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           जा. ./नसका/ थायी/CR-76/2014.         
              नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  

                दनांकः- 04.09.2014 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

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

मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच ड चे करण दोन मधील िनयम  3 (अ) 
(ब) अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या थायी सिमतीची सभा द. 25.11.2014. रोजी सकाळ  11.00 
वा. नांवाशमनपा थायी सिमती सभागहृ येथे भर व यात येत आहे तर  या सभेस उप थत राहावे ह  वनंती. 
(मा.सभापती यांचे आदेशा  वये) 
 

                   वा र त/-   
         नगरसिचव,       

      नांवाशमनपा, नांदेड.      
     

                
ित, 
ी/ ीमती  

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

काय म प का 
वषय .1 
      दनांक 28.2.2014 रोजी दपार  ु 3.00 वा  3.30 वा., द..24.6.2014,रोजी,  द.7.7.2014 अंदाजप क य वषेष सभा, 
दपार  ु 3.00 वा  4.00 वा. द.2.8.2014 रोजी, द.25.8.2014, व द.6.9.2014 रोजी सकाळ  11.00वा व दपार  ु 12.00वा  
झाले  या मागील सभे  या इितवृ  तास कायम करणे बाबत. 
वषय .2 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त भाग .10 अतंगत लेबर कॉलनी भागात व ठल जाधव ते टेलरचे दकान ु
पयत सी.सी. र  ता करणेचे काम करतेवेळ  HIG कॉलनी येथील नाग रकांनी अंदाजप कात असले  या 4 मी. ं द ऐवजी 6 मी. 
पयत ं द  वाढवा बाबत ममागणी केली व ITI कड ल मु  य र   यापयत लांबी वाढ वणे बाबत येथील नाग रकांनी अज क न 
काम 15 मी. X 5.80 मी. एवढा उवर त र  ता सी.सी. क न देणे बाबत वनतंी केली आहे. सदर कामास . 3,20,000/- एवढा 
खच झालेला आहे. किन  ठ अिभयतंा यांनी अहवाल दलेला आहे. सदर काम करणे गरजेचे अस  यामळेु सदरचे काम L .& S. 
क    शन, नांदेड याचेंकडुन क न घे  यात आले असुन  यासाठ  . 3,20,000/- इतके खच झालेला आहे. कामाची िनकड, व 
तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना  िन वदा रा  त प  दतीने L .& S. क    शन, नांदेड या कं ाटदाराकडून पणु क न घे  यात 
आले असुन  यास झालेला खच . 3,20,000/-   
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यास काय  तर शास कय व आिथक मजंुर साठ   ताव मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे करण 5 कलम 2 
नसुार  थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .3 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ. .नांवाशमनपा/यां क  व प रवहन/11801/14, द. 10.09.14 अ  वये मुंबई 
ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 अ  वये आयु  त यांनी े य कायालय .5 िसडको व वाघाळा क रता 

पोकलेन-110/जेसीबी ारे द.11.06.14 ते द.12.06.14  या कालावधीत नाली सफाई कर  यासाठ  मा  यता दली. सदर ल नाली 
सफाईचे कामोच  मे. ऐश अथ मु  हस, नांदेड यांना मिशनर चे भाडे अदाई साठ ची र  कम . 48,400/5 (अ र  अ ठेचाळ स 
हजार चारशे पये केवळ) ची शास कय व आिथक मा  यता दे  यात आली  यास काया  तर शासक य व आिथक मा  यता देणे 
बाबत. 
वषय .4 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ. .नांवाशमनपा/यां क  व प रवहन/11800/14, द. 10.09.14 अ  वये मुंबई 
ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 अ  वये आयु  त यांनी े य कायालय .6 तरोडा क रता पोकलेन-

110/जेसीबी ारे द.09.06.14 ते द.10.06.14  या कालावधीत नाली सफाई कर  यासाठ  मा  यता दली. सदर ल नाली सफाईचे 
कामाचे  मे. ऐश अथ मु  हस, नांदेड यांना मिशनर चे भाडे अदाई साठ ची र  कम . 48,400/5 (अ र  अ ठेचाळ स हजार 
चारशे पये केवळ) ची शास कय व आिथक मा  यता दे  यात आली  यास काया  तर शासक य व आिथक मा  यता देणे 
बाबत. 
वषय .5 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ. .नांवाशमनपा/यां क  व प रवहन/14142/14, द. 1 आ  टोबर 2014 अ  वये 
मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 अ  वये आयु  त यांनी े य कायालय .3 इतवारा क रता 
पोकलेन-110/जेसीबी ारे द.07.06.14 ते द.13.06.14 या कालावधीत नाली सफाई कर  यासाठ  मा  यता दली. सदर ल नाली 
सफाईचे कामाचे  मे. ऐश अथ मु  हस, नांदेड यांना मिशनर चे भाडे अदाई साठ ची र  कम .1,49,400/- (अ र  एक ल  
एकोणप  नास  हजार चारसे पये केवळ) ची शास कय व आिथक मा  यता दे  यात आली  यास काया  तर शासक य व 
आिथक मा  यता देणे बाबत. 
वषय .6 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ. .नांवाशमनपा/यां क  व प रवहन/12857/14, द. 5 नो  हे.2014 अ  वये 
मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 अ  वये आयु  त यांनी े य कायालय .2 अशोकनगर  क रता 
पोकलेन-110/जेसीबी ारे द.07.06.14 ते द.16.06.14 व 20.6.2014 ते द.22.6.2014  या कालावधीत नाली सफाई 
कर  यासाठ  मा  यता दली. सदर ल नाली सफाईचे कामाचे  मे. ऐश अथ मु  हस, नांदेड यांना मिशनर चे भाडे अदाई साठ ची 
र  कम .2,69,600/- (अ र  दोन ल  एकोणस  तर हजार सहासे पये केवळ) ची शास कय व आिथक मा  यता दे  यात 
आली  यास काया  तर शासक य व आिथक मा  यता देणे बाबत. 
वषय .7 
 भाग . 13 अ म  ये नदं ाम हाऊसींग सोसायट  व िशवनगर, नांदेड या भागात मलिन  सारण लाईन टाकणे कर ता 
किन  ठ अिभयतंा व उपअिभयतंा यांना  य   थळ पाहणी क न अंदाजप क MJP DSR 2012-13 नसुार . 31,70,324/- खच 
अपे त आहे. साल सन 2014-15  या संदिभय ठरावा अ  वये अनु मांक 155 वर िशवनगर भागात खड करण करणे व 
मलिन  सारण लाईन टाकणे कर ता पये 1,00,00,000/- एवढ  तरतुद उपल  ध क न दली आहे. या तरतुद तून वर ल खच 
करणे व सदर भागात मलिन  सारणाचे िन वदा मागवनू काम करणे  ताव   थायी सिमती समोर सादर. 
 
वषय .8 
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 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त भाग .2 म  ये वशैाखीनगर बु  द वहार ते वशैाखीनगर पाट  पयतचा 
र  ता मलिन  सारण वा हनीमुळे नाद  तु  झाला होता या वभागाचे किन  ठ अिभयतंा यांनी  य   थळ पाहणी केली असता 
सदरचे काम तातड ने पणुी करणे गरजेचे अस  यामुळे सदर र   या  या कामाची लांबी 182.00 मी. व ं द 4.70 मी. असुन 
सदरचे काम करणे गरजेचे अस  यामुळे सदरचे काम वलायत खॉ. कर म खॉ. कं ाटदार, नांदेड याचेंकडुन वनािन वदा 
अंदाजप क दरावर क न घे  यात आले असुन  यासाठ  .7,80,431/- इतके खच झालेला आहे. कामाची िनकड, व तातड  
ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा  त प  दतीने वलायत खॉ. कर म खॉ. या कं ाटदाराकडून पणु क न घे  यात आले 
असुन  यास झालेला खच . 7,80,431/- या काय  तर शास कय व आिथक मजंुर साठ   ताव मुंबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे करण 5 कलम 2 नसुार  थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .9 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील हैदरबाग शाळा येथे शाळेस ील व गेट बस वणे तसेच उमर कॉलनी 
भागात मनपा  या गथंालयास ील व गेट बसवनू आतून दरवाजा टाकणे बाबत या वभागाचे किन  ठ अिभयतंा यांनी  य  
 थळ पाहणी केली असता सदरचे काम तातड ने पणुी करणे गरजेचे अस  यामळेु सदर र   या  या कामाची लांबी 182.00 मी. व 
ं द 4.70 मी. असुन सदरचे काम करणे गरजेचे अस  यामळेु मे.कामार कर कं  स  शन, नांदेड याचेंकडुन क न घे  यात आले 
असुन  यासाठ  .3,26,400/- इतके खच झालेला आहे.  

 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा  त प  दतीने मे.कामार कर कं  स  शन, नांदेड या 
कं ाटदाराकडून पणु क न घे  यात आले असुन  यास झालेला खच  .3,26,400/- या काय  तर शास कय व आिथक 
मंजुर साठ   ताव मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे करण 5 कलम 2 नसुार  थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .10 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त भाग .23 मधील भारत व ालय ते रेणुका मं दराकडे जाणा-या मु  य 
र   यावर ल ऍ ोच रोड कर  ो बाबत मा.महापौर यांनी दले  या प ानसुार या वभागाचे  किन  ठ अिभयतंा यांनी  य   थळ 
पाहणी केली असता सदर ठकाणी  मुलभूत सु वधा अंतगत मु  य र   याचे कामा कर  यात येत असून तेथील नागर काचंी 
मागणी अस  याने व ऍ ोच रोड चे काम तातड ने पणु करणे आव  यक अस  यामूळे सदरचे काम  मे.कामार कर कं  स  शन, 
नांदेड यांचेकडुन क न घे  यात आले असुन  यासाठ  .9,98,177/- इतके खच झालेला आहे.  

 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा  त प  दतीने मे.कामार कर कं  स  शन, नांदेड या 
कं ाटदाराकडून पणु क न घे  यात आले असुन  यास झालेला खच  . 9,98,177/- या काय  तर शास कय व आिथक 
मंजुर साठ   ताव मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे करण 5 कलम 2 नसुार  थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .11 
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील ी गु  गो वदंिसंघजी  टे डयम मैदान वकासाचे काम गतीपथावर 
असून  टे डयम वकासासाठ  आव  यक सा ह  याची आव  यकता आहे. ज  हा दरसुची 2014.2015 अमलात आलेलीअसून कामाचे 
सुधार त अंदाजप क .28,59,600/- एवढे होत आहे. सदर कामासाठ  लागणा-या सा ह  य खरेद साठ  िनयमानसूार िन वदा 

या पणु क न सा ह  य परुवठयासाठ  वलंब लागणार अस  यामळैू कामाची तातड  ल ात घेता वनािन वदा रा  त प  दतीने 
सदरचे काम मे.हंबड ताप कशनराव कं ाटदार याचेकडून अंदाजप क दरावर क न घे  याकर ता व  यासाठ  होणा-या खचास 
शासक य व आिथक मा  यते चा  ताव मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे करण 5 कलम 2 नसुार  थायी 

सिमती समोर सादर. 
वषय .12 
      ी ड.एस.खोत,सहायक सचंालक, नगनररचना ( ितिनयु  ती) मनपा  यांचे कायरत कालावधी मधील द.6.3.2014 ते 
द.11.9.2014 पयतचे सेवा िनवतृी अशंदान .18673 व रजा अशंदान .18673/- असे एकूण .37346/-(अ र  सदोतीस 
हजार तीनसे सेहेचाळ स फ   )  ला आदेश . नांवाशमनपा/ले व/वेतन/13580/2014 द.27 ऑ  टोबर 2014 अ  वये शासक य 
व आिथक मा  यता दे  यात आली  यास काय  तर मा  यता देणे बाबत. 
वषय .13 
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      ी आर.एस. डोरले, कायकार  अिभयता ( ितिनयु  ती) मनपा  यांचे कायरत कालावधी मधील द.1.8.2013 ते 
द.31.7.2014 पयतचे सेवा िनवतृी अशंदान .53439/- व रजा अंशदान .53439/- असे एकूण .106878/-( अ र  .एक 
ल  सहा  हजार आठशे अठयाह   र हजार  फ  त ्)ला आदेश .नांवाशमनपा /ले व/वेतन/14473/2014 द.11नो  हबर  2014 
अ  वये शासक य व आिथक मा  यता दे  यात आली  यास काय  तर मा  यता देणे बाबत. 
वषय .14 
      ी ड. ड.कोळेकर, कायकार  अिभयता ( ितिनयु  ती) मनपा  यांचे कायरत कालावधी मधील द.1.11.2012 ते 
द.30.7.2014 पयतचे सेवा िनवतृी अंशदान .38057/- व रजा अशंदान .38057/- असे एकूण .76114/-( अ र  
.शहया   तर हजार एकसे चौदा फ  त ्)ला आदेश .नांवाशमनपा /ले व/वेतन/13759/2014 द.27 ऑ  टोबर 2014 अ  वये 
शासक य व आिथक मा  यता दे  यात आली  यास काय  तर मा  यता देणे बाबत. 
वषय .15 

 नांवाशमनपाके  या भांडार वभागामाफत पदािधकार /अिधकार  यांना मण  वनी सचं दे  यात येतात.  यां  या वापरानतंर 
मण  वनी संच भांडार वभागात जमार कर  यात येता◌े. ते सव जमा कर  यात आलेले मण  वनी सचं 2001 पासूनचे आहेत. 

आतापयत एकूण 56 नग मण  वनी सचं भांडार वभागात जमा कर  यात आले होते.  यापकै   लकॅ ए  ड  हाईट सचं नाद  तू  
असून ते द  तु  हो  यासारखे नाह त. उवर त 26 सचंास करकोळ द  तीु  के  यास चाल ु हो  यासारखे होते. आ ण 5 सचं 
चालु थतीत होते. एकुण 56 सचंापकै  25 संच हे मतृसाठा म  ये टाकुण उवर त 31 सचंास प रप क काढून मनपा कमचा-यांना 
बोली लावनु व  कर  यांत आले. मण  वनी संच कमचा-यांना अज िललावा ारे दे  यात आले  यास व नाद  तु  मण  वनी 
संच मतृ साठा म  ये न द घे  यात आली.  यास मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे करण (5) कलम (2) 
अ  वये काय  तर मा  यता दान करणे  तव  ताव सादर. 
वषय .16 

नांदेड शहर पाणी परुवठा योजने या मुळ उ भव व णुपरु  क प जलाशय आहे. मागील 8 वषात या जलाशयातील पाणी चार वेळा 
अपरेु पड याने येलदर  / िस दे र / जायकवाड  या धरनातुन पाणी यावे लागले. या कारणा तव पयायी व कायम व पी उ भव हणुन 

उ व पे◌ैनगगंा क प येथुन पाणी घे यासाठ  सव ण व आराखडे मनपा माफत तयार कर यांत आले. यानसुार योजना आखता वेळ   

पनैगगंा क पाचा कालवा पाड  गावापयत आहे. या पाड  (ई केप) पासुन पपंळगाव (महादेव) बधंारा व सांगवी बधंारा हे अंतर 23 क.मी. 
इतके असुन या बधंा-यात पनैगगेंचे पाणी साठवनु मनपा या काबरानगर जलशु द करण क ात घेणे अशी योजना तयार कर यांत आली आहे.  

सदर योजने अंतगत सांगवी बधंा-या जवळ पपं गहृ बांधकाम करणे, बधंा-याची करकोळ द तीु  करणे , पपंगहृापासुन काबरानगर 

लॅ ट पयत 750 मी.मी. यासाची ड .आय पाईप लाईन 7.5 क.मी टाकणे ई याद  कामे अंतभुत असुन या योजने ारे नांदेड शहरास पयायी 
उ भवातुन कायम पाणी परुवठा होईल. मनपा माफत सदर योजना मा. ज हािधकार , मा. वभागीय आयु  यां या िशफारशी सह शासणास 

सादर कर यात आली. सदर योजनेस महारा  शासणाने तातड चे पाणी परुवठा योजने अंतगत शासण िनणय दनांक 26 ऑग ट 2014 

अ वये शासक य मा यता दान केली आहे. या योजनेची मंजुर कंमत . 1487.11/- ल  असुन या पकै  मंजरु आदेशात नमुद 

के यानसुार .51.38/- ल  ची कामे मनपा या िनिधतुन करावयाची आहेत. उवर त . 1435.73/- ल  खचा या 90% हणजे 

1292.16/- ल  इतके अनदुान उपल ध होनार असुन उवर त मनपाचा 10% वाटा .143.57/- ल  मनपास करावा लागणार आहे. 
व रल माणे एकुण .194.95/- ल  खच मनपास सहण करावा लागेल. 

 

या अनषुगंाणे स व तर िन वदा सुचना ई-टड रंग ारे व रा य त रय वतमानप  Indian Express या वतमानप ात िस द 

केली असता सदर कामासाठ  तीन िन वदा व  झाली असुन व तीन िन वदा ा   झा या ा  तीन िन वदेचा तां क िलफाफा उगड यात 

आला असता सद य सिमती यां या तां क अहता तपासणी अंती तीनह  िन वदा पा  ठर या असुन पा  िन वदे पकै  सवात कमी दराची 
िन वदा मे. शारदा क कशन ड कॉप रेशन ा. िल. नांदेड यांची असुन ह  अंदाज प क दरापे ा 19.21 % जा त दराने ा  झाली आहे. 
ा  दर हे जा त वाटत अस यामळेु दर प:ृथकरण सादर कर यासाठ  कळ वले असता कं ाटदारांने वाटाघाट  अंती 19.21% जा त दरा 

ए◌ैवजी 9.98% जा त दराने काम कर यास तयार अस याचे लेखी कळ वले आहे. कं ाटदाराने दाखल केलेले प ीकरण वचारात घेता 
बाजारातील पाईप चे वाढलेले दर ई. बाबीमुळे सदर कामाची कंमत 1590.63 ल  होत असून ती अंदाजप कय दरापे ा 8.59% येत आहे. 
परंत ू कं ाटदराने सदर काम 9.98% जा त दराने कर याची संमती दली आहे. MJP चा न वन DSR लवकर येणे अपे त आहे. ह  बाब 
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वचारत घेता 9.98% जा त दराची िन वदा यो य वाटते. यामुळे शास कय मा यतेपे ा . 146.18 ल  जा तीचा खच होणार असून तो 
दे खल म.न.पा. िनधीतून करावा लागणार आहे.  

कर ता सदर कामासाठ  म.न.पा. िनधीतून करावयाचा खच . 194.95 + 146.18 = एकुण . 341.13 ल  यास शास कय व 

आिथक मा यता दान क न िन वदा मंजरू तव ताव म.न.पा. थायी सिमती समोर सादर.  
वषय .17 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पाणीपरुवठा योजने अंतगत नागर  दिलतव ती सधुार योजना 2012-13 या व ीय 
वषात मनपा ह ीत भाग . 13 ल मीनगर भागात मलिन सारण यव था करणे क रता मनपा सवसाधारण सभा ठराव . 
83 द. 14.08.2014 अ वये शासक य मा यता घेवनु स व तर ताव मा. ज हािधकार  नांदेड यांना पाठ वला असता 
ज हािधकार  कायालयाकडुन द. 06.09.2014 या आदेशा वये . 1,75,29,934/- पयास आिथक मा यता दान कर यात 
आली आहे.  

 यानसुार रतसर िन वदा या क न िन वदा माग वले असता सदर कामासाठ  ती िन वदा व  झाली आहे व ती 
िन वदा ा  झाली आहे. ा  िन वदेचा तां क अहता तपासणी सद यीय सिमती या अहवालानसूार ती ह  िन वदा पा  असून 
ा  िन वदेपकै  सवात कमी दराची िन वदा मे. ई रदास ड कं.,नांदेड याचें असुन ती अंदाज प क दरापे ा 13% जा त दराने 
ा  झाली. ा  झालेले दर जा त वाटत अस याने संबिंधत ठेकेदारास वाटाघाट साठ  प  दले असता ठेकेदारांनी 13% जा त 

दराऐवजी द. 28.10.2014 रोजी या प ानसूार अंदाज प क दराने काम कर यास लेखी समंती दली आहे.  

   क रता मे. ई रदास ड कं.,नांदेड याचंी अंदाजप क दराची िन वदा र कम . 89,90,450/- ( पये एकोन वद ल  न वद 
हजार चारशे पं नास फ ) कंमतीची िन वदा मा य क न लागणा-या खचास .आ. मा यता दान क न दर मजंुर कर यासाठ  

ताव ये या थायी सिमती समोर मंजूर तव सादर. 
वषय .18 

       भाग .32 ब होळ , मिनयार ग  ली मु  य रस  यावर धनगरटेकड  भागात जाणा-या ग  लीम  ये पाणी परुवठा 
वतरणा  या वेळैस  थळ पाहणी केली असता धनगरटेकड  हा भाग उंच टेकड वर अस  याने  या भागात तेथील नागर कांना पाणी 
िमळत न  हते ,तेथील पाणी परुवठा लाईन  वर कामाची तातड  व कामाची िनकड ल ात घेता बु  टर बस वणे गरजेचे 
वाटते. ज  हा दर सुची पमा  ो अंदा जत र  कम .75,600/-एवढा खच अपे त आहे. सदरचे काम ी साई इले.अ  ड 
इ ज.कामगार सं  था नांदेड यां  याकडून क न घे  यात आले  यास काय  तर शासक य व आिथक मा  यता दान करणे बाबत. 
वषय .19 
       नांवामनपा पाणी परूवठा अंतगत बएसयपुी योजने कर ता परुवठा कर  यात आलेले पाईप  ह  तांतरण क न बएसयपुी 
प रसरात टाकणेकर ता, राजनगर, जयिभमनगर, न व आबाद ,आबेडकरनगर प रसरात झोन .1 अंतग   पाईप लाईन 
टाकणेकर ता कायकार  अिभयतंा याचे  य  पाहनी अहवालानसूार टाक  याचे पाईप व वध आकाराचे एकूण 1881 िमटर पाईप 
लाईन उपरो  त ठकाणी टाक  यास तेथील नागर कां  या प  या  यापा  याची कायमची सम  या सुटू शकते,सदर ल पाईप परुवठा 
बएसयपुी योजनेतील िश  लक पाईप परुवठा कर  यात येइल. 
      यासाठ  क  प स  लागार अ पल  लॉिनगं कं  स.याचे प  द.25.10.2014 अ  वये ा  त अहवालानसूार िश   क पाईप 
परुवठा बएसयपुी योजनेतून कर  यास मा  यता दान केली असून इतर कामासाठ  क.अ./उपअिभ.यांनी सादर केलेले अंदाजप क 
.1174250/-एवढा खच होत असून सदर होणारा खच बएसयपुी योजने अंतगत या भागात मजंुर डपीआर मधून खच क न 

सदर काम तातड ने व आव  यक अस  याने झोन .1 अतंगत ची एएमआरसी चा िनयु  त ठेकेदार मे.सोहेल क  स.अ◌ॅ  ड टल 
व  स,नांदेड याचे कडून  क न घे  यास मा  यता दान कर  यात यावी व यावर ल खच बएसयपुी  या मंजरु डपीआर  मधून 
खच क न िनयु  त ठेकेदार मे.सोहेल क  स.अ◌ॅ  ड टल व  स,नांदेड याचे नांवे दे  यास मा  यता देणेकर ता  ताव सादर.  

वषय .20 

    ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü ü̧ ´ÖÆüÖÖ�Ö ü̧¯ÖÖ×»Ö�úÖ Æü×§üŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö �Îú.4 †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ü̧ÃŸÖÖ �Îú.39 ŸÖê Ö×¤ü�ÖÏÖ´Ö �ú»¾Æü™Ôü ¯ÖµÖÔŸÖ ( ´ÖÓ•ÖæôûÖ²ÖÖ‡Ô �ÖŸÖ�ÖÖ¾Ö�ú ü̧ ´ÖÖ�ÖÔ) 
†Ö ü̧.ÃÖß.ÃÖß. ÖÖ»Öß �ú ü̧�ÖêÃÖÖš üß ´ÖÖ. ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ“Öê ¯Ö¡Ö ×¤ü. 30.07.2014 ¾Ö ÖÖ�Ö ü̧ß�úÖ“Öê ×Ö¾Öê¤üÖ ×¤ü. 28.07.2014 ¾Ö ×¤ü.1.08.2014 †¾ÖµÖê 
×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö Ã£Öôû ¯ÖÖÆü�Öß �úê»Öß †ÃÖŸÖÖ †ÛÃŸÖ¢¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ µÖÖê�µÖ ×Ö“Ö ü̧Ö ÆüÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû 
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†Ö ü̧.ÃÖß.ÃÖß.ÖÖ»Öß �ú ü̧�Öê �Ö ü̧•Öê“Öê †ÃÖ´Öãôêû †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²ÖßÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ×•Ö»ÆüÖ ¤ü ü̧ÃÖã×“Ö 2013-14 ÖãÃÖÖ ü̧ ¹ý. 6,64,000/-  “Öê  †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú 
ÃÖÖ¤ü ü̧ �êú»Öê»Öê †ÖÆêü.  
�úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü, ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü ü̧“Öê �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ü̧ÖÃŸÖ ¯Ö ü̈ŸÖßÖê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü ü̧Ö¾Ö ü̧ ü´Öê. ÁÖ¬¤üÖ ‡Ô»Öê. �Óú¯ÖÖß  ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖ 
�Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ ü̧Ö�ú›æüÖ �ú¹ýÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖãÖ ŸµÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý 6,64,000/-  µÖÖÃÖ �úÖµÖÖì¢Ö ü̧ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †Ú£Ö�ú ´ÖÓ•Öã̧ üßÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô 
¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖÖ�Ö ü̧¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1949 “Öê ¯ÖÏ�ú ü̧�Ö 5 �ú»Ö´Ö 2 ÖãÃÖÖ ü̧ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß 
वषय .21 

ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü ü̧ ´ÖÆüÖÖ�Ö ü̧¯ÖÖ×»Ö�úÖ Æü×§üŸÖ ×�ÖŸÖÖÖ�Ö ü̧ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ÁÖß. �ÖÖêØ¾Ö¤ü¾ÖÖ›ü ŸÖê ÁÖß. ü̧ÖšüÖê›üß�ú ü̧ µÖÖÓ“µÖÖ  ‘Ö ü̧Ö¯ÖµÖÔŸÖ ×ÃÖ´Öë™ü ü̧ÃŸÖÖ 
�ú ü̧�ÖêÃÖÖšüß ´ÖÖ. †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓÖß †Ö¤êü×¿ÖŸÖ �êú»µÖÖÖãÃÖÖ ü̧ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö Ã£Öôû ¯ÖÖÆü�Öß �úê»Öß †ÃÖŸÖÖ †ÛÃŸÖ¢¾ÖÖŸÖß»Ö ü̧ÃŸÖÖ ›ÒêüÖê•Ö 
»ÖÖ‡ÔÖ´Öãôêû ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖ¾Ö ü̧ ÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖãÖ ÃÖ¤ü ü̧ ×šü�úÖ�Öß ü̧ÃŸÖÖ �ú ü̧�Öê �Ö ü̧•Öê“Öê †ÃÖ´Öãôêû †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²ÖßÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ×•Ö»ÆüÖ ¤ü ü̧ÃÖã×“Ö 
2013-14 ÖãÃÖÖ ü̧ ¹ý. 9,21,100/-  “Öê  †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ÃÖÖ¤ü ü̧ �êú»Öê»Öê †ÖÆêü.  
�úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü, ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü ü̧“Öê �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ü̧ÖÃŸÖ ¯Ö ü̈ŸÖßÖê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü ü̧Ö¾Ö ü̧ ü´Öê. ÁÖ¬¤üÖ ‡Ô»Öê. �Óú¯ÖÖß  ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖ 
�Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ ü̧Ö�ú›æüÖ �ú¹ýÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖãÖ ŸµÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý 9,21,100/-  µÖÖÃÖ �úÖµÖÖì¢Ö ü̧ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †Ú£Ö�ú ´ÖÓ•Ö ã ü̧ßÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô 
¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖÖ�Ö ü̧¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1949 “Öê ¯ÖÏ�ú ü̧�Ö 
वषय .22 

ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ Æü×§üŸÖ ¾Ö�Ôú¿ÖÖò̄ Ö µÖê£Öß»Ö ´ÖÖ¯ÖÖ ‡Ố ÖÖ¸üŸÖß“Öß ¯Ö¿Öã¾Öî¤üµÖ�úßµÖ ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¤ãü¹ýÃŸÖß ¾Ö Ó̧ü�Ö¸Óü�ÖÖê™üß �ú¸ü�ÖêêÃÖÖšüß µÖÖ 
×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö Ã£Öôû ¯ÖÖÆü�Öß �úºþÖ ¾Ö×¸üÂšÖÓ“µÖÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖ ÖãÃÖÖ¸ü üÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Ö �ú ü̧�Ö ê �Ö¸ü•Öê“Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²ÖßÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö 
�ú¹ýÖ ¹ý. 3,16,000/-  “Öê  †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ÃÖÖ¤ü¸ü �êú»Öê»Öê †ÖÆêü.  

�úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü, ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ¸üÖÃŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ´Öê. ÃÖÖêÆêü»Ö �ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖ 
�Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸üÖ�ú›æüÖ �ú¹ýÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖãÖ ŸµÖÖÃÖ    —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 3,16,000/-  µÖÖÃÖ �úÖµÖÖì¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †Ú£Ö�ú ´ÖÓ•Öã̧ üßÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô 
¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1949 “Öê ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö 5 �ú»Ö´Ö 2 ÖãÃÖÖ¸ü Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¤ü¸ü. 
वषय .23 

    ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ, Æü×§üŸÖ ¾ÖÖÂÖá�ú ¤êü�Ö³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖßÃÖÖšüß —ÖÖêÖ �Îú. 1 ŸÖê 6 �ú×¸üŸÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÖ�Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.  
           —ÖÖêÖ �Îú. 4 “Öê ¤êü�Ö³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß ´Öê. ÃÖÖêÆêü»Ö �ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öß ˆŒŸÖ �úÖ´Ö �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¯Öê�ÖÖ 4% •ÖÖÃŸÖ ¤ü¸üÖ“Öß 
×Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ¤ãü¹ýÃŸÖßÃÖÖšüß »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸üÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 50.00 »Ö�Ö µÖÖÃÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ †Ö¤êü¿Ö �Îú. ÃÖÖ²ÖÖÓ×¾Ö/7885/2013 ×¤ü. 20.07.2013 †¾ÖµÖê 
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †Ö£Öá�ú ´ÖÓ•Öã̧ üß ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. 
           ÃÖÖ»Ö-ÃÖÖ 2013-14 “Öê †Ö£Öá�ú ¾ÖÂÖÔÖŸÖ ¤êü�Ö³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß“Öß �úÖ´Öê �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¹ý. 1,43,00,914/- �Ö“ÖÔ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖæÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß ¾Ö•ÖÖ 
•ÖÖŸÖÖ ¹ý. 93,00,914/- “Öß �úÖ´Öê �ú¹ýÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.                 
           Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖßÖê šü¸üÖ¾Ö �Îú. 64 ×¤ü. 06.09.2014 †¾ÖµÖê µÖÖ¯Öã¾Öá ¹ý. 50.00 »Ö�Ö ¯ÖµÖÔŸÖ“µÖÖ �Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. •ÖÖÃŸÖß“µÖÖ 
»ÖÖ�Ö�ÖÖ·µÖÖ �Ö“ÖÖÔÃÖ ¯ÖãÖ¿:“Ö Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü �ú¹ýÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß ‘Öê�µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖæ×“ÖŸÖ �êú»Öê †ÖÆêü.  
           Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖßÖê šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ¸üßŸÖ �êú»µÖÖÖæÃÖÖ¸ü —ÖÖêÖ �Îú. 4 †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖß“ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 93,00,914/- µÖÖÃÖ �úÖµÖìÖ¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×�úµÖ 
¾Ö.†ÖÙ£Ö�ú ´ÖÓ•Öã̧ üß �ú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¤ü¸ü.    
वषय .24 

ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ Æü×§üŸÖ ¾ÖÖÂÖá�ú ¤êü�ÖÖ³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖßÃÖÖšüß —ÖÖêÖ �Îú. 1 ŸÖê 6 �ú×¸üŸÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÖ�Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.  
—ÖÖêÖ �Îú. 1 “Öê ¤êü�Ö³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß ´Öê. ÁÖ¬¤üÖ ‡»ÖêŒ™Òüß�ú»Ö ‡Ó×•ÖÖß†¸ü �Óú¯ÖÖß ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öß ˆŒŸÖ �úÖ´Ö �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü ü̧Ö“Öß 

×Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖê¾ÖãÖ ¤ãü¹ýÃŸÖßÃÖÖšüß »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸üÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 50.00 »Ö�Ö µÖÖÃÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ †Ö¤êü¿Ö �Îú. ÃÖÖ²ÖÖÓ×¾Ö/10572/2013 ×¤ü. 26.08.2013 
†¾ÖµÖê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †Ö£Öá�ú ´ÖÓ•Öã̧ üß ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß.  

ÃÖÖ»ÖÃÖÖ 2013-14 “Öê †Ö£Öá�ú ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¤êü�Ö³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß“Öß �úÖ´Öê �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¹ý. 1,06,83,349/-  �Ö“ÖÔ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖæÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß ¾Ö•ÖÖ 
•ÖÖŸÖÖ ¹ý. 56,83,349/- “Öß �úÖ´Öê �ú¹ýÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.  

Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖßÖê šü¸üÖ¾Ö �Îú. 64 ×¤ü. 06.09.2014 †¾ÖµÖê µÖÖ¯Öã¾Öá ¹ý. 50.00 »Ö�Ö ¯ÖµÖÔŸÖ“µÖÖ �Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. •ÖÖÃŸÖß“µÖÖ 
»ÖÖ�Ö�ÖÖ·µÖÖ �Ö“ÖÖÔÃÖ ¯ÖãÖ¿:“Ö Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü �ú¹ýÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß ‘Öê�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã×“ÖŸÖ �êú»Öê †ÖÆêü.  
Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ¸üßŸÖ �êú»µÖÖÖæÃÖÖ¸ü —ÖÖêÖ �Îú. 1 †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖß“ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 56,83,349/- µÖÖÃÖ �úÖµÖÖì¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †Ö£Öá�ú ´ÖÓ•Öã̧ üß 
�ú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß 
वषय .25 

            ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ, Æü×§üŸÖ ¾ÖÖÂÖá�ú ¤êü�Ö³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖßÃÖÖšüß —ÖÖêÖ �Îú. 1 ŸÖê 6 �ú×¸üŸÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÖ�Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.  
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           —ÖÖêÖ �Îú. 5 “Öê ¤êü�Ö³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß ´Öê. ›üß. ‹´Ö. ¯ÖÖ™üß»Ö �Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ˆŒŸÖ �úÖ´Ö �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¯Öê�ÖÖ 4% •ÖÖÃŸÖ ¤ü¸üÖ“Öß 
×Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ¤ãü¹ýÃŸÖßÃÖÖšüß »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸üÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 50.00 »Ö�Ö µÖÖÃÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ †Ö¤êü¿Ö �Îú. ÃÖÖ²ÖÖÓ×¾Ö/7871/2013 ×¤ü. 20.07.2013 †¾ÖµÖê 
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †Ö£Öá�ú ´ÖÓ•Öã̧ üß ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. 
           ÃÖÖ»Ö-ÃÖÖ 2013-14 “Öê †Ö£Öá�ú ¾ÖÂÖÔÖŸÖ ¤êü�Ö³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß“Öß �úÖ´Öê �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¹ý. 1,10,75,899/- �Ö“ÖÔ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖæÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß ¾Ö•ÖÖ •ÖÖŸÖÖ 
¹ý. 60,75,899/- “Öß �úÖ´Öê �ú¹ýÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.                 
           Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖßÖê šü¸üÖ¾Ö �Îú. 64 ×¤ü. 06.09.2014 †¾ÖµÖê µÖÖ¯Öã¾Öá ¹ý. 50.00 »Ö�Ö ¯ÖµÖÔŸÖ“µÖÖ �Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. •ÖÖÃŸÖß“µÖÖ 
»ÖÖ�Ö�ÖÖ·µÖÖ �Ö“ÖÖÔÃÖ ¯ÖãÖ¿:“Ö Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü �ú¹ýÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß ‘Öê�µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖæ×“ÖŸÖ �êú»Öê †ÖÆêü.  
           Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖßÖê šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ ü̧ßŸÖ �êú»µÖÖÖæÃÖÖ¸ü —ÖÖêÖ �Îú. 5 †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖß“ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 60,75,899/- µÖÖÃÖ �úÖµÖìÖ¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×�úµÖ 
¾Ö.†ÖÙ£Ö�ú ´ÖÓ•Öã̧ üß �ú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¤ü¸ü.    
वषय .26 

         नांवामनपा हद त घनकचरा  यव  थापन क  प कर ता खड करणासह डांबर  र  ता कर  यासाठ  संदभ .1 अ  वये 
लागणार  र  कम .2313383/-यास शासक य व आिथक मंजुर  देवनू संदभ .2 अ  वये एस.जी.पदमावार नांदेड याची िन वदा 
मंजुर कर  यात आली तदनतंर कायारंभ आदेश दे  यात आले.  

        संदभ .4 अ  वये उपअिभयतंा यां  या अहवालानसूार  य ात कामास रेखाकंन देवनू सुरवात कर  यात आली क ठण 
मु माचा एक थर टाकून दबई क न  र  ता वाहतकु स खुला कर  यात आला,पावसाळयामूळै डांबर करण करता येव ूशकले नाह . 
दर  यान सतत पाऊस झा  याने र   यावर गाडया फसू लाग  या. फसले  या गाडया काढ  यासाठ  र   यावर खडे कर  यात आले 
पनु  च र  ता कर  या  या अनषुगंाने कामा  या वावात वाढ झाली व अित र  त बाब .276814/- चा समावेश क न 
.3744523/-चे सधुार त अंदाजप क तयार कर  यात आले . 

       सुधार त अंदाजप क .3744523/- मंजरु अंदाजप क य र  कम .2313383/-यामधील फरक अित र  त बाबीसह 
.1431140/- होत आहे.  

       कर ता सधुार त अंदाजप क .3744523/- ला शासक य व आिथक मजंुर  तव  सादर.    
वषय .27 

       नांवामनपा हद तील मालम  ता कर आकारणी सन 2005.2006 या वष  कर  यात आली होती.  यानतंर सन 
2009.2010 म  ये िनयमानसुार पनु  च  कर आकारणी होणे महानगरपािलके  या आिथक हताचे आव  यक होते .तथापी याबाबत 
कायवाह स मा  यता ा  त झाली नाह .  यामळैू महालेखाकार नागपरु यांनी आ ेप न द वला अस  याने सन 2011.12 म  ये कर 
आकारणी भाडवली मु  याधार त प  दतीने कर  यास त  वातः मा  यता प ान केली  यानसुार शहरातील सव मालम  ताचे स  ह ण 
कर  यास साधारणता एक वषाचा कालावधी लागला हे काम महानगरपािलका कमचा-या माफत कर  यात आले  याम  ये चालू 
वषाची कर वसुलीह  करत करत हे काम पणू कर  यात आले आहे. सव ण पणु झा  यानतंर साधारणता 100000 मालम  ता  या  

1.खास नोट स 2 ती      X 100000 = 200000 

2. मालम  ता कर आकारणी ववरण  

    येक मालम  तेचे साधारणता 2 पेजेस  X 100000 = 2000000 

   या माणे साधारणता 400000 पेजेसची टंग करावी लागणार होती.तथापी काह  ती महानगरपािलका कायालयाने टं 
के  याने व महानगरपािलकेकडे उपल  द टस व झेरॉ  स मशीन या जू  या व अप-ुया मते  या अस  याने व हे काम तातड ने 
पणू करणे.महानगरपािलके  या आिथक हताचे अस  याने हे काम बाहे न लवकरात लवकर पणु करणे आव  यक होते.  यामूळे 
कोटेशन आधारे मे.त  वीर झेरॉ  स ,महानगरपािलका मु  य इमारत नादेड यां  याकडून ती पेज .1.00 या दरावर काम 
कर व  यात आले वा  त वक पाहता बाजारात .2.00 ती पेज दर असले तर  हे काम क .1.00 ती पेज यादराने कर व  यात 
आले आहे. व या नोट सेस देतांना अनेक वेळा द  तीु  क न पनु  च न वन नोट स व ववरण देणेह  भाग पडले आहे. याकर 
आकारणीमूळै  महानगरपािलके  या उ  प  नात भर व वाढ झालेली आहे. 
       मे.त  वीर झेरॉ  स यांनी पवु  सादर केलेले देयक .278599.00 व उवर त देयक .38185.00 हे ती पेज .1.00 
यो  य दराने अस  याने  थायी सिमतीने यास मा  यता देवनू .316784.00 अदा कर  यास मा  यता दे  ो  उिचत व यो  य ठरेल.  

वषय .28 
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             अपील                द.31.10.2014 
ित, 

मा.सभापती साहेब, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ,नादेड. 
 

  वषयः- महानगरपािलका सेवेत पनु  था पत करणे बाबत. 
महोदय 
    उपरो  त व या  या अनषुगंाने सेवेत वनतंी पवुक अज सादर कर  यात येतो क , नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलके  या 
र  कमेचा अपहार के  या करणी मा.आयु  त यांनी मला का.आ. . 6745/12 द.20.11.2012 अ  वये महानगरपािलके  या 
सेवेतून कमी केले आहे.  

     महोदय,मा.आयु  त यांचे आदेशाचे वरोधात मी कायदेिशर अपील मा.महापौर यांचेकडे केली होती व मा.महासभेने माझे 
अपीलावर सहानभूतूीपवूक चचा क न माझे कुटंू बयावर उपासमार ची वेळ येव ूनये  हणून माझे दोन वाष क वेतनवाढ  कायम 
 व पी बदं क न मला महानगरपािलके  या सेवेत पनु  था पत कर  याबाबत ठराव सवसाधारण सभेम  ये पार त केला होता (ठराव 
.163 द.24.1.2014 परंतु मनपा शासनाने अ ाप सदर ठरावावर अमलबजावणी केलेली नाह . 

     महोदय,मी यापवु  30 वष महानगरपािलकेची सेवा केलेली असून फ  त दोनच वष सेवा िश  लक रा हलेली आहे.  

     कर ता मा.साहेबांनी एकूणच माझे प र थतीचा वचार क न मला महानगरपािलका सेवेत पनु  था पत करणे बाबत आदेश 
दे  यात यावा ह वनती.  

 

         आपला व  वास ू
            वा र त/- 
         ( स.मु  तफा अली बदें अली) 
 

वषय .29 

      अपील               द.31.10.2014 
ित, 

मा.सभापती साहेब, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ,नादेड. 
 

   वषयः- बडतफ िश ते बदल करणे बाबत. 
महोदय, 
      वर ल वषयी सेवेत वनतंी अज सादर कर  यात येतो क . माझी आई आजार  अस  यामूळै व ित  या औषधोपचारासाठ  
मला ित  याजवळ राहणे आव  यक होते. आई  या आजार मळैू व वै कय अिधका-याकडे येणे जाणे या िशवाय रा ीचे जागरण 
यामूळै माझे कृती बघड  याने मी सु  दा आजार  होतो व मी वभागात रतसर आजारपणाचे द.26.3.2012 ते 18.12.2012 
पयत  वै कय अज सादर केला होता. 
      मा.कायकार  अिभयतंा यांना माझी स  य कोटंू बक प र थतीची मा हती देवनू स  दा वारंवार रजा मंजुर साठ  वनतंी 
केली.परंतु  यांनी माझी रजा मा  य केली नाह .मी  य   यांना आई  या आजारपणामूळे वसुली क  शकत नाह . कंवा 
वसुलीची र  कम वेळैवर भ  शकत नाह  याची पवू क  पणा  याना  य  भेटून दली होती व ते माझे व र  ठ अिधकार  
अस  यामूळे िनयमानसुार व र  ठा व  द बोलणे हेिनयमात नस  यामूळै मी आई  या आजारपण व ित  या उपचार ,कंुटंुबातील 
दैनं दन कामे पार पाडतांना वसलुी सु  दा केली नाह  हे खरे आहे. आई आजार  अस  यामूळै मला ितला उपचारासाठ  बाहेर गावी 
घेवनू जावे लागले. 
        यानतंर मा.कायकार  अिभयतंा यांनी माझेकडर ल चालान बकु व पावती पु  तके कायालयात जमा कर  याबाबत त ड  
सुचना द  या .  यां  या सचुनेनसुार मी पावती पु  तके व चालान बकु ता  काळ कायालयात जमा केले.  
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       मा.कायकार  अिभयतंा यांनी माझेकड ल चालान बकु व पावती पु  तके तपासून मला त ड   व पात र  कम बकेॅत जमा 
कर  याची सुचना केली  यांनी दले  या सुचना माणे मी ती र  कम द.23.11.2012 रोजी पणूपणे बकेॅत जमा केली . 
       माझी र  कम बाळग  याचा कंवा र  कमेचा माझेसाठ  कंवा माझे कंुटंू बयासाठ  तसेच  आई  या उपचारासाठ  
वापरर  याचा हतू न  हता.उलट मी माझे आई  या आजारपणामूळे  जोखीम र  कम माझे जवळ सरु त ठैवली. पण ती बकेॅत भ  
शकलो नाह   कारण माझे आई  या आजारपणामूळे मला आइला ता  काळ बाहेरगावी उपचारासाठ  दाखल करावे लाग  यामळेू मला 
काह  म हने तेथेच रहावे लागले.ती र  कम भ  शकलो नाह . परंतु नांदेडला येताच वभाग मुखां  या सचुने माणे मी ती 
र  कम र  कम बकेॅत भरणा केली.  

     या सव प र थतीची मा हती वभाग मखुांला अस  यामूळे  यानी मला या संबधीचा माझा अहवाल अ  थापना वभागात 
सादर केला नाह . द.23.11.2012 रोजी भरणा के  यानतंर त   ाल 61 दवसांनी  हणजेच 2 म ह  यानतंर मला कोणतीह  नोट स 
न देता द.23.11.2013 रोजी िनलं बत क र  यात आल व मला पणू वष िनलं बत ठेव  यात आले.  

     वभागीय चौकशी  या िनयमानसुसार िनलं बत के  यानतंर तीन म ह  यात जोडप  व सहा म ह  यात चोकशी पणू कर  याची 
तरतूद आहे परंतु िनलं बत के  यांतर पणू अकरा म ह  यानतंर  मला जोडप  दले व एका वषानतंर कामावर जू क न घेतले. 
     माझी िनयु  ती द.29.12.1989 पासून मागील 25 वषा  या सेवे  या काळात माझेकडून कधीह  चुक झाली नाह  कंवा 
िनलंं बत झालो नाह . ह  व  तु थती आहे. वभाग मुखाने मा हती द  यानतंर  यां  या सुचने माणे मी र  कम वसलु केली. 
कोणतेह  प  न देता  यां  या सचुने माणे मी र  कम बकेॅत भरणा केली हेह  व  तु थती                  आहे. सदर 
र  कम उिशरा भरणा केली असली तर  तीचा वापर मी  वतःसाठ  कधीह  केला नाह . तसा हेतू असता तर मी ती एक र  कमी 
र  कम भरणा क  शकलो नसतो ह  बाब वचारात  यावी. 
      व र  ठांना मला वेळोवेळ  जे आदेश दले  यानसुार मी माझे काम इमान इतबारे केले .व र  ठानंी दले  या आदेशाचे पालन 
केले नस  याबाबत मला आतापयत कोणतेह  नोट स िमळाली नाह .माझे वय 50 वष चालू असून मला मुलगी आहे. व तीचे उ  च 
िश ण व ववाहाची जबाबदार  व वयोवृ  द आईची पण जबाबदार  माझेवर अस  यामूळे व मला कुटंूबआचा उदरिनवाह 
चाल व  यासाठ  इतर कुठलेह  साधन नस  यामूळे मानवते  या व सहानभुतूी  या  ट कोनातून बडतफ  या िश ेत बदल करावा व 
माझे व माझे कुटंुबीयाचा वचार करावा. ह नं  वनतंी.  
 

        अजदार 
         वा र त/-  

                वजन मोहन तोटावाड 
         िलपीक 
       नादेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ,नादेड. 
 
 
 
 

 वा र त/-          वा र त/- 
नगरसिचव,          सभापती, 

    नांवाशमनपा, नांदेड.          थायी सिमती,   
               नांवाशमनपा, नांदेड. 

 


