
 

Page 1 of 10 F:\SHATALWAR_N_B\SC\MR.PAWALE\02.08.2014 SC\AGENDA 

1 

                      जा. ./नसका/ थायी/CR-72/2014.         
                  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  

                    दनांक :- 31.07.2014 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

थायी सिमती या सभेची सूचना 
मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची ड चे करण -2 मधील िनयम .3 (अ) अ वय े

मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच ड चे करण दोन मधील िनयम  3 
(अ) (ब) अ वय े नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या थायी सिमतीची सभा द.02.08.2014. रोजी 
द.ु3.00 वा. नांवाशमनपा थायी सिमती सभागहृ येथे भर व यात येत आहे तर  या सभसे उप थत राहाव ेह  
वनंती. 
 

           वा र त/-                वा र त/-                     
    नगरसिचव,                   सभापती,                                                    
 नांवाशमनपा, नांदेड.              थायी सिमती,   
                                                               नांवाशमनपा, नांदेड. 

ित, 
ी/ ीमती  

सद य / सद या थायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 

काय म प का 
वषय .1 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके  या सवसाधारण सभे  या ठराव .200 द.28.01.2014 अ  वये नांदेड 
शहरात BOT त  वार 50 शहर बस थांबे उभार  यासाठ  िन वदा या कर  यात आली.  याम  ये ब.ए  ड  ब. 
इ  टर ायजेस नांदेड हे पा  ठरले आहेत  यांना ित बस  टॉप ित वष (  या म  ये जा हरात कर व इतर सव बाबींचा 
कर/भाडे समा व  ठ आहे) खालील माणे रॉय  ट चे दर आहेत. 
                       1) 1st Year to 3rd Year   Rs. 5000/- 

2) 4th Year to 6th Year   Rs. 6000/- 
3) 7th Year to 9th Year   Rs. 7000/- 
4) 10th Year to 12th Year  Rs. 8000/- 
5) 13th Year to 14th Year  Rs. 9000/- 

 सवसाधारण अट  व शत ः 
1. सदरचा क  प हा कायारंभ आदेश द  यापासुन 6 म ह  याचे नंतर जी तार ख िन त होईल  या तारखेपासुन 15 
वषाचे कालावधीसाठ  राह ल. 15 वषानंतर सव बस  टॉप सु थतीत अिभक  यास महानगरपािलकेस ह  तांत रत करावे 
लागतील. 
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2. कायारं  ा आदेश द  याचे नंतर 6 म ह  याचे आत सव 50 बस  टॉप उभारणे आव  यक आहे नसता 6 म ह  याचे नंतर 
सव 50 बस  टॉपचे रॉय  ट ची र  कम मनपा फंडात जमा करावी लागेल. वलंबास 15% माणे  याज आकार  यात 
येईल. 
3.  येक बस  टॉपला पुण जा हरात े ा  या 10% जागा महानगरपािलके  या जा हरातीसाठ  राखीव ठेवावी लागेल (जी 
अिभकता िन त करेल) या जागते बसचे वेळाप ाक, सामा जक संदेश महानगरपािलकेने वेळोवेळ  काय मानुसार तयार 
केलेले संदेश/जा हराती लाव  याचा अिधकार महानगरपािलकेचा राह ल. 
4.  येक बस  टॉपशेजार  50   वेअर फुट आकाराचे बांधकाम एम.यु.सी.(Multi Utility Counter), ATM साठ  
कर  याचा अिधकार  अिभक  यास राह ल. अशा MUC चा वापर पेपर, पु  तक, े श ु ट, मे डक  स, थंडपेय, पॅके  ड डेली 
िन स व  करण ेमोबाईल शॉपी, एट एम साठ  करता येईल. म , तंबाखुज  य पदाथ, मांसाहार  पदाथासाठ  MUC चा 
वापर करता येणार नाह . आयु  तां  या मा  यतेने इतर योजनाथ MUC चा वापर अनु ेय असेल. 
5. म , तंबाखुज  य पदाथ, आ पेाह अशा जा हराती बस  टॉप वर करता येणार नाह त. तसेच सामा जक सलोखा 
बघडवणा-या, दोन समाजात तेढ िनमाण होईल अशा जा हराती करता येणार नाह त. 
6.  या बस  टॉप शेजार  MUC साठ  50   वेअर फुट बांधकाम करणे श  य नसेल  याऐवजी दसु-या बस  टॉप जवळ 
अित र  त बांधकाम कर  याची मुभा अिभक  यास राह ल. 
7. MUC चे वेश ार फुटपाथ  या बाजुने राह ल. र   या  या बाजुने करता येणार नाह . 
8. बस  टॉप  या दो  ह  फुटपाथ  या साईडला बस  टॉपचे नाव जसे कलामंद र, आयट आय, असे िल हणे अिभक  यास 
बंधनकारक असेल.  

9. सव बस  टॉप  टेनलेस टल व एम.एस. म  ये आकषक असे बन वण ेआव  यक आहे. अिभक  याने 3-4 डझाईन 
देणे आव  यक आहे. 
10.  येक बस  टॉपची कमान साईज लांबी 25 फुट ं द  6 फुट व उंची 10 फुट एवढ  असावी व जा  तीत जा  त लांबी 
40 फुट ं द  6 फुट व उंची 12 फुट एवढ  असावी. बस  टॉपमुळे फुटपाथवर ल पादचा-यास चाल  यास अडचण होणार 
नाह  यांची द ता घे  यात यावी. 
11. MUC/ ATM करायाने दे  यासंबंधीचा तसेच जा हरातीचे उ  प  न घे  याचा अिधकार व  याचे भाडे घे  याचा अिधकार 
अिभक  याचा राह ल. 
12. भ व  यात र  ता ं द करणात बस  टॉपची जागा जात अस  यास  या ऐवजी दसर  जागा महानगरपािलका उपल  धु  
क न देईल. 
13. व ुत रोषणाई जा हराती करण,े MUC/ ATM क रता व ुत जोडणी, बांधकाम परवानगी देणे, इ. सव कारचे ना 
हरकत  माणप  महानगरपािलकेतफ दे  यात येईल. 
14. बस  टॉप बांधकाम करतांना कोण  याह  कारचा जागेबाबतचा वरोध/अडथळा िनमाण झा  यास,  यायालयीन 
करणात जागबेाबतचा खच महानगरपािलका करेल तर जा हराती व इतर बाबीं  या  यायालयीन करणात अिभकता खच 

करेल. 
15. बस  टॉप बांधकामामुळे अ  वा बस  टॉप उभार  याचे नंतर  या 15 वषाचे काळात कोणताह  अपघात जी वत अथवा 
व  तहानी झा  यास  यास अिभकता जबाबदार राह ल.  यामुळे पुण कालावधीसाठ  सव बस  टॉपचा वमा करणे 
अिभक  यास आव  यक असेल.  

 अनेकदा िन वदा या क न देखील BOT त  वार बस  टॉप उभार  यासाठ  कुणीह  इ  छुक नस  यामुळे ा  त 
ितसादातील ा  त दर मंजरु कर  याची िशफारस कर  यात येत आहे. या बस  टॉप उभारणीत मनपाचा पैसा लागणार 

नाह . तसेच वषाकाठ  ठरा वक उ  प  न ा  त होईल. वाशांना सेवा उपल  ध होवुन शहरा  या स दयात भर पडणार आहे. 
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सदरचा  ताव मंजुर  तव  थायी सिमतीसमोर सादर. 
वषय .2 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील र   यावर मोकाट/बेवारस फरणा-या  वानांना पकडून  यांचेवर 
श  ये ारे िन बजीकरण व लसीकरण क न (Animal Birth Control, Dog-Rule-2001) क न  यानंतर आव  यक 
औषधोपचार व  वानाची श  येची जखम पुण बर  होईपयत देखभाल कर  याची व  यांना पुववत  याची ठकाणी 
सोड  याची मो हम राब व  याने मोकाट बेवारस कु यां  या सं  येवर िनयं ण ठेवता येईल व शहरातील नाग रकां  या 
 वानदंशाचे माण कमी होईल व सामा जक आरो  य संवधनासाठ  अ  यंत गरजेचे होईल.  या माणे सदर ल कामासाठ  
दैिनक दैिनक उ ाचा मराठवाडा व दैिनक ऊद सांज या वृ  तू प  जा हर िन वद सुचना 
जा. .नांवाशमनपा/पशुसं व/15/2014, द.22/05/2014 अ  वये दनांक 24/05/2014 रोजी  या वतमानप ात 
जा हरात िस  द कर  यात आली होती. तसेच मनपात वेबसाईटवर सु  दा िस  द  दे  यात आली होती.  यानुसार 
खालील माणे एकूण चार िन वदा ा  त झा  या.  या खालील माणे आहेत. 

अ. .
 

सं  थेचे नाव  ा  त दर ( ती  वान) 

1 वे स सोसायट  फॉर अिनमल वेलफेअर अ  ड लर डे  हलपमट 
है ाबाद.  

.798/- 

2 अिनमल वेलफेअर सोसायट , है ाबाद.  .715/- 
3 वे स फॉर अिनमल, कोपरड हवली, ता.कराड, ज.सातारा कागदप ां  या ुट मुळे 

िलफाफा .2 
उघड  यात आले नाह . 

4 पप  स फॉर अिनमल, सोलापूर, ज.सोलापूर यांची ती  वान .686/- 
पैक  पप  स फॉर अिनमल, सोलापूर, ज.सोलापूर यांची िन वदा सवात कमी दराची अस  यामुळे सदर ल सं  थेस 

वाटाघाट  बोलवून मा.उपायु  त ( शासन) यां  या सम  .655/- ती  वान या दरात काम कर  यास संमती दशवली 
आहे. कर ता सदर ल सं  थेची िन वदा मंजूर क न काया.आदेश जा. .नांवाशमनपा/पशुसं व/32/2014 द.26.06.2014 
अ  वये िन वदा मंजरू क न कायालयीन आदेश जा. .नांवाशमनपा/पशुसं व/34/2014 द.27.06.2014 अ  वये कायारंभ 
आदेश देऊन करारनामा क न कामास सु वात कर  यात आली आहे. कर ता सदरचे काम अ  याव  यक सेवेत मोउत 
अस  यामुळे व सावजिनक हताचे अस  यामुळे पप  स फॉर अिनमल, सोलापूर, ज.सोलापूर यांची न द घे  यासाठ  
 थायी सिमतीसमोर सादर. 
वषय .3 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड अंतगत व वध वभागाचे संर ण कर  यासाठ  लागणा-या 
सुर ार क न दणीकृत सं  था/एज  सीकडून पुरवठा करणे बाबत काया.प. .नांवाशमनपा/सा व/7663/13, 
द.08.01.2013 ारे दै. जावाणी व दै.पु  यनगर  वृ  तप ात जा हर गटना ारे दरप ाक माग व  यात आले  यानुसार 
 यव  थापक, कलोट  िस  युर ट  स हसेस, नागपूर यांचे सवात कमी दराचे दरप  अस  यामुळे 
.प. .नांवाशमनपा/सा व/8540/13, द.14.02.2013 ारे संबंधीतांना आयु  त क ात बोलावून चचअंती उ  कृ  ट दजाची 
सेवा पुर व  याची हमी घेतली. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,  थायी सिमतीने संमत केलेला ठराव .8, 
द.25.04.2013 अ  वये सदर सुर ार क एज  सीचे दर सवात कमी अस  यामुळे  यांचे दर मंजरू क न  यानुसार 
लागणा-या खचास शास क य व आिथक मा  यता नांवाशमनपा,  थायी सिमती सभेने दली अस  यामुळे करारना  यातील  
अट  व शत नुसार (49) सुर ार क व (3) श  धार   सुर ार कां  या सेवा पुरवठा करणे बाबत संबंधीत एज  सी यांना 
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कायालयीन आदेश . नांवाशमनपा/सा व/1784/13, द.30.04.2013  या आदेशा  वये आदेशीत कर  यात आले 
 यानुसार सदर एज  सीने द.01.05.2013 रोजी सुर ा र कांची सेवा महानगरपािलकेस पुरवठा केली आहे. तथा प, 

संबंधीत सुर ार क एज  सी यांची मुदत द.30.04.2014 रोजी संपलयाने व द.05.03.2014 रोजी भारत िनवडणूक 
आयोगाने लोकसभा साव क िनवडणूक-2014  ची आदश आचारसं हता लागू  यामुळे नवीन दरप क िन वदासुचा 
िस  द करता आली नाह . तसेच उपरो  त सुर र क एज  सीचे काम समाधानकारक अस  याबाबतचा सव संबंधीत 
वभाग मुख, मनपा नांदेड यांनी अिभ ाय दलेला आहे. क रता उपरो  त बाब ल ाल घेता कलोट  िस  युर ट  स हसेस, 
नागपूर यांनी पुरवठा केलेले (49) सुर ार क व (3) श  धार  सुर ार कां  या सेवेस माहे 01.05.2014 ते 
30.04.2015 या एका वषासाठ  पूव  याच अट  व शत  या अिधन राहन मुदतवाढ दे  याू त येते. क रता न द घेणे  तव 
 थायी सिमतीसमोर सादर.  

वषय .4 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड डॉ. राम मनोहर लो हया वाचनालय शाखा रहेमतनगर येथील 
वाचनक  ीमती स बहा सुलताना प.िस  द  अहेमद यां  या मालक  या इमारतीम  ये भाडे त  वावर घेवून चाल व  यात 
येत  याची मुदत दनांक 30.06.2013 रोजी संपली असून सदर ल जागेचे भाडे सहा यक संचालक नगररचनाकार यांनी 
ठरवून दले  या दरमहाभाडे पये 1530/- (अ र  .एक हजार पाचशे तीस फ  त) व वजबीलापोट  .200/- (अ र  
.दोनशे फ  त) माणे सदर ल वाचनक   दनांक 01.07.2013 ते 30.09.2014 पयत भाडेत  वावर चालू ठेवणे क रता 

िनणया  तव  थायी सिमतीसमोर सादर. 
वषय .5 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड डॉ. राम मनोहर लो हया वाचनालय व इतर शाखेतील र  व  
कर  यासाठ  जा. . .ं व./61/2014, द.04.07.2014 अ  वये वृ  तप े व मािसकांची र  व चे दरप क माग व  यात 
आले असता खालील र  खरेद दारांचे रप के ा  त झाली आहेत. 

 अ. .
 

िन वदा धारकाचे नाव वृ  तप ाचे दर 
( ित कलो) 

मािसकाचे दर 
( ित कलो) 

1. बयान इंटर ायजसे नांदेड .08.05 पैसे .06.55 पैसे 

2. सीमा इंटर ायजसे नांदेड  .07.51 पैसे .06.25 पैसे 

3. अ.ख युम अ.रशीद  ॅ प मचट नांदेड  .07.40 पैसे .05.50 पैसे 

 दरप का  या तुलना  मक त   यानुसार बयान इंटर ायजेस नांदेड यांची वृ  तप े व मािसकां  या र चे दर जा  त 
अस  यामुळे संबंिधतांना वाटाघाट  अंती बोल व  यांत आले असता बयान इंटर ायजसे नांदेड हे वाटाघाट  अतंगत वृ  तप े 
र  पये 9.70 पैसे ित कलो व मािसकांची र  .08.25 पैसे ित कलो  दर मंजूर करणे बाबत करण 
िनणया  तव  थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .6 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह त 2013-14 या आिथक वषासाठ  झोन . 1,2,3,4,5 व 6 मधील 
वाष क देखभाल व द तीची कामे कर या क रता िन वदा माग व यात आले असता झोन ंु . 4 साठ  सोहेल कं शन 
नांदेड, यांची सवात कमी दराची हणजे 17.50% जा त दराची िन वदा ा  झाली िन वदेतील दर जा त वाटत 
अस यामुळे संबंिधतांशी वाटाघाट  केली असता वाटाघाट  अंती अंदाजप क दरापे ा 4% जा त दराने काम कर यास 
लेखी संमती दली यानुसार थायी सिमती ठराव ं .70 द.11.07.2013 अ वये िन वदा मंजुर कर यात आली. सोहेल 
कं शन नांदेड यांनी द.11.02.2014 रोजी अज देऊन साल सन 2014-15 म ये झोन ं . 4 ची वा षक देखभाल व 
द तीची कामे यांना दे यासाठ  वनंती केली आहेु . झोन ं . 4 ची वा षक देखभाल व द तीची कामे सालसन ु 2013-
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14 या मंजरु दरावर सोहेल कं शन नांदेड यांना द यास महापािलकेचा आिथक फायदा होईल. क रता साल सन 
2013-14 चे AMRC चे कं ाटदार सोहेल कं शन नांदेड यांचेकडुन 2013-14 चे मंजुर दरावर पुढ ल आिथक वष 
सालसन2014-15 म ये देखभाल द तीची कामे क न घेणेसाठ  ु (मुदतवाढ देणे बाबत) मा यते तव तसेच सदर 
कामासाठ  लागणारा खच . 50.00 ल  यास शासक य व अिथक मंजरु साठ  ताव थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .7 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त . . 10 म ये वसावा नगर भागातील र ते ेनेज लाईन 
टाक याने नाद त झालेले र ते ु WBM व सी. सी. प दतीने द ती कर याचे काम ीु .साई क शन, नांदेड या  
कं ाटदाराकडुन द.20/04/2013 रोजी चालु कर यात आले सदर काम चालु असताना पावसाळयास सु वात झाली. 
Trench Restore झा यानंतर SDBC व Seal coat कर याचे काम अंदाजप कात त वत कर यात आले होते. 
पावसाळा चालु झा याने SDBC व Seal coat कर याचे काम करता आले नाह . पावसाळा संप यावर कं ाटदाराला 
उवर त काम करणे बाबत सुचीत कर यात आले, परंतु कं ाटदाराकडुन आिथक अडचण अस याचे सांग यात आले. व 
कामास वलंब झाला,सदर काम  द.10/06/2014 पयत आजघड ला कं ाटदाराकडुन सदरचे काम पूण झालेले नस याने 
या पूव  संबधीताकडुन जेवढे काम क न घे  यात आले  यास .9,08,100/- एवढा खच झालेला आहे. कामाची िनकड व 
तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर ी.साई क शन ,नांदेड यांचे माफत  
क न घे यात आले असुन यास झालेला खच . 9,08,100/-  साठ  काय र शासक य व अिथक मंजुर साठ  ताव 
मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे करण 5 कलम 2 नुसार थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .8 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह त 2013-14 या आथ क वषासाठ  झोन . 1,2,3,4,5 व 6 मधील 
वाष क देखभाल व द तीची कामे कर या क रता िन वदा माग व यात आले असता झोन ंु . 5 साठ  ड. एम. पाट ल 
नांदेड, यांची सवात कमी दराची हणजे 17.50% जा त दराची िन वदा ा  झाली. िन वदेतील दर जा त वाटत 
अस यामुळे संबंधीताशी वाटाघाट  केली असता वाटाघाट  अंती अंदाजप क दरापे ा 4% जा त दराने काम कर यास 
लेखी संमती दली यानुसार थायी सिमती ठराव .70 द.11.07.2013 अ  वये िन वदा मंजूर कर  यात आली. ड. एम. 
पाट ल नांदेड यांनी द. 24.03.2014 रोजी अज देऊन साल-सन 2014-15 म ये झोन ं . 5 ची वाष क देखभाल व 
द तीची कामे यांना दे यासाठ  वनंती केली आहेु . झोन ं . 5 ची वाष क देखभाल व द तीची कामे सालसन ु 2014-

15 या मंजरु दरावर ड. एम. पाट ल नांदेड यांना द यास महापािलकेचा आथ क फायदा होईल. क रता साल-सन 
2014-15 चे AMRC चे कं ाटदार ड. एम. पाट ल नांदेड यांचेकडुन 2014-15 चे मंजुर दरावर पुढ ल आथ क वष साल-
सन 2014-15 म ये देखभाल द तीची कामे क न घेणेसाठ  ु (मुदतवाढ देणे बाबत) मा यते तव तसेच सदर कामासाठ  
लागणारा खच . 50.00 ल  यास शासक य व आथ क मंजुर साठ  ताव थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .9 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह त 2013-14 या आथ क वषासाठ  झोन . 1,2,3,4,5 व 6 मधील 
वाष क देखभाल व द तीची कामे कर या क रता िन वदा माग व यात आले असता झोन ंु . 6 साठ  ड. एम. पाट ल 
नांदेड, यांची सवात कमी दराची हणजे 17.86% जा त दराची िन वदा ा  झाली. िन वदेतील दर जा त वाटत 
अस यामुळे संबंधीताशी वाटाघाट  केली असता वाटाघाट  अंती अंदाजप क दरापे ा 4% जा त दराने काम कर यास 
लेखी संमती दली यानुसार थायी सिमती ठराव . 70 द.11.07.2013 अ  वये िन वदा मंजुर कर  यात आली. ड. 
एम. पाट ल नांदेड यांनी द. 24.03.2014 रोजी अज देऊन साल-सन 2014-15 म ये झोन ं . 6 ची वाष क देखभाल व 
द तीची कामे यांना दे यासाठ  वनंती केली आहेु . झोन ं . 6 ची वाष क देखभाल व द तीची कामे सालसन ु 2014-

15 या मंजरु दरावर ड. एम. पाट ल नांदेड यांना द यास महापािलकेचा आथ क फायदा होईल. क रता साल-सन 
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2014-15 चे AMRC चे कं ाटदार ड. एम. पाट ल नांदेड यांचेकडुन 2014-15 चे मंजुर दरावर पुढ ल आथ क वष साल-
सन 2014-15 म ये देखभाल द तीची कामे क न घेणेसाठ  ु (मुदतवाढ देणे बाबत) मा यते तव तसेच सदर कामासाठ  
लागणारा खच . 50.00 ल  यास शासक य व आथ क मंजुर साठ  ताव थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .10 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह त 2013-14 या आथ क वषासाठ  झोन . 1,2,3,4,5 व 6 मधील 
वाष क देखभाल व द तीची कामे कर या क रता िन वदा माग व यात आले असता झोन ंु . 2 साठ  दा ईले ट कल 
इं जनीअर कंपनी. नांदेड, यांची सवात कमी दराची हणजे अंदाजप क दराची िन वदा ा  झाली. थायी सिमती ठराव 
ं . 69 द. 11.07.2013 अ वये िन वदा मंजुर कर यात आली. दा ईले ट कल इं जनीअर कंपनी. नांदेड, यांनी द. 

26.06.2014 रोजी अज देऊन साल-सन 2014-15 म ये झोन ं . 2 ची वाष क देखभाल व द तीची कामे यांना ु
दे यासाठ  वनंती केली आहे. झोन ं . 2 ची वाष क देखभाल व द तीची कामे सालु -सन 2014-15 या अंदाजप क 
दरावर दा ईले ट कल इं जनीअर कंपनी. नांदेड, यांना द यास महापािलकेचा आथ क फायदा होईल. क रता साल-सन 
2014-15 चे AMRC चे कं ाटदार दा ईले ट कल इं जनीअर कंपनी. नांदेड, यांचेकडुन अंदाजप क दरावर देखभाल 
द तीची कामे क न घेणेसाठ  मुदतवाढ देणे बाबत मा यते तव तसेच सदर कामासाठ  लागणारा खच ु . 50.00 ल  
यास शासक य व आथ क मंजुर साठ  ताव थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .11 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह त 2013-14 या आथ क वषासाठ  झोन . 1,2,3,4,5 व 6 मधील 
वाष क देखभाल व द तीची कामे कर या क रता िन वदा माग व यात आले असता झोन ंु . 1 साठ  दा ईले ट कल 
इं जनीअर कंपनी. नांदेड, यांची सवात कमी दराची हणजे अंदाजप क दराची िन वदा ा  झाली. थायी सिमती ठराव 
ं . 69 द. 11.07.2013 अ वये िन वदा मंजुर कर यात आली. दा ईले ट कल इं जनीअर कंपनी. नांदेड, यांनी द. 

26.06.2014 रोजी अज देऊन साल-सन 2014-15 म ये झोन ं . 1 ची वाष क देखभाल व द तीची कामे यांना ु
दे यासाठ  वनंती केली आहे. झोन ं . 1 ची वाष क देखभाल व द तीची कामे सालु -सन 2014-15 या अंदाजप क 
दरावर दा ईले ट कल इं जनीअर कंपनी. नांदेड, यांना द यास महापािलकेचा आथ क फायदा होईल. क रता साल-सन 
2014-15 चे AMRC चे कं ाटदार दा ईले ट कल इं जनीअर कंपनी. नांदेड, यांचेकडुन अंदाजप क दरावर देखभाल 
द तीची कामे क न घेणेसाठ  मुदतवाढ देणे बाबत मा यते तव तसेच सदर कामासाठ  लागणारा खच ु . 50.00 ल  
यास शासक य व आथ क मंजुर साठ  ताव थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .12 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका चे काळे र प प हाऊस येथील असदवन जल शु द करण क ा कडे 
पाणीपुरवठा करणा-या 375 HP प पाची द ती करणे साठ  उपअिभयंता ु (यां क ) यांनी अहवाल सादर केला. सदर 
कामासाठ  थािनक बाजारातून तीन दरप के माग व यात आली या व न अंदाजप क तयार केले. सदर कामासाठ  
अंदाजे र कम पये 543500/- खच अपे त आहे. सदर ल काम अंदाजप क य दरावर ह कम इं जिनयर ंग ऍ ड 
मेकॅिनकल व स, नांदेड यां याकडून क न घे या या कामास काय र शास कय व आिथक मंजूर  दान करणे साठ  
सन 2014-15 वषातील पाणीपुरवठा प प द ती या लेखा िशषातील तरतूद तून खच करणे कर ता सदर ताव ये या ु
थायी सिमती समोर ठेवावा. 
वषय .13 

काबरानगर जलशु द करण क  यथील 35 MLD पं प हाऊस येथील पं प मांक 3 हा नाद त झालेलाु  आहे. 
35MLD पं प हाऊस म ये एकुण ितन पं प हाऊस आहेत यामुळे एक पं प नाद त झा यामुळे तेथे टॅ ड बाय पं प ु
नस यामुळे येथील . 3 चा पं प तातड ने द त क न घेणे अ यंत आव यक होतेु . शहरात पाणीपुरवठा सुरळ त करण े
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साठ  अडथळा िनमाण होणार नाह  याची द ता घेवुन हक म इं जिनअ रंग ऍ ड मेकािनकल व स, नांदेड यां याकडुन 
थािनक बाजारातील यो य दरा माणे सदर ल कामास पये 1,26,600/- (अ र  पये एक लाख स वीस हजार सहाशे 

फ ) एवढा खच लागला असुन यास काय र .वा.आ. मा यता देणेक रता सदर ताव ये या थायी समीती समोर 
ठेव यात यावा.  
वषय .14 

 भाग . 33 फ ेहबु ज भाग हा उंच टेकड वर अस याने या ठकाण या नागर कांना पाणी पुरवठा होत 
न हता पा याची अडचण िनमाण होत होती. उ हाळया या दवसात पाणीपुरवठा करणे आव यक होते कर ता साई 
इले कल ऍ ड इं जिनयर ंग कामगार सहाकार  सं था, नांदेड यां या कडून MJP DSR व रा त दरा माणे सं थेकडून 
काम क न घे यात आले झाले या खचास पये 84,760/- ला काय र शास कय व आिथक मा यता दान करणसेाठ  

ताव ये या थायी सिमती समोर ठेवावा. 
वषय .15 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मलिन सारण योजने अंतगत नांदेड शहर मलिन सारण योजने या 5 पंपीग 
टेशन व 2 मलशु द करण क  चाल व यासाठ  (O&M) कं ाटदार नेमणसेाठ  मनपा सवसाधारण ठराव . 56 दनांक 

30.04.2013 अ वये मा यता दान केली आहे. या अनूषंगाने कं ादाराचा देखभाल द ती या कामासाठ   कालावधी  ु
5 वष ठेवून ऑनलाईन प दतीने िन वदा िस द केली असता तूत कामासाठ  4 िन वदा व  झाले असून तां क 
अहता तपासणी अंतीर  ा  सव िन वदाधारक पा  ठरत असून यांचा त ा ् खालील माणे आहे.  

अ. .  िन वदा धारक 
 

अंदाजप क य  
कंमत 

कं ाटदाराने भरलेले 
दर 

% जा त 
 

1 
 

मे. गती क शन, 

चाकूर 

64291200 
 

67505760 
 

5 % जा त 
 

2 
 

शारदा क शन ऍ ड 
कॉप रेशन, नांदेड 

64291200 
 

68791584 
 

7 % जा त 
 

3 
 

अनूसया क शन, नांदेड 64291200 
 

70720320 
 

10 % जा त 
 

4 
 

व राज इ वा. ऍ ड 
इ ा, नागपूर 

64291200 
 

97497604 
 

51.65 % 

जा त 
 

उपरो  माण े ा  (4) िन वदाधारका पैक  सवात कमी दराचे िन वदाधारक मे. गित क . चाकूर यांचे 
असून ते अंदाजप क दरापे ा 5 % जा त दराने ा  झाली आहे. ा  झालेले दर हे जा त वाटत अस याने संबंधीत 
कं ाटदारास वाटाघाट साठ  द. 29.05.2014 रोजी आयु  यांचे क ात बोला वले असता कं ाटदाराने द. 29.05.2014 

रोजी कायालयास अज देवून उप थत राहणे श य होणार नस याचे कळवून पुढ ल तार ख देणेकर ता वनंती केली 
असता यानूसार पून  द. 10.06.2014 रोजी वाटाघाट साठ  बोला वले असता कं ाटदाराने यांचे लेखी संमती प  द. 
22.06.2014 अ वये अंदाजप क य दरापे ा 5% जा त दराने भरलेले दर यो य असून व कफायतिशर अस याचे ते 
मा य कर यासाठ  वनंती केली आहे.  

याअनूषंगाने ा  दर हे पुढ ल 5 वषापयत अस याने याम ये कोणतीह  करवाढ/भाववाढ न करता मा य 
करणसेाठ  ताव ये या थायी सिमती समोर मा यते कर ता सादर. तसेच सदर ल कामावर मंजरू िन वदे नूसार 
लागणा-या खचास साल सन 2014-15 या आिथक वषात मलिन सारण देखभाल द ती या लेखा िशषकातून खच ु
कर यास शास कय व आिथक मा यतेकर ता सादर. 
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वषय .16 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह दत भाग ं  23 म ये श नगर भागात  न वन (09) नग 

एल.ट .पोल उभा न 70w सो डयम पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले आहे. सदर ल काम अ यंत तातड ने  क न 
ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम ( व ुत वभागा या) ड .एस.आर. 

2011-12 नुसार तयार कर यात आले या अंदाजप क दरावर मे.नांदेड इं जिनअ रंग कंपणी नांदेड यां याकडून रा त 
प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ  .185758/- (अ र  .एक लाख पंचेअंशी हजार सातशे अ ठावन 
फ ) एवढा खच झालेला आहे. क रता या कामास मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम  1949 या अनूसूची (ड) 
करण (5) कलम (2) अ वये काय र शासक य व आिथक मा यता दान करणसेाठ   ताव सादर. 
वषय .17 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह दत झोन ं  5 अंतगत भाग ं  36 वसरणी मशानभूमी येथे 4 नग 
टयूबूलार पोल उभा न न वन  70 हॅट सो डयम पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले आहेत. सदर ल काम अ यंत 
तातड ने  क न ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम ( व तु वभागा या) 
ड .एस.आर. 2011-12 नुसार तयार कर यात आले या अंदाजप क दरावर मे.नॅशनल इले कल इं जिनअस नांदेड 
यां याकडून रा त प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ  .111798/- (अ र  .एक लाख अकरा हजार 
सातशे अठया नव फ ) एवढा खच झालेला आहे. क रता या कामास मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम  1949 
या अनूसूची (ड) करण (5) कलम (2) अ वये काय र शासक य व आिथक मा यता दान करणसेाठ   ताव 

सादर. 
वषय .18 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीत ओमेगा कंपणीचे एकूण (04) िल ट असून 
या वारंवार नाद त होत अस यामुळे सदर ल िल टची दैनं दन देखभाल व द ती ओमेगा कंपणीकडून क न घेणसाठ   ु ु

दर माग व यात आले असता संबंिधतांनी एकूण (04) िल टची एक वषासाठ  दैनं दन देखभाल व द तीसाठ   एकूण ु
खच .438092/- ची दरप क सादर केले आहेत यानुसार या कामासाठ  M/s Omega Elevators,Ahmedabad यांची 
.438092/- ची दरप क मंजरू करणे तव व  संबंिधतांनी मागणी के या माण े100 % र कम अ ीम व पात देणसेाठ  

मा यते तव सदर ल ताव याच सभेम ये कायम करणे तव सादर. 
वषय .19 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह दत भाग ं  36 म ये वसरणी  भागात  न वन (50) नग 70w 

सो डयम पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले आहे.सदर ल काम अ यंत तातड ने  क न ावयाचे अस याने िन वदा 
न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम ( व ुत वभागा या) ड .एस.आर. 2011-12 नुसार तयार कर यात 
आले या अंदाजप क दरावर ी यंकटे रा इले क स ऍ ड व स नांदेड यां याकडून रा त प दतीने क न घे यात 
आलेली आहे व या कामासाठ  .177670/- (अ र  .एक लाख स या र हजार सहाशे स र फ ) एवढा खच झालेला 
आहे. क रता या कामास मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम  1949 या अनूसूची (ड) करण (5) कलम (2) 

अ वये काय र शासक य व आिथक मा यता दान करणसेाठ   ताव सादर. 
वषय .20 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त प ी शामराव कदम नगर (डॉ  टर लेन) भागात ेनेज लाईनसाठ  
उपाययोजना केले  या आहेत काय ? के  यास कोण  या िशषकाखाली के  या आहेत. यावर स व  तर चचा क न िनणय 
 यावा. 

सुचकः- गफार खान गलुाम महंमद खान    अनुमोदकः-  दा सुिशल च  हाण  
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वषय .21 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त वसावानगर या भागात गणपती मं दर ते रामनारायण काबरा यांचे 
घर ते इतर ग  ली म  ये  ेनेज चे काम जे झालेले आहे. र  ते खोदकामानंतर र  ते द  तीु ची तरतुद  या िशषकात आहे 
कंवा नाह , नसेल तर  या भागात रोड क न दे  यासाठ  चचा क न  िनणय  यावा. 
सुचकः- गफार खान गलुाम महंमद खान    अनुमोदकः-  दा सुिशल च  हाण  
वषय .22 
       अ पल 
 
ित, 

मा.सभापती साहेब, 
 थायी सिमती, 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
  वषयः- एक वा षक वेतनवाढ कायम  व पी गोठ व  यात आली व माझा िनलंबन काळ गहृ त धर  यात 

    आ  या  या मा. आयु   ा यांनी िनगिमत केले  या आदेशा व  द अ पलाबाबत. 
  संदभः- 1. काया.आदेश . नांवाशमनपा/सा व/आ  था-6/10859/13 दनांक 29.08.2013 
   2. काया.आदेश . नांवाशमनपा/सा व/आ  था-6/27373/14 दनांक 24.01.2014 
 
महोदय, 
 मी च  हाण आिशवाद िभकु नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड मला वर ल संदिभय .1 अ  वये पुढ ल 
दोषारोप लावून िनलं बत कर  यात आले. 
 1. दोषारोप .1 क  तलखाना येथे जात नाह . 
 
 2. दोषारोप .2 क डवाडा येथे जात नाह . 
 
 3. दोषारोप .3 वभाग मुखाशी आरमुड भाषा के  या बाबत. 
 

हे सव आरोप खोटे आहेत. मला िनलंबना  या आधी कोण  याह  कारे कायालयीन नोट स न देता िनलं बत 
कर  यात आले आहे. हे अ  यायकारक आहे.  यांनी लावलेले दोषारोप .1 क  तलखा  यावर जात नाह . हे पुणतः चुक चे 
असून, मी क  तलखाना येथील कामावर उप थत होतो व याची न द हजरे  पटावर असून,  याचा पगार देखील मला 
िमळालेला आहे. दोषारोप .2 क डवाडयावर जात नाह . दोषारोप .2 बाबतीत असे ह  घडले आहे.  

दोषारोप .3 व र  ठांशी आरमुड भाषेचा वापर के  या बाबत हे सु  दा पुणतः चुक चे आहे. तसेच संदिभय .2 
अ  वये मला कामावर जू क न घे  यासाठ  व माझा िनलंबन काळ गृ हत ध न माझी एक वा षक वेतनवाढ बंद 
कर  यात आली हे मा यावर अ  याय झालेला आहे.  

मंुबई ांितक अिधिनयम 1949 चे कलम 56(4) मधील तरतुद नुसार मा. आयु  तांची िनकट व र  ठ ािधकरण 
 थायी सिमती आहे.  यानुसार मा. आयु   ा यांनी िनगिमत केले  या मा या आदेशा व  द हे अ पल दाखल कर  यात 

येत आहे.  

तर  मे. साहेबांनी मा या अ पलाचा यो  य तो वचार क न मला  याय दे  यात यावा ह न  वनंती. 
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अ पलाथ , 
 वा रत/- 

  च  हाण आिशवाद िभकु 
               िलपीक 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 

 
 
           वा र त/-                वा र त/-                     

    नगरसिचव,                   सभापती,                                                           
 नांवाशमनपा, नांदेड.              थायी सिमती,   
                                                               नांवाशमनपा, नांदेड. 

 


