
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 

      
  मंगळवार, द.1.12.2014 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य 
कायालयाचे ूशास कय इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी 
र जःटर म ये ःवा र  क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथाई सिमतीचे सदःय उप ःथत होते. 
                             ौी  उमेश देवराव पवळे ,सभापती 
       सवौी  

कनकदंडे मो हणी महेशराव    िगल सर जतिसंघ पजाबिसघं      
गफार खान गुलाम महमद खान  ौ दा सुिशलकुमार च हाण            
मुंढे शांता मोतीराम   उमरेकर अशोक रावण    
वनय व ाबंर पाट ल,    वाजेदा त बसमु अथर अली खान ,   
गाडगे शंकर जयवंतराव,    चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस,   
कशोर कशनलाल यादव,    अ.हबीब अ.र हम बागवान   
बावजीर शेख हबीब शेख अ द लाु ,   

सभापती  सव ूथम उप ःथत स.सदःय, ूभार  आयु  त ौी  िनिशकांत देशपांडे व  सव अिधकार  व 
कमचार  यांचे ःवागत क न आज या सभे या  कामकाजास सु वात  कर यात येते. 

अ.हबीब अ.र हम बागवान आजची सभा तहकुब कर  याचा माझा ूः ताव आहे.सभा तहकुब कर  यात यावी. 
बावजीर शेख हबीब  ौी अ.हबीब अ.र हम  यांनी सभा तहकुब कर  याचा जो ूः ताव आहे  यास माझे अनुमोदन  

आहे. स.सदः यां  या मागणी नुसार आजची सभा तहकुब कर  यात यावी.  
(यानंतर सभागहृ सोडले. सौ. कनकदंडे मो हणी महेशराव, वनय  व ाबंर पाट ल, सौ.वाजेदा त बसमु अथर अली खान, 
सौ.चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस, ौी अ.हबीब अ.र हम बागवान, बावजीर शेख हबीब शेख अ द लाु ,या स.सदः यांनी 
सभागहृ सोडले.)  
गफार खान  सभा तहकुबीची मागणी कर  यात आली परंतु आज  या वषय प ऽकेवर तातड  या पाणी  पुरवठा 

योजनेचा मह  वाचा वषय आहे. उ  हाळयात शहरात पाणी टंचाई िनमाण होव ूनये  हणुन शासनाने वशेष 
बाब  हणून तातड ची पाणी पुरवठा योजना मजुंर केलेली असून ह  योजना लवकरात लवकर पुण 
हो  यासाठ  ः थायी सिमतीने चचा क न पाणी पुरवठयाचे िनयोजन करणे आवँ यक आहे.न वन सभापतीची 
िनवड हो  यासाठ  अंदा जत एक म ह  याचा कालावधी   लागणार अस  यामूळे न वन  ः थायी सिमतीची 
सभा लवकर होणार नाह  आ ण हा वषय ूलं बत रा हल.इतरह  मह  वाचे सावजिनक वकास कामाचे 
वषय आहे  यावरह  िनणय घेणे आवँ यक आहे  यामळेू आजची सभा तहकुब कर  यात येवू नये वषय 
प ऽकेवर ल सव वषयाना व आयु  ताकडन ूा  तू  झाले  या सव ूः तावाना दे  यात यावी.  असा माझा 
ूः ताव आहे.  

सर जतिसघ िगल  ौी गफार खान यांनी जो ूः ताव मांडला  यास माझे अनुमोदन आहे.आजची सभा तहकुब 
कर  यात येवू नये.पाणी टंचाईची ितवतृा ल ात घेता जी तातड ची पाणी पुरवठा योजना तयार कर  यात 
आलेली असून ह  तातड ची पाणी पुरवठा योजना लवकरात लवकर काया  वीत हो  यासाठ   आयु  तांनी 
सादर केले  या ूः तावास मा  यता देणे आवँ यक आहे तसेच शहरातील वकास कामां  या ूः तावांना 
मा  यता देणे आवँ यक आहे  यामळेू आजची  सभा तहकुब न करता आज  या वषय प ऽकेवर ल सव 
वषयाना मा  यता दे  यात यावी.आयु  ताचे जे ूः ताव आलेले आहेत  या आय  या वेळेस  या सव 
वषयांनाह  मा  यता दे  यात यावी.व मजुंर झाले  या सव ठरावाना याच सभेत कायम कर  यात यावे असा 
माझा ूः ताव आहे. 

सभापती मागील एक वषापासनु मला सभागहृाचे कामकाज कर  यासाठ  कॉमेस, िशवसेना, रां शवाद , एमआयएम 
प ा  या  सदः यांनी खुप चांगले सहकाय केले  याब  दल मी  यांचे आभार मानतो.तसेच ः थायी सिमतीचे 
स.सदः य न वन सभापतीनाह  असेच सहकाय करतील अशी  
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मी अपे ा  य  त करतो,ौी गफारखान व ौी सर जतिसंघ िगल यांनी ूः ता वत के  याूमा  ◌ो सभा 
तहकुबीचा ूः ताव बहमताने ु फेटाळ  यात येतो.  

वषय ब.1 
      दनांक 28.2.2014 रोजी दपार  ु 3.00 वा  3.30 वा., द..24.6.2014,रोजी,  द.7.7.2014 अंदाजपऽक 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  11.00 वा व दपार  ु 12.00वा  
झाले  या मागील सभे  या इितवृ  तास कायम करणे बाबत. 
सभापती   मागील सभेचे इितवृ  तास कायम कर  यास मा  यता दे  यात येते. 
ठराव ब.81       ठ रा व  
  दनांक 28.2.2014 रोजी दपार  ु 3.00 वा  3.30 वा., द.24.6.2014,रोजी,  द.7.7.2014 अंदाजपऽक य वषेश सभा, 
दपार  ु 3.00 वा  4.00 वा. द.2.8.2014 रोजी, द.25.8.2014, व द.6.9.2014 रोजी सकाळ  11.00 वा व दपार  ु 12.00वा  
झाले  या मागील सभे  या इितवृ  तास कायम कर  यास ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते मा  यता देते. 
वषय ब.2 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.10 अंतगत लेबर कॉलनी भागात व ठल जाधव ते टेलरचे 
दकान पयत सीु .सी. रः ता करणेचे काम करतेवेळ  HIG कॉलनी येथील नाग रकांनी अंदाजपऽकात असले  या 4 मी. ं द ऐवजी 
6 मी. पयत ं द  वाढवा बाबत ममागणी केली व ITI कड ल मु  य रः  यापयत लांबी वाढ वणे बाबत येथील नाग रकांनी अज 
क न काम 15 मी. X 5.80 मी. एवढा उवर त रः ता सी.सी. क न देणे बाबत वनंती केली आहे. सदर कामास . 
3,20,000/- एवढा खच झालेला आहे. किनं ठ अिभयंता यांनी अहवाल दलेला आहे. सदर काम करणे गरजेचे अस  यामळेु 
सदरचे काम L .& S. क  ः श  शन, नांदेड यांचेकडन क न घे  याु त आले असुन  यासाठ  . 3,20,000/- इतके खच झालेला 
आहे. कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना  िन वदा राः त प  दतीने L  .&  S. क  ः श  शन, नांदेड या 
कंऽाटदाराकडन पुण क न घे  याू त आले असनु  यास झालेला खच . 3,20,000/-   
यास काय  तर ूशास कय व आिथक मजुंर साठ  ूः ताव मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 
कलम 2 नुसार ः थायी सिमती समोर सादर. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात  

                   येतो.  

ठराव ब.82      ठ रा व  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.10 अंतगत लेबर कॉलनी भागात व ठल जाधव ते टेलरचे 
दकान पयत सीु .सी. रः ता करणेचे काम करतेवेळ  HIG कॉलनी येथील नाग रकांनी अंदाजपऽकात असले  या 4 मी. ं द ऐवजी 
6 मी. पयत ं द  वाढवा बाबत ममागणी केली व ITI कड ल मु  य रः  यापयत लांबी वाढ वणे बाबत येथील नाग रकांनी अज 
क न काम 15 मी. X 5.80 मी. एवढा उवर त रः ता सी.सी. क न देणे बाबत वनंती केली आहे. सदर कामास . 
3,20,000/- एवढा खच झालेला आहे. किनं ठ अिभयंता यांनी अहवाल दलेला आहे. सदर काम करणे गरजेचे अस  यामळेु 
सदरचे काम L .& S. क  ः श  शन, नांदेड यांचेकडन क न घे  याु त आले असुन  यासाठ  . 3,20,000/- इतके खच झालेला 
आहे. कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना  िन वदा राः त प  दतीने L  .&  S. क  ः श  शन, नांदेड या 
कंऽाटदाराकडन पुण कू न घे  यात आले असुन  यास झालेला खच . 3,20,000/- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय  तर ूशास कय व आिथक मा  यता ह नांवामनपा  ः थायी सिमतीची 
सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो.   
वषय ब.3 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ.ब.नांवाशमनपा/यां ऽक  व प रवहन/11801/14, द. 10.09.14 अ  वये 
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 अ  वये आयु  त यांनी े ऽय कायालय ब.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. 
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सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो. 
ठराव ब.83      ठ रा व  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ.ब.नांवाशमनपा/यां ऽक  व प रवहन/11801/14, द. 10.09.14 अ  वये 
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 अ  वये आयु  त यांनी े ऽय कायालय ब.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 ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. . 
वषय ब.4 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ.ब.नांवाशमनपा/यां ऽक  व प रवहन/11800/14, द. 10.09.14 अ  वये 
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 अ  वये आयु  त यांनी े ऽय कायालय ब.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. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.84       ठ रा व  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ.ब.नांवाशमनपा/यां ऽक  व प रवहन/11800/14, द. 10.09.14 अ  वये 
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 अ  वये आयु  त यांनी े ऽय कायालय ब.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 ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
वषय ब.5 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ.ब.नांवाशमनपा/यां ऽक  व प रवहन/14142/14, द. 1 आ  टोबर 2014 
अ  वये मुबंई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 अ  वये आयु  त यांनी े ऽय कायालय ब.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. 
सभापती   काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम  

   कर  यात येतो.  

ठराव ब.85      ठ रा व  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ.ब.नांवाशमनपा/यां ऽक  व प रवहन/14142/14, द. 1 आ  टोबर 2014 
अ  वये मुबंई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 अ  वये आयु  त यांनी े ऽय कायालय ब.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 ह  नावामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात 
येतो. 
 
 



 
 
 

(4) 
वषय ब.6 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ.ब.नांवाशमनपा/यां ऽक  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 े ऽय कायालय ब.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. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.86      ठ रा व  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ.ब.नांवाशमनपा/यां ऽक  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 े ऽय कायालय ब.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 ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर  यात येतो. 
वषय ब.7 
 ूभाग ब. 13 अ म  ये नंद माम हाऊसींग सोसायट  व िशवनगर, नांदेड या भागात मलिनः सारण लाईन टाकणे 
कर ता किनं ठ अिभयंता व उपअिभयंता यांना ू  य  ः थळ पाहणी क न अंदाजपऽक MJP  DSR  2012‐13  नुसार . 
31,70,324/- खच अपे त आहे. साल सन 2014-15  या सदंिभय ठरावा अ  वये अनुबमांक 155 वर िशवनगर भागात 
खड करण करणे व मलिनः 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 मलिनः सारणाचे िन वदा मागवून काम करणे ूः ताव  ः थायी सिमती समोर 
सादर. 
सभापती   ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो.  

ठराव ब.87      ठ रा व  
      ूभाग ब. 13 अ म  ये नंद माम हाऊसींग सोसायट  व िशवनगर, नांदेड या भागात मलिनः सारण लाईन टाकणे 
कर ता किनं ठ अिभयंता व उपअिभयंता यांना ू  य  ः थळ पाहणी क न अंदाजपऽक MJP  DSR  2012‐13  नुसार . 
31,70,324/- खच अपे त आहे. साल सन 2014-15  या सदंिभय ठरावा अ  वये अनुबमांक 155 वर िशवनगर भागात 
खड करण करणे व मलिनः सारण लाईन टाकणे कर ता पये 1,00,00,000/- एवढ  तरतुद उपल  ध क न दली आहे. या 
तरतुद तून वर ल खच कर  यासाठ  ूशासक य व आिथक मा  यता ह नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते 
सदरचे मलिनः सारणाचे काम िन वदा मागवून काम कर  यात यावे असे ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते 
संमत करते.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.                                                       
वषय ब.8 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.2 म  ये वैशाखीनगर बु  द वहार ते वैशाखीनगर पाट  पयतचा 
रः ता मलिनः सारण वा हनीमुळे नाद ः तु  झाला होता या वभागाचे किनं ठ अिभयतंा यांनी ू  य  ः थळ पाहणी केली असता 
सदरचे काम तातड ने पुणी करणे गरजेचे अस  यामळेु सदर रः  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. कंऽाटदार, नांदेड यांचेकडन वनािन वदा ु
अंदाजपऽक दरावर क न घे  यात आले असनु  यासाठ  .7,80,431/- इतके खच झालेला आहे. कामाची िनकड, व तातड  
ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने वलायत खॉ. कर म खॉ. या कंऽाटदाराकडन पुण क न घे  याू त आले 
असुन  यास झालेला खच . 7,80,431/- या काय  तर ूशास कय व आिथक मंजुर साठ  ूः ताव मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ः थायी सिमती समोर सादर 



 
 

(5) 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.88      ठ रा व  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.2 म  ये वैशाखीनगर बु  द वहार ते वैशाखीनगर पाट  पयतचा 
रः ता मलिनः सारण वा हनीमुळे नाद ः तु  झाला होता या वभागाचे किनं ठ अिभयतंा यांनी ू  य  ः थळ पाहणी केली असता 
सदरचे काम तातड ने पुणी करणे गरजेचे अस  यामळेु सदर रः  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. कंऽाटदार, नांदेड यांचेकडन वनािन वदा ु
अंदाजपऽक दरावर क न घे  यात आले असनु  यासाठ  .7,80,431/- इतके खच झालेला आहे. कामाची िनकड, व तातड  
ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने वलायत खॉ. कर म खॉ. या कंऽाटदाराकडन पुण क न घे  याू त आले 
असुन  यास झालेला खच . 7,80,431/-  यास मुबंई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 
नुसार ह  मनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते मजुंर करते व हा ठराव याच सभेत कायम करते. 
वषय ब.9 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील हैदरबाग शाळा येथे शाळेस मील व गेट बस वणे तसेच उमर कॉलनी 
भागात मनपा  या गंथालयास मील व गेट बसवून आतून दरवाजा टाकणे बाबत या वभागाचे किनं ठ अिभयंता यांनी ू  य  
ः थळ पाहणी केली असता सदरचे काम तातड ने पुणी करणे गरजेचे अस  यामळेु सदर रः  या  या कामाची लांबी 182.00 मी. 
व ं द 4.70 मी. असुन सदरचे काम करणे गरजेचे अस  यामळेु मे.कामार कर कं  सश  शन, नांदेड यांचेकडन क न घे  याु त 
आले असुन  यासाठ  .3,26,400/- इतके खच झालेला आहे.  

 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने मे.कामार कर कं  सश  शन, नांदेड 
या कंऽाटदाराकडन पुण क न घे  याू त 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 नुसार ः थायी सिमती समोर 
सादर. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.89      ठ रा व  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील हैदरबाग शाळा येथे शाळेस मील व गेट बस वणे तसेच उमर कॉलनी 
भागात मनपा  या गंथालयास मील व गेट बसवून आतून दरवाजा टाकणे बाबत या वभागाचे किनं ठ अिभयंता यांनी ू  य  
ः थळ पाहणी केली असता सदरचे काम तातड ने पुणी करणे गरजेचे अस  यामळेु सदर रः  या  या कामाची लांबी 182.00 मी. 
व ं द 4.70 मी. असुन सदरचे काम करणे गरजेचे अस  यामळेु मे.कामार कर कं  सश  शन, नांदेड यांचेकडन क न घे  याु त 
आले असुन  यासाठ  .3,26,400/- इतके खच झालेला आहे.  

 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने मे.कामार कर कं  सश  शन, नांदेड 
या कंऽाटदाराकडन पुण क न घे  याू त आले असुन  यास झालेला खच .3,26,400/- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय  तर ूशास कय व आिथक मा  यता ह नांवामनपा  ः थायी सिमतीची 
सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो.   
वषय ब.10 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.23 मधील भारत व ालय ते रेणुका मं दराकडे जाणा-या मु  य 
रः  यावर ल ऍूोच रोड कर  ◌ो बाबत मा.महापौर यांनी दले  या पऽानसुार या वभागाचे  किनं ठ अिभयंता यांनी ू  य  
ः थळ पाहणी केली असता सदर ठकाणी  मलुभूत सु वधा अंतगत मु  य रः  याचे कामा कर  यात येत असून तेथील 
नागर कांची मागणी अस  याने व ऍूोच रोड चे काम तातड ने पुण करणे आवँ यक अस  यामळेू सदरचे काम  मे.कामार कर 
कं  सश  शन, नांदेड यांचेकडन क न घे  याु त आले असुन  यासाठ  .9,98,177/- इतके खच झालेला आहे.  

 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने मे.कामार कर कं  सश  शन, नांदेड 
या कंऽाटदाराकडन पुण क न घे  याू त 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 नुसार ः थायी सिमती समोर 
सादर. 
 
 



(6) 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.90      ठ रा व  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.23 मधील भारत व ालय ते रेणुका मं दराकडे जाणा-या मु  य 
रः  यावर ल ऍूोच रोड कर  ◌ो बाबत मा.महापौर यांनी दले  या पऽानसुार या वभागाचे  किनं ठ अिभयंता यांनी ू  य  
ः थळ पाहणी केली असता सदर ठकाणी  मलुभूत सु वधा अंतगत मु  य रः  याचे कामा कर  यात येत असून तेथील 
नागर कांची मागणी अस  याने व ऍूोच रोड चे काम तातड ने पुण करणे आवँ यक अस  यामळेू सदरचे काम  मे.कामार कर 
कं  सश  शन, नांदेड यांचेकडन क न घे  याु त आले असुन  यासाठ  .9,98,177/- इतके खच झालेला आहे.  

 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने मे.कामार कर कं  सश  शन, नांदेड 
या कंऽाटदाराकडन पुण क न घे  याू त आले असुन  यास झालेला खच  . 9,98,177/-  यास मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय  तर ूशास कय व आिथक मजुंर  ह  मनपा ः थायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम करते. 
वषय ब.11 
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील ौी गु  गो वंदिसंघजी ः टे डयम मैदान वकासाचे काम ूगतीपथावर 
असून ः टे डयम वकासासाठ  आवँ यक सा ह  याची आवँ यकता आहे. ज  हा दरसचुी 2014.2015 अमलात आलेलीअसून 
कामाचे सुधार त अंदाजपऽक .28,59,600/- एवढे होत आहे. सदर कामासाठ  लागणा-या सा ह  य खरेद साठ  िनयमानूसार 
िन वदा ू बया पुण क न सा ह  य पुरवठयासाठ  वलंब लागणार अस  यामूळै कामाची तातड  ल ात घेता वनािन वदा राः त 
प  दतीने सदरचे काम मे.हंबड ूताप कशनराव कंऽाटदार याचेकडन अंदाजपऽक दरावर क न घे  याू कर ता व  यासाठ  होणा-
या खचास ूशासक य व आिथक मा  यते चा ूः ताव मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 
नुसार ः थायी सिमती समोर सादर. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.91      ठ रा व  
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील ौी गु  गो वंदिसंघजी ः टे डयम मैदान वकासाचे काम ूगतीपथावर 
असून ः टे डयम वकासासाठ  आवँ यक सा ह  याची आवँ यकता आहे. ज  हा दरसचुी 2014.2015 अमलात आलेलीअसून 
कामाचे सुधार त अंदाजपऽक .28,59,600/- एवढे होत आहे. सदर कामासाठ  लागणा-या सा ह  य खरेद साठ  िनयमानूसार 
िन वदा ू बया पुण क न सा ह  य पुरवठयासाठ  वलंब लागणार अस  यामूळे कामाची तातड  ल ात घेता वनािन वदा राः त 
प  दतीने सदरचे काम मे.हंबड ूताप कशनराव कंऽाटदार याचेकडन अंदाजपऽक दरावर क न घे  याू कर ता मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते मा  यता 
देते व   यासाठ  होणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा  यते ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
वषय ब.12 
      ौी ड.एस.खोत,सहायक संचालक, नगनररचना (ूितिनयु  ती) मनपा  यांचे कायरत कालावधी मधील द.6.3.2014 ते 
द.11.9.2014 पयतचे सेवा िनवतृी अंशदान .18673 व रजा अंशदान .18673/- असे एकूण .37346/-(अ र  सदोतीस 
हजार तीनसे सेहेचाळ स फ   ) ला आदेश ब. 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. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते.  

ठराव ब.92      ठ रा व  
      ौी ड.एस.खोत,सहायक संचालक, नगनररचना (ूितिनयु  ती) मनपा  यांचे कायरत कालावधी मधील द.6.3.2014 ते 
द.11.9.2014 पयतचे सेवा िनवतृी अंशदान .18673 व रजा अंशदान .18673/- असे एकूण .37346/-(अ र  सदोतीस 
हजार तीनसे सेहेचाळ स फ   ) ला आदेश ब. 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 ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
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वषय ब.13 

      ौी आर.एस. डोरले, कायकार  अिभयता (ूितिनयु  ती) मनपा  यांचे कायरत कालावधी मधील द.1.8.2013 ते 
द.31.7.2014 पयतचे सेवा िनवतृी अंशदान .53439/- व रजा अंशदान .53439/- असे एकूण .106878/-( अ र  
.एक ल  सहा  हजार आठशे अठयाह   र हजार  फ  त ् )ला आदेश ब.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. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते . 
ठराव ब.93       ठ रा व  
      ौी आर.एस. डोरले, कायकार  अिभयता (ूितिनयु  ती) मनपा  यांचे कायरत कालावधी मधील द.1.8.2013 ते 
द.31.7.2014 पयतचे सेवा िनवतृी अंशदान .53439/- व रजा अंशदान .53439/- असे एकूण .106878/-( अ र  
.एक ल  सहा  हजार आठशे अठयाह   र हजार  फ  त ् )ला आदेश ब.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 ह  नावामनपा ः थायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय ब.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 अंशदान .38057/- असे एकूण .76114/-( अ र  
.शहया   तर हजार एकसे चौदा फ  त ् )ला आदेश ब.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. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते . 
ठराव ब.94      ठ रा व  
      ौी 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 अंशदान .38057/- असे एकूण .76114/-( अ र  
.शहया   तर हजार एकसे चौदा फ  त ् )ला आदेश ब.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 ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा  
सवानुमते देते. 
वषय ब.15 

 नांवाशमनपाके  या भांडार वभागामाफत पदािधकार /अिधकार  यांना ॅमण  वनी सचं दे  यात येतात.  यां  या 
वापरानंतर ॅ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.  यापैक   लॅक ए  ड 
 हाईट संच 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 रपऽक 
काढन मनपा कमचाू -यांना बोली लावुन वब  कर  यांत आले. ॅमण  वनी सचं कमचा-यांना अज िललावा ारे दे  यात आले 
 यास व नाद ः तु  ॅमण  वनी सचं 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 करणेः तव ूः ताव सादर. 
सभापती  काय  तर मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो.  

ठराव ब.95       ठ रा व  
 नांवाशमनपाके  या भांडार वभागामाफत पदािधकार /अिधकार  यांना ॅमण  वनी सचं दे  यात येतात.  यां  या 
वापरानंतर ॅ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.  यापैक   लॅक ए  ड 
 हाईट संच 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 रपऽक 
काढन मनपा कमचाू -यांना बोली लावुन वब  कर  यांत आले. ॅमण  वनी सचं कमचा-यांना अज िललावा ारे दे  यात आले 
 यास व नाद ः तु  ॅमण  वनी सचं मतृ साठा म  ये न द घे  यात आली. कर ता कर  यात  
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आले  या कायवाह स ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते काय  तर मा  यता देते.व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर  यात येतो. 
वषय ब.16 
नांदेड शहर पाणी पुरवठा योजने या मुळ उ भव वंणुपुर  ूक प जलाशय आहे. मागील 8 वषात या जलाशयातील पाणी चार वेळा अपुरे 

पड याने येलदर  / िस दे र / जायकवाड  या धरनातुन पाणी यावे लागले. या कारणाःतव पयायी व कायमःव पी उ भव हणुन उ व 

पे◌ैनगंगा ूक प येथुन पाणी घे यासाठ  सव ण व आराखडे मनपा माफत तयार कर यांत आले. यानुसार योजना आखता वेळ   पैनगंगा 
ूक पाचा कालवा पाड  गावापयत आहे. या पाड  (ईःकेप) पासुन पंपळगाव (महादेव) बंधारा व सांगवी बंधारा हे अंतर 23 क.मी. इतके 

असुन या बंधा-यात पैनगंगेचे पाणी साठवुन मनपा या काबरानगर जलशु द करण किात घेणे अशी योजना तयार कर यांत आली आहे.  
सदर योजने अंतगत सांगवी बंधा-या जवळ पंप गहृ बांधकाम करणे, बंधा-याची करकोळ द ःतीु  करणे , पंपगहृापासुन 

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 पुरवठा 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 पुरवठा योजने अंतगत शासण िनणय 

दनांक 26 ऑगःट 2014 अ वये ूशासक य मा यता ूदान केली आहे. या योजनेची मंजुर कंमत . 1487.11/- ल  असुन या पैक  मंजुर 

आदेशात नमुद के यानुसार .51.38/- ल  ची कामे मनपा या िनिधतुन करावयाची आहेत. उवर त . 1435.73/- ल  खचा या 90% 

हणजे 1292.16/- ल  इतके अनुदान 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 अनुषंगाणे स वःतर िन वदा सुचना ई-टड रंग ारे व रा यःत रय वतमानपऽ Indian Express या वतमानपऽात ूिस द केली असता 
सदर कामासाठ  तीन िन वदा वब  झाली असुन व तीन िन वदा ूा   झा या ूा  तीन िन वदेचा तां ऽक िलफाफा उगड यात आला असता 
ऽसदःय सिमती यां या तां ऽक अहता तपासणी अंती तीनह  िन वदा पाऽ ठर या असुन पाऽ िन वदे पैक  सवात कमी दराची िन वदा मे. 
शारदा क ःशकशन ड कॉप रेशन ूा. िल. नांदेड यांची असुन ह  अंदाज पऽक दरापे ा 19.21 % जाःत दराने ूा  झाली आहे. ूा  दर हे 

जाःत वाटत अस यामळेु दर प:ृथकरण सादर कर यासाठ  कळ वले असता कंऽाटदारांने वाटाघाट  अंती 19.21% जाःत दरा ए◌ैवजी 
9.98% जाःत दराने काम कर यास तयार अस याचे लेखी कळ वले आहे. कंऽाटदाराने दाखल केलेले ःप ीकरण वचारात घेता 
बाजारातील पाईप चे वाढलेले दर ई. बाबीमुळे सदर कामाची कंमत 1590.63 ल  होत असनू ती अंदाजपऽ कय दरापे ा 8.59% येत 

आहे. परंतू कंऽाटदराने सदर काम 9.98% जाःत दराने कर याची संमती दली आहे. MJP चा न वन DSR लवकर येणे अपे त आहे. ह  

बाब वचारत घेता 9.98% जाःत दराची िन वदा यो य वाटते. यामुळे ूशास कय मा यतेपे ा . 146.18 ल  जाःतीचा 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 मजूंर ःतव ूःताव म.न.पा. ःथायी सिमती समोर सादर.  
सभापती  ूः तावास मा  यता दे  यात येते आयु  तांनी िनयमानुसार पुढ लवधैािनक कायवाह  करावी व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर  यात येतो. 
ठराव ब.96       ठ रा व  
नांदेड शहर पाणी पुरवठा योजने या मुळ उ भव वंणुपुर  ूक प जलाशय आहे. मागील 8 वषात या जलाशयातील पाणी चार वेळा अपुरे 

पड याने येलदर  / िस दे र / जायकवाड  या धरनातुन पाणी यावे लागले. या कारणाःतव पयायी व कायमःव पी उ भव हणुन उ व 

पे◌ैनगंगा ूक प येथुन पाणी घे यासाठ  सव ण व आराखडे मनपा माफत तयार कर यांत आले. यानुसार योजना आखता वेळ   पैनगंगा 
ूक पाचा कालवा पाड  गावापयत आहे. या पाड  (ईःकेप) पासुन पंपळगाव (महादेव) बंधारा व सांगवी बंधारा हे अंतर 23 क.मी. इतके 

असुन या बंधा-यात पैनगंगेचे पाणी साठवुन मनपा या काबरानगर जलशु द करण किात घेणे अशी योजना तयार कर यांत आली आहे.  
सदर योजने अंतगत सांगवी बंधा-या जवळ पंप गहृ बांधकाम करणे, बंधा-याची करकोळ द ःतीु  करणे , पंपगहृापासुन काबरानगर लॅ ट 

पयत 750 मी.मी. यासाची ड .आय पाईप लाईन 7.5 क.मी टाकणे ई याद  कामे अंतभुत असनु या योजने ारे नांदेड शहरास पयायी 
उ भवातुन कायम पाणी पुरवठा होईल. मनपा माफत सदर योजना मा. ज हािधकार , मा. वभागीय आयु   
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यां या िशफारशी सह शासणास सादर कर यात आली. सदर योजनेस महारा  शासणाने तातड चे पाणी पुरवठा योजने अंतगत शासण 

िनणय दनांक 26 ऑगःट 2014 अ वये ूशासक य मा यता ूदान केली आहे. या योजनेची मंजुर कंमत . 1487.11/- ल  असुन या 
पैक  मंजुर आदेशात नमुद के यानुसार .51.38/- ल  ची कामे मनपा या िनिधतुन करावयाची आहेत. उवर त . 1435.73/- ल  

खचा या 90% हणजे 1292.16/- ल  इतके अनुदान 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 अनुषंगाणे स वःतर िन वदा सुचना ई-टड रंग 

ारे व रा यःत रय वतमानपऽ Indian Express या वतमानपऽात ूिस द केली असता सदर कामासाठ  तीन िन वदा वब  झाली असुन व 

तीन िन वदा ूा   झा या ूा  तीन िन वदेचा तां ऽक िलफाफा उगड यात आला असता ऽसदःय सिमती यां या तां ऽक अहता तपासणी 
अंती तीनह  िन वदा पाऽ ठर या असुन पाऽ िन वदे पैक  सवात कमी दराची िन वदा मे. शारदा क ःशकशन ड कॉप रेशन ूा. िल. नांदेड 

यांची असुन ह  अंदाज पऽक दरापे ा 19.21 % जाःत दराने ूा  झाली आहे. ूा  दर हे जाःत वाटत अस यामुळे दर प:ृथकरण सादर 

कर यासाठ  कळ वले असता कंऽाटदारांने वाटाघाट  अंती 19.21% जाःत दरा ऐवजी  9.98% जाःत दराने काम कर यास तयार 

अस याचे लेखी कळ वले आहे. कंऽाटदाराने दाखल केलेले ःप ीकरण वचारात घेता बाजारातील पाईप चे वाढलेले दर ई. बाबीमळेु सदर 

कामाची कंमत 1590.63 ल  होत असून ती अंदाजपऽ कय दरापे ा 8.59% येत आहे. परंतू कंऽाटदराने सदर काम 9.98% जाःत दराने 

कर याची संमती दली आहे. कर ता सदर उपरो  त कामासाठ   मे. शारदा क ःशकशन ड कॉप रेशन ूा. िल. नांदेड यांची 9.98% 

जाःत दराची िन वदा ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजुर करते. तसेच सदर कामासाठ  म.न.पा. िनधीतून 

करावयाचा खच . 194.95 + 146.18 = एकुण . 341.13 ल  यास ूशास कय व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ः थाई सिमतीची 
सभा सवानुमते देते. िनयमानुसार आयु  तांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
वषय ब.17 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पाणीपुरवठा योजने अंतगत नागर  दिलतवःती सधुार योजना 2012-13 या व ीय 
वषात मनपा ह ीत ूभाग ब. 13 लआमीनगर भागात मलिनःसारण यवःथा करणे क रता मनपा सवसाधारण सभा ठराव ब. 
83 द. 14.08.2014 अ वये ूशासक य मा यता घेवुन स वःतर ूःताव मा. ज हािधकार  नांदेड यांना पाठ वला असता 
ज हािधकार  कायालयाकडन दु . 06.09.2014 या आदेशा वये . 1,75,29,934/- पयास आिथक मा यता ूदान 
कर यात आली आहे.  

 यानुसार रतसर िन वदा ू बया क न िन वदा माग वले असता सदर कामासाठ  ती िन वदा वब  झाली आहे व 
ती िन वदा ूा  झाली आहे. ूा  िन वदेचा तां ऽक अहता तपासणी ऽसदःयीय सिमती या अहवालानसूार ती ह  िन वदा पाऽ 
असून ूा  िन वदेपैक  सवात कमी दराची िन वदा मे. ई रदास ड कं.,नांदेड यांचे असुन ती अंदाज पऽक दरापे ा 13% 

जाःत दराने ूा  झाली. ूा  झालेले दर जाःत वाटत अस याने सबंंिधत ठेकेदारास वाटाघाट साठ  पऽ दले असता 
ठेकेदारांनी 13% जाःत दराऐवजी द. 28.10.2014 रोजी या पऽानूसार अंदाज पऽक दराने काम कर यास लेखी संमती दली 
आहे.  

   क रता मे. ई रदास ड कं.,नांदेड यांची अंदाजपऽक 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 मजुंर 
कर यासाठ  ूःताव ये या ःथायी सिमती समोर मजूंर ःतव सादर. 
सभापती  आयु  तचे ूः तावास मा  यता दे  यात येते  व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.97       ठ रा व  
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पाणीपुरवठा योजने अंतगत नागर  दिलतवःती सधुार योजना 2012-13 या व ीय 
वषात मनपा ह ीत ूभाग ब. 13 लआमीनगर भागात मलिनःसारण यवःथा करणे क रता मनपा सवसाधारण सभा ठराव ब. 
83 द. 14.08.2014 अ वये ूशासक य मा यता घेवुन स वःतर ूःताव मा. ज हािधकार  नांदेड यांना पाठ वला असता 
ज हािधकार  कायालयाकडन दु . 06.09.2014 या आदेशा वये . 1,75,29,934/- पयास आिथक मा यता ूदान 
कर यात आली आहे.  

 यानुसार रतसर िन वदा ू बया क न िन वदा माग वले असता सदर कामासाठ  ती िन वदा वब  झाली आहे व 
ती िन वदा ूा  झाली आहे. ूा  िन वदेचा तां ऽक अहता तपासणी ऽसदःयीय सिमती या अहवालानसूार ती ह  िन वदा पाऽ 
असून ूा  िन वदेपैक  सवात कमी दराची िन वदा मे. ई रदास ड कं.,नांदेड यांचे असुन ती अंदाज पऽक दरापे ा 13% 

जाःत दराने ूा  झाली. ूा  झालेले दर जाःत वाटत अस याने संबंिधत ठेकेदारास वाटाघाट साठ  पऽ दले  
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असता ठेकेदारांनी 13% जाःत दराऐवजी द. 28.10.2014 रोजी या पऽानसूार अंदाज पऽक दराने काम कर यास लेखी संमती 
दली आहे.  

   क रता मे. ई रदास ड कं.,नांदेड यांची अंदाजपऽक दराची िन वदा र कम . 89,90,450/- ( पये एकोन वद ल  
न वद हजार चारशे पं नास फ ) कंमतीची िन वदा ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते  मंजुर करते. तसेच 
िन वदा दरानुसार लागणारा खच  . 89,90,450/- ( पये एकोन वद ल  न वद हजार चारशे पं नास फ ) ला ूशासक य 
व आिथक मा  यता  ह  नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
वषय ब.18 

       ूभाग ब.32 ब होळ , मिनयार ग  ली मु  य रस  यावर धनगरटेकड  भागात जाणा-या ग  लीम  ये पाणी पुरवठा 
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 पुरवठा लाईन  वर कामाची तातड  व कामाची िनकड ल ात घेता बुः टर बस वणे गरजेचे 
वाटते. ज  हा दर सचुी पमा  ◌ो अंदा जत र  कम .75,600/-एवढा खच अपे त आहे. सदरचे काम ौी साई इले.अ  ड 
इ ज.कामगार संः था नांदेड यां  याकडन क न घे  याू त आले  यास काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता ूदान करणे 
बाबत. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.98       ठ रा व  
       ूभाग ब.32 ब होळ , मिनयार ग  ली मु  य रस  यावर धनगरटेकड  भागात जाणा-या ग  लीम  ये पाणी पुरवठा 
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 पुरवठा लाईन  वर कामाची तातड  व कामाची िनकड ल ात घेता बुः टर बस वणे गरजेचे 
वाटते. ज  हा दर सचुी पमा  ◌ो अंदा जत र  कम .75,600/-एवढा खच अपे त आहे. सदरचे काम ौी साई इले.अ  ड 
इ ज.कामगार संः था नांदेड यां  याकडन क न घे  याू त आले  यास काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता ह  नांवामनपा 
ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
वषय ब.19 
       नांवामनपा पाणी पूरवठा अंतगत बएसयुपी योजने कर ता पुरवठा कर  यात आलेले पाईप  हः तांतरण क न 
बएसयुपी प रसरात टाकणेकर ता, राजनगर, जयिभमनगर, न व आबाद ,आबेडकरनगर प रसरात झोन ब.1 अंतग   पाईप 
लाईन टाकणेकर ता कायकार  अिभयंता 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 समः या सुट शकतेू ,सदर ल 
पाईप पुरवठा बएसयुपी योजनेतील िश  लक पाईप पुरवठा कर  यात येइल. 
      यासाठ  ूक  प स  लागार अ पल  लॉिनंग कं  स.याचे पऽ द.25.10.2014 अ  वये ूा  त अहवालानूसार िश   क पाईप 
पुरवठा बएसयुपी योजनेतून कर  यास मा  यता ूदान केली असून इतर कामासाठ  क.अ./उपअिभ.यांनी सादर केलेले 
अंदाजपऽक .1174250/-एवढा खच होत असून सदर होणारा खच बएसयुपी योजने अंतगत या भागात मंजुर डपीआर 
मधून खच क न सदर काम तातड ने व आवँ यक अस  याने झोन ब.1 अंतगत ची एएमआरसी चा िनयु  त ठेकेदार मे.सोहेल 
क  स.अ◌ॅ  ड ःटल व  स,नांदेड याचे कडन  क न घे  याू स मा  यता ूदान कर  यात यावी व यावर ल खच बएसयुपी  या 
मंजुर 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.  

सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   
येतो.  
ठराव ब.99       ठ रा व  

       नांवामनपा पाणी पूरवठा अंतगत बएसयुपी योजने कर ता पुरवठा कर  यात आलेले पाईप  हः तांतरण क न 
बएसयुपी प रसरात टाकणेकर ता, राजनगर, जयिभमनगर, न व आबाद ,आबेडकरनगर प रसरात झोन ब.1 अंतगत पाईप 
लाईन टाकणेकर ता कायकार  अिभयंता 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 समः या सुट शकतेू ,सदर ल 
पाईप पुरवठा बएसयुपी योजनेतील िश  लक पाईप पुरवठा कर  यात येइल. 
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      यासाठ  ूक  प स  लागार अ पल  लॉिनंग कं  स.याचे पऽ द.25.10.2014 अ  वये ूा  त अहवालानूसार िश   क पाईप 
पुरवठा बएसयुपी योजनेतून कर  यास मा  यता ूदान केली असून इतर कामासाठ  क.अ./उपअिभ.यांनी सादर केलेले 
अंदाजपऽक .1174250/-एवढा खच होत असून सदर होणारा खच बएसयुपी योजने अंतगत या भागात मंजुर डपीआर 
मधून खच क न सदर काम तातड ने व आवँ यक अस  याने झोन ब.1 अंतगत ची एएमआरसी चा िनयु  त ठेकेदार मे.सोहेल 
क  स.अ◌ॅ  ड ःटल व  स,नांदेड याचे कडन  क न घे  याू स  ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते मा  यता देते 
तसेच व यावर ल खच बएसयुपी  या मजुंर डपीआर  मधून खच क न िनयु  त ठेकेदार मे.सोहेल क  स.अ◌ॅ  ड ःटल 
व  स,नांदेड याचे नांवे दे  यासह  ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते  मा  यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर  यात येतो. 
वषय ब.20 

        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.4 अंतगत रःता ब.39 ते नं दमाम क हट पयत (मजूंळाबाई 
खतगावकर माग) आर.सी.सी. नाली करणेसाठ  मा. महापौर यांचे पऽ द. 30.07.2014 व नागर काचे िनवेदन द. 
28.07.2014 व द.1.08.2014 अ वये वभागाचे किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी केली असता अ ःत वातील 
पावसा या पा याचा यो य िनचरा होत नस यामुळे आर.सी.सी.नाली करणे गरजेचे असमळेु आवँयक बाबींचा समावेश क न 
ज हा दरसुिच 2013-14 नुसार .6,64,000/-  चे  अंदाजपऽक सादर केलेले आहे. कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता 
सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. ौ दा ईले. कंपनी  नांदेड या कंऽाटदाराकडन क न घे यात ू
येत असुन यास झालेला खच . 6,64,000/-यास काय र ूशासक य व अिथक मंजुर साठ  ूःताव मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.100       ठ रा व  
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.4 अंतगत रःता ब.39 ते नं दमाम क हट पयत (मजूंळाबाई 
खतगावकर माग) आर.सी.सी. नाली करणेसाठ  मा. महापौर यांचे पऽ द. 30.07.2014 व नागर काचे िनवेदन द. 
28.07.2014 व द.1.08.2014 अ वये वभागाचे किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी केली असता अ ःत वातील 
पावसा या पा याचा यो य िनचरा होत नस यामुळे आर.सी.सी.नाली करणे गरजेचे असमळेु आवँयक बाबींचा समावेश क न 
ज हा दरसुिच 2013-14 नुसार . 6,64,000/-  चे  अंदाजपऽक सादर केलेले आहे. कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता 
सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. ौ दा ईले. कंपनी  नांदेड या कंऽाटदाराकडन क न घे यात ू
येत असुन यास झालेला खच  6,64,000/-  यास मुबंई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 
2 नुसार काय र ूशासक य व अिथक मा  यता ह नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर  यात येतो. 
वषय ब.21 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त िगतानगर भागात ौी. गो वंदवाड ते ौी. राठोड कर यां या  घरापयत िसमट रःता 
करणेसाठ  मा. आयु  यांनी आदेिशत के यानुसार वभागाचे किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी केली असता 
अ ःत वातील रःता सेनेज लाईनमुळे मोठया ूमाणावर नाद ःत झाले असुन सदर ठकाणी रःता करणे गरजेचे असमळेु ु
आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुिच 2013-14 नुसार . 9,21,100/- चे  अंदाजपऽक सादर केलेले आहे. कामाची 
िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. ौ दा ईले. कंपनी  नांदेड या 
कंऽाटदाराकडन क न घे यात आले असनु यास झालेला खच  ू 9,21,100/-  यास काय र ूशासक य व अिथक 
मंजुर साठ  ूःताव मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर 
सादर. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  
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ठराव ब.101       ठ रा व  
      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त िगतानगर भागात ौी. गो वंदवाड ते ौी. राठोड कर यां या  घरापयत 
िसमट रःता करणेसाठ  मा. आयु  यांनी आदेिशत के यानुसार वभागाचे किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी केली 
असता अ ःत वातील रःता सेनेज लाईनमळेु मोठया ूमाणावर नाद ःत ु झाले असुन सदर ठकाणी रःता करणे गरजेचे 
असमळेु आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुिच 2013-14 नुसार . 9,21,100/- चे  अंदाजपऽक सादर केलेले 
आहे. कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. ौ दा ईले. 
कंपनी  नांदेड या कंऽाटदाराकडन क न घे यात आले असुन यास झालेला खच  ू 9,21,100/-  यास मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व अिथक मा  यता ह नांवामनपा 
ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
वषय ब.22 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त वकशॉप येथील मनपा ईमारतीची पशुवैदयक य दवाखा यासाठ  द ःती व ु
रंगरंगोट  करणेसाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न व र ां या िनदशा नुसार सदर काम 
करणे गरजेचे अस यामळेु आवँयक बाबींचा समावेश क न .3,16,000/- चे  अंदाजपऽक सादर केलेले आहे. कामाची 
िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. सोहेल कं ःश शन नांदेड या 
कंऽाटदाराकडन क न घे यात आले असुन यास ू    झालेला खच .3,16,000/- यास काय र ूशासक य व अिथक 
मंजुर साठ  ूःताव मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर 
सादर. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.102       ठ रा व  
      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त वकशॉप येथील मनपा ईमारतीची पशुवैदयक य दवाखा यासाठ  द ःती व ु
रंगरंगोट  करणेसाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न व र ां या िनदशा नुसार सदर काम 
करणे गरजेचे अस यामळेु आवँयक बाबींचा समावेश क न .3,16,000/- चे  अंदाजपऽक सादर केलेले आहे. कामाची 
िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. सोहेल कं ःश शन नांदेड या 
कंऽाटदाराकडनू  क न घे यात आले असुन यास झालेला खच .3,16,000/ यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व अिथक मा  यता ह नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते 
देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
वषय ब.23 

        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह त वाष क देखभाल द ःतीसाठ  झोन बु . 1 ते 6 क रता िन वदा 
माग व यात आले होते. झोन ब.4 चे देखभाल द ःती करणेसाठ  मेु . सोहेल कं ःश शन नांदेड यांची उ  काम करणेसाठ  
अंदाजपऽक दरापे ा 4% जाःत दराची िन वदा मंजुर कर यात येवून द ःतीसाठ  लागणारा खच ु .50.00 ल  यास 
कायालयीन आदेश ब. साबां व/7885/2013 द.20.07.2013 अ वये ूशासक य व आथ क मजुंर  दे यात आली. साल-सन 
2013-14 चे आथ क वषात देखभाल द ःतीची कामे कर यासाठ  ु .1,43,00,914/- खच झालेला असनू ूा  मंजुर  वजा 
जाता .93,00,914/- ची कामे क न घे यात आलेली आहे.ःथायी सिमतीने ठराव ब.64 द.06.09.2014 अ वये यापुव  
.50.00 ल  पयत या खचास मा यता दलेली आहे. जाःती या लागणाढया खचास पुनश:्च ःथायी सिमती समोर ूःताव 
सादर क न मजुंर  घे या बाबत सूिचत केले आहे. ःथायी सिमतीने ठराव पार त के यानूसार झोन ब. 4 अंतगत मजुंर पे ा 
जाःतीचा खच .93,00,914/- यास काय र ूशास कय व.आिथक मजुंर  क रता ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.    
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.103       ठ रा व  
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह त वाष क देखभाल द ःतीसाठ  झोन बु . 1 ते 6 क रता िन वदा 
माग व यात आले होते. झोन ब.4 चे देखभाल द ःती करणेसाठु  मे. सोहेल कं ःश शन नांदेड यांची उ  काम  
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करणेसाठ  अंदाजपऽक दरापे ा 4% जाःत दराची िन वदा मजुंर कर यात येवून द ःतीसाठ  लागणारा खच ु .50.00 ल  
यास कायालयीन आदेश ब. साबां व/7885/2013 द.20.07.2013 अ वये ूशासक य व आथ क मजुंर  दे यात आली. साल-
सन 2013-14 चे आथ क वषात देखभाल द ःतीची कामे कर यासाठ  ु .1,43,00,914/- खच झालेला असून ूा  मजुंर  वजा 
जाता .93,00,914/- ची कामे क न घे यात आलेली आहे. ःथायी सिमतीने ठराव ब.64 द.06.09.2014 अ वये यापुव  
.50.00 ल  पयत या खचास मा यता दलेली अस  याने ःथायी सिमतीने ठराव पार त के यानूसार झोन ब. 4 अंतगत 
मंजुर पे ा झालेला जाःतीचा खच .93,00,914/- यास काय र ूशास कय व.आिथक मा  यता ह नांवामनपा ः थायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
वषय ब.24 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त वाष क देखाभाल द ःतीसाठ  झोन बु .1 ते 6 क रता िन वदा माग व यात आले 
होते. झोन ब.1 चे देखभाल द ःती करणेसाठ  मेु . ौ दा इले श कल इं जनीअर कंपनी नांदेड यांची उ  काम करणेसाठ  
अंदाजपऽक दराची िन वदा मजुंर कर यात येवुन द ःतीसाठ  लागणारा खच ु .50.00 ल  यास कायालयीन आदेश ब. 
साबां व/10572/2013 द.26.08.2013 अ वये ूशासक य व आथ क मजुंर  दे यात आली.  सालसन 2013-14 चे आथ क 
वषात देखभाल द ःतीची कामे कर यासाु ठ  .1,06,83,349/-  खच झालेला असून ूा  मजुंर  वजा जाता .56,83,349/- 
ची कामे क न घे यात आलेली आहे.  

ःथायी सिमतीने ठराव ब.64 द.06.09.2014 अ वये यापुव  .50.00 ल  पयत या खचास मा यता दलेली आहे. 
जाःती या लागणाढया खचास पुनश:्च ःथायी सिमती समोर ूःताव सादर क न मंजुर  घे याबाबत सुिचत केले आहे. ःथायी 
सिमतीचे ठराव पार त के यानूसार झोन ब.1 अंतगत मजुंर पे ा झालेला जाःतीचा खच .56,83,349/- यास काय र 
ूशास कय व.आिथक मा  यता ह नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात 
येतो. 
सभापती   काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात  

         येतो.  

ठराव ब.104       ठ रा व  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त वाष क देखाभाल द ःतीसाठु  झोन ब.1 ते 6 क रता िन वदा माग व यात आले 
होते. झोन ब.1 चे देखभाल द ःती करणेसाठ  मेु . ौ दा इले श कल इं जनीअर कंपनी नांदेड यांची उ  काम करणेसाठ  
अंदाजपऽक दराची िन वदा मजुंर कर यात येवुन द ःतीसाठ  लागणारा खच ु .50.00 ल  यास कायालयीन आदेश ब. 
साबां व/10572/2013 द.26.08.2013 अ वये ूशासक य व आथ क मजुंर  दे यात आली.  सालसन 2013-14 चे आथ क 
वषात देखभाल द ःतीची कामे कर यासाठ  ु .1,06,83,349/-  खच झालेला असून ूा  मजुंर  वजा जाता .56,83,349/- 
ची कामे क न घे यात आलेली आहे.  

ःथायी सिमतीने ठराव ब.64 द.06.09.2014 अ वये यापुव  .50.00 ल  पयत या खचास मा यता दलेली 
अस  याने ःथायी सिमतीचे ठराव पार त के यानूसार झोन ब.1 अंतगत मंजुर पे ा झालेला जाःतीचा खच .56,83,349/- 
यास काय र ूशास कय व.आिथक मा  यता ह नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर  यात येतो. 
वषय ब.25 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह त वाष क देखभाल द ःतीसाठ  झोन बु .1 ते 6 क रता िन वदा माग व यात आले 
होते. झोन ब.5 चे देखभाल द ःतीु  करणेसाठ  मे. ड . एम. पाट ल कंऽाटदार यांची उ  काम करणेसाठ  अंदाजपऽक दरापे ा 
4% जाःत दराची िन वदा मजुंर कर यात येवून द ःतीसाठ  लागणारा खच ु .50.00 ल  यास कायालयीन आदेश ब. 
साबां व/7871/2013 द.20.07.2013 अ वये ूशासक य व आथ क मजुंर  दे यात आली. साल-सन 2013-14 चे आथ क 
वषात देखभाल द ःतीची कामे कर यासाठ  ु .1,10,75,899/- खच झालेला असून ूा  मंजुर  वजा जाता .60,75,899/- 
ची कामे क न घे यात आलेली आहे. ःथायी सिमतीने ठराव ब.64 द.06.09.2014 अ वये यापवु  .50.00 ल  पयत या 
खचास मा यता दलेली आहे. जाःती या लागणाढया खचास पुनश:्च ःथायी सिमती समोर ूःताव सादर क न मजुंर  घे या 
बाबत सूिचत केले आहे.  
 ःथायी सिमतीने ठराव पार त के यानसूार झोन ब.5 अंतगत मंजुर पे ा जाःतीचा खच .60,75,899 /- यास 
काय र ूशास कय व आिथक मंजुर  क रता ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
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सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.105       ठ रा व  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह त वाष क देखभाल द ःतीसाठ  झोन बु .1 ते 6 क रता िन वदा माग व यात आले 
होते. झोन ब.5 चे देखभाल द ःती करणेसाठ  मेु . ड . एम. पाट ल कंऽाटदार यांची उ  काम करणेसाठ  अंदाजपऽक दरापे ा 
4% जाःत दराची िन वदा मजुंर कर यात येवून द ःतीसाठ  लागणारा खच ु .50.00 ल  यास कायालयीन आदेश ब. 
साबां व/7871/2013 द.20.07.2013 अ वये ूशासक य व आथ क मजुंर  दे यात आली. साल-सन 2013-14 चे आथ क 
वषात देखभाल द ःतीची कामे कर यासाठ  ु .1,10,75,899/- खच झालेला असून ूा  मंजुर  वजा जाता .60,75,899/- 
ची कामे क न घे यात आलेली आहे.कर ता  ःथायी सिमतीने ठराव ब.64 द.06.09.2014 अ वये यापुव  .50.00 ल  
पयत या खचास मा यता दलेली अस  याने ःथायी सिमतीने ठराव पार त के यानूसार झोन ब.5 अंतगत मजुंर पे ा झालेला  
जाःतीचा खच .60,75,899 /- यास काय र ूशास कय व.आिथक मा  यता ह नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
वषय ब.26 

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

        संदभ ब.4 अ  वये उपअिभयंता यां  या अहवालानूसार ू  य ात कामास रेखाकंन देवून सरुवात कर  यात आली 
क ठण मु माचा एक थर टाकून दबई क न  रः ता वाहतुक स खुला कर  यात आला,पावसाळयामळैू डांबर करण करता येवू 
शकले नाह . दर  यान सतत पाऊस झा  याने रः  यावर गाडया फस ूलाग  या. फसले  या गाडया काढ  यासाठ  रः  यावर खडे 
कर  यात आले पुनँ च रः ता कर  या  या अनुषंगाने कामा  या वावात वाढ झाली व अित र  त बाब .276814/- चा समावेश 
क न .3744523/-चे सधुार त अंदाजपऽक तयार कर  यात आले . 
       सधुार त अंदाजपऽक .3744523/- मजुंर अंदाजपऽक य र  कम .2313383/-यामधील फरक अित र  त बाबीसह 
.1431140/- होत आहे.  

       कर ता सधुार त अंदाजपऽक .3744523/- ला ूशासक य व आिथक मजुंर ः तव  सादर.  

सभापती  ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.106       ठ रा व  
         नांवामनपा हद त घनकचरा  यवः थापन ूक  प कर ता खड करणासह डांबर  रः ता कर  यासाठ  सदंभ ब.1 अ  वये 
लागणार  र  कम .2313383/-यास ूशासक य व आिथक मंजुर  देवून संदभ ब.2 अ  वये एस.जी.पदमावार नांदेड याची 
िन वदा मंजुर कर  यात आली तदनंतर कायारंभ आदेश दे  यात आले.  

        संदभ ब.4 अ  वये उपअिभयंता यां  या अहवालानूसार ू  य ात कामास रेखाकंन देवून सरुवात कर  यात आली 
क ठण मु माचा एक थर टाकून दबई क न  रः ता वाहतुक स खुला कर  यात आला,पावसाळयामळैू डांबर करण करता येवू 
शकले नाह . दर  यान सतत पाऊस झा  याने रः  यावर गाडया फस ूलाग  या. फसले  या गाडया काढ  यासाठ  रः  यावर खडे 
कर  यात आले पुनँ च रः ता कर  या  या अनुषंगाने कामा  या वावात वाढ झाली व अित र  त बाब .276814/- चा समावेश 
क न .3744523/-चे सधुार त अंदाजपऽक तयार कर  यात आले . 
       सधुार त अंदाजपऽक .3744523/- मजुंर अंदाजपऽक य र  कम .2313383/-यामधील फरक अित र  त बाबीसह 
.1431140/- होत आहे. कर ता सुधार त अंदाजपऽक .3744523/- ला ूशासक य व आिथक ह  नांवामनपा ः थायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
वषय ब.27 

       नांवामनपा हद तील मालम  ता कर आकारणी सन 2005.2006 या वष  कर  यात आली होती.  यानतंर सन 
2009.2010 म  ये िनयमानसुार पुनँ च  कर आकारणी होणे महानगरपािलके  या आिथक हताचे आवँ यक होते .तथापी 
याबाबत कायवाह स मा  यता ूा  त झाली नाह .  यामळैू महालेखाकार नागपुर 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 पिान केली  यानसुार शहरातील  
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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 पूण कर  यात आले आहे. सव ण पुण झा  यानंतर 
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 
ूंट के  याने व महानगरपािलकेकडे उपल  द ूटस व झेरॉ  स मशीन या जू  या व अपु-या मते  या अस  याने व हे काम 
तातड ने पूण करणे.महानगरपािलके  या आिथक हताचे अस  याने हे काम बाहे न लवकरात लवकर पुण करणे आवँ यक 
होते.  यामळेू कोटेशन आधारे मे.त  वीर झेरॉ  स ,महानगरपािलका मु  य इमारत नादेड यां  याकडन ूती पेज ू .1.00 या 
दरावर काम कर व  यात आले वाः 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 पुनँ च न वन नोट स व ववरण देणेह  भाग 
पडले आहे. याकर आकारणीमळैू  महानगरपािलके  या उ  प  नात भर व वाढ झालेली आहे. 
       मे.त  वीर झेरॉ  स यांनी पुव  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 देवून .316784.00 अदा कर  यास मा  यता दे  ◌ो  उिचत व यो  य 
ठरेल.  

सभापती  आयु  ताचे ूः तावानसुार  ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर  यात येतो.  

ठराव ब.107       ठ रा व  
       नांवामनपा हद तील मालम  ता कर आकारणी सन 2005.2006 या वष  कर  यात आली होती.  यानतंर सन 
2009.2010 म  ये िनयमानसुार पुनँ च  कर आकारणी होणे महानगरपािलके  या आिथक हताचे आवँ यक होते .तथापी 
याबाबत कायवाह स मा  यता ूा  त झाली नाह .  यामळैू महालेखाकार नागपुर 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 पिान केली  यानुसार 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 पूण कर  यात आले आहे. सव ण पुण झा  यानंतर 
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 
ूंट के  याने व महानगरपािलकेकडे उपल  द ूटस व झेरॉ  स मशीन या जू  या व अपु-या मते  या अस  याने व हे काम 
तातड ने पूण करणे.महानगरपािलके  या आिथक हताचे अस  याने हे काम बाहे न लवकरात लवकर पुण करणे आवँ यक 
होते.  यामळेू कोटेशन आधारे मे.त  वीर झेरॉ  स ,महानगरपािलका मु  य इमारत नादेड यां  याकडन ूती पेज ू .1.00 या 
दरावर काम कर व  यात आले वाः 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 पुनँ च न वन नोट स व ववरण देणेह  भाग 
पडले आहे. याकर आकारणीमळैू  महानगरपािलके  या उ  प  नात भर व वाढ झालेली आहे. 
       कर ता आयु  तांनी सादर केले  या अहवालानूसार मे.त  वीर झेरॉ  स यांनी पुव  सादर केलेले देयक .278599.00 व 
उवर त देयक .38185.00 हे ूती पेज .1.00 यो  य दराने अस  याने  यास ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मा  यता देते तसेच सबिधताचे देयक अदाई कर  यासाठ   .316784.00 ला ूशासक य व आिथक मा  यता ह 
नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते मा  यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
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वषय ब.28 

            अपील                                द.31.10.2014 
ूित, 
मा.सभापती साहेब, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ,नादेड. 
 

  वषयः- महानगरपािलका सेवेत पुनः था पत करणे बाबत. 
महोदय 
    उपरो  त वंया  या अनुषंगाने सेवेत वनंती पुवक अज सादर कर  यात येतो क , नांदेड वाधाळा शहर 
महानगरपािलके  या र  कमेचा अपहार के  या ूकरणी मा.आयु  त यांनी मला का.आ.ब. 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 सहानूभूतीपूवक चचा क न माझे कुटं बयाू वर उपासमार ची वेळ येवू नये  हणून माझे दोन वाष क वेतनवाढ  
कायम ः व पी बंद क न मला महानगरपािलके  या सेवेत पुनः था पत कर  याबाबत ठराव सवसाधारण सभेम  ये  

पार त केला होता (ठराव ब.163 द.24.1.2014 परंतु मनपा ूशासनाने अ ाप सदर ठरावावर अमलबजावणी केलेली नाह . 
     महोदय,मी यापुव  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 पुनः था पत करणे बाबत 
आदेश दे  यात यावा ह वनती.  
 

         आपला वँ वास ू
           ः वा र त/- 
         ( स.मुः तफा अली बंदे अली) 
       ूशासक य ट  पणी  
उपरो  वषयास अनुस न ौी मुःतफा अली बंदे अली, िलपीक यांनी  महानगरपािलका काय ेऽात गभजल प र ण िनधाणतंऽ 

अिधिनयम 1949 अ वये सोनोमाफ  सटर, जैने टक लॅब, जैने टक लिनक, जैने टक कॉ सलींग सटरस धारकांकडनु  न दणी करणे 
बंधनकारक अस यामळेु नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कायालयात सदर न दणी कर याचे व ू येक वष  नुतनीकरण 

कर याचे काम  यांचेकडे सोप व यात आलेले होते. 
याकामी संबंिधतानी वसुल केलेली फ स ची र कम मनपा फंडात जमा केली कंवा कसे?  याबाबत चौकशी कर यासाठ  

कायालयीन आदेश ब.साू व/आःथा-6/3135/08 द.02.07.2008 अ वये त कालील मु य लेखाप र क ौी बी.आर.कदम व 

वै क य अिधकार  डॉ.सुरेशिसह बसेन यांची दसदःयीय चौकशी सिमती गठ त कर यात आली होती, याअनुषंगाने संबंिधतास 

कायालयीन आदेश ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-6/3137/08 द.02.07.2008 अ वये िनलंबीत कर यात आले होते. 
 यानंतर संबंधीतास यां या वनंती अजानुसार कायालयीन आदेश ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-6/532/10 

द.19.04.2010 अ वये वभागीय चौकशी या अिधन राहन सेवेतु  पुन:ःथा पत कर यात आले होते. िनलंबन ूकरणी कायालयीन 

ापन ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-6/11632/12 द.09.03.2012 अ वये संबंिधतास ापन व दोषारोप जोडपऽ 1 ते 4 
बजावून खुलासा माग व यात आला असता संबंिधतांनी द.02.04.2012 रोजी खुलासा सादर क न यांचेवर ठेव यात आलेले 
दोषारोप अमा य केले होते, यामुळे संबिधतां व द ठेव यात आले या दोषारोपांची वभागीय चौकशी कर यासाठ  कायालयीन 

आदेश ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-6/801/12 द.11.05.2012 अ वये चौकशी अिधकार  यांची िनयु  कर यात आली होती. 
चौकशी अिधकार  यांनी संबंिधता व द ठेव यात आले या दोषारोपांची चौकशी पुण क न द.08.08.2012 रोजी 

चौकशी अहवाल सादर केला व या ारे संबंिधतां व द ठेव यात आलेले दोषारोप बं.1 तसेच 2 म ये  पावती पुःतक बं.3536 
मधील पावती बं.7 ते 14 ारे द.21.04.2006 ते 29.10.2006 या कालावधीत वसुल केलेली र कम .24,000/-मनपा फंडात 

जमा केलेला नाह , हा दोषारोप िस द होतो.  
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दोषारोप बं.3 अ वये पावती पुःतक बं.2382 मधील पावती बं.62 ते 64 द.29.10.2005 ते 18.02.2006 या कालावधीत वसुल 

केलेली र कम .10,000/ मनपा फंडात जमा केलेली नाह , हा दोषारोप िस द होतो.  
 दोषारोप बं.4 अ वये पावती पुःतक बं.3752 मधील पावती बं.40 ते 54 ारे द.13.02.2007 ते 13.09.2007 या 
कालावधीत वसलु केलेली र कम .4700/- मनपा फंडात जमा केले नाह , हा दोषारोप िस द होतो.  
 दोषारोप बं.5 अ वये पावती पुःतक बं.4103 मधील पावती बं.1 ते 100 ारे द.26.04.2007 ते 04.09.2007 या 
कालावधीत वसलु केलेली र कम .28,400/- मनपा फंडात जमा केले नाह त, हा दोषारोप िस द होतो.  
 दोषारोप बं.6 अ वये पावती पुःतक बं.3898 मधील पावती बं.1 ते 32 दारे एकुण .49,500/- ह  र कम चालन बं.1 
ते 15 हे द.06.01.2006 ते 24.01.2007 नुसार एकूण 15 चालना दारे जमा केले आहेत. EX‐ P 3 व िश लक पाव या 32 ते 
100 चे बुक अपचार  कमचार  ांनी गहाळ केले हा दोषारोप िस द होत नाह . 
  ौी मुःतफा अली बंदेअली,  िलपीक हे आरो य वभागात 6 ते 7 वष सेवेत होते व यां याकडे दोन वेगवेगळया योजना 
हो या, यासबधंी दो ह  योजनेचे वेगवेगळे पावती पुःतक ठेवणे बमूा  आहे कारण, यांचा हशेब वेगवेगळा ावा लागत असे. 
सदर ल कमचार  यांचा आरो य वभागात कायरत असलेला कालावधी पाहता एकूण 08 पुःतकाचा वापर झालेला आहे, हणुन हा 
दोषारोप अंशंत: िस द होतो. 
       पावती पुःतक बं.4581 चा वापर अपचार  कमचार  यांनी ते िनलंबीत झा यानंतर केलेला आहे. सदर ल पाव यावर ल 

हःता र व ःवा र  यांची नाह  व सदर ल पुःतकातील पाव या यांनी वापर केलेला नाह  हा दोषारोप िस द होत नाह , असा अहवाल 

सादर कर यात आला आहे याअनुषंगाने संबंधीत हे दोषी आढळनु  येतात व .67,500/- चा अपहार के याचे चौकशी अहवालाव न 

िस द होते. 
तसेच, द.29.12.2008 अ वये चौकशी अहवालात संबंिधताने एकूण .67,500/- मनपा फंडात जमा केले नाह त, असा अहवाल सादर 

केलेला आहे. 
 क रता, वर ल सव बाबीं वचारात घेता संबंधीतास महानगरपािलका सेवेत ठेवणे हताचे वाटत नस  यामळेु तसेच चौकशीअंती 
संबंधीत दोषी अस याचे िस द झा यामळेु ौी मुःतफा अिल बंदे अिल, िलपीक यांना मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे कलम 56(2)(ग) अ वये आिथक अपहाराची र कम पूणता: वसुल क न संबंधीतास कायालयीन आदेश 
बं.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-6/6745/12 द.20.11.2012 ारे मनपा सेवेतुन िलपीक या पदाव न कायमचे कमी कर यात आले 
आहे. 
 तदनंतर कायालयीन आदेश बं.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-6/7247/12 द.17.12.2012 अ वये संबंिधतांनी अपहार 
केलेली र कम .67,500/- यां या देय असले या र कमेतून मनपा फंडात भरणा क न घे यासाठ  आदेश िनगमीत 
कर यात आले आहे. 
याूकरणी ौी मुःतफा अिल बंदे अिल, िलपीक यांनी यांना मनपा सेवेतून कायमचे कमी कर यात आ याने या व द 
संबंिधतांनी महापािलका सवसाधारण सभेसमोर अ पल केले होते, यांनी केले या अ पला या अनुषंगाने ूशासक य ट पणी 
दे यात आली होती व सदर या ूशासक य ट पणी या व द मनपा सवसाधारण सभेने द.24.01.2013 रोजी या सभेत 
संमत केलेला ठराव बं.163 ारे संबंिधतां या दोन वा षक वेतनवाढ  कायमःव पी बंद क न यांना पुववत मनपा सेवेत 
पुन:ःथा पत करणे बाबत ठराव समंत केला. तथा प, सदर ल ठराव ूशासक य ट पणी या व द आहे. 
 सवसाधारण सभेने समंत केलेला सदर ल ठराव ूशासक य ट पणी या व द अस याने यावर कोणतीह  वैधािनक 
कायवाह  कर यात आली नाह  व यानंतर कायालयीन आदेश बं.नांवाशमनपा/साू व/ आःथा-6/459/14 द.15.04.2014 
नुसार संबंिधतां व द अपहार त र कम मनपा फंडात जमा न के यामळेु भा.द. िव. चे कलम 409, 406 व 420 ूमाणे 
पोिलस ःटेशन व जराबाद, नांदेड येथे प हली खबर ब.67 द.21.04.2014 अ वये फौजदार  ःव पाचा गु हा दाखल कर यात 
आला आहे.  
 उ  सव बाबींचा वचार करता संबंिधतां व  द मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 56(2)(ग) 
मधील तरतदु नुसार कर यात आलेली कायवाह  यो य असुन स ःथतीत संबंिधतांनी महापािलके या र कमेचा अपहार केला 
अस याने यांचे व द फौजदार  गु हा दाखल आहे. 
 पोिलस िनर क, पोिलस ःटेशन व जराबाद यांनी  यांचे पऽ बं.3021/14  िद.25.08.2014 अ वये वनंती 
के यानुसार संबंिधतां व द दोषारोप मा. यायालयात पाठ व यासाठ  कायालयीन पऽ बं.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-
6/14389/14 द.10.11.2014 अ वये परवानगी दे यात आली आहे.  
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 तसेच ौी मुःतफा अिल बंदे अिल यांनी सदर ूकरणी मा.उ च यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रट यािचका 
बं.3835/2014 ह  दाखल केली आहे, यामळेु सदर ूकरण हे यायू व  आहे. 
 सबब उ  सव बाबींचा वचार करता ौी मुःतफा अिल बंदे अिल यांना महानगरपािलका सेवेत पुववत 
िलपीक या पदावर पुन:ःथा पत करता येत नाह . 
सभापती  यापुव  सवसाधारण सभेने घेतले  या ठरावा ूमाणे या अ पलावर िनणय घे  यात  येतो. िनयमानुसार 

आयु  तांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
ठराव ब.108       ठ रा व  
       ौी  मुः तफा अली बंदे अली यांनी उपरो  त बडतफ  या आदेशा व  द सादर केलेले वनतंी अ पलावर स वः तर 
वचार कर  यात आला. ौी स.मुः तफा अली बंदे अली यांनी केले  या वनतीनुसार व  यां  या कुटं बयावर उपासमार ची वेळू  
येवू नये  हणून  यांना आपली वतणूक सधुार  यासाठ  शेवटची सधंी देवून एक वेळ मा क न  यांचे दोन वा षक वेतनवाढ  
कायम ः व पा  या बंद क न  यांना पुववत महानगरपािलका सेवेत पुनः थापीत कर  यास ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची 
सभा सवानुमते मा  यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो.िनयमानसुार आयु  तांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  
करावी.  

वषय ब.29 

     अपील                                  द.31.10.2014 
ूित, 
मा.सभापती साहेब, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ,नादेड. 
 

  वषयः- बडतफ िश ेत बदल करणे बाबत. 
महोदय, 
      वर ल वषयी सेवेत वनंती अज सादर कर  यात येतो क . माझी आई आजार  अस  यामळैू व ित  या 
औषधोपचारासाठ  मला ित  याजवळ राहणे आवँ यक होते. आई  या आजार मळैू व वै कय अिधका-याकडे येणे जाणे या 
िशवाय राऽीचे 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  अिभयंता यांना माझी स  य कोटं बक प र ःथतीची मा हती देवून स  दाू  वारंवार रजा मंजुर साठ  वनंती 
केली.परंतु  यांनी माझी रजा मा  य केली नाह .मी ू  य   यांना आई  या आजारपणामूळे वसलुी क  शकत नाह . कंवा 
वसुलीची र  कम वेळैवर भ  शकत नाह  याची पूव क  पणा  याना ू  य  भेटन दली होती व ते माझे व रं ठू  अिधकार  
अस  यामळेू िनयमानुसार व रं ठा व  द बोलणे हेिनयमात नस  यामळैू मी आई  या आजारपण वित  या उपचार ,कंुटंबातील ु
दैनं दन कामे पार पाडतांना वसुली सु  दा केली नाह  हे खरे आहे. आई आजार  अस  यामूळै मला ितला उपचारासाठ  बाहेर 
गावी घेवून जावे लागले. 
        यानतंर मा.कायकार  अिभयतंा यांनी माझेकडर ल चालान बुक व पावती पुः तके कायालयात जमा कर  याबाबत 
त ड  सचुना द  या .  यां  या सुचनेनुसार मी पावती पुः तके व चालान बुक ता  काळ कायालयात जमा केले.  

       मा.कायकार  अिभयतंा यांनी माझेकड ल चालान बुक व पावती पुः तके तपासून मला त ड  ः व पात र  कम बॅकेत 
जमा कर  याची सचुना केली  यांनी दले  या सचुनाूमाणे मी ती र  कम द.23.11.2012 रोजी पूणपणे बॅकेत जमा केली . 
       माझी र  कम बाळग  याचा कंवा र  कमेचा माझेसाठ  कंवा माझे कंुटं बयासाठ  तसेच  आई  याू  उपचारासाठ  
वापरर  याचा हतू न  हता.उलट मी माझे आई  या आजारपणामूळे  जोखीम र  कम माझे जवळ सुर त ठैवली. पण ती बॅकेत 
भ  शकलो नाह   कारण माझे आई  या आजारपणामळेू मला आइला ता  काळ बाहेरगावी उपचारासाठ  दाखल करावे 
लाग  यामूळे मला काह  म हने तेथेच रहावे लागले.ती र  कम भ  शकलो नाह . परंतु नांदेडला येताच वभाग ूमखुां  या 
सुचने ूमाणे मी ती र  कम र  कम बॅकेत भरणा केली.  
 
 
 
 
 
 



(19) 
     या सव प र ःथतीची मा हती वभाग ूमुखांला अस  यामळेू  यानी मला या संबधीचा माझा अहवाल अः थापना 
वभागात सादर केला नाह . द.23.11.2012 रोजी भरणा के  यानंतर 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 पूण वष िनलं बत ठेव  यात आले.  

     वभागीय चौकशी  या िनयमानुससार िनलं बत के  यानंतर तीन म ह  यात जोडपऽ व सहा म ह  यात चोकशी पूण 
कर  याची तरतदू आहे परंतु िनलं बत के  यांतर पूण अकरा म ह  यानंतर  मला जोडपऽ दले व एका वषानंतर कामावर जू 
क न घेतले. 
     माझी िनयु  ती द.29.12.1989 पासनू मागील 25 वषा  या सेवे  या काळात माझेकडन कधीह  चुक झाली नाह  कंवा ू
िनंलं बत झालो नाह . ह  वः तु ःथती आहे. वभाग ूमुखाने मा हती द  यानंतर  यां  या सुचने ूमाणे मी र  कम वसुल 
केली. कोणतेह  पऽ न देता  यां  या सचुनेूमाणे मी र  कम बॅकेत भरणा केली हेह  वः 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 रं ठांना मला वेळोवेळ  जे आदेश दले  यानुसार मी माझे काम इमान इतबारे केले .व रं ठांनी दले  या आदेशाचे 
पालन केले नस  याबाबत मला आतापयत कोणतेह  नोट स िमळाली नाह .माझे वय 50 वष चाल ूअसून मला मलुगी आहे. व 
तीचे उ  च िश ण व ववाहाची जबाबदार  व वयोवृ  द आईची पण जबाबदार  माझेवर अस  यामूळे व मला कुटंबआचा ू
उदरिनवाह चाल व  यासाठ  इतर कुठलेह  साधन नस  यामळेू मानवते  या व सहानुभूती  या ं ट कोनातून बडतफ  या िश ेत 
बदल करावा व माझे व माझे कुटंबीयाचा वचार करावाु . ह नंॆ वनंती.  

       अजदार 
       ः वा र त/-  

               वजन मोहन तोटावाड 
        िलपीक 
      नादेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ,नादेड. 
     ूशासक य ट  पणी 
उपरो  वषया या अनुषंगाने ौी वजय मोहन तोटावाड, िलपीक, मनपा, नांदेड हे बएसयुपी वभाग येथे वसुली िलपीक 
हणुन कायरत असतांना बएसयुपी घरकुल योजने अंतगत लाभा याकडन वसलु केलेली लोकसहभागापोट ची र कम ु
.4,85,500/- अपहार क न सदरची र कम कायालयात उशीराने भरणा के याब ल संबंधीतास िनलं बत कर यात आले 
होते. 
 ूःतुत िनलंबन ूकरणी संबंधीतास ापन व दोषारोप जोडपऽ 1 ते 4 बजाव यात येऊन यांचेवर ठेव यात आले या 
दोषारोप बाबत खुलासा माग व यात आला. या ू यथ संबंधीतांनी कोण याह  ूकारचा खुलासा सादर न के यामुळे 
संबंधीता व द वभागीय चौकशी आरंिभ यासाठ  चौकशी अिधकार  व सादरकता अिधकार  यांची िनयु  कर यात आली.  

तथा प, संबंधीतांनी वनंती अज सादर क न वभागीय चौकशी या अिधन राहन कामावर पुनःथा पत कर याची वनंती ु
के यानुसार सबंंधीतास वभागीय चौकशी या अिधन राहन कामावर पुनःथा पत कर यात आले होतेु .  

उ  नमुद के याूमाणे वभागीय चौकशीअंती चौकशी अिधकार  यांनी चौकशी अहवाल सादर केला असुन चौक़शीअंती 
यांचेवर ठेव यात आले या एकुण 6 दोषारोपापैक  5 दोषारोप पूणपणे िस द होत असुन 1 दोषारोप अशंत: िस द होत 
अस याचा अहवाल तसेच एकुण 6 दोषारोपापैक  सवात गंभीर असलेला दोषारोप बएसयुपी घरकुल योजने अंतगत 
लाभा याकडन वसुल केलेली लोकसहभागापोट ची र कम ु .4,85,500/- अपहार क न सदरची र कम कायालयात उशीराने 
भरणा के याचे िस द झा याचा अहवाल चौकशी अिधकार  यांनी सादर केलेला होता. शासक य र कमेचा अपहार करणे ह  
अितशय गंभीर ःव पाची बाब असुन कायालयीन िशःती या व द आहे. 

कर ता, वर ल सव बाबींचा वचारात घेता संबंधीतास महानगरपािलका सेवेत ठेवणे मनपा ूशासना या हताचे 
नस यामळेु ौी वजय मोहन तोटावाड, िलपीक, यांना महारा  ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 56 (2) 
(ह) मधील तरतुद नुसार मनपा सेवेतुन िलपीक या पदाव न पुढे नौकर  िमळ यास सामा यपणे अपाऽ होईल अशा ूकारे 
सेवेतून कायमचे बडतफ कर यात आलेले आहे. 
 
 
 



 

(20) 
       तसेच ूःततु ूकरणी ौी वजय मोहन तोटावाड, यांचे व द संबंधीत वभाग ूमुखांना गु हा न द कर याबाबत 
सुिचत कर यात आलेले आहे. शासक य र कमेचा अपहार के यामुळे व संबंधीत हे वभागीय चौकशीम ये दोषी आढळन ु
आ यामळेु संबंधीतांवर केलेली बडतफ ची कायवाह  अगद  संयु क असुन ूशासक य कारभारा या ीकोणातुन यो य आहे. 
याःतव संबंधीतास मनपा सेवेत पुनःथा पत करणे यो य होणार नाह . 
सभापती  ौी वजय तोटावाड, िल पक यांनी केले  या वनंती अ पलानुसार  वचार क न व  यां  या  कुटं बयावर 

उपास मार ची वेळ येवू नये  हणून  यांना  आपली वतणुक सुधारणेसाठ  शेवटची सधंी देवून  यांना एक 
वेळ मा क न  याचे दोन वा षक वेतनवाढ  कायम ः व पा  या बंद क न  यांना पुववत महानगरपािलका 
सेवेत पुनः था पत कर  यास मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 

ठराव ब.109      ठ रा व  
      ौी  वजन मोहन तोटावाड यांनी उपरो  त बडतफ  या आदेशा व  द सादर केलेले वनंती अ पलावर स वः तर वचार 
कर  यात आला. ौी वजन मोहन तोटावाड यांनी केले  या वनतीनसुार व  यां  या कुटं बयावर उपासमार ची वेळ ू येवू नये 
 हणून  यांना आपली वतणूक सधुार  यासाठ  शेवटची सधंी देवून एक वेळ मा क न  यांचे दोन वा षक वेतनवाढ  कायम 
ः व पा  या बंद क न  यांना पुववत महानगरपािलका सेवेत पुनः थापीत कर  यास ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मा  यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो.     

वशेष बाब  हणून आय  या वेळेस घे  यात आलेले तातड चे वषय 
वषय ब.1 

ज हािधकार  कायालय नांदेड ( ज हा नागर  वकास यंऽना) यांचे आदेश जा.ब. 2011/सुजयो/का-2/ू.ब.-13, द. 
16/02/2012 अ वये सुवण जंयती शहर  रोजगार योजने अंतगत साईनगर येथील महानगरपािलके या मोकळया जागेत 
उ ान वकिसत कर यासाठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सव साधारण सभा ठराव ब. 113 दनांक 19/11/2011 
नुसार एकुन र कम .9,43,865/- चे कामास  मजुंर  ूदान केलेली आहे. सदर ल काम सुवणजंयंती शहर  रोजगार 
योजनेतील नागर  रोजगार घटक अंतगत ूःता वत होते. दनांक 14/06/2012 अ वये सदर ल कामी ौी. वलायत खॉ 
कर म खॉ गु ेदार यांची अंदाजपऽक दराची साह य पुरवठा िन वदा मजुंर  ूा  असनु संबंिधतास दनांक 06/08/2012 
अ वये कामाचे कायारंभ आदेश िनगिमत केलेले आहेत. सदर ल कामावर एकुन खच र कम . 3,78,490/- झालेला आहे. 
सुवणजयंती शहर  रोजगार योजना बंद झा यामुळे शासनाचा ूा  िनधी ज हािधकार  कायालयात संबंिधत वभागास परत 
केला आहे. पण हया कामावर ल झालेला खच उपरो  र कम . 3,78,490/- देणे बाक  आहे. 
     कर ता उपरो  र कम 3,78,490/- ( . तीन ल  अठहया र हजार चारशे न वद फ ) एवढया खचास सालसन 
2014-15 सा ठ या मनपा अंदाजपऽकातील िनिधतून उ ान वभागा या ''शहरा या व वध भागात न वन उ ाने तयार करणे 
'' या लेखािशषातुन कर याकर ता ूशास कय व आिथक मजुंर ःतव ूःताव ःथाई सिमती नांवाशमनपा पुढे ठेव यात यावा. 
सभापती  आयु  तांचा ूः ताव मंजुर कर  यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
ठराव ब110      ठ रा व  

ज हािधकार  कायालय नांदेड ( ज हा नागर  वकास यंऽना) यांचे आदेश जा.ब. 2011/सुजयो/का-2/ू.ब.-13, द. 
16/02/2012 अ वये सुवण जंयती शहर  रोजगार योजने अंतगत साईनगर येथील महानगरपािलके या मोकळया जागेत 
उ ान वकिसत कर यासाठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सव साधारण सभा ठराव ब. 113 दनांक 19/11/2011 
नुसार एकुन र कम .9,43,865/- चे कामास  मजुंर  ूदान केलेली आहे. सदर ल काम सुवणजंयंती शहर  रोजगार 
योजनेतील नागर  रोजगार घटक अंतगत ूःता वत होते. दनांक 14/06/2012 अ वये सदर ल कामी ौी. वलायत खॉ 
कर म खॉ गु ेदार यांची अंदाजपऽक दराची साह य पुरवठा िन वदा मजुंर  ूा  असनु संबंिधतास दनांक 06/08/2012 
अ वये कामाचे कायारंभ आदेश िनगिमत केलेले आहेत. सदर ल कामावर एकुन खच र कम . 3,78,490/- झालेला आहे. 
सुवणजयंती शहर  रोजगार योजना बंद झा यामुळे शासनाचा ूा  िनधी ज हािधकार  कायालयात संबंिधत वभागास परत 
केला आहे. पण हया कामावर ल झालेला खच उपरो  र कम . 3,78,490/- देणे बाक  आहे. 

 
 
 



(21) 
     कर ता उपरो  र कम 3,78,490/- ( . तीन ल  अठहया र हजार चारशे न वद फ ) एवढया खचास सालसन 
2014-15 सा ठ या मनपा अंदाजपऽकातील िनिधतून उ ान वभागा या ''शहरा या व वध भागात न वन उ ाने तयार करणे 
'' या लेखािशषातुन कर याकर ता ूशास कय व आिथक मा  यता ह  मनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर  यात येते 
वषय ब.2 

ज हािधकार  कायालय नांदेड ( ज हा नागर  वकास यंऽना) यांचे आदेश जा.ब. 2011/सुजयो/का-2/ू.ब.-13, द. 
16/02/2012 अ वये सुवण जंयती शहर  रोजगार योजने अंतगत नावघाट येथील मोकळया जागेत उ ान वकिसत 
कर यासाठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सव साधारण सभा ठराव ब.113 दनांक 19/11/2011 नुसार एकुन र कम 
.9,97,657/-  चे कामास  मजुंर  ूदान केली आहे. सदर ल काम सुवणजंयंती शहर  रोजगार योजनेतील नागर  रोजगार 
घटक अंतगत ूःता वत होते. दनांक 02/05/2012 अ वये सदर ल कामी मे. कमार कर क ःश शन नांदेड गु ेदार यांची 
अंदाजपऽक दराची साह य पुरवठा िन वदा मंजुर सह ूशास कय व आिथक मजुंर  ूा  असुन संबंिधतास दनांक 
24/05/2012 अ वये कामाचे कायारंभ आदेश िनगिमत केलेले आहेत. सदर ल कामावर एकुन र कम .2,70,004/- चे  
काम झालेले आहे. कामावर ल झालेला खचा पैक  .1,69,334/- पयांचे देयक अदा कर यात आलेले आहे. उवर त 
.1,00,670/-  संबंिधत कामाचे देणे िश लक आहे. सुवणजयंती शहर  रोजगार योजना बंद झा यामुळे शासनाचा ूा  िनधी 
ज हािधकार  कायालयात सबंंिधत वभागास परत केला आहे.  
     कर ता उपरो  र कम . 100670/- एवढया खचास सालसन 2014-15 सा ठ या मनपा अंदाजपऽकातील िनिधतून 
उ ान वभागा या ''शहरा या व वध भागात न वन उ ाने तयार करणे '' या लेखािशषातुन कर याकर ता ूशास कय व 
आिथक मजुंर ःतव ूःताव ःथाई सिमती नांवाशमनपा पुढे मा यतेःतव ठेव यात यावा. 
सभापती  आयु  तांचा ूः ताव मंजुर कर  यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो  
ठराव ब.111       ठ रा व  

ज हािधकार  कायालय नांदेड ( ज हा नागर  वकास यंऽना) यांचे आदेश जा.ब. 2011/सुजयो/का-2/ू.ब.-13, द. 
16/02/2012 अ वये सुवण जंयती शहर  रोजगार योजने अंतगत नावघाट येथील  मोकळया जागेत उ ान वकिसत 
कर यासाठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सव साधारण सभा ठराव ब.113 दनांक 19/11/2011 नुसार एकुन र कम 
. 9,97,657/-  चे कामास  मंजुर  ूदान केली आहे. सदर ल काम सवुणजंयंती शहर  रोजगार योजनेतील नागर  रोजगार 
घटक अंतगत ूःता वत होते. दनांक 02/05/2012 अ वये सदर ल कामी मे. कामार कर क ःश शन नांदेड गु ेदार यांची 
अंदाजपऽक दराची साह य पुरवठा िन वदा मंजुर सह ूशास कय व आिथक मजुंर  ूा  असुन संबंिधतास दनांक 
24/05/2012 अ वये कामाचे कायारंभ आदेश िनगिमत केलेले आहेत. सदर ल कामावर एकुन र कम .2,70,004/- चे  
काम झालेले आहे. कामावर ल झालेला खचा पैक  .1,69,334/- पयांचे देयक अदा कर यात आलेले आहे. उवर त . 
1,00,670/-  संबंिधत कामाचे देणे िश लक आहे. सुवणजयंती शहर  रोजगार योजना बंद झा यामळेु शासनाचा ूा  िनधी 
ज हािधकार  कायालयात सबंंिधत वभागास परत केला आहे.  
     कर ता उपरो  र कम . 100670/- एवढया खचास सालसन 2014-15 सा ठ या मनपा अंदाजपऽकातील िनिधतून 
उ ान वभागा या ''शहरा या व वध भागात न वन उ ाने तयार करणे '' या लेखािशषातुन कर याकर ता ूशास कय व 
आिथक मा  यता ह नांवामनपा  ःथाई सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो.   
वषय ब.3 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब. 23 श नगर भागात भारत व ालय लगतचा रःता व क छ  
कॉलणी व दशमेशनगर नालीवर ःलॅब टाकणे व िस.िस. रःता तयार कर यासाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता यांनी ू य  
ःथळ पाहणी केली असता सदरचे काम तातड ने पुण करणे गरजेचे अस यामळेु आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा 
दरसुिच 2014-15 नुसार . 13,41,521/-  चे  अंदाजपऽक सादर केलेले आहे. कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे 
काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. कामार कर कं ःश शन नांदेड या कंऽाटदाराकडन पुण क न ू
घे यात आले असुन यास झालेला खच . 13,41,521/- यास काय र ूशासक य व आिथक मंजुर साठ  ूःताव मुंबई 
ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
 
 



(22) 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  
ठराव ब.112      ठ रा व  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब. 23 श नगर भागात भारत व ालय लगतचा रःता व क छ  
कॉलणी व दशमेशनगर नालीवर ःलॅब टाकणे व िस.िस. रःता तयार कर यासाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता यांनी ू य  
ःथळ पाहणी केली असता सदरचे काम तातड ने पुण करणे गरजेचे अस यामळेु आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा 
दरसुिच 2014-15 नुसार . 13,41,521/-  चे  अंदाजपऽक सादर केलेले आहे. कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे 
काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. कामार कर कं ःश शन नांदेड या कंऽाटदाराकडन पुण क न ू
घे यात आले असुन यास झालेला खच . 13,41,521/- यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 
कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा  यता ह मनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर  यात येते. 
वषय ब.4 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त े ऽय कायालय ब.04 मधील िनवडणूक काळात तसेच दसरा व 
ह लाबोल  कायबमा िन मीत गु ारा पर सरातील पॅच वक चे काम दवाळ  िन मीत रःता द ःत तसेच  गांधी जयंती ु
िन मीत तेथील टाई स द ःत करणेचे काम व तसेच महापर िनवाण दनािनिम  आंबेडकर पुतळया जवळ टाई स चे काम ु
करणेसाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता यांनी सदरची कामे ता काळ व वेळे या आत करणे आवँयक अस याने पण 
ता काळ करणे ज हा दरसुिच 2014-15 नुसार .4,78,883/-  खच झालेला असुन सदर ची कामे अंदाजपऽक दरावर जुनैद 
अहमद खॉन  नांदेड या कंऽाटदाराकडन क न घे यात आलेू .  कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा 
राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर जुनैद अहमद खॉन  नांदेड या कंऽाटदाराकडन क न घे यात आलेू .असुन यास झालेला 
खच  4,78,883/-  यास काय र ूशासक य व अिथक मजुंर साठ  ूःताव मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.113       ठ रा व  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त े ऽय कायालय ब.04 मधील िनवडणूक काळात तसेच दसरा व 
ह लाबोल  कायबमा िन मीत गु ारा पर सरातील पॅच वक चे काम  दवाळ  िन मीत रःता द ःत तसेच  गांधी जयंती ु
िन मीत तेथील टाई स द ःत करणेचे काम व तसेच महापर िनवाण दनािनिम  आंबेडकर पुतळया जवळ टाई स चे काम ु
करणेसाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता यांनी सदरची कामे ता काळ व वेळे या आत करणे आवँयक अस याने पण 
ता काळ करणे ज हा दरसुिच 2014-15 नुसार .4,78,883/-  खच झालेला असुन सदर ची कामे अंदाजपऽक दरावर जुनैद 
अहमद खॉन  नांदेड या कंऽाटदाराकडन क न घे यात आलेू .कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा 
राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर जुनैद अहमद खॉन  नांदेड या कंऽाटदाराकडन क न घे यात आलेू .असुन यास झालेला 
खच  4,78,883/-  यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र 
ूशासक य व अिथक मा  यता ह मनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम करते. 
वषय ब.5 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.19 म ये सहारा मःजीद वाघी रोडजवळ आर.िस.िस. नाली 
करणेसाठ  किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी केली असता या ठकाणी नाली नस यामुळे पाणी रः यावर साचुन 
राहत असुन नागर काना याचा ऽास सहन करावा लागत अस याने  सदर काम करणे गरजेचे अस यामुळे आवँयक बाबींचा 
समावेश क न ज हा दरसुिच 2014-15 नुसार . 4,98,116/-  चे  अंदाजपऽक सादर केलेले आहे.  
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर महाकाली मजुर सह.सं था 
मया. नांदेड या कंऽाटदाराकडन क न घे यात आले असुन यास झालेला खच  ू 4,98,116/-  यास काय र ूशासक य व 
अिथक मजुंर साठ  ूःताव मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती 
समोर सादर. 
 
 
 



(23) 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.114       ठ रा व  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.19 म ये सहारा मःजीद वाघी रोडजवळ आर.िस.िस. नाली 
करणेसाठ  किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी केली असता या ठकाणी नाली नस यामुळे पाणी रः यावर साचुन 
राहत असुन नागर काना याचा ऽास सहन करावा लागत अस याने  सदर काम करणे गरजेचे अस यामुळे आवँयक बाबींचा 
समावेश क न ज हा दरसुिच 2014-15 नुसार . 4,98,116/-  चे  अंदाजपऽक सादर केलेले आहे. कामाची िनकड, तातड  
ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर महाकाली मजुर सह.सं था मया. नांदेड या 
कंऽाटदाराकडन क न घे यात आले असनु यास झालेला खच  ू 4,98,116/-   यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व अिथक मा  यता ह मनपा ः थायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम करते. 
वषय ब.6 

 ूभाग ब.33 म  ये सराफा दरबार म ःजद रोड भागात ौी डगा यां  या घराजवळ पॉवर पंप ब-याच दवसांपासून बंद 
होता.  या भागातील नाग रकांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत अस  याने  या बोरवर पावर पंपाची मोटर बसवनू तो चाल ू
क न दे  यात आला. तसेच सराफा दरबार म ःजद रोड भागात पावर पंपाची मोटार बसवून तो सु  दा चाल ूक न दे  यात 
आला. DSR  या दरा ूमाणे अंदाजपऽक दराूमाणे .45,219/- खच झालेले आहेत. सदर ल काम दलीप इले  श क  स अ  ड 
इं जिनअ रंग व  स नांदेड यांचेकडन राः तू  दराूमाणे क न घे  यात आले  यास 2014-15 या वषातील मनपा नांदेड 
अंदाजपऽकातील पाणीपुरवठा व पंप द ः तीु  या लेखािशषकातून खच कर  याक रता काय  तर ूशास कय व आिथक मा  यता 
देणेः तव. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.115       ठ रा व  
ूभाग ब.33 म  ये सराफा दरबार म ःजद रोड भागात ौी डागा यां  या घराजवळ पॉवर पंप ब-याच दवसांपासून बंद 

होता.  या भागातील नाग रकांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत अस  याने  या बोरवर पावर पंपाची मोटर बसवनू तो चाल ू
क न दे  यात आला. तसेच सराफा दरबार म ःजद रोड भागात पावर पंपाची मोटार बसवून तो सु  दा चाल ूक न दे  यात 
आला. DSR  या दरा ूमाणे अंदाजपऽक दराूमाणे .45,219/- खच झालेले आहेत. सदर ल काम दलीप इले  श क  स अ  ड 
इं जिनअ रंग व  स नांदेड यांचेकडन राः तू  दराूमाणे क न घे  यात आले  यास 2014-15 या वषातील मनपा नांदेड 
अंदाजपऽकातील पाणीपुरवठा व पंप द ः तीु  या लेखािशषकातून खच कर  याक रता काय  तर ूशास कय व आिथक ह  
नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
वषय ब.7 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.01 अंतगत मा णक नगर तरोडा (बु) येथील आर.सी.सी. नाली 
करणे बाबत वभागाचे किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी केली असता या ठकाणी मनपा िनधी अंतगत नालीचे 
काम चालु असताना या भागातील नागर कानी यां या नगरात मा णक नगरचे सांडपाणी येऊ दे यासाठ  वरोध दश व या 
मुळे व कंऽाटदाराने आिथक आडचन दाखनु पुढ ल काम पुण केले नाह . हया मुळे तेथील नागर कांना सांड पाणी चे ऽास 
सहण करावा लागत अस याने यांनी मागणी के यानुसार सदरचे काम तातड ने करणे गरजेचे अस यामुळे सदर काम वना 
िनवीदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर ौी.वसमतकर संतोष ानोबा ता.लोहा, ज.नांदेड,या कंऽाटदाराकडन क न घे यात ू
आले असुन यासाठ   . 3,90,000/- इतका खच झालेला आहे. कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना 
िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर ौी. वसमतकर संतोष ानोबा ता.लोहा, ज. नांदेड, या कंऽाटदाराकडन क न ू
घे यात आले  यास व झालेला खच  3,90,000/-  यास काय र ूशासक य व अिथक मजुंर साठ  ूःताव मुबंई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.116       ठ रा व  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.01 अंतगत मा णक नगर तरोडा (बु) येथील आर.सी.सी. नाली 
करणे बाबत वभागाचे किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी केली असता या ठकाणी मनपा िनधी अंतगत  
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नालीचे काम चाल ुअसताना या भागातील नागर कानी यां या नगरात मा णक नगरचे सांडपाणी येऊ दे यासाठ  वरोध 
दश व या मळेु व कंऽाटदाराने आिथक आडचन दाखुन पुढ ल काम पुण केले नाह . हया मळेु तेथील नागर कांना सांड पाणी चे 
ऽास सहण करावा लागत अस याने यांनी मागणी के यानुसार सदरचे काम तातड ने करणे गरजेचे अस यामळेु सदर काम 
वना िनवीदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर ौी.वसमतकर संतोष ानोबा ता.लोहा, ज.नांदेड,या कंऽाटदाराकडन क न ू
घे यात आले असुन यासाठ   . 3,90,000/- इतका खच झालेला आहे. कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम 
वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर ौी. वसमतकर सतंोष ानोबा ता.लोहा, ज. नांदेड, या कंऽाटदाराकडन क न ू
घे यात आले  यास व झालेला खच  3,90,000/-  यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 
कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व अिथक मजुंर साठ  ह  नांवामनपा ः थायीसिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर  यात येतो.. 
वषय ब.8 

 िसडको जलशु द करण किातील ड.ओ.सेट हे पूणपणे िनकामी झा याने ते वर त न वन बसवून घे याकर ता DSR 
2011‐12 या दरा ूमाणे अंदाजपऽक उपअिभयंता व ुत यां या तपासणी नंतर सदर ल काम आवँयक व मह वाचे अस याने 
पाणी पुरवठयात वारंवार य यय होत होता. या कर ता दलीप इले श कल ड इं ज, व स, नांदेड यां या कडन बसवून ू
घे यात आले.  

 याकामास पये 89899.00/- खच अपे त असून साल सन 2014-15 या वषातील पाणी पुरवठा प प द ःती ु
या लेखा िशषातून खच करणे कर ता काय र ूशास कय व आिथक मा यता देणे कर ता ूःताव ये या ःथायी सिमती समोर 
ठेवावा. 
सभापती  ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.117       ठ रा व  
 िसडको जलशु द करण किातील ड.ओ.सेट हे पूणपणे िनकामी झा याने ते वर त न वन बसवून घे याकर ता DSR 
2011‐12 या दरा ूमाणे अंदाजपऽक उपअिभयंता व ुत यां या तपासणी नंतर सदर ल काम आवँयक व मह वाचे अस याने 
पाणी पुरवठयात वारंवार य यय होत होता. या कर ता दलीप इले श कल ड इं ज, व स, नांदेड यां या कडन बसवून ू
घे यात आले.  

 याकामास पये 89899.00/- खच अपे त असून साल सन 2014-15 या वषातील पाणी पुरवठा प प द ःती ु या 
लेखा िशषातून खच करणे कर ता काय र ूशास कय व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते.  

वषय ब.9 

या ऽ िनवास जलकंुभ हे गु दारा प रसरातील असून या जलकंुभाहन गु दारा प रसरात िनयमीत पाणी पुरवठा ू
कर यात येतो. या प रसरातीत ःव छता व सुर त राह या या ने तेथील पाईप लाईन गळ या बंद करणे लहान लहान 
झाडे झुडपे तोडन जागा साफ करणे व हॉल चबर बांधणे ह  कामे करणे आवँयक व मह वाचे आहेू . ह  द ःती ची कामे ु
क न घे यात आली व जलकंुभा खाली सखलभाग अस याने  या ठकाणी भर टाकून 1:4:8 म ये Bed Concret  क न घे यात 
आले. ज हा दर सुिच या अंदाजपऽका ूमाणे . 1191028/- खच अपे त आहे. सदर ल काम ू वण क ःश शन, नांदेड 
यां या कडन काम क न घे यात आलेू . यास साल सन 2014-15 या वषातील म.न.पा. अथसकं पातून काय र ूशास कय 
व आिथक मा यता देणे कर ता ये  या ःथायी सिमती समोर ूःताव ठेवावा. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.118       ठ रा व  

याऽी िनवास  जलकंुभ हे गु दारा प रसरातील असून या जलकंुभाहन गु दारा प रसरात िनयमीत पाणी पुरवठा ू
कर यात येतो. या प रसरातीत ःव छता व सुर त राह या या ने तेथील पाईप लाईन गळ या बंद करणे लहान लहान 
झाडे झुडपे तोडन जागा साफ करणे व हॉल चबर बांधणे ह  कामे करणे आवँयक व मू ह वाचे आहे. ह  द ःती ची कामे ु
क न घे यात आली व जलकंुभा खाली सखलभाग अस याने  या ठकाणी भर टाकून 1:4:8 म ये Bed Concret  क न घे यात 
आले. ज हा दर सुिच या अंदाजपऽका ूमाणे . 1191028/- खच अपे त आहे. सदर ल काम ू वण क ःश शन, नांदेड 
यां या कडन काम क न घे यात आलेू . यास साल सन 2014-15 या वषातील म.न.पा. अथसकं पातून काय र ूशास कय 
व आिथक मा यता ह  मनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम करते. 
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वषय ब.10 

 ूभाग ब.33 म  ये अरब ग  ली भागात पॉवर पंप ब-याच दवसांपासून बंद होता.  या भागातील नाग रकांना कमी 
दाबाने पाणीपुरवठा होत अस  याने  या बोरवर पावर पंपाची मोटर बसवून तो चाल ूक न दे  यात आला. तसेच जामा मः जीद 
भागात पावर पंपाची मोटार बसवून तो सु  दा चालू क न दे  यात आला.  DSR   या दरा ूमाणे अंदाजपऽक दराूमाणे 
.90,438/- खच झालेले आहेत. (45,219+25,219) सदर ल काम दलीप इले  श क  स अ  ड इं जिनअ रंग व  स नांदेड 
यांचेकडन राः तू  दराूमाणे क न घे  यात आले  यास 2014-15 या वषातील मनपा नांदेड अंदाजपऽकातील पाणीपुरवठा व पंप 
द ः तीु  या लेखािशषकातून खच कर  याक रता काय  तर ूशास कय व आिथक मा  यता देणेः तव. 
सभापती  काय  तर ूशासक य व आिथक मा  यता दे  यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात   येतो.  

ठराव ब.119       ठ रा व  
 ूभाग ब.33 म  ये अरब ग  ली भागात पॉवर पंप ब-याच दवसांपासून बंद होता.  या भागातील नाग रकांना कमी 
दाबाने पाणीपुरवठा होत अस  याने  या बोरवर पावर पंपाची मोटर बसवून तो चाल ूक न दे  यात आला. तसेच जामा मः जीद 
भागात पावर पंपाची मोटार बसवून तो सु  दा चालू क न दे  यात आला.  DSR   या दरा ूमाणे अंदाजपऽक दराूमाणे 
.90,438/- खच झालेले आहेत. (45,219+25,219) सदर ल काम दलीप इले  श क  स अ  ड इं जिनअ रंग व  स नांदेड 
यांचेकडन राः तू  दराूमाणे क न घे  यात आले  यास 2014-15 या वषातील मनपा नांदेड अंदाजपऽकातील पाणीपुरवठा व पंप 
द ः तीु  या लेखािशषकातून खच कर  याक रता काय  तर ूशास कय व आिथक मा  यता ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
सभापती  सौ.शांताबाई मुढें व ौी अशोक उमरेकर यांनी दले या ूःतावानुसार सालसन 2013.2014 म  ये पारगमन 

अिभकता नेमणूक ची िन वदा ू बया सु  असतांना  केअर टेकर मुप याएज  सीजने पारगमनचे कंऽाट 
िमळ व  याकर ता िन वदा दाखल केली होती िन वदेसोबत  यांनी .810750/-ची इएमड  दली होती राः त 
प  दतीने िन वदा ू बया पार पडन  पारगमन वसुलीचे कायारंभ आदेश दे  याू कर ता एकूण देकार र  कमे  या 
10 ट  के होणार  र  कम .6300070/- ची बॅक मुदत ठेव जमा कर  याकर ता ूशासनाने पऽ 
ब.1080/2013 द.9.10.2013 रोजी दले  या अनुषंगाने द.7.11.2013 रोजी एकूण 6300070 या अनामत 
र  कमेचा ड. ड.जमा कर  यात आला.परंतु काह  तां ऽक कारणामळेू केअर टेकर मूप यांना पारगमन वसलुीचे 
कंऽाट दे  यात आले नाह   यामूळे  याची अनामत र  कम .6300070 पैक  .30000/- िन वदा ू बयेचा 
खच  हणून  कपात क न िश  लक र  कम परत कर  यात आली परंतु  यांची इएमड  परत कर  यात आली 
नाह .पारगमन अिभकता नेमणूक  या िन वदा ू बयेत  या एज  सीजने भाग घेतला परंतु  यांना पारगमन 
वसुलीचे कंऽाट िमळाले नाह  अशा एज  सीजला मनपा ूशासनाने  यां  या ईएमड  परत के  या  याच 
धत वर केअर टेकर मुप यांची .810750/-ची इएमड  परत कर  यास मा  यता दे  यात येते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर  यात येतो. 
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सालसन 2013.2014 म  ये पारगमन अिभकता नेमणूक ची िन वदा ू बया सु  असतांना  केअर टेकर मुप 
याएज  सीजने पारगमनचे कंऽाट िमळ व  याकर ता िन वदा दाखल केली होती िन वदेसोबत  यांनी .810750/-ची इमड  दली 
होती राः त प  दतीने िन वदा ू बया पार पडन  पारगमन वसुलीचे कायारंभ आदेश दे  याू कर ता एकूण देकार र  कमे  या 10 
ट  के होणार  र  कम .6300070/- ची बॅक मुदत ठेव जमा कर  याकर ता ूशासनाने पऽ ब.1080/2013 द.9.10.2013 
रोजी दले  या अनुषंगाने द.7.11.2013 रोजी एकूण 6300070 या अनामत र  कमेचा ड. ड.जमा कर  यात आला.परंतु काह  
तां ऽक कारणामूळे केअर टेकर मूप यांना पारगमन वसुलीचे कंऽाट दे  यात आले नाह   यामूळे  याची अनामत र  कम 
.6300070 पैक  .30000/- िन वदा ू बयेचा खच  हणून  कपात क न िश  लक र  कम परत कर  यात आली परंतु 
 यांची इएमड  परत कर  यात आली नाह .पारगमन अिभकता नेमणूक  या िन वदा ू बयेत  या एज  सीजने भाग घेतला 
परंतु  यांना पारगमन वसुलीचे कंऽाट िमळाले नाह  अशा एज  सीजला मनपा ूशासनाने  यां  या ईएमड  परत के  या  याच 
धत वर केअर टेकर मुप यांची .810750/-ची इएमड  परत कर  यास ूशास कय व आथ क मा  यता ह  मनपा ः थायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो. 

 
 
 



(26) 
सभापती  सौ.शांताबाई मुढें व ौी अशोक उमरेकर यांनी दले या ूःतावानुसार मनपा ह ीत ूभाग बं. 3 अंतगत 

बीएसयुपी योजने अंतगत भा  यौी क  सश  शन व िाणी क  सश  शन यांनी घरकुल व मलुभूत 
सोयीसु वधाची कामे केलेली आहेत या कंऽाटदारा  या कामा  या अनुषंगाने  या ूभागातील नाग रक, स. 
सदः य व सभापती ः थायी सिमती यांनी वारंवार लेखी तबार  केले  या आहेत असे असतांनाह  सबंंधीत 
कंऽाटदारा  या कामाची चौकशी तर ूशासनाने केलीच नाह .  परंतु त  कालीन कायकार  अिभयंता यांनी 
 यां  या सेवािनवृ  ती  या शेवट  या दवशी अंितम देयकाची संिचका कायकार  अिभयतंा, उप अिभयंता यां  या 
मदतीने िनकाली काढली वारंवार ूभागा  या स. सदः यांनी लेखी तबार देवूनह  उ  त कंऽाटदारा  या कामाची 
चौकशी न करता अंितम देयक दे  या क रता संिचका अंतीम करणा-या सव अिधकार  व कमचार  यांची 
चौकशी कर  याचा तसेच कंऽाटदारा  या कामाची चौकशी होईपयत देयक येवू नये  
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मनपा ह ीत ूभाग बं. 3 अंतगत बीएसयुपी योजने अंतगत भा  यौी क  सश  शन व िाणी क  सश  शन यांनी 
घरकुल व मलुभूत सोयीसु वधाची कामे केलेली आहेत या कंऽाटदारा  या कामा  या अनुषंगाने  या ूभागातील नाग रक, स. 
सदः य व सभापती ः थायी सिमती यांनी वारंवार लेखी तबार  केले  या आहेत असे असतांनाह  संबंधीत कंऽाटदारा  या कामाची 
चौकशी तर ूशासनाने केलीच नाह .  परंतु त  कालीन कायकार  अिभयंता यांनी  यां  या सेवािनवृ  ती  या शेवट  या दवशी 
अंितम देयकाची संिचका कायकार  अिभयंता, उप अिभयंता यां  या मदतीने िनकाली काढली. 
 वारंवार ूभागा  या स. सदः यांनी लेखी तबार देवूनह  उ  त कंऽाटदारा  या कामाची चौकशी न करता अंितम देयक 
दे  या क रता संिचका अंतीम करणा-या सव अिधकार  व कमचार  यांची चौकशी कर  याचा तसेच कंऽाटदारा  या कामाची 
चौकशी होईपयत देयक न दे  याचा ठराव ह  ः थायी सिमती सभा सवानुमते मजुंर करते व हा ठराव याच सभेत कायम करते 
सभापती  सौ.शांताबाई मुढें व ौी अशोक उमरेकर यांनी दले या ूःतावानुसार मनपा ह ीत ूभाग बं. 7 जयभवानी 

व उ  हासनगर भागात ना  याचे सांडपाणी वाह जा  याू साठ  प   या बांधकाम केले  या ना  या अः ती  वात 
नाह त.  सांडपाणी रः  यावर येवून भ वं यात नागर कां  या आरो  याचा ूँ न िनमाण होवू शकतो.   यामुळे 
जयभवानीनगर व उ  हासनगर भागात आरसीसी ना  याचे बांधकाम कर ता लागणा-या खचास ूशास कय व 
आथ क मा  यता दे  यात येते. व हा ठराव याच सभेत कायम करते. 

ठराव बं. 122      ठराव 

मनपा ह ीत ूभाग बं. 7 जयभवानी व उ  हासनगर भागात ना  याचे सांडपाणी वाह जा  याू साठ  प   या बांधकाम 
केले  या ना  या अः ती  वात नाह त.  सांडपाणी रः  यावर येवून भ वं यात नागर कां  या आरो  याचा ूँ न िनमाण होवू शकतो.  
 यामळेु जयभवानीनगर व उ  हासनगर भागात आरसीसी ना  याचे बांधकाम कर ता लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क 
मा  यता ह  ः थायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच स  ◌ोत कायम करते. 
सभापती  आज  या सभेचे कामकाज संप  यामळेू आजची सभा संप  याचे जाह र कर  यात येते. 
 
 
 
 
 

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

             नांवाशमनपा, नांदेड. 
 


