराव 

 दनांक २२.०२.२०१६ अथसंक पीय वशेष सभा, दनांक ०५.०३.२०१६ सकाळ  ११.३० वाजता अथसंक पीय व १२.३० वाजता 
िनयमीत मागील झाले या सभे इितवृ  ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते कायम कर यास मा यता दे यात येते. 
वषय बं. ०२ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा दनांक २५.०१.२०१६ ते २१ माच २०१६ पयत दैिनक जमा बाजचुा सा ा हक मु यलेखा 
प र क यांनी केले या लेखा प र ण अहवाला या छायांक त ूती सादर कर यात येत असुन याची न द घेणे बाबत. 
सभापती   लेखा प र ण अहवालाची न द घे यात येते. 
ठराव बं. ०३      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा दनांक २५.०१.२०१६ ते २१ माच २०१६ पयत दैिनक जमा बाजचुा सा ा हक मु यलेखा 
प र क यांनी केले या लेखा प र ण अहवाला या छायांक त ूती दे यात आली असुन याची न द ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते घेते. 
वषय बं. ०३ 

 उपआयु  ःव छ महारा  अिभयान यांचे पऽ बं. ःवमअ/१६८५९/१६ दनांक १९ माच २०१६ नुसार आज पयत झालेली कायवाह  
खालील ूमाणे आहेत याची न द घेणे बाबत. 
१) एकूण वैय क शौचालय बांधकामासाठ  ूा  अज     ५०७३ 
२) वैय क शौचालय बांधकामाचे तपासणी व मा यता (अभयं या दारे)   २५८४ 

३) नाकारले या अजाची सं या       २४८९ 
४) एकूण कायारंभ आदेश दले याची सं या      ८३० 
५) कि शासना या संकेतःथळावर अपलोड केले या फामची सं या   ३५७० 
६) वैय क शौचालयाचे बांधकाम ूगतीपथावर      ७२६ 
७) एकूण ूा  अनुदान        २.०९  कोट  

८) वैय क शौचालयाचे बांधकामावर झालेला एकूण खच (कंऽाटदारा माफत)  ३६.०२ पये ल  
 



(५) 
 

९) वैय य शौचालयाचे बांधकाम ९०% पुण झाले यांची सं या    ६५७ 

 वैय क शौचालयाचे बांधकाम करणेसाठ  कायारंभ आदेश दे याची ू बया चालु असून याूमाणे कामे होतील याूमाणे 
कंऽाटदारांना देयक अदाई कर यात येत आहेत.  माच-२०१६ अखेर २५०० वैय क शौचालयाचे बाधंकाम कर याचे उ  ठर वलेले आहे. 
वनय गुरम   मा या ूभागातील  ५८ नागर कांनी  वैय क शौचालयाचे बाधंकाम कर यासाठ  वनंती केली 

होती यापैक  फ  २० अजाना मा यता दे यात. 
आयु  नागर कांनी वैय क शौचालयाचे बांधकामासाठ  अजासोबत यां या नांवाचे  एमएसईबीचे  बल, 

महागरपािलके या मालम ा कराची पावती कंवा जागे या मालक  ह काचा पुरावा जोडणे आवँयक आहे.  
उमेशिसंह च हाण  रे वे पटट या पिलकड ल भागात गु दारा बोडा या मालक ची जागा असून या जागेवर नागर क राहतात 

गु दारा बोड गु दारा या जागेत वैय क शौचालयाचे बांधकाम कर यासाठ  परवानगी देणार नाह .   

संजय मोरे  नागर कांना मालक  ह काचा पुरावा दे यासाठ  अभय योजना जा हर कर यात यावी. 
आयु  अभय योजनेचा ूःताव पुढ ल सभेत ठेव यात येईल.  

सभापती   ःव छ महारा  अिभयान अतंगत कर यात आलेली कायवाह ची न द घे यात येते. 
ठराव बं. ४ 

ःव छ महारा  अिभयान झालेली कायवाह  खालील ूमाणे आहेत  
१) एकूण वैय क शौचालय बांधकामासाठ  ूा  अज     ५०७३ 
२) वैय क शौचालय बांधकामाचे तपासणी व मा यता (अभयं या दारे)   २५८४ 

३) नाकारले या अजाची सं या       २४८९ 
४) एकूण कायारंभ आदेश दले याची सं या      ८३० 
५) कि शासना या संकेतःथळावर अपलोड केले या फामची सं या   ३५७० 
६) वैय क शौचालयाचे बांधकाम ूगतीपथावर      ७२६ 
७) एकूण ूा  अनुदान        २.०९  कोट  

८) वैय क शौचालयाचे बांधकामावर झालेला एकूण खच (कंऽाटदारा माफत)  ३६.०२ पये ल  

९) वैय य शौचालयाचे बांधकाम ९०% पुण झाले यांची सं या    ६५७ 

 वैय क शौचालयाचे बांधकाम करणेसाठ  कायारंभ आदेश दे याची ू बया चालु असून याूमाणे कामे होतील याूमाणे 
कंऽाटदारांना देयक अदाई कर यात येत आहेत.  माच-२०१६ अखेर २५०० वैय क शौचालयाचे बांधकाम कर याचे उ  ठर वलेले आहे याची 
न द ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते घेते. 
वषय बं. ०४ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने पा रत  

 केलेला ठराव बं. २२५ वखंड त करणेबाबत 

महारा  शासन 

नगर वकास वभाग 

शासन िनणय बमांक : नावाशमपा-२०१६/ू.ब.५६/न प-२४ 

मंऽालय मुंबई-३२ 

दनांक : १० माच २०१६ 
 

वाचा : १) शासन िनणय बं. सक ण-२०१४/ू.ब.६५/न व-१६, द. २५.०८.२०१४ 

      २) आयु , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यांचे पऽ बं. नावाशमनपा/साबां व/१५८६९ द. ०३.०३.२०१६ 
 

ूःतावना:- 
 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ेऽातील ूाथिमक सोयी सु वधां या वकास कामासाठ  सदंभ बं. १ या शासन िनणया दारे 
वशेष अनुदान मंजरु केले आहे.  हे अनुदान या वकास कामांवर खच करावयाचे आहे ती कामे व या कामासंाठ ची काया वयीन यंऽणा 
शासन िनणयासोबत या प रिश ाम ये िन त क न दली आहे.  यानुसार `` जनुा कौठा गाव ते २०० फुट रःता व नालीचे बाधंकाम करणे 
`` या कामासाठ  . ३००.०० ल ची िनधी मंजरू कर यात आला असून यासाठ ची काया वयीन यंऽणा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
अशी ठरवून दे यात आली आहे.  यानुसार नांदेड वाघाळा महानगरपािलकेने िन वदा ू बया पूण क न अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजरु चा 
ूःताव ःथायी सिमती समोर द. २१.०१.२०१६ रोजी सादर केला होता. 
 
 
 
 
 



(६) 
 परंतु, महानगरपािलका अिधिनयमातील ूा  अिधकारानुसार ःथायी सिमती नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड यांनी ठराव 
बं. २२५ दनांक १५.०२.२०१६ अ वये उ  नमुद कामा या मंजरु चा ूःताव `` भसूंपादनाक रता िनधीची तरतूद, तां ऽक बाबींची पूतता क रता 
बराच कालावधी लागू शकतो `` या कारणाःतव सवानुमते र  केला व याऐवजी या िनधीतून शहरातील इतर आवँयक अशा कामाचा 
ूःताव व हत मुदतीत मा. वभागीय आयु  औरंगाबाद यां या ूशासक य मा यतेसाठ  पाठ व यास मा यता द याचा ठराव मंजरु केला 
आहे. 
 सदरचा ठराव हा महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. संक ण-२०१४/ू.ब.६५/न व-१६ दनांक २५ ऑगःट २०१४ 
व ूशासना या ूःतावाशी वसंगत अस यामुळे सदरचा ठराव बं. २२५ दनांक १५.०२.२०१६, महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 
४५१ नुसार वखडं त कर याची बाब शासना या वचाराधीन होती व या अनुषंगाने शासन आता खालील ूमाणे िनणय घेत आहे. 
शासन िनणय: 
 ःथायी सिमती नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यांनी ठराव बं. २२५, दनांक १५.०२.२०१६ अ वये महारा  शासन िनणय 
बमांक संक ण-२०१४/ू.ब.२०१४/न व-१६, दनांक २५ ऑगःट २०१४ या शासन िनणया वये मंजरू केले या `` जनुा कौठा गाव ते २०० फुट 
रःता व नालीचे बांधकाम करणे ``  या कामासाठ  . ३००,०० ल  इतका िनधी सदर काम र  क न शहरातील अ य कामांसाठ  वळ व यात 
आ याने तो उपरो  नमूद संदभ य बं. १ येथील दनांक २५.०८.२०१४ या शासन िनणयामधील तरतुद शी व ूशासना या ूःतावाशी वसंगत 
अस यामुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सदरचा ठराव बमांक २२५, दनांक १५.०२.२०१६ हा महारा  महानगरकपािलका 
अिधिनयमातील कलम ४५१ (१) मधील तरतुद  वचारात घेता वखंड त कर यासाठ  ूथमत: ३० दवसां या कालावधीसाठ  िनलं बत कर यात 
येत आहे. 
 महारा ाचे रा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने,   

ःवा र त/- 
(सुधाकर ा. बोबडे) 

उप सिचव, महारा  शासन, 
       याची न द घेणे बाबत 

संजय मोरे ः थायी सिमतीने द. 15 फेॄुवार  2016 रोजी पार त केलेला ठराव बं.225 शासनाने द.10 माच 2016  या 
शासन िनणया  दारे िनलं बत केलेला आहे.  याअनुषंगाने महारां श महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 
451 व द. 23 फेॄुवार  2016 चा शासन िनणयानूसार आ  हांला अिभवेदन कर  याचा अिधकार आहे, ते 
आ  हांला करावयाचे आहे. 

उमेश च हाण द. 10 माच 2016 रोजी  या शासन िनणयात ठराव बं.225 हा दनांक २५ ऑगःट २०१४ शासन िनणयामधील 
तरतूद शी व ूशासना  या ूः तावाशी वसंगत अस  यामुळे िनलं बत कर  यात येत आहे, असे नमूद केले आहे. 
परंतू द. 25 ऑगः ट 2014 शासन िनणयानसूार .3 कोट  `` जनेु कौठा गाव ते 200 फुट रः ता व नालीचे 
बांधकाम करणे` या कामासाठ  मंजरु कर  यात आले. या िनधी मंजरु पुव  शासनाने सदर ल रः  याची 
आवँ यकता कंवा रः ता अ ःत  वात आहे कंवा नाह ,  या ठकाणी रः ता करावयाचा आहे ती जागा 
महापािलके  या मालक ची आहे क  खाजगी मालक ची आहे, याची खातरजमा ःथािनक ूशासनाकडुन करणे 
आवँ यक होते, ती केलेली नाह . तसेच 100 ट  के खाजगी मालक  असले  या जागेतून रः ता करावयाचा 
अस  यास  याचे भूसंपादन करावे लागेल क  कसे, भूसंपादन करावे लाग  यास  याकर ता  या िनधीची तरतूद 
असे कोण  याह  ूकारचे ः पं ट िनदश शासनाने दलेले नाह त.  यानंतर महापािलका ूशासनाने ह  शासनाने 
िनधी मंजरू केलेला आहे, व १०० ट के खाजगी मालम े मधुन जाणारा न वन रःता असुन या बाबत 
भूसंपादनची रतसर कोणतीह  ू बया न करता ूशासक य मा  यता घेऊन िन वदा ू बया अिंतम केली व दर 
मा  यतेकर ता सदर  या रः  याचा िन वदा मंजरु चा ूः ताव ः थायी सिमतीपुढे मा  यतेकर ता ठेवला. द. 25 
ऑगः ट 2014  या शासन िन णयात मंजरु िनधी माच 2016 पुव  खच करणे बंधनकारक होते.  तसेच  2 (ब) 
म  ये ः पं ट नमूद आहे क , ``कामाम  ये बदल करावयाचे अिधकार वभागीय आयु  तां  या अ  य तेखालील 
सिमतीस राहतील. माऽ कोण  याह  प र ःथतीत खचा  या र  कमे  या मयादेतच बदल करावा.``  याूमाणेच 
आ  ह  ठराव पार त केला होता.  सदर ल रः या क रता मंजरु िनधीतील एकह  पैसा खच झालेला नाह .  यामुळे 
उपरो  त शासन िनणयाूमाणे कामात बदल करता येऊ शकतो, असे आमचे आजह  ठाम मत आहे. याह  पुढे 
जाऊन शासनाने व महापािलका ूशासनाने महारां श ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम 1966, महारां श 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 व Right to fair Coanpensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and 

Resetlment Act 2013 चे ूकरण 2 चे कलम 4 पोटकलम 1 ूमाणे राः त ू बयेचा अवलंब न करता, ूः ताव 
ः थायी सिमतीसमोर सादर केला, असे माझे ः पं ट मत आहे.  हणून ः थायी सिमतीने पार त केलेला ठराव हा 
िनयमानसूार व कायदेशीर आहे. शासनाने ः थायी सिमतीचा ठराव बं.225 वखंड त क  नये. 

 
 
 



 

(७) 
 

तसेच यापुढे शासनाने महानगरपािलका अतंगत एखादया वकास कामास िनधी मंजरु कर  यापुव  महापािलका 
ूशासनाकडून तां ऽक बाबींची मा हती  यावी, अशीह  या सभागहृाची भावना आहे. ती शासनास कळ व  यात 
यावी.              

सौ.अ नेवार शासनाचा वशेष िनधी परत जाऊ नये कारण द.25 ऑगः ट 2014  या शासन िनणयानूसार मजंरु कर  यात 
आलेला िनधी माच 2016 पुव  खच करावा, असे नमूद होते.  हणून भूसंपादनाची रतसर ू बया अवलंबवुन 
 यातील तां ऽक अडचणींची पुतता कर यास बराच कालावधी लाग ूशकला असता.  हणून  या कामाऐवजी इतर 
आवँ यक कामे ूः ता वत क न मा. वभागीय आयु  त यांचे ूशासक य मा  यतेकर ता वह त मु तीत ूशासनाने 
पाठवावा, असेह  ठरावात  हटलेले आहे. यात उपरो  त नमूद केले  या शासन िनणयातील तरतदू शी वसंगती 
नाह . परंतू ूशासनाने असे न करता, कायदयाने  यांना ूा  त अिधकारात ठराव वखंड त करणे कर ता िशफारस 
केला. वः तु ःथतीत ः थायी सिमतीसमोर वषय चचला आ  यानतंरह  ूशासनाने कोणता मु ा द. 25 ऑगः ट 
2014  या शासन िनणयातील तरतूद शी वसंगत आहे, असे ः पं ट नमूद न करता, ूः ताव वखंडनाकर ता 
शासनाकडे पाठ वला आ ण शासनाने ह  तो िनलं बत केला, हे अनुिचत वाटत आहे. शहरातील वकास 
कामाकर ता आलेला शासन िनधी Clear Title असले  या ठकाणी वापर  यात यावा  हणूनच आ  ह  असा ठराव बं. 
225 पार त केला होता. उदया चालून तां ऽक अडचणीम  ये अडकून हे काम होऊ शकल नाह  तर शासनाचा 
वशेष िनधीह  परत जाईल आ ण गु  तेदार महापािलके  या मानगुट वर बसेल क  कायारंभ आदेश द  यावर काम 
बंद का केल,  हणून माझी नुकसान भरपाई दया. तसेच सदरचा रः ता 100 ट  के खाजगी मालम  तेतून जाणारा 
अस  यामुळे बािधत मालत  ता धारकांना रेड रेकनर नूसार दयावा लागणारा कोटयावधी पयाचा मावेजा याबाबत 
शासनाने कोणतीह  तरतूद अथवा ः पं ट िनदश दलेले नाह त. तसेच महानगरपािलका एवढया कोटयावधी 
पयाचा मावेजा देऊ शकेल, अशा प र ःथतीत अ जबात नाह ये.  यामुळे ःथायी सिमतीने महापािलकेचे पयायाने 
जनतेचे हत ल ात घेता ठराव बं.  २२५ पार त केलेला आहे.  

उमेश च हाण अगोदर स.सदः यांनी उ  लेख के  याूमाणे MRTP ACT 1966 मधील कलम 126 नूसार िनयोजन ूािधकरणास 
 हणजेच ः थािनक ूािधकरणास  हणजेच महानगरपािलकेस (संदभ ◌ः- MRTP ACT ूकरण 1 चे कलम 2 
पोटकलम 15 व 19) मनपाला  या ठकाणी वकासकामे करावयाचे असेल तर तेथील भसुंपादन करावयाचे 
अिधकार आहेत. परंतू ूशासनाने खाजगी मालम  तेमधनू जाणा-या रः  या  या भुसंपादनाची कोणतीह  ू बया 
अवलं बली नाह . मग ः थायी सिमतीचा ठराव बं.225 ूशासना  या ूः तावाशी वसंगत कसा  तसेच Right to fair 

Coanpensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resetlment Act 2013 चे ूकरण 2 चे कलम 4 
पोटकलम 1 नूसार एखादया सावजिनक ूयोजनाकर ता जमीन संपादन करावयाची अस  यास महानगरपािलका, 
नगरपािलका, पचंायत अशा ः थािनक ूािधकरणाची परवानगी आवँ यक आहे, असे ः पं ट नमूद आहे. मग कौठा 
भागातील रः  याची ूशासक य मा  यता व िन वदा ूशासनाने भूसपंादनाची कोणतीह  कायवाह  न करता काढली, 
 हणून आ  ह   या रः  याचे कामाए◌ैवजी  या िनधीतून शहरातील इतर आवँ यक वकास कामे घे  यात यावी,  
असा पार त केलेला ठराव शासन िनणयाशी कसा काय वसंगत असू शकतो, याचा खुलासा ूशासनाकडून  यावा.  

इशरत फातेमा महारां श महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 75 व 76 चे ह  या ठकाणी Violation झालेले आहे. कारण 75 हे 
कलम महानगरपािलकेचा मालम  ता संपादन कर  याचा अिधकाराचे आहे आ ण कलम 76 हे ः थायी सिमती  या 
संपादन मावेजा  या अिधकाराबाबतचे आहे. परंतू या ठकाणी संपादनच ूः ता वत कर  यात आले नाह  तर 
मावेजाचा ूँ नच येत नाह . थेट कामच ूः ता वत कर  यात आले. याचा अथ ूशासनानेच कायदेशीर ू बयेचा 
अवलंब न करता सदर ल ूः ताव मा  यतेकर ता ः थायी सिमतीसमोर सादर केला असा होतो. यामुळे मनपा 
ूशासना माफत िनयमबाहय प दतीने ूशास कय मा यता घेवुन जो ूःताव सादर कर यात आला होता 
याअनुषंगाने ःथायी सिमतीने पार त केलेला ठराव बं. २२५ शासनाने वखंड त न करता मनपा ूशासनास 
सदर ठरावाची अमलबजावणी कर यासाठ  आदेशीत करावे. तसेच शासनाने नसैिगक याया या ीकोणातुन 
ःथायी सिमतीस स वःतरपणे सम  बाज ुमाडं याची संधी ावी. याउपरह  िनयमातील तरतदु नुसार ःथायी 
सिमतीने पार त केलेला ठराव बं. २२५ शासन जर वखंड त कर त असेल तर ःथायी सिमतीने मा. उ च 
यायालयात दाद माग यासाठ  यािचका दाखल करावी अशी माझी सुचना आहे 
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सभापती   सव सदःयांची भावना ल ात घेता शासनाने ः थायी सिमतीने पार त केलेला ठराव बं.225 िनलं बत केलेला 
आहे. या बाबत सव सभागहृाची शासनाकडे मा. आयु  त माफत अिभवेदन सादर कर  याकर ता एकवा  यता आहे. 
ः थायी सिमती  या सदः यांनी आप  या अ  यासपूण ववेचनातनू कायदयावर बोट ठेऊन आपल  हणण मांडल 
आहे. या सव िनयम व कायदयाचा आदर राखत ूशासनाने अिभवेदनासह आपला अहवाल झाले  या चचूमाणे 
शासनाकडे पाठवावा. शासना  या ूचिलत कायदयाशी, िनयमांशी व द. 25 ऑगः ट 2014  या शासन िनणयाशी 
सुसंगत असा ठराव बं.225 ः थायी सिमतीने पार त केलेला आहे.  यामुळे शासनाने द. 10 माच 2016 रोजी 
शासन िनणया  दारे िनलं बत केलेला ठराव बं.  225 वखंड त क  नये, असे अिभवेदना  दारे सादर कर  यास 
मा  यता दे  यात येते. तसेच स. सदःया या मागणी नुसार ःथायी सिमतीने पार त केलेला ठराव बं. २२५ 
शासन जर वखंड त कर त असेल तर ःथायी सिमतीने मा. उ च यायालयात दाद माग यासाठ  यािचका दाखल 
कर यास मा यता दे यात येते. 

ठराव बं. ०५      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ः थायी सिमतीने द. १५ फेॄुवार  २०१६ रोजी पार त केलेला ठराव बं. २२५ शासनाने द. १० 
माच २०१६  या शासन िनणया  दारे िनलं बत केलेला आहे.  याअनुषंगाने महारां श महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ४५१ व द. 
२३ फेॄुवार  २०१६ चा शासन िनणयानूसार आ  हांला अिभवेदन कर  याचा अिधकार ःथायी सिमतीस आहे. 

द. १० माच २०१६ रोजी  या शासन िनणयात ठराव बं. २२५ हा दनांक २५ ऑगःट २०१४ शासन िनणयामधील तरतूद शी व 
ूशासना  या ूः तावाशी वसंगत अस  यामुळे िनलं बत कर  यात येत आहे, असे नमूद केले आहे. परंतू द. २५ ऑगः ट २०१४ शासन 
िनणयानूसार . ३.०० कोट   जनेु कौठा गाव ते २०० फुट रः ता व नालीचे बांधकाम करणे` या कामासाठ  मंजरु कर  यात आले. या िनधी 
मंजरु पुव  शासनाने सदर ल रः  याची आवँ यकता कंवा रः ता अ ःत  वात आहे कंवा कसे,  या ठकाणी रः ता करावयाचा आहे ती जागा 
महापािलके  या मालक ची आहे क  खाजगी मालक ची आहे, याची खातरजमा करणे आवँ यक होते, ती केलेली नाह . तसेच १०० ट  के खाजगी 
मालक  असले  या जागेतून रः ता करावयाचा अस  यास  याचे भूसंपादन करावे लागेल क  कसे, भूसंपादन करावयाचे झा  यास  याकर ता  या 
िनधीची तरतूद, असे कोण  याह  ूकारचे ः पं ट िनदश शासनाने दलेले नाह त.  यानंतर महापािलका ूशासनाने ह  शासनाने िनधी मंजरू 
केलेला आहे, हणुन भूसंपादनची रतसर कोणतीह  ू बया न करता ूशासक य मा  यता घेऊन िन वदा ू बया अिंतम केली व दर 
मा  यतेकर ता सदर  या रः  याचा ूः ताव ः थायी सिमतीपुढे मा  यतेकर ता ठेवला. द. २५ ऑगः ट २०१४  या शासन िन णयात मंजरु िनधी 
माच २०१६ पुव  खच करणे बंधनकारक होते असे व २ (ब) म  ये असे ह  ः पं ट नमूद आहे क , ``कामाम  ये बदल करावयाचे अिधकार 
वभागीय आयु  तां  या अ  य तेखालील सिमतीस राहतील. माऽ कोण  याह  प र ःथतीत खचा  या र  कमे  या मयादेतच बदल करावा.`` 
 याूमाणेच ठराव पार त केला होता. मंजरु िनधीतील एकह  पैसा खच झालेला नाह .  यामुळे उपरो  त शासन िनणयाूमाणे कामात बदल 
करता येऊ शकतो, भ वंयात शासनाने व महापािलका ूशासनाने महारां श ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६, महारां श 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ व Right to fair Coanpensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resetlment Act  
२०१३ चे ूकरण-२ चे कलम ४ पोटकलम १ ूमाणे राः त ू बयेचा अवलंब न करता, ूः ताव ः थायी सिमतीसमोर सादर केला,  ः थायी 
सिमतीने पार त केलेला ठराव हा िनयमानूसार व कायदेशीर आहे. शासनाने ः थायी सिमतीचा ठराव बं. २२५ वखंड त क  नये. तसेच यापुढे 
शासनाने महानगरपािलका अतंगत एखादया वकास कामास िनधी मंजरु कर  यापुव  महापािलका ूशासनाकडून तां ऽक बाबींची संपणु मा हती 
 यावी असे शासनास कळ व यात यावे. 

शासनाचा वशेष िनधी परत जाऊ नये कारण द. २५ ऑगः ट २०१४  या शासन िनणयानूसार मंजरु कर  यात आलेला िनधी माच 
२०१६ पुव  खच करावा, असे नमदू होते.  हणून भूसंपादनाची कायवाह   यातील तां ऽक अडचणीमुळे या कामास बराच कालावधी लागू शकला 
असता.  हणून  या कामाऐवजी इतर आवँ यक कामे ूः ता वत क न मा. वभागीय आयु  त यांचे ूशासक य मा  यतेकर ता तसा ूःताव 
वह त मु तीत ूशासनाने पाठवावा, असेह  ठरावात नमुद आहे. जे क  उपरो  त नमूद केले  या शासन िनणयातील तरतूद शी वसंगत नाह . 
परंतू ूशासनाने असे न करता, कायदयाने  यांना ूा  त अिधकारात ठराव वखंड त करणे कर ता िशफारस केला.  ः थायी सिमतीसमोर सदरचा 
वषय चचला आ  यानंतरह  ूशासनाने कोणता मु ा द. २५ ऑगः ट २०१४  या शासन िनणयातील तरतूद शी वसंगत आहे, असे ः पं ट नमूद 
न करता, ूः ताव वखंडनाकर ता शासनाकडे पाठ वला आ ण शासनाने ह  तो िनलं बत केला हे अनुिचत वाटत आहे. शहरातील वकास 
कामाकर ता आलेला शासन िनधी Clear Title असले  या ठकाणी वापर  यात यावा  हणूनच ठराव बं. २२५ पार त केला होता. भ वंयात तां ऽक 
अडचणीम  ये अडकून हे काम होऊ शकल नाह  तर शासनाचा वशेष िनधीह  परत जाईल आ ण गु  तेदार महापािलके  या मानगुट वर बसेल क  
कायारंभ आदेश द  यावर काम बंद का केल,  हणून माझी नुकसान भरपाई दया असा दावा क  शकेल.  तसेच सदरचा रः ता १०० ट  के 
खाजगी मालम  तेतून जाणारा अस  यामळेु बािधत मालम ा धारकांना रेड रेकनर नूसार दयावा लागणारा कोटयावधी पयाचा मावेजा याबाबत 
शासनाने कोणतीह  तरतूद अथवा ः पं ट िनदश दलेले नाह त. तसेच महानगरपािलका एवढया कोटयावधी पयाचा मावेजा देऊ शकेल स ा 
अशी महापािलकेची प र ःथती नाह . 
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तसेच MRTP ACT  १९६६ मधील कलम १२६ नूसार िनयोजन ूािधकरणास  हणजेच ः थािनक ूािधकरणास  हणजेच 
महानगरपािलकेस (संदभ ◌ः- MRTP ACT ूकरण १ चे कलम २ पोटकलम १५ व १९) मनपाला  या ठकाणी वकासकामे करावयाचे असेल 
तर तेथील भुसंपादन करावयाचे अिधकार आहेत. परंतू ूशासनाने खाजगी मालम ेमधनू जाणा-या रः  या  या भुसंपादनाची कोणतीह  ू बया 
अवलं बली नाह . तसेच Right to fair Coanpensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resetlment Act २०१३ चे 
ूकरण-२ चे कलम ४ पोटकलम १ नूसार एखादया सावजिनक ूयोजनाकर ता जमीन संपादन करावयाची अस  यास महानगरपािलका, 
नगरपािलका, पचंायत अशा ः थािनक ूािधकरणाची परवानगी आवँ यक अस याचे असे ः पं ट नमूद आहे.  परंतु कौठा भागातील रः  याची 
ूशासक य मा  यता ते िन वदा अतंीम करणे पयतची कायवाह  न करता केलेली आहे. महारां श महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७५ व 
७६ चे ह  या ठकाणी Violation झालेले आहे. कारण ७५ हे कलम महानगरपािलकेचा मालम  ता संपादन कर  याचा अिधकाराचे आहे आ ण 
कलम ७६ हे ः थायी सिमती  या संपादन मावेजा  या अिधकाराबाबतचे आहे. परंतू या ठकाणी संपादनच ूः ता वत कर  यात आले नाह  
ूशासनानेच कायदेशीर ू बयेचा अवलंब न करता सदर ल ूः ताव मा  यतेकर ता ः थायी सिमतीसमोर सादर केला, 

ः थायी सिमतीने पार त केलेला ठराव बं. २२५ शासनाने िनलं बत केलेला आहे याचे अिभवेदन मा. आयु  त यांचे माफत सादर 
कर  याकर ता ःथायी सिमतीची एकवा  यता आहे.  ःथायी सिमतीने अ यासपुण चच अतंी जे कांह  हणण या ठराव पी अिभवेदनात 
मांडलेला आहे ते ूशासनाने दनांक ०९ ए ूल २०१६ पुव  शासनाकडे प च करावे.  शासना  या ूचिलत कायदयाशी, िनयमांशी व द. २५ 
ऑगः ट २०१४  या शासन िनणयाशी सुसंगत असा ठराव बं. २२५ ःथायी सिमतीने महापािलकेचे पयायाने जनतेचे हत ल ात घेता पार त 
केलेला आहे.  यामुळे शासनाने मनपा ूशासनास सदर ठरावाची अमलबजावणी कर यासाठ  आदेशीत करावे.  तसेच महापािलकेचे पयायाने 
शहरवासीयांचे हत ल ात घेता शासनाने नसैिगक याया या ीकोणातुन ःथायी सिमतीस स वःतरपणे सम  बाज ुमांड याची संधी ावी.  
क रता द. १० माच २०१६ रोजी शासन िनणया  दारे िनलं बत केलेला ठराव बं. २२५ वखंड त क  नये,  ूशासनाने या अिभवेदनासह आपला 
अिभूाय शासनाकडे सादर कर  यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  
वषय बं. ०५ 

 कायालयीन आदेश बं. उपअिभ/ वधुत/१६६९८/२०१६ दनांक १७.०३.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मु य 
ूशासक य इमारतीतील जनरेटर सेटची द ःतीचे कामु  करणे आवँयक अस याने जनरेटर द ःत करणारे कंऽाटदार ु मे. अनंत पॉवर से स 
अ ड स हसेस लातुर यां या तां ऽक ूितिनधी यांनी जनरेटरची तपासणी क न जनरेटर द ःतीसाठ  पये ु ६७,४९१/- ची कोटेशन सादर केले 
आहे यानुसार या दारे मे. अनंद पॉवर से स अ ड स ह सेस लातरु यांची कोटेशन मंजरु क न लागणारा खच . ६७,४९१/- साठ  ूशास कय 
व आथ क मा यता दे यात येते व संबंधीतांनी मागणी के याूमाणे ७०% र कम . ४७,२४४/- अमीम ःव पात मे. अनंत पावर से स 
स हसेस लातूर यांना देणेसाठ  मा यता दे यात येते. 
 हा खच सालसन २०१५-१६ या अथसंक पीय अदंाजपऽकातील सोलार दवे व वधुत सा ह य खरेद  व द ःती करणे या लेखा ु
िशं का म ये ठेव यात आले या तरतुद मधनु कर यात आली यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता देणेसाठ  ःथायी सिमती समोर 
सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला काय र ूशास कय आथ क मा यतेचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो 
ठराव बं. ०६     ठराव 

◌़कायालयीन आदेश बं. उपअिभ/ वधुत/१६६९८/२०१६ दनांक १७.०३.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मु य 
ूशासक य इमारतीतील जनरेटर सेटची द ःतीचे कामु  करणे आवँयक अस याने जनरेटर द ःत करणारे कंऽाटदार ु मे. अनंत पॉवर से स 
अ ड स हसेस लातुर यां या तां ऽक ूितिनधी यांनी जनरेटरची तपासणी क न जनरेटर द ःतीसाठ  पये ु ६७,४९१/- ची कोटेशन सादर केले 
आहे यानुसार या दारे मे. अनंद पॉवर से स अ ड स ह सेस लातरु यांची कोटेशन मंजरु क न लागणारा खच . ६७,४९१/- साठ  ूशास कय 
व आथ क मा यता दे यात येते व संबंधीतांनी मागणी के याूमाणे ७०% र कम . ४७,२४४/- अमीम ःव पात मे. अनंत पावर से स 
स हसेस लातूर यांना देणेसाठ  मा यता दे यात येते. 
 हा खच सालसन २०१५-१६ या अथसंक पीय अदंाजपऽकातील सोलार दवे व वधतु सा ह य खरेद  व द ःती करणे या लेखा ु
िशं का म ये ठेव यात आले या तरतुद मधुन कर यात आली यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. ०६ 

 नावाशमनपा न वन नं दमाम सोसायट  येथील दवाखा यासाठ  खरेद  कर यात आलेले सा ह य ऑ फस टेबल, ऐ झीकेट ह टेबल 
ःटल, लोखंड  कपाट मोठे, ऐ झीट ह र हॉ हंग चेअस हाय बॅक, व ाी ःटर ःटल इ याद  सा ह य  

 
 
 
 
 
 
 



 

(१०) 
कामाची तातड  व िनकड ल ात घेता िन वदा न माग वता अमीम र कम घेऊन राःत दराने नगद ने खरेद  कर यात आलेले आहे.  सदर ल 
सा ह य खरेद साठ  पये ९७,३७४/- ऐवढा खच झालेला आहे. 
 क रता उ  र कमेस मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ चे कलम २ अ वये काय र ूशास कय व आथ क 
मा यता ूदान करणेःतव ूःताव सादर. 

ूशास कय ट पणी 
नावाशमनपा न वन नं दमाम सोसायट  येथील दवाखा यासाठ  खरेद  कर यात आलेले सा ह य ऑ फस टेबल, ऐ झीकेट ह टेबल 

ःटल, लोखंड  कपाट मोठे, ऐ झीट ह र हॉ हंग चेअस हाय बकॅ, व ाी ःटर ःटल इ याद  सा ह य कामाची तातड  व िनकड ल ात घेता 
िन वदा न माग वता अमीम र कम घेऊन राःत दराने नगद ने खरेद  कर यात आलेले आहे.  सदर ल सा ह य खरेद साठ  पये ९७,३७४/- 
ऐवढा खच झालेला असुन यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करणेःतव ूशास कय ट पणी सादर. 
सभापती ूशासनाचा 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. ०७     ठराव 

नावाशमनपा न वन नं दमाम सोसायट  येथील दवाखा यासाठ  खरेद  कर यात आलेले सा ह य ऑ फस टेबल, ऐ झीकेट ह टेबल 
ःटल, लोखंड  कपाट मोठे, ऐ झीट ह र हॉ हंग चेअस हाय बॅक, व ाी ःटर ःटल इ याद  सा ह य कामाची तातड  व िनकड ल ात घेता 
िन वदा न माग वता अमीम र कम घेऊन राःत दराने नगद ने खरेद  कर यात आलेले आहे.  सदर ल सा ह य खरेद साठ  पये ९७,३७४/- 
ऐवढा खच झालेला आहे. 
 क रता उ  र कमेस मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ चे कलम २ अ वये काय र ूशास कय व आथ क 
मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. ०७ 

 नावाशमनपा ह ीत महाराणा ूताप पुतळा प रसरात द ःतीचे काम करणे व शहरात व वध ठकाणी नाम फलक बस वणेसाठु  
उ ान अिध क यांचे पऽ द. २७.०१.२०१६ व कायकार  अिभयंता यांचे मौ खक आदेशा वये महाराणा ूताप पुतळा पर सरातील फवा-याम ये 
वॉटर पंप द ःत करणे िमल जाळ  बस वणे िसरॅिमक टाई स बस वणेु , कारं याना न वन शावर बस वणे, याचूमाणे हौदाची द ःती करणे व ु
व वध ठकाणी ना पाक गसाठ  ५ बोड बस वणे इ याद  कामे क न घे यात आली असून आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची 
२०१५-१६ नुसार पये २,८५,१००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. साहेल क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. सोहेल क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये २,८५,१००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण 
५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेसाठ  ःथायी सिमती समोर सादर. 
वनय गुरम  महाराणा ूतापिसंह यांचा पतुळा बसवून दोन वषह  झाले नाह  एवढया लवकर वॉटर पंप ,  िसरॅिमक टाई स 

हौद कसे काय ना द ःत झाले या द ःतीची कामे पुतळा बस व यासाठ  यानंा कॉ श ट दे यात आले होतेु ु  
या कंऽाटदाराकडून  द ःती करावयास पा हजे होतीु . 

आयु  पुतळा बस व याचे कामाम ये फवा-याम ये वॉटर पंप द ःत कु रणे िमल जाळ  बस वणे िसरॅिमक टाई स 
बस वणे, कारं याना न वन शावर बस वणे, याचूमाणे हौदाची द ःती करणे व व वध ठकाणी ना पाक गसाठ  ु
५ बोड बस वणे याकामाचा समावेश न हता ,स.सदःयांनी केले या मागणीनसूार महाराणा ूतापिसहं यां या 
जयंतीपुव  ह  कामे क न घे यात आलेली आहे.  

वनय गुरम  महाराणा ूतापिसंह पुतळयाचे ठकाणी जी िलफट बस व यात आलेली आहे ती धोकादायक अस यामूळे ती 
काढ यात यावी.  

उमेशिसंह च हा   डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर,छऽपती िशवाजी महाराज,महा मा गांधी यांचे पुतळयाचे संर ण कर यासाठ  चौक दार 
दे यात आलेले परंतू पा याचे टाक कर ता चौक दार दे यात आलेले नाह  काल परवा एका य ने गोकुळनगर 
येथील पा या या टाक व न उड  मा न आ मह या केली, हे याचे वैय क कारण असेल परंतु काह  
व नसंतोशी लोक पा या या टाक वर जावून पा यात  घातक पदाथ टाकु शकतात यामूळे पा या या टाक वर 
वॉचमन ठेव यात यावा. 

आयु   महानगरपािलकेचे ४० जलकंुभ आहेत ,चतुथौणेीतील व सफाई वभागातील या कमचा-याचे वय झा यामूळे ते 
मेहनतीचे काम  क  शकत नाह त अशा चतुथौणेील कमचा-यांना पा या या टाक वर चौक दार हणून काम 
कर यासाठ  आदेिशत कर यात येईल.  

सभापती ूशासनाचा काय र ूशास कय व आथ क मा यतेचा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 

 
 
 



 

(११) 
ठराव बं. ०८     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत महाराणा ूताप पुतळा प रसरात द ःतीचे काम ु करणे व शहरात व वध ठकाणी नाम फलक बस वणेसाठ  
उ ान अिध क यांचे पऽ द. २७.०१.२०१६ व कायकार  अिभयंता यांचे मौ खक आदेशा वये महाराणा ूताप पुतळा पर सरातील फवा-याम ये 
वॉटर पंप द ःत करणे िमल जाळ  बस वणे िसरॅिमक टाई स बस वणेु , कारं याना न वन शावर बस वणे, याचूमाणे हौदाची द ःती करणे व ु
व वध ठकाणी ना पाक गसाठ  ५ बोड बस वणे इ याद  कामे क न घे यात आली असून आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची 
२०१५-१६ नुसार पये २,८५,१००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. साहेल क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. सोहेल क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये २,८५,१००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकर का ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. ०८ 

 नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. १९(अ) म ये व वध ठकाणी आरसीसी नाली व रःता द ःत करणे ु या वभागाचे किन  अिभयंता 
व उप अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार . ६०,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम 
मे. कामार कर क सश शन नांदेड यांचेकडुन क न घे यात आले. 
  कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. कामार कर क सश शन 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ६०,०००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकर का ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेसाठ  ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाचा 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. ०९     ठराव 

नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. १९(अ) म ये व वध ठकाणी आरसीसी नाली व रःता द ःत करणेु  या वभागाचे किन  अिभयंता 
व उप अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार . ६०,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम 
मे. कामार कर क सश शन नांदेड यांचेकडुन क न घे यात आले. 
  कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. कामार कर क सश शन 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ६०,०००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकर का ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. ०९ 

 नावाशमनपा ह ीतील मनपा मु य ूशास कय इमारती मधील क  बं. ३०९ म ये कायकार  अिभयंता (ःव. म. अिभ) यां यासाठ  
कॅ बन करणे बाबत या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार . 
१,३७,१११/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. माझ क सश शन नांदेड यांचेकडुन क न घे यात आले. 
  कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. माझ क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये १,३७,१११/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकर का 
५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेसाठ  ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाचा 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. १०     ठराव 

नावाशमनपा ह ीतील मनपा मु य ूशास कय इमारती मधील क  बं. ३०९ म ये कायकार  अिभयंता (ःव. म. अिभ) यां यासाठ  
कॅ बन करणे बाबत या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार . 
१,३७,१११/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. माझ क सश शन नांदेड यांचेकडुन क न घे यात आले. 
  कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. माझ क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये १,३७,१११/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकर का 
५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
 
 
 
 
 
 



 

(१२) 
 

वषय बं. १० 

 नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. २० मधील नलागु टा चाळ, गोवधनघाट टेकड  व िचखलवाड  भागात आरसीसी सेन, Slab, व  

Restoration करणेसाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ 
नुसार . २,१२,८९०/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. माझ क सश शन नांदेड यांचेकडुन क न घे यात आले. 
  कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. माझ क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये २,१२,८९०/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकर का 
५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेसाठ  ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाचा 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. ११     ठराव 

नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. २० मधील नलागु टा चाळ, गोवधनघाट टेकड  व िचखलवाड  भागात आरसीसी सेन, Slab, व  

Restoration करणेसाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ 
नुसार . २,१२,८९०/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. माझ क सश शन नांदेड यांचेकडुन क न घे यात आले. 
  कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. माझ क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये २,१२,८९०/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकर का 
५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय बं. ११ 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. २३(ब) गु तेग बहादर नगर येथे िशलेदार यांचे घर ते ब गा यांचे घरा पयत रःता करणेसाठ  
वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार 
पये ४,९५,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. साहेबल क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 

 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. सोहेल क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच . ४,९५,०००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकर का 
५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेसाठ  ःथायी सिमती समोर सादर. 
कायकार  अिभयतंा साबां व सदरचा ूःताव चुक ने आलेला असुन तो वषय प ऽकेव न वगळ यात यावा. 
सभापती कायकार  अिभयंता सावजिनक बांधकाम वभाग यांनी सदरचा ूःताव चुक ने आ याचे िनदशनास आणुन 

द यामुळे सदरचा ूःताव वषय प ऽके व न वगळ यात येते 

वषय बं. १२ 

 नावाशमनपा ह ीत ौी गु  गो वंदिसंघजी ःटेड यमचा आतंररा ीय मांनकनाूमाणे वकास कर याचे काम स : ःथतीत ूगती 
पथावर आहे.  सदर वकास कामा या भागापैक चे काम हणजे बकेट माऊंड क रता आवँयक असणारे १००x६०=६००० Sq. Ft/ आकाराचे 
Wicket block ( पचेस) तयार करणे व ६ सराव खेळपटया कर याक रता (Clay) मातीचे आवँयकता असून सदरची Clay, BCCI या ूमा णत 
केले या व यो य या गुणव ेत असले या नगापरु व हैिाबाद येथील Clay असे मैदान यासाठ  Wicket Block तयार कर यात आले या Clay ची 
िन ती क न परुवठा कर याक रता आदेशीत के याूमाणे सदर कामासाठ  लागणार  Clay नागपुर व हैिाबाद येथून आवँयकती Qty पुरवठा 
कर यासाठ  ौी साई क सश शन नांदेड यांना आदेशीत क न नागपुर येथील Clay ११४.५४ Cum . ९२७५.३७ Cum ूमाणे . १०,६२,४००/- व 
हैिाबाद Clay ९६.८७ cum येथील . ८९९६.३० vum पये ८,७१,४३७/- असे एकूण पये १९,३३,८५०/- एवढा खच सदर कामावर कर यात 
आला आहे तसेच सदरचे काम काय र प दतीने ौी साई क सश शन यां याकडून क न घे यात आले आहे. 
 कामाची तातड  िनकड ल ात घेता सदरचे काम राःत प दतीने िन वदा न माग वता अदंाजपऽक दरावर ौी साई क सश शन नांदेड 
यां याकडून क न घे यात आले यास व कामासाठ  लागणारा खच पये १९,३३,८५०/- यास काय र ूशासक य व आथ क मंजरु ःतव 
ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर 
 

सभापती ूशासनाचा काय र ूशास कय व आथ क मा यतेचा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(१३) 
ठराव बं. १२     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत ौी गु  गो वंदिसंघजी ःटेड यमचा आतंररा ीय मांनकनाूमाणे वकास कर याचे काम स : ःथतीत ूगती 
पथावर आहे.  सदर वकास कामा या भागापैक चे काम हणजे बकेट माऊंड क रता आवँयक असणारे १००x६०=६००० Sq. Ft/ आकाराचे 
Wicket block ( पचेस) तयार करणे व ६ सराव खेळपटया कर याक रता (Clay) मातीचे आवँयकता असून सदरची Clay, BCCI या ूमा णत 
केले या व यो य या गुणव ेत असले या नगापरु व हैिाबाद येथील Clay असे मैदान यासाठ  Wicket Block तयार कर यात आले या Clay ची 
िन ती क न परुवठा कर याक रता आदेशीत के याूमाणे सदर कामासाठ  लागणार  Clay नागपुर व हैिाबाद येथून आवँयकती Qty पुरवठा 
कर यासाठ  ौी साई क सश शन नांदेड यांना आदेशीत क न नागपुर येथील Clay ११४.५४ Cum . ९२७५.३७ Cum ूमाणे . १०,६२,४००/- व 
हैिाबाद Clay ९६.८७ cum येथील . ८९९६.३० vum पये ८,७१,४३७/- असे एकूण पये १९,३३,८५०/- एवढा खच सदर कामावर कर यात 
आला आहे तसेच सदरचे काम काय र प दतीने ौी साई क सश शन यां याकडून क न घे यात आले आहे. 
 कामाची तातड  िनकड ल ात घेता सदरचे काम राःत प दतीने िन वदा न माग वता अदंाजपऽक दरावर ौी साई क सश शन नांदेड 
यां याकडून क न घे यात आले यास व कामासाठ  लागणारा खच पये १९,३३,८५०/- यास काय र ूशासक य व आथ क मंजरु  ह 
नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. १३ 

 नावाशमनपा ह ीतील ौी गु  गो वंदिसंघजी ःटेड यम येथे माऊंड / Academy Area / Additional Area क रता सा ह य 
पुरवठा करणे या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार . 
४७,६४,८५८/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम ौी ूताप कशनराव हंबड नांदेड यांचेकडुन क न घे यात आले. 
  कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी ूताप कशनराव हंबड 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ४७,६४,८५८/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकर का ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेसाठ  ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाचा 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. १४     ठराव 

 नावाशमनपा ह ीतील ौी गु  गो वंदिसंघजी ःटेड यम येथे माऊंड / Academy Area / Additional Area क रता सा ह य 
पुरवठा करणे या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार . 
४७,६४,८५८/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम ौी ूताप कशनराव हंबड नांदेड यांचेकडुन क न घे यात आले. 
  कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी ूताव कशनराव हंबड 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ४७,६४,८५८/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकर का ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. १४ 

 नावाशमनपा ह ीत लातुर फाटा ते वसंतराव नाईक कॉलेज िसडको पयत BT रःता करणेसाठ  अंदाजपऽक पये २,८३,८५,९००/- 
साठ  ई-टडर दारे िन वदा सुच ा बं. साबां व/१४४२०/२०१६ दनांक ०५.०१.२०१६ अ वये नोट स बोड वर दनांक ०६.०२.२०१६ रोजी िन वदा 
ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ०३ िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०१.०३.२०१६ 
रोजी उघड यात आ या असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
१ मे. गु रामदास क सश शन नांदेड ६% जाःत दर 
२ मे. ू वण क सश शन नांदेड ९.५% जाःत दर 
३ मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड १२% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. गु रामदास क सश शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा ६% 

जाःत दराची आहे. 
 कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता 
संबंधीतांनी लेखी पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरापे ा ६% जाःत दराऐवजी अंदाजपऽक दरावर कर याची समंती दली आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत लातुर फाटा ते वसंतराव नाईक कॉलेज िसडको पयत BT रःता करणेसाठ  मे. गु रामदास क सश शन 
नांदेड यांची वाटाघाट  अतंी अदंाजपऽक य दराची िन वदा मंजुर ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
 
 
 
 
 
 



 

(१४) 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला अदंाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 

कर यात येतो. 
ठराव बं. १४     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत लातुर फाटा ते वसंतराव नाईक कॉलेज िसडको पयत BT रःता करणेसाठ  अंदाजपऽक पये २,८३,८५,९००/- 
साठ  ई-टडर दारे िन वदा सुच ा बं. साबां व/१४४२०/२०१६ दनांक ०५.०१.२०१६ अ वये नोट स बोड वर दनांक ०६.०२.२०१६ रोजी िन वदा 
ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ०३ िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०१.०३.२०१६ 
रोजी उघड यात आ या असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
१ मे. गु रामदास क सश शन नांदेड ६% जाःत दर 
२ मे. ू वण क सश शन नांदेड ९.५% जाःत दर 
३ मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड १२% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. गु रामदास क सश शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा ६% 

जाःत दराची आहे. 
 कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता 
संबंधीतांनी लेखी पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरापे ा ६% जाःत दराऐवजी अंदाजपऽक दरावर कर याची समंती दली आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत लातुर फाटा ते वसंतराव नाईक कॉलेज िसडको पयत BT रःता करणेसाठ  मे. गु रामदास क सश शन 
नांदेड यांची वाटाघाट  अतंी अदंाजपऽक य दराची िन वदा ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. १५ 

 नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. ३६ वसरणी लातुर रोड ते नामदेव गजभारे यांचे घरा पयत 
१६ फुट ं द चा िसमट रःता करणे . ३०,००,०००/- साठ  ई-टडर दारे िन वदा सुच ा बं. साबां व/१५१९३/२०१६ दनांक १८.०२.२०१६ अ वये 
दै. द य मराठ /लोकमत या वतमानपऽात दनांक १९.०२.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ०४ 
िन वदा ूा  झाले परंतु १ कंऽाटदारचे कागदपऽ िनयम व अट नसुार यो य नस याने या कंऽाटदारास अपाऽ कर यात आले उवर त पाऽ ूा  
िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक १९.०३.२०१६ रोजी उघड यात आ या असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
१ ःवान इ ृाःश चर नांदेड अदंाजपऽक दराने 
२ सोहेल क सश शन नांदेड ३% जाःत दर 
३ ू वण क सश शन नांदेड ६% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन अदंाजपऽक दराची आहे. 
 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. ३६ वसरणी लातुर रोड ते नामदेव गजभारे यांचे घरा पयत १६ फुट 
ं द चा िसमट रःता करणेसाठ  ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजुर ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला अदंाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 

कर यात येतो. 
ठराव बं. १५     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. ३६ वसरणी लातुर रोड ते नामदेव गजभारे यांचे घरा पयत 
१६ फुट ं द चा िसमट रःता करणे . ३०,००,०००/- साठ  ई-टडर दारे िन वदा सुच ा बं. साबां व/१५१९३/२०१६ दनांक १८.०२.२०१६ अ वये 
दै. द य मराठ /लोकमत या वतमानपऽात दनांक १९.०२.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ०४ 
िन वदा ूा  झाले परंतु १ कंऽाटदारचे कागदपऽ िनयम व अट नसुार यो य नस याने या कंऽाटदारास अपाऽ कर यात आले उवर त पाऽ ूा  
िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक १९.०३.२०१६ रोजी उघड यात आ या असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
१ ःवान इ ृाःश चर नांदेड अदंाजपऽक दराने 
२ सोहेल क सश शन नांदेड ३% जाःत दर 
३ ू वण क सश शन नांदेड ६% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन अदंाजपऽक दराची आहे. 
 
 
 
 
 
 



 

(१५) 
 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. ३६ वसरणी लातुर रोड ते नामदेव गजभारे यांचे घरा पयत १६ फुट 
ं द चा िसमट रःता करणेसाठ  ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची अंदाजपऽक दराची िन वदा ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. १६ 

 नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत गो वंदनगर भागात िस.िस. रोड ते नालीचे बांधकाम करणे ( नरवाडे 
ते भुताडे, रमेश नरवाडे ते साई मं दर, भुताडे ते बाबुशाह, राजरेु ते रधवा, बाबुराव वरकर ते उःमान कुरेशी, चपाटे ते देवकर) . 
५०,००,०००/- साठ  ई-टडर दारे िन वदा सचु ा बं. साबां व/१५१९३/२०१६ दनांक १८.०२.२०१६ अ वये दै. द य मराठ /लोकमत या 
वतमानपऽात दनांक १९.०२.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ०३ िन वदा ूा  झाले ूा  िन वदा 
ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक १९.०३.२०१६ रोजी उघड यात आ या असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
१ वलायत खान कर म खान नांदेड अदंाजपऽक दराने 
२ सोहेल क सश शन नांदेड ४% जाःत दर 
३ पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड ७% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा वलायत खान क रम खान नांदेड यांची असनु ती अदंाजपऽक दराची आहे. 
 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत गो वंदनगर भागात िस.िस. रोड ते नालीचे बांधकाम करणे ( नरवाडे ते भुताडे, 
रमेश नरवाडे ते साई मं दर, भुताडे ते बाबुशाह, राजरेु ते रधवा, बाबुराव वरकर ते उःमान कुरेशी, चपाटे ते देवकर) साठ  वलायत खान 
कर म खान नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजुर ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला अदंाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 

कर यात येतो. 
ठराव बं. १६     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत गो वंदनगर भागात िस.िस. रोड ते नालीचे बांधकाम करणे ( नरवाडे 
ते भुताडे, रमेश नरवाडे ते साई मं दर, भुताडे ते बाबुशाह, राजरेु ते रधवा, बाबुराव वरकर ते उःमान कुरेशी, चपाटे ते देवकर) . 
५०,००,०००/- साठ  ई-टडर दारे िन वदा सचु ा बं. साबां व/१५१९३/२०१६ दनांक १८.०२.२०१६ अ वये दै. द य मराठ /लोकमत या 
वतमानपऽात दनांक १९.०२.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ०३ िन वदा ूा  झाले ूा  िन वदा 
ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक १९.०३.२०१६ रोजी उघड यात आ या असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
१ वलायत खान कर म खान नांदेड अदंाजपऽक दराने 
२ सोहेल क सश शन नांदेड ४% जाःत दर 
३ पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड ७% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा वलायत खान क रम खान नांदेड यांची असनु ती अदंाजपऽक दराची आहे. 
 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत गो वंदनगर भागात िस.िस. रोड ते नालीचे बांधकाम करणे ( नरवाडे ते भुताडे, 
रमेश नरवाडे ते साई मं दर, भुताडे ते बाबुशाह, राजरेु ते रधवा, बाबुराव वरकर ते उःमान कुरेशी, चपाटे ते देवकर) साठ  वलायत खान 
कर म खान नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय बं. १७ 

 नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं २९ महंतवाड  भागातील िस.िस. रःता 
व नालीचे बांधकाम करणे ( कोकुलवार ते गंगमवार, सावते ते स जन, जानवे ते िनवृ ी, कामळजगे ते रंगनाथ, कांबळे ते वाघमारे) . 
५०,००,०००/- साठ  ई-टडर दारे िन वदा सचु ा बं. साबां व/१५१९३/२०१६ दनांक १८.०२.२०१६ अ वये दै. द य मराठ /लोकमत या 
वतमानपऽात दनांक १९.०२.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ०३ िन वदा ूा  झाले ूा  िन वदा 
ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक १९.०३.२०१६ रोजी उघड यात आ या असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
१ गु रामदास क सश शन नांदेड अदंाजपऽक दराने 
२ ू वण क सश शन नांदेड ३% जाःत दर 
३ ःवान इ ृाःश चर नांदेड ५% जाःत दर 

 
 
 
 
 



 

(१६) 
तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा गु रामदास क सश शन नांदेड यांची असनु ती अदंाजपऽक दराची आहे. 

 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं २९ महंतवाड  भागातील िस.िस. रःता व नालीचे 
बांधकाम करणे ( कोकुलवार ते गंगमवार, सावते ते स जन, जानवे ते िनवृ ी, कामळजगे ते रंगनाथ, कांबळे ते वाघमारे) साठ  गु रामदास 
क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजुर ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला अदंाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 

कर यात येतो. 
ठराव बं. १७     ठराव 

 नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं २९ महंतवाड  भागातील िस.िस. रःता 
व नालीचे बांधकाम करणे ( कोकुलवार ते गंगमवार, सावते ते स जन, जानवे ते िनवृ ी, कामळजगे ते रंगनाथ, कांबळे ते वाघमारे) . 
५०,००,०००/- साठ  ई-टडर दारे िन वदा सचु ा बं. साबां व/१५१९३/२०१६ दनांक १८.०२.२०१६ अ वये दै. द य मराठ /लोकमत या 
वतमानपऽात दनांक १९.०२.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ०३ िन वदा ूा  झाले ूा  िन वदा 
ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक १९.०३.२०१६ रोजी उघड यात आ या असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
१ गु रामदास क सश शन नांदेड अदंाजपऽक दराने 
२ ू वण क सश शन नांदेड ३% जाःत दर 
३ ःवान इ ृाःश चर नांदेड ५% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा गु रामदास क सश शन नांदेड यांची असनु ती अदंाजपऽक दराची आहे. 
 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं २९ महंतवाड  भागातील िस.िस. रःता व नालीचे 
बांधकाम करणे ( कोकुलवार ते गंगमवार, सावते ते स जन, जानवे ते िनवृ ी, कामळजगे ते रंगनाथ, कांबळे ते वाघमारे) साठ  गु रामदास 
क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
सभापती   आजची सभा सपं याचे जाह र कर यात येते. 
 
 
 

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


