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                         जा. ./नसका/ थायी/CR-75/2014.         
                     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  

                       दनांक :- 21.08.2014 

 
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.25.08.2014. रोजी द.ु12.00 वा. 
नांवाशमनपा थायी सिमती सभागहृ येथे भर व यात येत आहे तर  या सभेस उप थत राहाव ेह  वनंती. 
(मा.सभापती यांचे आदेशा  वये) 
 

 वा र त/- 
नगरसिचव 

  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
ित, 
ी/ ीमती  

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

काय म प का 
वषय .1 

नांवाशमनपा आदेश .8678, द.04.08.2014 अ  वये मे को से यु रट  स ह सेस, पुणे यांनी पुरवठा केलेले (06) 
सुर ार कां या सेवेस माहे 21.02.2014 ते 20.02.2015 या एका वषासाठ  पूव याच अट  व शत या अिधन राहून 
मूदतवाढ दे यात आली याची न द घेणे बाबत. 
वषय .2 
 नांवाशमनपा आदेश .आ व/औभां/9381, द.14.08.2014, अ  वये ीमती क  तुरबा मातसेृवा क , िशवाजीनगर 
म.न.पा. दवाखाना नांदेड येथे कुटंूब क  याण श  कया हा काय म राब व  यासाठ  मे.ओम माक टंग एजे  सी, नांदेड 
यांचेकडून िन वदा दर  करारावर .2,30,673/- ची औषधी व स जकल सा ह  य खरेद  कर  यात आले याची न द घेणे 
बाबत. 
वषय .3 
 नांवाशमनपा आदेश .आ व/ना हयो/औभां/9026, द.08.08.2014, अ  वये मनपा ह त नागर  हवताप 
योजनेअंतगत धुर करण हा काय म राब व  यासाठ  मे. जा  हवी पे  ट कं ोल ड बवली (इ  ट) ठाणे या िन वदा धारकाकडून 
. 5,26,500/- ची फॉगींग मशीन खरेद  कर  यात आली  याची न द घेणे बाबत. 
वषय .4 

नांदेड शहर गोदावर  नद काठ  वसलेले आहे, अनेक जाती-धमाचे दा थान हणुन गोदावर ल नद ला मानले जाते. 
सदर नद काठ  प व  नान व दशणासाठ  भावी भ  तांची गद  असते यावर पावसाळयात एक खबरदार चा उपाय हणुन 
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व वध घाटावर जवर क तैनात केले जातात. तसेच गणेश वसजन, दगुा वसजन, त त थान, मोहरम इ. सार या सणा 
सुद यावेळ  काह  अनुचीत कार घडु नये हणुन जवर क लाव यात येतात. मागील अनेक वषापासुन या जवर कांना 
ित जवर क ित दवस 200/- . व ित तराफा 2500/- . ऐवढे मानधन दे यात येते. 

जवर क असणा-या सं था मानधन वाढ  बाबत वारंवार मागणी करत हो या. या अनुषंगाने द.04.09.2013 रोजी. 
दै. वतमान प ात (दै. सिम ा) जाह र गटन देऊन व वध जवर क असणा-या सं था माफत ित जवर क व ित 
तराफा मानधनाचे दर मागव यात आले. दरप कावर  चचा व वाटाघाट साठ  व वध सं थांना द.27.05.2014 रोजी मा. उप 
आयु  त यां या क ात बोलाव यात आले. वाटाघाट  अंती ित जवर क ित दवस मानधन 200 ऐवजी 250/- . 
ठरव यात आले व िततराफा मानधनात कोणताह  बदल न करता पुव  माणेच 2500/- . दे याचे ठरव यात आले.  

वषय .5 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह त 2013-14 या आिथक वषासाठ  झोन . 1,2,3,4,5 व 6 मधील वाष क 

देखभाल व दु तीची कामे कर या क रता िन वदा माग व यात आले असता झोन ं . 3 साठ  कं ाटदार ी. 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 
संबंिधतांशी वाटाघाट  केली असता वाटाघाट  अतंी 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. कं ाटदार ी. ड . एम. पाट ल 

नांदेड, यांनी द. 04.07.2014 रोजी अज देऊन साल सन 2014-15 म ये झोन ं . 3 ची वा षक देखभाल व दु तीची कामे 
यांना दे यासाठ  वनंती केली आहे. झोन ं . 3 ची वा षक देखभाल व दु तीची कामे सालसन 2013-14 या मंजुर दरावर 

कं ाटदार ी. ड . एम. पाट ल नांदेड, यांना द यास महापािलकेचा आिथक फायदा होईल. क रता साल सन 2013-14 चे 
AMRC चे कं ाटदार ड . एम. पाट ल नांदेड, यांचेकडुन 2013-14 चे मंजुर दरावर पुढ ल आिथक वष साल-सन 2014-15 
म ये देखभाल दु 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 .6 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त भाग . 25 मधील ईदगाह कमान येथे मा. महापौर यांचे मौखीक 
आदेशा वये मा. आयु  यांचे मा यतेने इदगाह कमान येथे पानपोईचे बांधकाम कर यासाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता 
यांनी य  थळ पाहणी केली असता सदर पानपोईत कुलींग मशीन बस व यात आली. व नळ फट ंग, लाईट फट ंग, 
पा याची टाक , चर व पांढरा मारबल व िस.िस. वोटा यांचे बांधकाम क न घे यात आले असून सदरचे काम तातड ने 
पुण करणे गरजेचे अस यामुळे आव यक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुिच 2013-14 नुसार . 4,72,980/- चे  
अंदाजप क सादर केलेले आहे. कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क 
दरावर मे. माज कं शन नांदेड या कं ाटदाराकडून पुण क न घे यात आले असुन यास झालेला खच . 4,72,980/- 
यास काय र शासक य व अिथक मंजरु साठ  ताव मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे करण 5 कलम 
2 नुसार थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .7 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पाणीपुरवठा योजने अंतगत महारा  सुवणजयंती नगरो थान अिभयान अंतगत 
नागर  दली ेतर व यांम ये सुधारणा करणे या योजने अंतगत श नगर जलकंुभावर ल वतरण यव था वतं  करण े
क रता मनपा सवसाधारण सभा ठराव . 155 द. 25.01.2013 अ वये मा यता घेवुन स व तर ताव मा. ज हािधकार  
कायालय यां या कडे पाठ वला असता ज हािधकार  कायालय यांचे कडुन द. 17.01.2013 अ वये 50% अनुदान सदर ल 
योजनेतुन . 31,34,500/- ा  झाले असुन व महापािलका ह सा 50%  . 31,34,500/- असे एकुण . 62,69,120/- 
पयास ./आ.मा यता ा  झाली असुन यानुसार िन वदा (दसु-यांदा) माग वले असता सदर कामासाठ  दोन िन वदा ा  

झाले असुन सवात कमी दराची िन वदा मे. इं जा कं शन यांचे असुन ती अंदाज प क दरापे ा 9% जा त दराने ा  
झाली आहे. ा  दर हे जा त वाटत अस याने ठेकेदारास वाटाघाट साठ  उपआयु  ( वकास) यांचे क ात बोलवीले असता 
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आज द. 28.05.2014 रोजी ठेकेदारांनी 9% जा त दरा ऐवजी अंदाज प क दरापे ा 4.10% जा त दराने काम कर यास लेखी 
संमती दली आहे.  

 या अनुषंगाने अंदाज प क दरापे ा 4.10% जा त दराची िन वदा मा य करणसेाठ  ताव थायीसिमती समोर 
मंजुर तव सादर. तसेच सदर योजनेत 50% शासन अनुदान 50% मनपा सहभाग . 31,34,500/- व जा तीचा लागणारा 
खच . 4.10% जा त मनापा िनिधतुन खच कर यास शासक य व आिथक मा यते क रता सादर. 
वषय .8 

नांदेड शहर पाणी पुरवठयाचा मु य ोत असले या व णुपूर  क प जलाशयात अ यंत अ प जलसाठा िश लक 
आहे. द. 19.08.2014 रोजी 8.83 दलघमी इतकाच पाणी साठा िश लक आहे. अ ाप पाऊस झालेला नस यामुळे व णुपूर  
जलाशयातील उपल ध जलसाठा जा त काळासाठ  पूरवावा लागणार आहे. स या नांदेड शहरात दोन दवसआड पाणी पुरवठा 
कर यात येत आहे. या माणात पाणी पुरवठा झा यास उपल ध जलसाठा फ  35 दवस पुरेल ऐवढाच आहे. स या या 
प र थतीचा वचार क न उपल ध जलसाठा जा त काळ टक वणेसाठ  नांदेड शहरास आठवडयातून एक दवस पाणी पुरवठा 
करणे आव यक असून यासाठ  तातड ने मा यता दे यासाठ  सदर ताव थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .9      वनंती अज 

दनांक : 19/08/2014 
ित, 

मा. सभापती साहेब, 
थायी सिमती, 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
वषय :-  पारगमन शु क वसुली नाके बंद  झा याने आिथक नुकसान झा या ब ल. 
संदभ :-  पारगमन शु क वसुली नाके बंद कर या या आदेशा या संदभात द. 15.08.2014 
    जा. . 204/14 नुसार  

महोदय, 
 वर ल वषयी आप या सेवेत सादर कर यात येते क , नां.वा.श.म.न.पा. नांदेड कायालया माफत पारगमन शु क नाके 
बंद करणे बाबत वर ल संदभ य आदेश दनांक 15.08.2014 चे आ हाला दनांक 15.08.2014 सुट या दवशी सं याकाळ  
6.00 वाजता िमळाले आ ण ता काळ रा ी 12.00 वाजता नाके बंद करं याचे आदेशीत कर यात आलेले होते व यासंदभात 
सव पावती पु तके अिभलेख जमा कर याचे आदेश दे यात आलेले होते.   
 वर ल वषयीवर असे आहे क  आ ह  हे मु ा एका वषासाठ  घेतला होता आपले जा हराती माणे आ ह  हा टडरची 
र कम टडरात भरली होती व वाटाघाटम ये जे र कम आपलेले वाढवुन दलेली होती तो आमचा हशोब एका वषाची 
वसुलीवर आधार त होता.  याचा कारण एकावषात मे, जुन, जुलै, ऑग  पावसाळेचे अस यामूळे मालवाहतुकाचा माण कमी 
होऊन जाते व ऑग  आखेर म ह यापासुन सन आ ण ल नसरा चालु होतात यासाठ  मालवाहतुक चा माण वाढुन जाते.  
आ ह  हे टडर 03 मे 2014 पासुन सु  केला आहे आपले आदेश माणे द. 15.08.2014 रोजी रा ी 12.00 वाजता नाके बंद 
केले.  
 आ ह  हे नाके 365 दवसा पैक  105 दवस चाल वले आहे. व जे 105 दवस आ ह  चालवलेले आहे.  ते दवस 
पावसाळाचे होते.  यात दवसात वसुलीचा माण कमी झालेला आहे.  आ ह  हे नाके चाल व यासाठ  आप याला .63 
लाख पयाची बँक गरंॅट  तयार क न दलेली आहे. हया बँक गॅरंट  तयार कर यासाठ  आ हाला 4,50,000/- पये कमीशन 
आ ण चाजस लागलेला आहे  तसेच आप या कडुन जे नाके दलेले आहेत याची दु ती, लाईट दु ती, ना यावर जनरेटर, 
र तेचे ख डे यासाठ  नागपुर ना यावर  . 95,000/- , है ाबाद ना यावर .75,000/- आ ण लातूर ना यावर  . 
50,000/- व कमचा यावर ए ल-2014 म ये .6,50,000/-, मे-2014 .6,70,000/-, जुन-2014 .6,25,000/-, जुलै-
2014 .6,65,000/-, ऑग -2014 . 6,75,000/- व कमचा यांना राह यासाठ  जे तीन घर 11 म ह या क रता करायाने 
घेतले होते यावर  येणा या खचा . 2,16,000/- . 54,000/-, . 54,000/-  व दोन वाहन (मारोती वेन ) ज े
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पे ोलींगसाठ  होती याचा करायाला . 1,50,000/- व याचा डझेल खच  . 95,000/- महानगरपािलका आ ण आम या 
जे करार झाला होता या कराराला र ज र कर यासाठ  . 95,000/- आ हाला सरकार  फ  भरावाला लागला होता. व द. 
03.05.2014 पासुन 15.08.2014 पयत एकुण 105 दवसात एकूण वसुली . 16599100/- झालेली आहे.  याचा पुण 
अहवाल आ ह  आप याकडे सादर केलेला आहे.  ज े हशोबाने आ ह  हे टडर घेतलेले आहे या हशोबाने  105 दवसात 
आ हाला 18123315/- इतक  पैसे महानगरपािलकेला ावा लागला यात आ हाला . 1524215/- फ  भर यात नुकसान 
झालेला आहे. असे िमळुन एकुण 61,43,215/- नुकसान झालेला आहे.व आ हाला आप याला . 23,73,315/- ाचे आहे.  
तर  आपणास वनंती आहे क  झालेले नुकसान ची भरपाई कर यात यावी.  ह  वनंती.  
 ध यवाद !  
                वा र त/- 
             मयुर इंटर ाजेस 
 

 वा र त/- 
नगरसिचव 

  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 


