
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.  
 

शबुवार  द. २२.१.२०१६  रोजी सायं ०४.०० 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. 
                               सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा, सभापती 
          सवौी  

मोरे संजय गंगाधर       अ नेवार गंगासागर सं दप 
इंदबाई िशवाजीराव घोगरेू    वनयकुमार गुरम      

संिगता पृ  वीराज राओऽे     योती महि खेडकर         शमा पुंपाताई राजेश   कदम गंगाबाई नारायण    

च हाण उमेशिसहं अशोकिसंह   फा ख हसेन कासीम साबु    

जक या बेगम स. मुखतार      

सभापती  सव ूथम उप ःथत सव स.सदःय, ौी सुिशल खोडवेकर आयु , ौी ूकाश येवले, ू. उपआयु , ौी वजयकुमार 
मुंडे, ू.उपआयु , ौी आर.एस.कोलगणे मु  य लेखा प र क, डॉ. आिसफ ू. मु  य वै कय अिधकार , ौी 
म.साद क मु य लेखािधकार , ौी िगर ष कदम कायकार  अिभयंता,ौी सुमीव  अधंारे,कायकार  अिभयंता  व सव 
े ऽय अिधकार  व वभाग ूमखू यांचे ःवागत क न आज या सभे या कामकाजास सुरवात कर यात येते. 

वनय गुरम  मागील  सभेत जे ठराव पार त कर यात आले जी चचा झाली यावर सबंिधत अिधका-यांनी काय कायवाह  केली 
याची मा हती सभागहृास दे यात यावी.  

सभापती  मागील सभेत यापा-यांना यवसायचे परवाना दे या या संदभात िनणय घे यात आला होता या अनुषंगाने सव 
कर यात आलेला आहे काय ःथायी सिमती म ये स.सदःय या सुचना करतात याची सबिधत अिधका-यांनी 
न द घेवून पुढ ल सभेत केले या कायवाह चा अहवाल ावयास पा हजे. वभाग ूमुखांनी काय काय कामे केली 
याचा अहवाल दे यात यावा.  

आयु   परवा या दे या या संदभात सव े ऽय अिधका-यानी केले या कायवाह चा अहवाल ावा.मागील सभेत शहरात 
न दणीकृत ६२४२ यापार  असनू यापैक  ३०९० यापा-यानी परवाना काढलेला आहे ३१५२ यापा-यानी परवाना 
काढलेला नाह  अशी मा हती दे यात आली होती, या यापा-यानी परवाना काढलेला नाह  यांना परवाना 
काढ यासाठ  नोट सा द या का ते सांगावे. 

े ऽय अिधकार  अ या यापा-यानी यवसाय परवाना काढलेला नाह  यांना नोट सा दे याकर ता ःव छता िन र कंाना सांग यात 
आलेले आहे. 

संजय मोरे  एक म ह यापुव  दकानांना परवाना दे याचे संदभात चचा झाली होतीु . मा या ूभागात कती दकाने आहेत ु
यापैक  कती दकानदारांनी परवाने काढले कती दकानदारांनी परवाने काढले नाह त याची याद  े ऽय अिधकाु ु -
याकडे याद  आहे काय असे ती दाख व यात यावी. 

वनय गुरम  आ ह  शहर वकास कामा या संदभात सचुना करतो याूमाणे कायवाह  झाली पा हजे.  
आयु  सव वभाग ूमखुांना ताक द दे यात येत आहे क , सभागहृात मोघम ःव पाचे उ र देवू नये. स.सदःयांनी या 

सुचना के या जे ठराव पार त कर यात आले याची न द घेवून याूमाणे कायवाह  झाली पा हजे, खरोखरच 
कायवाह  केली असेल तर ःप  सांगावे, कायवाह  केली नसेल तर माफ  मागनू या कामाकर ता वेळ मागवनु 
घे यात यावा. केले या  कायवाह चा अहवाल नगरसिचवाकडे/सभापती,ःथायी सिमती यांना देत जावा. 

सभापती सव वभाग ूमखुांनी ःथायी सिमती या सभेत पुव तयार ने येत जावे. मी मागील ःथायी सिमती या सभेत  
सांिगत या ूमाणे े ऽक कायालय ब आ ण क ला भेट दली या ठकाणी मला या बाबी  आढळन आ याू  
याची मा हती आयु  साहेबांना दली यांनी डायर  काढन या सव ू बाबींची न द धेतलेली आहे. आयु  साहेब न द 
घेतात तर आपण अशा ूकारची न द का घेत नाह त, डायर त न द करणेची सवानी सवय  लावनू यावी. मागील 
सभेत दले या सुचनांची व िनणयाची न द घेवनू  यावर काय कायवाह  केली याचा लेखी अहवाल देत जावा.  
.तोड  उ र दे यात येवू नये ह  सवाना शेवटची वान ग आहे.  

नगरसिचव वै कय आरो य अिधकार  यांनी सा जा हक अहवाल खालील ूमाणे दलेला आहे 
 
 
 
 
 

(२) 

अ.ब. वभागाचे नांव अहवाल 
१ साथरोगाची स य ःथती नांदेड शहरा म ये गॅःशोचे ११ ण आढळन आलेू  आहेत 
२ धुर करणाचे वेळापऽक एक धुर करण मिशन चालु आहे ड यु द ं त णा या घर  व प रसरा ु

म ये धुर करण कर यात येते तसेच वशेष अिधकार  व पदािधकार  व 
स. सदःय यां या िनवासःथानी धरु करण कर यात येते.१ जानेवार  
२०१६ पासुन ड यु संशयीत खाजगी लॅबमधील णाची सं या ३ आहे 



  
 
 
 
वनय गुरम  एवढया मोठया शहराकर ता एकच धुर करणाची  मिशन वापर यात येत अस याचे सांग यात आले.ऍ युल 

धुर करणा या कती मिशन आहेत. 
मले रया अिधकार    महानगरपािलकेकडे धुर करणासाठ  १५ मिशन असून या सव कायरत आहे. शासनाने दले या िनदषानूसार या 

या भागात ड यूचे  ण आढळन येतात या भागात धुर करणाचे मिशन दारे  ू धुर करण कर यात  येते. शहरात 
डे युचे ूमाण वाढले तर तर या १५ मिशन दारे वशेष मो हमे अतंगत शहरात धरु करण कर यात येते.  

आयु   डासां या  ूितबधंाकर ता  धरु करण कर यात येते, यामूळे जवाणू(बॅ श या हायरस) मरतात परंतु  केिमकल 
धुर करणामूळे ूदषण वाढतेु , लहान मुलां या व  नागीकां या आरो यावर प रणाम होतो, यामूळे शासनाने ड युची 
साथ सु  झाली असेल तरच धरु करण करावे अशा ूकारचे िनदष दलेले आहेत यामूळे शासक य णालय व 
खाजगी णालयातील  अहवालानूसार या भागात डगूचे मले रयाचे जाःत ण आढळन येतात या भागात ू
मले रया ूितबधा मक धुर करण कर यात येते. ड यु या  वै कय उपचारासाठ  शासक य व खाजगी दवाखा यात 
जवळपास ७० ट के ण हे महानगरपािलका ह द बाहेरचे असतात.जे ९ डे युचे संशियत ण आढळन आलेले ू
आहे ते शहरा बाहेर त आहेत.महानगरपािलकेकडून नागर कां या आरो याची काळजी घे यात येते. कि शासना या 
एनयुएचएम अतंगत पवळ  िगरणी, वनायकनगर, जनूा कौठा या ठकाणी दवाखाने मंजरु असून दवाखा या या 
इमारतीचे बांधकामासाठ  िन वदा माग व यात आले या आहेत. िन वदा मंजरु चा ूःताव पुढ ल ःथायी सिमती या 
सभेत ठेव यात येईल. हे ित ह  णालयाचे बांधकाम वर त क न नागर काना आरो या या सु वधा उपल द 
क न दे यात येईल. 

संजय मोरे  ूभागात फ  महानगरपािलकेचे मजरु सफाईचे काम करतात कंऽाटदाराची मजरु साफसफाई कर त नस याचे 
दसून येते.  

उमेश च हाण  ू येक े ऽय कायालया अतंगत  साफसफाई या कामासाठ  कती पु ष मजरु  मजरु दे यात आले याची 
मा हती दे यात यावी. आम या ूभागात साफसफाई या कामासाठ  फ  २-३ मजरू येतात. 

वनय गुरम  साफसफाई या कामासाठ   एकूण कती मजरु काम करतात याम ये एटझेडचे मजरु कती व महानगरपािलकेचे ू
मजरु कती याची  लेखी मा हती मागीतली परंत ुमला अ ाप पयत मा हती दे यात आलेली नाह . 

आयु   मागील सभेत असे ठरले होते क , ौी वनय गुरम यांना संिचकेतील मा हती पहावयाची असेल तर ती यांना 
पहाणेसाठ  उपल द क न ावी. यांना संिचकेतील कागदपऽा या स यूती पा हजे असेल तर  मा हती अिधकार 
काय ा अतंगत कागदपऽाची झेरॉ स ूत काढ यासाठ  जो काह  खच येतो याूमाणे झेरॉ सचा खच घेवून यांना 
मा हती दे यात यावी. ौी उमेश च हाण व ौी वनय गुरम यांनी सािंगत या ूमाणे ू येक े ऽय 
कायालय/ूभागात साफसफाईचे कामासाठ  ावयाची मजरुाचंी सं या कोण ठर वतो. शहरातील साफसफाईची 
जबाबदार  ह  ूथम महानगरपािलके या मजरुांची आहे. मागील चार वषापासून शहरातील जमा झालेला कचरा 
उचलणे, नालीतील काढलेला गाळ कचरा उचलणे व तो ड पींग मांवुंडवर नेवनू टाकणेचे कामासाठ  एटझेड ू
कंपनीला कंऽाट दे यात आलेले आहे.आ ण एटझेडशी केलेू या करारना याूमाणे ःव छता िन र कांनी मागणी 
के या नुसार  एटझेडने मू जरुांचा पुरवठा करणे असे आहे. ूभागातील साफसफाई कर यासाठ  मजरुांची सं या 
कशा ूकारे िन त कर यात आलेली आहे,ूभागाचे ेऽानसुार क  गरजेनुसार मजरुांची सं या िन त कर यात 
येते , कंऽाटदाराची बले कशी दे यात येतात याची मा हती दे यात यावी. ू येक वेळ  एटझेडचे मजरू ू काम कर त 
नाह त अशा ूकार या तबार  येत आहे.परंतु याचे कचरा उचल याचे काम क हा सु  होते महानगरपािलके या 
मजरुांनी रः यांची साफसफाई के यानंतर जमा केलेला कचरा व नालीतील काढलेला गाळ काढ यानंतर  सकाळ  
८-९ वाजेपासून सु  होते.  

संजय मोरे  पुढ या सभेत ू येक े ऽय कायालया अतंगत साफसफाई या कामासाठ  एटझेडचे व महानगरपािलकेचे ू कती 
पुरष/ ी मजरू दे यात आलेले आहेत, यांचेवर िनयंऽण ठेव यासाठ  कती अिधकार  दे यात आलेले 
आहेत.साफसफाई या कामाचे वाटप कशा ूकारे कर यात आलेले आहे याची स वःतर मा हती दे यात यावी. 
ःव छता िन र काकडे साफसफाईचे कामाची तबार केली क  दोन मजरु फावडे घेवून  येतात दसु-यानी तबार 
केली क  ते मजरु ितकडे जातात. 

 आयु  े ऽय अिधका-यांनी/ःव छता िन र कांनी साफसफाई या संदभात कती तबार  आ या यापैक  कती तबार ची 
पुतता केली, एटझेडने कती टन कचरा उचलला ू याचा अहवाल सबंिधत ूभागा या नगरसेवकाना देणे अपे त 
आहे. एटझेडला ू सन २०१२-२०१३ पासून कचरा उचल याचे कंऽाट दे यात आलेले आहेत .२०१२-२०१३ पासून  
महानगरपािलकेचे कती मजरु सेवािनवृ  झाले, कती मजरुांनी ःवे छा िनवृ ी घेतली कती मृ यू पावले  व 
यां या बद यात एटझेड कंपनीकडून कू ती मजरुांचा पुरवठा कर यात येतो,एटझेडशी करार काय झालेला आहे  ू  

 

३ फरते णालयाचे वेळापऽक सकाळ  ०९ ते दपार  ु ०१ वाजे पयत 
४ आरो य संबंधीचे इतर 

सा ा हक अहवाल 
द. १७ जानेवार  ते २३ जानेवार  पयत नांदेड मनपा ेऽात 
प स पोलीओ मा हम राब व यात येत आहे. 



(३) 
हा स.सदःयांचा ू  आहे, ह  मा हती तयार कर यात यावी,  पुरवठा कर यात आले या मजरुांना िनयमानुसार 
.४०००/-चे पेमट दे यात येते कंवा नाह  हेह  पाहणे आवँयक आहे. मजरुांची तबार आहे क  आ हाला फ  
पावणे चार हजार पेमट कर यात येते.केले या कराराूमाणे यांना पेमट करणे आवँयक आहे. याूमाणे पेमेट 
दे यात यावे.   

 वनय गुरम  नगरसेवकां या दबावाखाली यांचे ूभागात जाःतीचे मजरु दे यात येतात जे नगरसेवक तबार कर त नाह त यांचे 
ूभागात मजरु कमी दे यात येतात हणजे काह  ूभागात ५० मजरु काम करतात तर काह  ूभागात फ  २-४ 
मजरु काम करतात. 

आयु  काह  ूभागाचे ेऽ मोठे आहे परंतु लोकसं या वरळ आहे या ठकाणी रःते, ना या नसतात घराचे ूमाणे कमी 
असते यामूळे अशा ूभागात जाःत मजरू दे याची आवँयकता नाह .  

उमेश च हाण  ौी संजय मोरे यांनी सचु व याूमाणे ू येक ूभागाकर ता कती मजरु दे यात आलेले आहेत याची स वःतर 
मा हती ःथायी सिमती या सदःयांना दे यात यावी.  

आयु   सव े ऽय अिधका-यांनी  साफसफाई या कामांसाठ   ःव छता िन र क िनहाय  महानगरपािलकेचे कती मजुर 
दे यात आलेले आहेत ,एटझेड कंपनीचे कती मजरु दे यात आलेले आहेू , महानगरपािलके या कोणकोण या  
अिधका-यां या, पदािधका-या या घर  कती मजरु काम करतात याची मा हती ःथायी सिमती या सदःयांना 
दे यात यावी.   

फा ख हसेनु  मा या ूॅागात रजानगर चौक ते कॄःथान पयत व म छ  माकट ते ौी र जाक साहेब याचे घरापयत पा याची 
पाइप लाईन टाकणेसाठ  कंऽाटदारास कामाचे आदेश दे यात आलेले आहे परंतु कंऽाटदार हे काम कर यास तयार 
नाह . ूभागात पा याची टंचाई अस यामूळे सदर ल काम एएमआरसी अतंगत कंऽाटदाराकडून मंजरु दरावर क न 
घे यात यावे मजंरु दरावर कंऽाटदार काम कर यास तयार आहे. 

आयु  आप या ूभागातील पाणी पुरवठा पाईप लाईन टाक याचे काम कर यात येईल. सीआय, जीआय पाईप उ पादक 
कंपनीकडे पाइपची मागणी जाःत अस यामूळे कंपनी पाईपचे पुण पेमेट के यािशवाय कंऽाटदारास पाईप पुरवठा 
कर त नाह  यामूळे कंऽाटदार जीआय व िसआय पाईप लाईन टाक यासाठ  पाईप खरेद  कर याकर ता अमीम 
र कमेची मागणी कर त आहे. कंऽाटदरास पाईप खरेद  कर यासाठ  अमीम र कम दे या सारखी 
महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती चांगली नाह .जसे जसे पैसे येतील यापमाणे कंऽाटदारास देयके दे यात येत 
आहे. या कंऽाटदारस काम दे यात आलेले आहे यांच कंऽाटदाराकडून हमदद ने ूाधा याने आिथक 
प र ःथतीनुसार  काम क न यावे लागणार आहे. पाणी पुरवठा पाईप लाईन टाक यासाठ  कंऽाटदाराचे मटे रयल 
व पाईप खरेद  कर यासाठ  ७० ट के खच होतो व ३० ट के खच हा तांऽीक कामाकर ता व मजुरांचे पेमट कर ता 
होतो. मागील दोन वषापासुन एएमआरसी अतंगत ूितवष पाणी पुरवठा, मलिनःसारण व रःते द ःतीकर ता ु ३० 
कोट ची कामे क न घेतलेली आहे. यांची देयके ूलं बत आहेत. स या आिथक प रःथती खराब अस यामूळे आपण 
यावर ल खच कमी क न यावष  एएमआरसी अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण व रःते द ःतीकरु ता 
ू येक  ४ कोट  याूमाणे १२-१३ कोट ची कामे केलेली आहेत ह  देयके ूलं बत आहेत. देयके दे यास उिशर होत 
असला तर  कंऽाटदार कामे कर त आहेत यामळेू एका कंऽाटदाराचे  काम काढन दसू ु -या कंऽाटदारास देणे यो य 
नाह .  

वनय गुरम  मागील सभेत शहरातील खाजगी ओपन लॉटधारका  व द कायवाह  करणे बाबतचा ूःताव सादर कर यात 
येईल अशी  चचा झाली होती.नगरसिचवानी शहरातील अशा ओपने ःपेसधारका  व द आय.पी.सी.कलमानसुार 
कायवाह  करता येते असे सांिगतलेले आहे. 

उमेश च हाण  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद नूसार आपण संबंिधत ओपन लॉटधारकांना नोट स देवून यांचे  व द 
दंडा मक कायवाह  क  शकतो.  

नगरसिचव महानगरपािलका अिधिनयमात ओपन लॉटधारका  व द कायवाह  कर याचे अिधकार नाह त.आय.पी.सी.नसुार 
कायवाह  कर याचे अिधकार आहेत असे मी सांिगतले होते. 

आयु   संबिधत ओपन लॉटधारकांना नोट सा दे यात आले या आहेत.  

वनय गुरम  नोट सा दे यात आ या परंतु याचे उ र ते  देत नाह  कायवाह  कर त नाह .कायदेिशर यांचे व द  कायवाह  
हावी. 

आयु   ःथायी सिमतीम ये झाले या चच ूमाणे महानगरपािलका अिधिनयमात  ओपन लॉट धारका व द कायवाह  
कर याची काह  तरतूद आहे काय याचा शोध घेतला परंतु  याम ये खाजगी ओपन लॉटधारका व द कायवाह  
कर याची कुठेच तरतूद नाह . महानगरपािलका अिधिनयम कंव शासन नगर वकास वभागाचे काह   जीआर 
असेल तर आपण सांगावे व याूमाणे ठराव पार त कर यात यावा. ठरावाूमाणे कायवाह  कर यात येईल. 
आय.पी.सी.कलमानुसार कायवाह  कर याचे अिधकार ज हा दंडािधकार  तथा ज हािधकार  यांना आहेत. 
महानगरपािलका आयु ांना महारा   महानगरपािलका  अिधिनयम १९४९ व एमआर टपी ऍ ट १९६६ या काय ा 
िशवाय इतर  कोण याह  काय ाची अमलबजावणी कर याचे अिधकार नाह त. 



(४) 

वनय गुरम  मागील सभेत ौी जाधव अिभयंता यांची तबार केली होती यांना िनयमाूमाणे नोट स दे यात येईल असे 
सांग यात आले होते परंतु अ ाप यांना नोट स दे यात आलेली नाह .  

आयु   संबंिधतास कारणे दाखवा नोट स दे यात आलेली आहे. मा हती अिधकारात आपण सदर ल कारणे दाखवा नोट सची 
ूत  अःथापना वभागातून  यावी.  

संजय मोरे  मालम ा कर आकारणी वभागातून एक प रपऽक काढ यात आलेले आहे.याम ये नागर कांना ज म मृ यू 
ूमाणपऽ हे संबिंधतांनी मालम ा कर भर याची पावती दाख व यानंतरच दे यात यावे असे नमूद आहे यामूळे 
नागर कांची खुप मोठ  गैरसोय होत आहे. जे बाहेरगावचे नागर क आहेत यांचे नावावर  मालम ाच नाह  तर ते 
मालम ा कर कसे भरतील,एका प रवारातील चार पाच भाऊ वड लां या कंवा नातेवाईकां या घरात राहतात परंतु 
सदर ल मालम ा यां या नावावर नाह  यांना ज म मृ यूचे ूमाणपऽ हवे असेल  तर ते या घराचा कर कसा 
भरतील, शहराबाहेर ल नागर कांचा अपधाती/दवाखा यात मृ यू झाला तर यांचे मृ यू ूमाणपऽाची आवँयकता 
आहे, याची मालम ा नांदेड शहरात नसेल तर ते मालम ा कर भर याची पावती  पावती कशी  काय दाखवतील.  
यामूळे या प रपऽकातून ज म मृ यू ूमाणपऽ वगळ यात यावे अशी आमची मागणी आहे. 

 उमेश च हाण  वड लाचे नांवावर मालम ा असेल परंतु वड लानंी यांना बेदखल  केलेले अस यामूळे  मुले दसु-यां या घरात 
करायाने रहात असतील तर ते वड लां या नावांवर असले या मालम ेचा कर कसा काय भरतील.  

आयु   स या महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती खराब अस यामूळे व मालम ा कराची वसुलीचे ूमाण  
नग य अस यामूळे कराची वसलुी  वाढ व याकर ता प रपऽक काढावे लागले. जे नागर क ज म मृ यचेू ूमाणपऽ 
दे याकर ता अज सादर करतात यावेळ  यांचेकडून ओळखपऽाचे पुरावे माग व यात येते, जसे आधार काड, 
िनवडणूक ओळखपऽ, िशधा प ऽका,पॅनकाड ई. यावर सबंिधताचा राह याचा प ा असतो जर प ा महानगरपािलका 
ह द त बाहेर असेल तर यांना मानवते या ीकोनातून  मालम ा कर भर याची पावती माग याचा ू च येत 
नाह , यांना ज म मृ यूचे ूमाणपऽ दे यात येते.नांदेड शहरात खाजगी व शासक य दवाखा यात डले हर  कर ता 
शहरा या बाहेर ल अनेक या येतात णालयात यांचा प ा नांदेडचा नसतो यां या मुला मुलीचे ज माचे 
ूमाणपऽ दे यासाठ  मालम ा कर भर याची पावती माग यात येत नाह . ह च बाब मृ यू ूमाणपऽाबाबत आहे. 
महानगरपािलका अिधिनयातील तरतूद नूसार जे भाडेक , भोगवटादार आहेत यांचेकडूनह  मालम ा कराची वसुली 
कर याचा अिधकार आहे. महानगरपािलका ह द त जे नागर क या घरात राहतात या घराचा मालम ा कर भरणे 
हे यांचे कत य आहे. 

उमेश च हाण  महानगरपािलका अिधिनयमात भाडेक  कडून मालम ा कराची वसुल कर याची तरतूद आहे काय  

वनय गुरम  अिधिनयमातील तरतूद दाख व यात यावी.  

आयु  घरमालका बरोबर भाडेक ं चा जो ११ म ह याचा  भाडेकरार होतो याम ये महागनरपािलकेचा मालम ा कर , वज 
बल, पाणी पट  घरमालकांनी भरावी क , भाडेक ं नी भरावी याची जबाबदार  िन त कर यात येते.व यांची 
जबाबदार  िन त कर यात आली यांनी कर भरवयाचा असतो. महानगरपािलका अिधिनयमात  भोगबटदारा कडून 
भाडेक कडून मालम ा करची वसुली कर याचा अिधकार  महानगरपािलकेस आहे.भाडेक नी मालम ता कर भरावा 
व करायामधून तो कपात करावा.    

वनय गुरम  फार थोडे लोक भाडेकरार करतात म यम वग य ,गर ब लोक भाडेक  भाडेकरार कर त नाह . 
 संजय मोरे  आ हाला ठराव घे याचे अिधकार आहेत मी आय यावेळ  या प रपऽकातून ज म व मृ यू ूमाणपऽ वना अट 

दे यात यावे अशा ूकारचा ूःताव मांडत आहे.  

आयु   ःथायी सिमतीला ठराव घे याचे अिधकार अस यामूळे ःथायी सिमतीला जो काह  ठराव पास करावयाचा आहे तो 
पास करावा. 

 (यानंतर ौी संजय मोरे यांनी सभागहृ सोडले) 

अ नेवार गंगासागर मागील सभेत मी अनािधकृत बांधकामाची तबार केली होती संबंिधता व द काय कायवाह  कर यात आली. 
वनय गुरम  शहरात मोठया ूमाणात अनािधकृत बांधकामे होत असून या अनािधकृत बांधकामधारक व द काह च कायवाह  

होत नाह .  
आयु   शहरात जवळ पास ७० ट के घरे ह  अनािधकृत व वनापरवानगीने बांध यात आलेली आहे.याम ये 

लोकूितिनधीची सु दा घरे आहेत.  अनािधकृत बांधकामे दोन ूकारचे  होतात. काह  नागर क बांधकाम सु  
करतात व इमारत िन र कांनी अनािधकृत बांधकामाचा पंचनामा के यानंतर केलेले बांधकाम िनयिमत कर यासाठ   
हाडिशप, गुंठेवार  म ये  अज सादर करतात याचे ७० ट के ूमाण आहे.काह  नागर क बांधकाम परवानगीसाठ  
अज सादर क न परवानगी िमळेल या अपे ेने बांधकाम सु  करतात, ते हा सबिंधतांना बाधंकाम थांब व यासाठ  
इमतारत िन र का माफत नोट सा दे यात येतात. काह  अनािधकृत बांधकामा बाबत इमारत िन र क अनािधकृत 
बांधकामाचा पंचनामा करतात परंतु ते संबंिधता व द कायवाह  कर यासाठ चे संिचका आयु ांकडे सादर कर त 
नाह त ते आप याःतरावर ूलं बत ठेवतात ह  वःतु ःथती आहे. आयु ांकडे अनािधकृत बांधकामाची संिचका येत 
नाह  ते हा अशा अनािधकृत बांधकाम व द काय कायवाह  करावी हे सांगावे  



(५) 
सौ.अ नेवार मॅडमने अनािधकृत बाधंकाम करणा-या या य चे नाव दलेले आहे यांना िनयमानसुार नोट स 
दे यात आलेली आहे यांचे बांधकाम अनािधकृतह  हणता येणार नाह  कंवा िनयमानुसारह  हणता येणार नाह . 
कारण संबंिधतांनी  आपले बांधकाम िनयिमत कर यासाठ  अज सादर केलेला आहे. शासन िनणयानुसार यांनी 
अनािधकृत बांधकाम केलेले आहे कंवा कर त आहेत यांना महानगरपािलकेस अज देवून बांधकाम गुठवार  कंवा 
हाडिशप ूिमयम भ न िनयमीत करता येते.व तँया ूकारचे अज नागर कांकडून येत आहेत. िनयमात बसणार  
बांधकामे गुंठेवार  कंवा हाडिशप ूिमयम वसलु क न िनयिमत कर याची कायवाह  कर यात येत आहेत. अशा 
ूकार या जवळपास २४० संिचका मा यतेसाठ  मा याकडे आले या आहेत. अनािधकृत बांधकामधारका व द 
ूशासनामाफत कायवाह  कर यात येत नाह  अशी शकंा असेल तर तबारक यास वनापरवानगीने बांधकाम करणा-
या य व द यायालय जा याचा अिधकार आहे.  

वनय गुरम इमारत िन र क अनािधकृत बांधकामा व द कायवाह  कर त नाह त. 
आयु   घराचे बाधंकाम कर यासाठ  महानगरपािलकेची बांधकाम परवानगी घे याची व मंजरु नकाशानुसार बांधकाम 

कर याची जबाबदार  संबंधीत नागर कांची आहे. होत असलेले बाधंकाम हे परवानगीने होत आहे कंवा नाह  वना 
परवानगीने बांधकाम होत असेल तर अनािधकृत बांधकामाचे पंचनामे क न सादर करणे एवढ  जबाबदार  इमारत 
िन र काची आहे.  

सभापती  सौ.अ नेवार मॅडम यांनी केले या तबार  ूमाणे संबंिधत अनािधकृत बांधकामधारकास एमआर टपी ऍ ट मधील 
तरतूद नूसार नोट स दे यात आ याचा खुलासा आयु  साहेबांनी केलेला आहे, आता वषय प ऽकेवर चचा कर यात 
यावी.  

नगरसिचव ूशासना माफत अिभनंदानाचा ूःताव आहेत यास मा यता दे यात यावी. 
कि शासना या ःव छ भारत अिभयान (नागर ) या धत वर महारा  रा यात राब व यात येणा-या ःव छ 
महारा  अिभयान (नागर ) साठ  रा य अिभयान संचालनालय व या अतंगत ूक प यवःथापन क ाची िनिमती 
शासन िनणय बं. ःवभाअ २०१५/ू.ब.२३/ न व-३४, दनांक २४ ए ूल २०१५ अ वये या महानगरपािलकेने 
केलेली असून सदरचे शासन िनणयानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने शहरातील ःटेट बँक ऑफ 
हैिाबाद, मु य शाखा िशवाजीनगर नांदेड आ ण Axis Bank Lrd (IFS Code-UTIB0000318) कलामं दर, नांदेड या 
बँकांचे जनरल मॅनेजरशी संपक क न यांना कि सरकार आ ण महारा  शासनाचे ःव छ महारा  अिभयान 
(नागर ) म ये सहभागी क न घेतले या दो ह  बँकांपैक  ःटेट बँक ऑफ हैिाबाद नांदेड यांनी (५००) ट  शट 
महानगरपािलकेचा लोगो आ ण SBH बँकेचा लोगो ूंट क न ःव छता अिभयानात सहभागी होणा-या कमचा-
यांसाठ  उपल ध क न दले तसेच Axis Bank,  नांदेडने ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) या अिभयानात सहभाग 
न दवून वशेष ःव छता मो हमेसाठ  सहभागी कमचा-यांक रता ट  शट क रता . १,९६,०००/- चा धनादेश (ड .ड . 
बं. १९१४१ दनांक २०.०१.२०६) यु अहेमदाबाद ःपोटस डेमो मुंबई यांचे नांवे दला.ःटेट बँक ऑफ हैिारबाद आ ण 
Axis Bank या  दो ह  बँकांनी भारत सरकार आ ण महारा  शासना या आ ण नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या आवाहनास अनुस न ःव छता अिभयान अतंगत वशेष ःव छता मो हमेत सहभाग 
न द व याब ल या दो ह  बँकांचे अिभनंदन कर याचा ूःताव आहे.  

उमेश च हाण   दो ह  बॅकेचे अिभनंदनाचा ूःताव मंजरु कर यात यावा. 
वनय गुरम   या ूःतावास मा यता दे यात यावी. 
सभापती .ःटेट बँक ऑफ हैिारबाद आ ण Axis Bank या  दो ह  बँकांनी भारत सरकार आ ण महारा  शासना या आ ण 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या आवाहनास अनुस न ःव छता अिभयान अतंगत वशेष ःव छता मो हमेत 
सहभाग न द व याब ल या दो ह  बँकांचे अिभनंदन कर याचा अ यंत चांगला  ूःताव आयु  साहेबांनी दलेला 
आहे यास मा यता दे यात येते. 

ठराव बं.१९१       ठराव 
 कि शासना या ःव छ भारत अिभयान (नागर ) या धत वर महारा  रा यात राब व यात येणा-या ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) 
साठ  रा य अिभयान सचंालनालय व या अतंगत ूक प यवःथापन क ाची िनिमती शासन िनणय बं. ःवभाअ २०१५/ू.ब.२३/ न व-३४, 
दनांक २४ ए ूल २०१५ अ वये या महानगरपािलकेने केलेली असून सदरचे शासन िनणयानसुार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने शहरातील 
ःटेट बँक ऑफ हैिाबाद, मु य शाखा िशवाजीनगर नांदेड आ ण Axis Bank Lrd (IFS Code-UTIB0000318) कलामं दर, नांदेड या बँकांचे जनरल 
मॅनेजरशी संपक क न यांना कि सरकार आ ण महारा  शासनाचे ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) म ये सहभागी क न घेतले या दो ह  
बँकांपैक  ःटेट बँक ऑफ हैिाबाद नांदेड यांनी (५००) ट  शट महानगरपािलकेचा लोगो आ ण SBH बँकेचा लोगो ूंट क न ःव छता अिभयानात 
सहभागी होणा-या कमचा-यांसाठ  उपल ध क न दले तसेच Axis Bank,  नांदेडने ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) या अिभयानात सहभाग 
न दवून वशेष ःव छता मो हमेसाठ  सहभागी कमचा-यांक रता ट  शट क रता . १,९६,०००/- चा धनादेश (ड .ड . बं. १९१४१ दनांक 
२०.०१.२०६) यु अहेमदाबाद ःपोटस डेमो मुंबई यांचे नांवे दला. 
 
 



(६) 
 ःटेट बँक ऑफ हैिारबाद आ ण Axis Bank या  दो ह  बँकांनी भारत सरकार आ ण महारा  शासना या आ ण नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या आवाहनास अनुस न ःव छता अिभयान अतंगत वशेष ःव छता मो हमेत सहभाग न द व याब ल या दो ह  बँकांचे 
अिभनंदन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची ःथायी सिमतीची ह  सभा सवानमुते करते या ूःतावाचे इितवृ  याच सभेत कायम करते. 
वषय बं. ०१ 
 दनांक २७.११.२०१५, ०९.१२.२०१५ वशेष सभा, १८.१२.२०१५ व २३.१२.२०१५ रोजी मागील झाले या इितवृ  कायम 
करणे बाबत. 
योती खेडकर आयु ांचे िनवासःथानाची यापुव  क हा द ःती कर यात आली होतीु . याची स वःतर मा हती दे यात यावी.अशी 

मागणी केली होती ूःताव ःथिगत ठेव यात यावा अशी मी मागणी केलेली न हती यामूळे द.२७.११.२०१५ रोजी 
झाले या सभेतील ठराव ब.१६८ म ये द ःती क न याूःतावास मा यता दे यात यावी असा माझा ूःताव आहेु . 
द ःतीस मा यता दे याु त यावी.  

उमेश च हाण  सौ. योती खेडकर यांनी सुच वले या द ःती ूमाणे दु .२७.११.२०१५ रोजी झाले या सभेतील ठराव ब.१६८ म ये 
द ःती कर यास मा यता दे यात यावीु . 

सभापती सौ. योती खेडकर यांनी सुच व या ूमाणे  द.२७.११.२०१५ रोजी झाले या सभेतील ठराव ब. १६८ म ये द ःती ु
क न सदर ल सभेचे इितवृ  कायम कर यास तसेच द.०९.१२.२०१५ वशेष सभा, १८.१२.२०१५ व 
२३.१२.२०१५ रोजी झाले या सभे या इितवृ ास कायम कर यास मा यता दे यात येते.     

ठराव बं.१९२       ठराव 

दनांक २७.११.२०१५ रोजी झाले या ःथायी सिमती या सभेतील ठराव ब. १६८ म ये  नांदेड वाघाळा शहर महानगरािलका ह ीत 
ःनेहनगर येथील मा. आयु  यां या िनवासःथानाची द ःतीचे काम कर यात आले यास काय र मा यता दे याचा ूःताव स वःतर ु
मा हतीसह पुढ ल ःथायी सिमती समोर ठेव यात यावा  या ऐवजी नांदेड वाघाळा शहर महानगरािलका ह ीत ःनेहनगर येथील मा. आयु  
यां या िनवासःथानाची द ःतीचे काम करणेसाठु  या वभागाचे किन  अिभयंता व उपअिभयंता यांनी ू य  ःथळ पहाणी केली असता सदरचे 
काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ  आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार पये ३,७९,६००/- चे अदंाजपऽक 
सादर क न सदर काम माझा कं सश शन नांदेड यांचेकडुन क न घे यात आले.कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा 
राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर माझा कं सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास मुं. ूा. मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ 
कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते अशी द ःती कु न द.२७.११.२०१५ 
रोजी झाले या व द.०९.१२.२०१५ वशेष सभा, १८.१२.२०१५, द.२३.१२.२०१५ रोजी झाले या मागील सभे  या इितवृ ास कायम कर यास ह  
नांवामना ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते. 
वषय बं.०२ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. ७ म ये तथागतनगर भागात ौी कवठेकर ते इबीतवार यां या घरापयत सी.सी. 
रःता व आर.सी.सी. नाली करणेसाठ  या वभागाचे किन  अिभयतंा व उप अिभयतंा यांनी ू य  ःथळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे 
आवँयक असून सदर कामासाठ  आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हादरसुची  २०१४-१५  नुसार पये १,९४,७००/- चे अदंाजपऽक तयार 
क न सदर काम एल. अ ड एस. क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर एल. अ ड एस. क सश शन 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये १.९४.७००/- यास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ  ूःताव 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   

ठराव बं.१९३       ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. ७ म ये तथागतनगर भागात ौी कवठेकर ते इबीतवार यां या घरापयत सी.सी. 
रःता व आर.सी.सी. नाली करणेसाठ  या वभागाचे किन  अिभयतंा व उप अिभयतंा यांनी ू य  ःथळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे 
आवँयक असून सदर कामासाठ  आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हादरसुची  २०१४-१५  नुसार पये १,९४,७००/- चे अदंाजपऽक तयार 
क न सदर काम एल. अ ड एस. क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर एल. अ ड एस. क सश शन 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये १.९४.७००/- महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ 
कलम २ नुसार यास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  ह  नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 
वषय बं.०३ 

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३(क) व (ड) अ वये न द घेणे बाबत. 
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/पापु/१०८६६/१५ दनांक २६.११.२०१५ नुसार मनपा ह ी म ये हंगोली गेट पासुन ते बेशर रोड 
पयत रा जगं मेन पाईप लाईन मधुन दोन ठकाणाचे िलकेजेसची द ःती कर यासाठ  ु उप अिभयंता पापुजिन यांनी अहवालासह सादर केलेले 
अदंाजपऽक दनांक ०३.१०.२०१५ नुसार सदर ल ठकाणी दोन िलकेजेसची द ःती करणे क रता अहवाल सादर केलेले अदंाजपऽक ु पये  



(७) 
१,५९,२६४/- (अ र  पये एक ल  एकोणसाठ हजार दोनशे चौसा  फ ) ला मा. आयु  यांना ूदान अिधकारानुसार काय र ूशास कय व 
आथ क मा यता ूदान कर यात आली सदर ल काम इं िजा क सश शन उःमानाबाद यां याकडून क न घे यात आले असुन सदर ल कामावर 
एकूण झालेला खच पये १,५९,२६४/- संबंधीतास देयक अदायी कर यास मा यता दे यात आली. 
 सदर ल खच मनपा अदंाजपऽक सालसन २०१५-१६ या संबंधीत पाणी पुरवठा देखभाल द ःती या लेखा िशषकातुन कर यात यावाु . 
सभापती    आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव बं.१९४       ठराव 

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३(क) व (ड) अ वये कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/पापु/ १०८६६/१५ 
दनांक २६.११.२०१५ नुसार मनपा ह ी म ये हंगोली गेट पासुन ते बेशर रोड पयत रा जगं मेन पाईप लाईन मधुन दोन ठकाणाचे िलकेजेसची 
द ःती कर यासाठ  ु उप अिभयंता पापुजिन यांनी अहवालासह सादर केलेले अदंाजपऽक दनांक ०३.१०.२०१५ नुसार सदर ल ठकाणी दोन 
िलकेजेसची द ःती करणे क रता अहवाल सादर केलेले अदंाजपऽक ु पये १,५९,२६४/- (अ र  पये एक ल  एकोणसाठ हजार दोनशे चौसा  
फ ) ला मा. आयु  यांना ूदान अिधकारानुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ूदान कर यात आली सदर ल काम इ िजा 
क सश शन उःमानाबाद यां याकडून क न घे यात आले असुन सदर ल कामावर एकूण झालेला खच पये १,५९,२६४/- संबंधीतास देयक 
अदायी कर यास मा यता दे यात आली असुन सदर ल खच मनपा अदंाजपऽक सालसन २०१५-१६ या संबंधीत पाणी पुरवठा देखभाल द ःती ु
या लेखा िशषकातुन कर यात आलेला असुन सदर ल आदेशाची न द ह  नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.०४ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पाणी पुरवठा व मलिनःसारण झोन बमांक B म ये उपअिभयंता पापुवजिन वभाग मनपा नांदेड 
यांनी सादर केले या अहवालानुसार ःथािनक बाजार दराूमाणे कामाची तातड  गरजा व आवँयकता पाहता मे. सोहेल क सश शन अ ड ःटल 
वकस नांदेड यां याकडून झोन B मधील ४२ हातपंप द ःत क न घे यात आलेु  आहे यास पये २,९९,५१५/- (अ र  पये दोन लाख न यानव 
हजार पाचशे पंधरा फ ) चा खच झालेला आहे. 
 क रता सदर ूःतावास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी सिमती 
समोर काय र ूशास कय आथ का मा यतेःतव सादर. 
उमेश च हाण  ूभागातील ना द ःत असलेले हातपंु प द ःत कर यासाठ  सांिगतले तर कंऽाटदाराचे देयक दे यास आलेले  ु

नस यामूळे कंऽाटदार हातपंप द ःत कर त नाह त अशा ूकारचे सांग यात येते यामूळे हाु तपप द ःतीचे पेमटु  
वर त कर यात यावे जेणे क न नागर कांना पाणी टंचाई या काळात पाणी िमळ शकेलू . 

सभापती  मागील सभेत कोणकोण या ूभागातील हातपंप द ःत कर यात आले याची मा हती  दे यात यावी असे ठरले ु
याूमाणे मा हती दे यात यावी. 

आयु  ए ूल मे म ह यात शहरात पा याची टंचाई हो याची श यता आहे यामूळे पा याची बचत हो या या ीकोनातून 
शहरातील सव हातप पाची व सबमिसबल पंपाची ूाधा याने  द ःती कर यात यावी व सबंिधत कंऽाटदाराचे देयक ु
वेळेवर दे यासाठ  सबंिधत वभागानी द ता यावी. हातपंप द ःतीची देयके ूलं बत ठेव यात येवू नयेु . तसेच जे 
हातपंप द ःत कर यात आले याचाु  अहवाल नगरसिचवा माफत ःथायी सिमतीला ावा. 

सभापती आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव बं.१९५       ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पाणी पुरवठा व मलिनःसारण झोन बमांक B म ये उपअिभयंता पापुवजिन वभाग मनपा नांदेड 
यांनी सादर केले या अहवालानुसार ःथािनक बाजार दराूमाणे कामाची तातड  गरजा व आवँयकता पाहता मे. सोहेल क सश शन अ ड ःटल 
वकस नांदेड यां याकडून झोन B मधील ४२ हातपंप द ःत क न घे यात आलेु  आहे यास पये २,९९,५१५/- (अ र  पये दोन लाख न यानव 
हजार पाचशे पंधरा फ ) चा खच झालेला आहे.  क रता मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ 
नुसार काय र ूशास कय आथ का मा यता ह  नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
वषय बं.०५ 

 मनपा ह ीत ूभाग बं. ३० अतंगत इतवारा भागात अ ःत वात असले या बोअरवेल म ये पॉ हर प प व पाई स टाक कयात आले 
सदर ल काम मे. दलीप इले श क स नांदेड यां याकडून क न घेवुन यास ू य  खच पये ६५,६९२/- खच झालेला आहे यास मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु ःतव ःथायी सिमती समोर 
सादर. 
सभापती    आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव बं.१९६       ठराव 

मनपा ह ीत ूभाग बं. ३० अतंगत इतवारा भागात अ ःत वात असले या बोअरवेल म ये पॉ हर प प व पाई स टाक कयात आले 
सदर ल काम मे. दलीप इले श क स नांदेड यां याकडून क न घेवुन यास ू य  खच पये ६५,६९२/- खच झालेला आहे यास महारा   
 
 
 



(८) 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  ह  नावाशमनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.०६ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड अतंगत व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ  कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/साू व/७९७६/१४ दनांक २३.०७.२०१४ अ वये मे. कलोट , िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केलेले (५२) 
सुर ार कां या सेवेस माहे ०१.०५.२०१४ ते ३०.०४.२०१५ या कालावधीसाठ  पुव याच अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ दे यात आली ु
सदर आदेशाची न द ःथायी सिमती सभेत घे यात आली. 
 उपरो  मे. कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केले या सुर ार कांची मुदतवाढ द. ३०.४.१५ रोजी संपली अस यामुळे 
न वन सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  ऑनलाईन ई-िन वदा माग व यात आलेली असुन सदर ू बया पुण होवुन नवीन सुर ा एज सीकडून 
पुरवठा कर यात आले या सुर ार कां या िनयु स कालावधी लागणार अस यामुळे दनांक ०१.०५.१५ ते ३१.०५.१५ या कालावधीसाठ  
कायालयीन ूःताव बं. जा.बं. नावाशमनपा/साू व/१७७३/१४५ द. ११.०५.१५ अ वये दनांक ०१.०६.१५ ते ३०.०६.१५ या कालावधीसाठ  
कायालयीन ूःताव बं. साू व/२९८०/१५ द. ०२.०६.१५ अ वये व द. ०१.०७.१५ ते द. ३१.०७.१५ या कालावधीसाठ  कायालयीन ूःताव बं. 
सारप व् /४९९८/१५ द. १५.७.१५ अ वये मे. कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केले या सुर ार कां या सेवेस मुदतवाढ 
दे यासाठ  ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर िनणयाःतव ठेव यात आले होते यानुसार ःथायी सिमती मनपा नांदेड यांचे आयोजीत बैठक द. 
३०.७.१५ ठराव बं ५६, ५७ व १०३ अ वये उ  (०३) ह  म ह या या मुदतवाढ स मंजरु  दे यात आलेली आहे.  तथा प न याने ई-िन वदा 
सुचना बं. साू व/ई-िन वदा/८०७७/१५ दनांक २२.०९.१५ अ वये माग व यात आले या सुर ार कां या िनयु  ू बया पुण न झा यामुळे 
दनांक ०१.०८.१५ ते ३१.१०.१५ या कालावधीसाठ  कायालयीन ूःताव बं. साू व/९३२२/१५ द. १९.१०.१५ अ वये मुदतवाढ दे याचा ूःताव 
ःथायी सिमती सभेसमोर िनणयाःतव ठेव यात आले आहे. 
 तथा प ई-िन वदा सुचना बं. साू व/ई-िन वदा/८०७७/१५ द. २२.०९.१५ अ वये न याने माग व यात आले या सुर ार कां या 
िनयु ची ू बयया अिंतम ट यात अस यामुळे सदर िनयु स ूशास कय कारणाःतव कालावधी लागत अस यामुळे मे. कलोट  िस यु रट  
स हसेस नागपरु या सुर ार कां या सेवेस पवु याच अट  व शत नुसार द. ०१.११.१५ ते ३१.१२.१५ या दोन म ह या या कालावधीसाठ  
मुदतवाढ दे याक रता ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर िनणयाःतव सादर.  

ूशास कय ट पणी 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड अतंगत व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ  कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व 
/७९७६/१४ दनांक २३.०७.२०१४ अ वये मे. कलोट , िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केलेले (५२) सुर ार कां या सेवेस माहे 
०१.०५.२०१४ ते ३०.०४.२०१५ या कालावधीसाठ  पुव याच अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ दे याु त आली सदर आदेशाची न द ःथायी 
सिमती सभेत घे यात आली. 
 उपरो  मे. कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केले या सुर ार कांची मुदतवाढ द. ३०.४.१५ रोजी संपली अस यामुळे 
न वन सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  ऑनलाईन ई-िन वदा माग व यात आलेली असुन सदर ू बया पुण होवुन नवीन सुर ा एज सीकडून 
पुरवठा कर यात आले या सुर ार कां या िनयु स कालावधी लागणार अस यामुळे दनांक ०१.०५.१५ ते ३१.०५.१५ या कालावधीसाठ  
कायालयीन ूःताव बं. जा.बं. नावाशमनपा/साू व/१७७३/१४५ द. ११.०५.१५ अ वये दनांक ०१.०६.१५ ते ३०.०६.१५ या कालावधीसाठ  
कायालयीन ूःताव बं. साू व/२९८०/१५ द. ०२.०६.१५ अ वये व द. ०१.०७.१५ ते द. ३१.०७.१५ या कालावधीसाठ  कायालयीन ूःताव बं. 
सारप व् /४९९८/१५ द. १५.७.१५ अ वये मे. कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केले या सुर ार कां या सेवेस मुदतवाढ 
दे यासाठ  ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर िनणयाःतव ठेव यात आले होते यानुसार ःथायी सिमती मनपा नांदेड यांचे आयोजीत बैठक द. 
३०.७.१५ ठराव बं ५६, ५७ व १०३ अ वये उ  (०३) ह  म ह या या मुदतवाढ स मंजरु  दे यात आलेली आहे.  तथा प न याने ई-िन वदा 
सुचना बं. साू व/ई-िन वदा/८०७७/१५ दनांक २२.०९.१५ अ वये माग व यात आले या सुर ार कां या िनयु  ू बया पुण न झा यामुळे 
दनांक ०१.०८.१५ ते ३१.१०.१५ या कालावधीसाठ  कायालयीन ूःताव बं. साू व/९३२२/१५ द. १९.१०.१५ अ वये मुदतवाढ दे याचा ूःताव 
ःथायी सिमती सभेसमोर िनणयाःतव ठेव यात आले आहे. 
 तथा प ई-िन वदा सुचना बं. साू व/ई-िन वदा/८०७७/१५ द. २२.०९.१५ अ वये न याने माग व यात आले या सुर ार कां या 
िनयु ची ू बया अिंतम ट यात अस यामुळे सदर िनयु स ूशास कय कारणाःतव कालावधी लागत अस यामुळे मे. कलोट  िस यु रट  
स हसेस नागपरु या सुर ार कां या सेवेस पवु याच अट  व शत नुसार द. ०१.११.१५ ते ३१.१२.१५ या दोन म ह या या कालावधीसाठ  
मुदतवाढ देणे यो य राह ल. 
सभापती    आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव बं.१९७       ठराव 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड अतंगत व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ  कायालयीन आदेश बं. 

नावाशमनपा/साू व/७९७६/१४ दनांक २३.०७.२०१४ अ वये मे. कलोट , िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केलेले (५२) 
सुर ार कां या सेवेस माहे ०१.०५.२०१४ ते ३०.०४.२०१५ या कालावधीसाठ  पुव याच अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ दे यात आली ु
सदर आदेशाची न द ःथायी सिमती सभेत घे यात आली. 
 उपरो  मे. कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केले या सुर ार कांची मुदतवाढ द. ३०.४.१५ रोजी संपली अस यामुळे 
न वन सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  ऑनलाईन ई-िन वदा माग व यात आलेली असुन सदर ू बया पुण होवुन नवीन सुर ा  



(९) 
एज सीकडून पुरवठा कर यात आले या सुर ार कां या िनयु स कालावधी लागणार अस यामुळे दनांक ०१.०५.१५ ते ३१.०५.१५ या 
कालावधीसाठ  कायालयीन ूःताव बं. जा.बं. नावाशमनपा/साू व/१७७३/१४५ द. ११.०५.१५ अ वये दनांक ०१.०६.१५ ते ३०.०६.१५ या 
कालावधीसाठ  कायालयीन ूःताव बं. साू व/२९८०/१५ द. ०२.०६.१५ अ वये व द. ०१.०७.१५ ते द. ३१.०७.१५ या कालावधीसाठ  
कायालयीन ूःताव बं. सारप व् /४९९८/१५ द. १५.७.१५ अ वये मे. कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केले या सुर ार कां या 
सेवेस मुदतवाढ दे यासाठ  ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर िनणयाःतव ठेव यात आले होते यानुसार ःथायी सिमती मनपा नांदेड यांचे 
आयोजीत बैठक द. ३०.७.१५ ठराव बं ५६, ५७ व १०३ अ वये उ  (०३) ह  म ह या या मदुतवाढ स मंजरु  दे यात आलेली आहे.  तथा प 
न याने ई-िन वदा सुचना बं. साू व/ई-िन वदा/८०७७/१५ दनाकं २२.०९.१५ अ वये माग व यात आले या सुर ार कां या िनयु  ू बया पुण 
न झा यामुळे दनांक ०१.०८.१५ ते ३१.१०.१५ या कालावधीसाठ  कायालयीन ूःताव बं. साू व/९३२२/१५ द. १९.१०.१५ अ वये मुदतवाढ 
दे याचा ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर िनणयाःतव ठेव यात आले आहे. 
 तथा प ई-िन वदा सुचना बं. साू व/ई-िन वदा/८०७७/१५ द. २२.०९.१५ अ वये न याने माग व यात आले या सुर ार कां या 
िनयु ची ू बयया अिंतम ट यात अस यामुळे सदर िनयु स ूशास कय कारणाःतव कालावधी लागत अस यामुळे मे. कलोट  िस यु रट  
स हसेस नागपरु या सुर ार कां या सेवेस पवु याच अट  व शत नुसार द. ०१.११.१५ ते ३१.१२.१५ या दोन म ह या या कालावधीसाठ  
मुदतवाढ ह  नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.०७ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अंतगत ूभाग बं. २३ म ये गोयल यांचे घर ते नंदलाल ते ौी ढवळे 
यां या घरा पयत तसेच ढवळे यांचे घर ते ौी कांबळे यां या घरा पयत आरसीसी नाली व िसिस रःता करणेसाठ  पये ३९,९९,२३४/- साठ  ई-टडर सेल दारे 
िन वदा सुचना बं. साबां व/१०१२५/२०१५ दनांक ०४.११.२०१४ अ वये दै. उ ाचा मराठवाडा या वतमानपऽात दनांक ०६.११.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात 
आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ िन वदा ूा  झाले ूा  िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक २३.१२.२०१५ रोजी उघड यात आले असता यांचा 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
०१ कामार कर क सश शन नांदेड अंदाजपऽक य दराने 

०२ सोहेल क सश शन नांदेड ९% जाःत दर 
०३ ःवान इ ृाःश चर नांदेड ७% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर क सश शन नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक दराची आहे.  

 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अंतगत ूभाग बं. २३ म ये गोयल यांचे घर ते नंदलाल ते ौी ढवळे यां या घरापयत तसेच ढवळे यांचे घर 
ते ौी कांबळे यां या घरापयत आरसीसी नाली व िसिस रःता करणेसाठ  कामार कर कं ःश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक य दराची िन वदा मंजुर ःतव सदरचा 
ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव बं.१९८       ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. २३ म ये गोयल याचें घर ते 
नंदलाल ते ौी ढवळे यां या घरा पयत तसेच ढवळे यांचे घर ते ौी कांबळे यां या घरा पयत आरसीसी नाली व िसिस रःता करणेसाठ  पये 
३९,९९,२३४/- साठ  ई-टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/१०१२५/२०१५ दनांक ०४.११.२०१४ अ वये दै. उ ाचा मराठवाडा या 
वतमानपऽात दनांक ०६.११.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ िन वदा ूा  झाले ूा  िन वदा 
ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक २३.१२.२०१५ रोजी उघड यात आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
०१ कामार कर क सश शन नांदेड अंदाजपऽक य दराने 

०२ सोहेल क सश शन नांदेड ९% जाःत दर 
०३ ःवान इ ृाःश चर नांदेड ७% जाःत दर 

तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर क सश शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक दराची आहे.  

 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. २३ म ये गोयल यांचे घर ते नंदलाल ते ौी ढवळे यां या घरापयत 
तसेच ढवळे यांचे घर ते ौी कांबळे यां या घरापयत आरसीसी नाली व िसिस रःता करणेसाठ  कामार कर कं ःश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य 
दराची िन वदा ह  नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.०८ 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. ३ अतंगत िशवनेद  नगर म ये २० नग ७०W सो डयम पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले आहे 
सदर ल काम अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िनवदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम ( वधुत वभागा या) 
ड एसआर २०११-१२ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे. नांदेड इं जिनअ रंग कंपनी नांदेड यां याकडून राःत प दतीने क न 
घे यात आलेली आहे व या कामासाठ  पये ७१,९००/- (अ र  पये एका र हजार नऊशे फ ) एवढा खच झालेला आहे. 
 क रता या कामास मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ या अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ अ वये काय र ूशास कय व आथ क 
मा यता ूदान कर यासाठ  सदरचा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती मागील सभेत व ुत वभागाचे  उप अिभयं यास कोणकोण या ूभागात  लाईट फट ंग बस व यात आली याची 

मा हती दे यासाठ  सांग यात आले होते ती मा हती दे यात आलेली नाह . 



(१०) 
आयु  उपअिभयंता यानंी बस व यात आले या लाईट फट ंगची मा हती सभापतींना ावी. ःमाटिसट  ूःतावा अतंगत 

व ुत वभागाचा ४८ कोट चा डपीआर केला होता परंतु या ःमाटिसट  योजनेत महानगरपािलकेचा  समावेश 
झालेला नाह . शहरात जवळपास २८ हजार व ुत  पोल आहेत. शहरात आधुिनक प दतीने व ुतीकरण 
कर यासाठ  जवळपास ४८ कोट चा खच येत आहे, भ वंयात ड वग महानगरपािलका ह द त भूिमगत केबल 
लाईन टाक याचा ूःताव असून लाईट फट ग पोल कसे  उभे करावे याबाबतचे िनयोजन  आतापासून करणे 
आवँयक आहे. तसेच कि शासनाचा उजा बचत योजने अतंगत  सौर उजावर एलइड  व ुत दवे बसवावयाचे 
असून ूायोिगक त वावर विश  भागात सौर उजावर  चालणारे एलइड  लाईट बस व याची योजना  उपअिभयता 
यानी हाती यावी. शहरात सौर उजावर ५००० हजार एलईड  बस वणयाचे उ द  ठर व यात यावे. 

उमेश च हाण  एमएसईबी वना परवानगीने महानगरपािलके या जागेवर डपी व पोल उभे करते यांना याचे भाडे माग व यात 
यावे व अशी डपी व पोल उभे कर यापुव  महानगरपािलकेची परवानगी घे यासाठ  एमएसईबीला बंधनकारक 
करावे. 

आयु  एमएसईबीचा एखादा पोल िशफट करावयाचा असेल तर तो पोल िशफट कर  यासाठ  महानगरपािलकेस .२० हजार 
भर याची मागणी कर यात येते. यामूळे  उपअिभयंता ( व तु) यांनी एमएसईबीला महानगरपािलका ह द त 
महानगरपािलके या जागेवर व ुत शा सफामर व पोल उभे कर यापुव  महानगरपािलकेची पुव परवानगी 
घेत यािशवाय डपी व पोल उभे क  नये अशा ूकारचे लेखी पऽ ावे.        

सभापती    आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव बं.१९९       ठराव 

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. ३ अतंगत िशवनेद  नगर म ये २० नग ७०W सो डयम पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले आहे 
सदर ल काम अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िनवदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम ( वधुत वभागा या) 
ड एसआर २०११-१२ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे. नांदेड इं जिनअ रंग कंपनी नांदेड यां याकडून राःत प दतीने क न 
घे यात आलेली आहे व या कामासाठ  पये ७१,९००/- (अ र  पये एका र हजार नऊशे फ ) एवढा खच झालेला आहे. 
 क रता या कामास मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ या अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ अ वये काय र ूशास कय व आथ क 
मा यता ह  नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.०९ 

 नावाशमनपा ह ीत झोन बं. ब अतंगत व वध भागात १५ नग न वन ७ हॅड सो डयम पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले आहे 
सदर ल काम अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िनवदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम ( वधुत वभागा या) 
ड एसआर २०११-१२ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे. नांदेड इं जिनअ रंग कंपनी नांदेड यां याकडून राःत प दतीने क न 
घे यात आलेली आहे व या कामासाठ  पये ५३,६८५/- (अ र  ऽेपन हजार सहाशे पं यांशी फ ) एवढा खच झालेला आहे. 
 क रता या कामास मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ या अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ अ वये काय र ूशास कय व आथ क 
मा यता ूदान कर यासाठ  सदरचा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव बं. २००      ठराव 

नावाशमनपा ह ीत झोन बं. ब अतंगत व वध भागात १५ नग न वन ७ हॅड सो डयम पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले आहे 
सदर ल काम अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िनवदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम ( वधुत वभागा या) 
ड एसआर २०११-१२ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे. नांदेड इं जिनअ रंग कंपनी नांदेड यां याकडून राःत प दतीने क न 
घे यात आलेली आहे व या कामासाठ  पये ५३,६८५/- (अ र  ऽेपन हजार सहाशे पं यांशी फ ) एवढा खच झालेला आहे. 

क रता या कामास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ या अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ अ वये काय र ूशास कय व 
आथ क मा यता ह  नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.१० 

 नावाशमनपा ह ीत सव झोन अतंगत व वध भागात एकूण २७ नग ७० हॅट सो डयम पथ दवे व ३३ नग २२x२४  हॅट ट -५ 
पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले आहे सदर ल काम अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िनवदा न माग वता महारा  शासना या 
सावजिनक बांधकाम ( वधतु वभागा या) ड एसआर २०१३-१४ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे. नॅशनल इले श कल 
इं जिनअर नांदेड यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ  पये २,२२,९३९/- (अ र  पये दोन लाख बा वस 
हजार नऊशे एकोनचाळ स फ ) एवढा खच झालेला आहे. 
 क रता या कामास मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ या अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ अ वये काय र ूशास कय व आथ क 
मा यता ूदान कर यासाठ  सदरचा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव बं.२०१       ठराव 

नावाशमनपा ह ीत सव झोन अतंगत व वध भागात एकूण २७ नग ७० हॅट सो डयम पथ दवे व ३३ नग २२x२४  हॅट ट -५ 
पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले आहे सदर ल काम अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िनवदा न माग वता महारा  शासना या  



(११) 
सावजिनक बांधकाम ( वधतु वभागा या) ड एसआर २०१३-१४ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे. नॅशनल इले श कल 
इं जिनअर नांदेड यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ  पये २,२२,९३९/- (अ र  पये दोन लाख बा वस 
हजार नऊशे एकोनचाळ स फ ) एवढा खच झालेला आहे. 
 क रता या कामास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ या अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ अ वये काय र ूशास कय व 
आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.११ 
 नावाशमनपा ह ीत गु -ता-ग  सोहळया अतंगत मोनुमे टस (पुतळया जवळ ल) द ःती करणेसाठ  ु  या वभागाचे किन  अिभयंता व 
उप अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ  आवँयक बाबींचा समावेश क न 
ज हा दरसुची २०१४-१५ नुसार पये १,५५,२८६/- चे अदंाजपऽक सादर क न सदर काम सोहेल क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात 
आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर सोहेल क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये १,५५,२८६/- यास महारा  मनपा अिधिनयम १९४९ या अनुसूची ड ूकरण 
५ कलम २ अ वये काय र ूशास कय व आथ क मा यता ूदान कर यासाठ  सदरचा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    शहरातील सव महापु षांचे पुतळयाची द ःती ु व रंगरगोट  कर यात यावी. 
आयु  शहरातील सव महापु षांचे पुतळयाचा स ह क न या ठकाणी काय काय द ःती करणे आवँयक आहे यांु चे  

अदंाजपऽक तयार क न ते द ःत कर याची कायवाह  सबंिधत अिभयु यांनी करावी. काह  पुतळयाचे बाजचेू  
लोखंड  कठडे गंजलेले अस यामळेू यास रंग दे यात यावा.  

सभापती    आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव बं.२०२       ठराव 

नावाशमनपा ह ीत गु -ता-ग  सोहळया अतंगत मोनुमे टस (पुतळया जवळ ल) द ःती करणेसाठ  ु  या वभागाचे किन  अिभयंता व 
उप अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ  आवँयक बाबींचा समावेश क न 
ज हा दरसुची २०१४-१५ नुसार पये १,५५,२८६/- चे अदंाजपऽक सादर क न सदर काम सोहेल क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात 
आले.कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर सोहेल क सश शन नांदेड यांचेकडून 
क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये १,५५,२८६/- यास महारा  मनपा अिधिनयम १९४९ या अनुसूची ड ूकरण ५ कलम 
२ अ वये काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह  नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 
वषय बं. १२ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत झोन बं. C म ये पाणी पुरवठा व मलिनःसारण देखभाल द ःती क रता ु िनयु  ठेकेदारा 
माफत (AMRC) अतंगत कामे क न घे यात येत आहे.  झोन बं. C मे. ई रदास अ ड कंपनी यांनी दनांक ०९.०९.२०१५ पासुन देखभाल 
द ःतीचे कामे बंद केलेली आहेतु .  उपअिभयंता व कायकार  अिभयंता यां या अहवालानुसार सदर ल ठकाणी मॅ को रोड मु य रः यावर सेनेज 
चौकअप झा यामुळे वाहतुक स अडथळा िनमाण होत अस यामुळे सदर काम तातड चे व आवँयक अस यामुळे मंजरु दरावर मे. ःवान 
इ ृाःश चर नादेंड यांचे माफत तातड ने क न घे यात आले यासाठ  पये १०,४२,५७५/- (दहा ल  बेचाळ स हजार पाचशे पं याह र फ ) 
खच झाला असून सदर ल खच मनपा देखभाल द ःती या लेखा िशषकातुन खच कर यात येु तो व सदर ल काम मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड 
यांनी के यामुळे यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता ूदान कर यासाठ  सदरचा ूःताव ःथायी सिमती समोर समोर मा यतेःतव 
सादर. 
वनय गुरम  या ूःतावास मा यता दे यात  येवू नये. या ूःतावास मा यता दे यास आमचा वरोध आहे. मे. ःवान  

इ ृाःश चर कंऽाटदार कोण आहे यांचे नांव सागं यात यावे. 
आयु  साव जनक काम कर यासाठ  घेतलेले कंऽाटदाराचे कंपनीचे यकतीचे नाव काय आहे कंपनीचे मालक कोण आहे  

हे ःथायी सिमतीला सांग याची आवँयकता नाह .  
उमेश च हाण  मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांनी सदरचे काम केलेले आहे. यामूळे या ूःतावास मा यता दे यात यावी.  

वनय गुरम  मे. ःवान इ ृाःश चर यांचे नावावर ौी जनेूद हे काम करतात ते काम बरोबर व वालीट त कर त नसतांना याच 
कंऽाटदाराकडून कामे का क न घे यात येत आहे. दसरे कंऽाटदार काम क  शकत नाह  काु य, मा या ूभागात ५-
६ म ह यापासुन रः याव न मलिनःसारणाचे घाण पाणी वाहत असून ते नागर कां या ःवयंपाक धरापयत जात 
अस यामूळे नागर कांना मोठया ूमाणात ऽास होत आहे  हणून सदर ल पाईप लाईन द ःती कर यासाठ  मी ु
लेखी तबार केलेली आहे यासोबत फोटोह  दलेले आहे. नागर क मागणी कर त आहे पंरतु हे काम कर यात येत 
नाह  .जनेुद कंऽाटदार बरोबर काम कर त नस यामूळे यांना लॅकिलःट म ये टाक यात यावे. या ूःतावास 
मा यता दे यास आमचा वरोध आहे. केसीपी कंपनी या िनंकाळजीपणामूळे दोन ितन अपघात होवून यात तीन 
इसमाचा मृ यू झालेला आहे यांनाह  लॅकिलःट म ये टाक यात यावे. 

 
 



(१२) 
आयु  महानगरपािलका सावजिनक कामासाठ  कंऽाटदाराना काम देते हे काम कर त असतांना काह  मानवीय चुक होवून 

दघटना ु घडून काह   ज वत हानी झाली यास महानगरपािलका जबाबदार नसते.काम कर त असताना ज वत 
हानी झा यास िनयमाूमाणे गु हा न द होतो, याची चौकशी होवून. शासना याह  मोठ मोठया कामात जसे धरणे, 
पुल, रः याचे कामाचे कंऽाटम ये असे अपघात झालेले आहे यामूळे या कऽांटदाराना लॅकिलःट म ये टाक यात 
येत नाह . कंवा यांची पत (रे युटशन) खराब कर यात येते नाह . िन वदा मॅ यूयल ूमाणे कोण याह  
कंऽाटदाराने काम अधवट सोडून दले वारंवार सुचना क नह  कामे व हत कालावधीत पुण कर त नाह  अशा 
व वध कारणामळेू आयु ां या िशफारशीनूसार संबिधत कंऽाटदारास लॅकिलःट म ये टाक याचे अिधकार हे 
महानगरपािलकेस आहे ःथायी सिमतीला नाह . 

उमेश च हाण  ौी वनय गुरम यांचा वरोध न दवून या ूःतावास बहमताने मा यता दे यात यावीु .    

सभापती ौी वनय गुरम यांचा वरोध न दवून आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत  कायम 
कर यात येतो.  

ठराव बं. २०३      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत झोन बं. C म ये पाणी पुरवठा व मलिनःसारण देखभाल द ःती क रता ु िनयु  ठेकेदारा 
माफत (AMRC) अतंगत कामे क न घे यात येत आहे.  झोन बं. C मे. ई रदास अ ड कंपनी यांनी दनांक ०९.०९.२०१५ पासुन देखभाल 
द ःतीचे कामे बंद केलेली आहेतु .  उपअिभयंता व कायकार  अिभयंता यां या अहवालानुसार सदर ल ठकाणी मॅ को रोड मु य रः यावर सेनेज 
चौकअप झा यामुळे वाहतुक स अडथळा िनमाण होत अस यामुळे सदर काम तातड चे व आवँयक अस यामुळे मंजरु दरावर मे. ःवान 
इ ृाःश चर नादेंड यांचे माफत तातड ने क न घे यात आले यासाठ  पये १०,४२,५७५/- (दहा ल  बेचाळ स हजार पाचशे पं याह र फ ) 
खच झाला असून सदर ल खच मनपा देखभाल द ःतीु  या लेखा िशषकातुन खच कर यात येतो व सदर ल काम मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड 
यांनी के यामुळे यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह  नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा बहमताने ु देते,ौी वनय गुरम यांचा 
वरोध न द व यात येतो.  व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.१३      ूःताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी म ये व वध ठकाणी ई. टॉयलेट उभार यास ते शहरवासीयां या आरो या या व शहर 
ःव छते या ीकोणातुन सोईचे होईल.  ई-टॉयलेट हे पूणपणे ःवयंचिलत असतात.  यातील संपूण यंऽणा ह  Sensor Base असून याचा वापर 
करणा-या य ने ठरावीक र कमेचे नाणे Coin Box म ये टाकले क  आपोआप पूण यंऽणा काया वीत होते. जसे दार उघडणे, लाईट सु  होणे, 
Floor Autoflash होणे इ याद . या टॉयलेट उभारणीकर ता जागाह  अितशय कमी वापरात येते.  मह लांकर ता सॅिनटर  नॅपक न, वड ग मशीन, वॉश 
बेसीन, आरसा इ याद  सु वधांचा अतंभाव ई-टॉयलेट म ये करता येऊ शकतो. Public Friendly अशा या ई-टॉयलेटची उभारणी संपुण शहरात 
आवँयकतेनुसार ठक  ठकाणी के यास शहर वासीयांना अ यंत सोईचे होईल.  परंतु तुतास ूयोिगक त वावर शहरात दोन ठकाणी ई-
टायलेटसाठ  जागा िन त क न बांधकाम करणे व यासाठ  लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता ह  मनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम करते. 
सुचक :- इशरत फातेमा अ. शमीम                                                               अनुमोदक:- कदम गंगाबाई 

सभापती    सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव बं.१०४      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी म ये व वध ठकाणी ई. टॉयलेट उभार यास ते शहरवासीयां या आरो या या व शहर 
ःव छते या ीकोणातुन सोईचे होईल.  ई-टॉयलेट हे पूणपणे ःवयंचिलत असतात.  यातील संपूण यंऽणा ह  Sensor Base असून याचा वापर 
करणा-या य ने ठरावीक र कमेचे नाणे Coin Box म ये टाकले क  आपोआप पूण यंऽणा काया वीत होते. जसे दार उघडणे, लाईट सु  होणे, 
Floor Autoflash होणे इ याद . या टॉयलेट उभारणीकर ता जागाह  अितशय कमी वापरात येते.  मह लांकर ता सॅिनटर  नॅपक न, वड ग मशीन, वॉश 
बेसीन, आरसा इ याद  सु वधांचा अतंभाव ई-टॉयलेट म ये करता येऊ शकतो. Public Friendly अशा या ई-टॉयलेटची उभारणी संपुण शहरात 
आवँयकतेनुसार ठक  ठकाणी के यास शहर वासीयांना अ यंत सोईचे होईल.  परंतु तुतास ूयोिगक त वावर शहरात दोन ठकाणी ई-
टायलेटसाठ  जागा िन त क न बांधकाम करणे व यासाठ  लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता ह  मनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम करते. 
वषय बं.१४      अ पल     दनांक ०४.०१.२०१६ 

ूित, 
मा. सभापती, 
ःथायी सिमती, 
नावाशमनपा नांदेड 
 वषय:-       मा.आयु  नावाशमनपा नांदेड यांनी बजावले या िनलंबन आदेशा व द अ पल 

 अ पलकता :-  मनोहर िशवाजीराव दंडे, उपअिभयंता बीएसयुपी वभाग नावाशमनपा नांदेड 
 संदभ     :-  मा. आयु  नावाशमनपा नांदेड यांचे आदेश जा.बं. साू व/आःथा-५/९८११/१५ दनांक २९.१०.२०१५ 

आदरणी महोदया, 
 



(१३) 
ूःतावना 
 उपरो  ूकरणी स वनय सादर क , दनांक २९.१०.२०१५ रोजी ॅमण वनी व न ूा  आदेशाचे मानवी आवा या बाहेर ल कारणामुळे 
पालन क  न शक यामुळे मला, मा. आयु ांनी संदभ य आदेशा दारे मनपा सेवेतनु ता काळ िनलबंीत केले आहे.  वःतु ःथती मा हती क न न 
घेता एकतफ  िनणय घेऊन कर यात आलेले िनलंबन िनदयीपणाचे व कारण नसतांना यथीत करणारे अस याने कृपया मानवी ीकोन ठेवुन 
खालील कारणाःतव या आदेशा व द माझे ूःतुत अिभवेदन ःवीका न मला याय ावा ह स वनय ूाथना. 
१) महोदया, मी १५ वषा पासुन मनपा सेवेत आहे या कालावधीत मी अ यंत ूामा णकपणे व सचोट ने मा या कत य जबाबदार चे पालन 
केले व र ांना आ ेपाह वाटणारे वतन मा या कडून कधी ह  घडलेले नाह .  दनांक २९.१०.२०१५ रोजी मा. आयु  यां या ॄ हपुर  येथील 
कामाची ःथळ पहाणी दौ-याची सुचना मला ॅमण वनीव न ूा  झाली.  तथापी मला असले या मुळ याधी या शार र क याधीने मी संऽःत 
होतो अ याहत सु  असले या र  ा◌ावावर िनयंऽण कर यासाठ  मी डॉ टरां या देखरेखीखाली उपचारािधन होतो. 
 माझी शार रक असहा यता ल ात घेऊन व डॉ टरां या स याव न मी एसएमएस दारे माझे असहा यता मा. कायकार  अिभयंता ौी 
कांबळे व कायालय अिध क ौी बंडोपंत उ रवार यांना अवगत केली.  माझी याधी व यामुळे िनमाण झालेली माझी असहा य अवःथा 
वचारात घेवून मला मनपा ूशासना कडुन सहानुभुती व माणुसक  पूण वागणुक िमळेल अशी अपे ा असतांना मा. आयु ांनी संदभ य 
एआदेशा दारे मला मनपा सेवेतनु ता काळ िनलंबीत क न अमानवी वतनाचा सा ा कार घडवीला. 
 मा. आयु ांची ह  कृती ध कादायक व मा या सामाजीक ूित ेला, अकारण व शु लक बाबी व न कलंक त करणार  तर होतीच 
तथापी याचा मा या कुटंबीयावर अक पीत आघात झाला आहेू . 
 महोदया, चुक आ ण गु हा यां या सीमा रेषा अ यंत अःप  असतात अशा वेळ  सदसद ववेक बु द ने यातील फरक ओळखुन िनणय 
नाह  घेतला तर मानवी चांगुलपणा धो यात येतो असे हणतात आजतागायत िन ापुवक सेवा बजावुन ह  मा या शार रक असाहयतेची यो य 
दाखल न घेता ूशासन जर मला अशी अमानवी ःव पाची वागणुक देत असेल तर इतरांनी या पासुन काय बोध यावा ? 
 मा. आयु ांनी मी िनदशनास आणलेली वःतु ःथती तपास याची तसद  ह  घेतली नसावी असे दसते कमान िनरापराधावर अ याय 
होऊ नये हणुन तर  यांनी आप या व ासु मा यमा माफत मा या हण याची स यता पडताळली असती तर मला वप मा या कुटंबीयांना ू
अकारण यथीत हो याची वेळ आली नसती.  मा. आयु ांनी वःतु ःथती न जाणुन घेता घेतलेला िनणय एकतफ  व टोकाला जाऊन घेतलेला 
असुन मनपा कमचा-यात िन ाह नता िनमाण हो यास ूेरणा देणारा अस याने गौण ःव पा या दषणा पोट  यांनी केलेले िनलंबन समथनीय ू
नस याने कृपया मा या ूःतुत अ पलावर मानवी ीकोणातुन वचार क न माझे िनलंबन र बातल ठरवावे ह  ूाथना. 
 ूसंगवश आपले ल , म.शा.सा.ू. व वभागीय चौकशी िनयम पुःतीका (चौथी आवृ ी) १९१ या ूकरण दोन प र छेद २-१ कडे 
वेध यात येते या िनयमाम ये शासनाने असे ःप  नमूद केले आहे क , केवळ समथनीय ठ  शकेल अशा प र ःथतीतच िन:सं द ध व िन ववाद 
पुरा या आधारे ूथम दशनी बडतफ कंवा सेवेतनु काढन टाक या सारखी िश ा लाद या यो य बाब अस या िशवाय ू िनलंबनाचा आदेश देऊ नये.  
मा. उ च यायालयाने देखील डॉ. के.सी. आझाद व द हमाचल ूदेश शासन-१९९१ एस.एल.आर.३२६ ूकरणी दले या िनवाडयात हेच ःप  
केले आहे क , िनलंबन कर याची श  ःवे छािधन असते ती यो य वचार क न वापरली पाह जे बाहय व दरगामी संबंधू  असले या प र ःथतीत 
भेदभाव व प पाती बु द ने िनलबंनाचा आदेश काढलेला नसावा, असे असतांना शार रक याधीन पड त अवःथेत ेऽीय भेट स उप ःथत राह ू
शकलो नाह . एवढया करकोळ आ ण गोण ःव पा या दषणाखाली थेट िनलंबनाची कायवाह  करणे अमानवी पणाचे वाटतेु .  सबब िनलंबनाचे 
आदेश र  क न बाजसु सार यात यावे ह  वनंती. 
 आदरपुवक सादर.             आपला व ासु, 
                    ःवा र त/- 
                  मनोहर िशवाजीराव दंडे, उप अिभयंता 

ूशासक य ट पणी 
ौी मनोहर िशवाजीराव दंडे, ू. उपअिभयंता यांना मा. आयु  हे दनांक २९.१०.२०१५ रोजी यु ॄ हपुर  येथील बएसयुपी या 

कामा या तपासणी कर यासाठ  ःथळावर गेले असता संबंधीत हे बएसयुपी कामा या साईटवर गैरहजर होते सदर ल ठकाणी कामात अिनयिम ा 
झाली अस याचे िनदशनास आ याने ौी मनोहर िशवाजीराव दंडे यांना कामा या तपासणीसाठ  बोलव यात आले यांना याबाबत पुव सुचना 
असुनह  ते कामावर गैरहजर होते.  मा. आयु  हे साईटवर दोन तपास होते तर पण संबंधीत दोन तासानंतरह  बएसयुपी या साईटवर गैरहजर 
होते.  संबंधीताने कत यात कसरु  केली ह  बाब िशःत व िनयमा व द आहे.  महारा  नागर  सेवा (िशःत व अपील) िनयम १९७९ चे कलम 
(४) पोटकलम (१) अ वये ौी मनोहर िशवाजीराव दंडे ू. उपअिभयंता यांना कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ साू व/आःथा-५/९८११/१५ 
दनांक २९.१०.२०१५ अ वये िनलंबीत कर यात आले.  िनलंबन ूकरणी संबंधीता व द दोषारोप जोडपऽ १ ते ४ सादर करणेसाठ  कायवाह  
अिभयंता, बएसयुपी वभाग, मनपा नांदेड यांना कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-५/११८११/१५ दनांक ०१.१२.२०१५ अ वये 
कळ व यात आलेले असुन ते अ ाप अूा  आहे तसेच डोअर लॉक घरकुलांची कामे वना परवाना चालु करणे व कामातील अिनयमीतता या 
ूकरणात ौी मनोहर दंडे यांचा त कालीन ूभार  उप अिभयंता या ना याने सहभाग अस याने यांनाह  यासाठ  दोषारोप जोडपऽ दे यात येत 
आहेत. 
 तसेच या ूकरणात चौकशी कर यात येत असुन जे अिधकार /कमचार  यात दोषी आढळतील यांचे व द सु दा कायवाह  ूःता वत 
कर यात येत आहे. 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ५६ मधील तरतदु नुसार चौकशीनंतर शाःती लादतांना बडतफ केले अस यास कंवा 
खाल या पदावर आण यात आले अस यास या शाःती व द अपील करता येते. असा अिधकार  कंवा कमचार  यां यावर असले या आरोपाची  



(१४) 
चौकशी होईपयत या अिधका-यांचे कंवा कमचा-यांचे िनलबंन हे शाःती अस याचे समज यात येणार नाह  िनलंबन आदेशा व द अपील 
कर याची तरतुद नाह  यामुळे संबंधीतांचे िनलंबन र  करता येणार नाह . 
उमेश च हाण  अ पल मंजरु कर यात यावे महारा  महानगरपािलका अिधिनयमानसुार आयु ांनी िनयमानसुार वैधािनक कायवाह  

करावी 
वनय गुरम  अ पलास मा यता दे यात यावी.  

सभापती अ पल मंजरु कर यात येते महारा  महानगरपािलका अिधिनयमानसुार आयु ांनी िनयमानसुार वैधािनक कायवाह  
करावी व हा ठराव याच सभेत  

ठराव बं.२०५       ठराव 
ौी मनोहर िशवाजीराव दंडे, िनलं बत उप अिभयंता यांनी िनलंबन आदेश बं. नावाशमनपा साू व/आःथा-५/९८११/१५ दनांक 

२९.१०.२०१५ र  कर या बाबत केलेले अ पल ह  ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मंजरु करते.  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमानुसार 
आयु ांनी िनयमानुसार वैधािनक कायवाह  करावी असे ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो 
वषय बं.१५      अ पल     दनांक ०४.०१.२०१६ 

ूित, 
मा. सभापती, 
ःथायी सिमती, 
नावाशमनपा नांदेड 
 वषय:-       मा.आयु  नावाशमनपा नांदेड यांनी बजावले या िनलंबन आदेशा व द अ पल 

 अ पलकता :-  सुिनल भाःकरराव देशमुख, उपअिभयंता अमतृ वभाग नावाशमनपा नांदेड 
 संदभ     :-  मा. आयु  नावाशमनपा नांदेड यांचे आदेश जा.बं. साू व/आःथा-५/११९२२/१५ दनांक १४.१२.२०१५ 
 

आदरणी महोदया, 
ूःतावना 
 उपरो  वषयी स वनय सादर क , नावाशमनपा नांदेड ह ीत बीएसयुपी योजने अतंगत घरकुलाची कामे वना परवाना चालु के या 
बाबत व कामाचा ूगती अहवाल ससादर न के यामुळे ूकर पा या कामात ूगती दसुन आली नाह  हणुन या बाबत जबाबदार ध न मा. 
आयु ांनी मला संदभात नमुद आदेशा दारे मनपा सेवेतुन तडकाफडक  िनलंबीत केले आहे. 
 संदभ य िनलंबन आदेश काढ यापुव  वर नमुद दोषारोप समा व  असलेली कारणे दाखवा नोट स द. ०९.११.२०१५ रोजी मा यावर 
बजाव यात आली यावर द. ३०.११.२०१५ रोजी ःप ीकरण सादर करतांना मी ह  वःतु ःथती संदभासह िनदशनास आणली होती क , 
वनापरवाना सु  कर यात आले या घरकुलां या कामास मी जबाबदार नसुन ह  बाब िनदशनास आ यानंतर मी जातीने ल  घालुन मा. 
आयु ां या िनदशनास आणली तसेच ह  कामे सु  कर यासाठ  सवसाधारण सभेने पार त केले या ठरावा या अनुषंगाने मा. आयु ांची परवानगी 
घे या क रता त संबंधीत ूःतावाची संचीका र तसर यो य मागाने सादर केली याचे अिभलेखीय पुरावे मनपा या कायालयात उपल ध आहेत.  
मा. आयु ांनी माऽ या संचीकेवर कोणताह  िनणय न घेता ती वभागास परत केली. 
 वशेष नमुद कर याची बाब हणजे यां या परवानगी िशवाय कामे सु  कर यास ू य  जाबदार असणारे अिधकार  कोण हे मा. 
आयु ांना ात आहेत तथापी यांना कायवाह तून सुट देऊन यांनी मला जबाबदार ध न ता काळ िनलंबीत केले ज हा क  मी माझी बाजु 
मांडणारा स वःतर व समपक खुलासा पुरावा संदभासह यांना सादर केला होता.  तथापी तो पहा याची ह  तसद  न ेता यांनी एकतफ  
िनणय घेऊन काढलेले माझे िनलबंन आदेश प पात व भेदभाव करणारे अस याने व सवाूती समान याय त वाचा भंग करणारे अस याने ते 
र  कर या यो य ठरतात सबब खालील कारणाःतव माझे अपील वचारात घेऊन आदेश र  क न मला सेवेत पुन:ःथापीत करावे ह  स वनय 
ूाथना. 
१) मा. आयु ां या दनांक ०९.११.२०१५ या नोट स म ये नमुद डोरलॉक लाभाथ या घरकुलांची कामे यांची परवानगी न घेता मी सु  
केली नाह त उलट मी मा या िनदशनास न आणता मा या परःपर सु  कर यात आली ह  बाब मा. आयु ांनी चागं याूकारे ात आहे व याच 
मा हतीव न यांनी ूक प यवःथापकावर दनांक २६.११.२०१५ रोजी कारणे दाखवा नोट स बजावली आहे.  यची छायाूती से◌ाबत जोडली 
आहे  
 मा. आयु ांनी या नोट स म ये ःप  नमुद केले आहे क  यु ॄ हपुर  येथील ८० डोरलॉक घरकुलांची कामे सु  कर यापुव  सदर बाब 
कायकार  अिभयंता यां या िनदशनास आणुन देणे आवँयक होते आपण सदरची बाब याच वेळ  िनदशनास आणुन दली असती तर तांऽीक 
अडचणी िनमाण झा या नस या वेळ च द ता घेऊन िनदशनास आणुन देणे ह  बाब ूक प यवःथापका या कत य सुचीत मोडते. 
 मा. आयु ांनी ूक प यवःथापका या नोट स म ये यां या कत य सचुीचा उ लेखासह नमूद केलेले वर ल वा य हेच िन ववाद र या 
िस द करते क , डोरलॉक घरकुलाची कामे मा या िनदशनास न आणता मा या परःपर सु  कर यात आली व या बाबत मी पणूत: अनिभ  
होतो.  असे असतांना या वषयी मला जबाबदार धरणे व िनलंबीत करणे कदापी यायोिचत ठ  श  नाह  हणुन माझे िनलंबन आदेश 
र बातल ठर या यो यक आहेत सबब ते र  करावे ह  स वनय वनंती आहे. 
 
 



(१५) 
२) ूक प संचालकांनी कारणे दाखवा नोट स देतांना मा. आयु ांनी घरकुलां या कामाची पयवे ीय जबाबदार  असणा-या किन  अिभयंता 
व उप अिभयंता यांना ह  कायवाह तून सुट दे याचा केलेला प पात देखील अनाकलनीय आहे.  कारण कामाचे रेखांकन (Mark Out) 
लाभाधारकाची ओळख व महारा  सावजिनक बांधकाम िनयम पःुतीका प र छेद-२२० नुसार मापदंडानुसार काम करवुन घेणे ई. बाबी यां या 
कत य सचुीत मोडतात असे असतांना ूक प यवःथापकासह कामाची अमलबजावणीस जबाबदार असणा-या या दो ह  अिभयंता कामा बाबत 
यढ क ंचीत ह  जबाबदार न धरता यांनी मा या परःपर व आयु ां या परवानगी िशवाय सु  केले या कामाची जबाबदार  माझी कशी येते ?  ह  
बाब कदापी यायसंगत ठरत नाह  सबब िनलंबन आदेश र  हो या यो य ठरतात. 
३) मनपा अतंगत इतर ूक पा अंतगत ःथलांतर त ेऽावर देखील अशी कामे मा. आयु ांची परवानगी न घेता यांचे परःपर सु  
कर यात आली उदा, गोर णसह इतर ूक प ह  बाब मनपा ूशासनाला ात आहे.  तसेच मा या पदभार ःवीकृती पुव  त कालीन कायकार  
अ भयंता यांनी देखील वनापरवानगी डोरलॉक घरकुलाची कामे सु  केली.  अशा डोरलॉक घरकुलां या परवा या िशवाय सु  केले या कामा 
बाबत जबाबदार  िन त क  इ छणा-या कंऽा◌ाटदाराची देयके वनाआ ेप ःवीकारली व अदा देखील केली हे ूक प यवःथापका या वर 
बजावले या नोट स मधनु ःप  होते.  अशी देयके ूःतावीत करणे िनयबाहय होते तर ती देयके ःवीका न अदा करणे देखील िनयमबाहय नाह  
का ?  इथे मा. आयु ांनी िनयमबाहय कृती करणा-यांना अ◌ेका ओळ ने ह  जाब न वचारणे हा प पातीपणा नाह  काय ?  कामाशी संबंधीत 
किन  अिभयंता व उपअिभयंता यांची या िनयमबाहय कृती बाबत काह च जबाबदार  नाह  काय ?  नसेल तर यास मी कसा िनलंबन कायवाह स 
पाऽ ठरतो ?  याचा याय ीकोणातुन वचार होणे, िन:प पाती व नैसग क यायासाठ  अिनवाय ठरते सबब मला याय ावा ह वनंती. 
४) यु ॄ हपुर  येथील घरकुल बांधकामाचा पदभार मा यावर सोप व यापुव  तो याचें कडे होता यां या व मा या कायकाळातील पूण 
झाले या कामाची वचारण पऽे सोबत जोउली आहेत मा या पवु  कायरत अ भयं यांनी (२) वषा या काळात पूण केले या घरकुलाची सं या 
(१४१) एवढ  आहे तदनंतर मी कायभार ःवीकार या अव या एक वषात पूण केले या घरकुलांची सं या (५०७) एवढ  आहे.  कामाचे हे ूगती 
अहवाल ूक प यवःथापकाकडून व िनयंतकालीक आढावा बैठक तून मा. आयु ांना ूा  आहेत असे असतांना ह  एवढा मह वाचा अिभलेखीय 
पुरावा नाका न मा. आयु  कोण याह  हेतुने ूेर त होऊन मला दोषारोपीत करत आहेत व िनलंबना सारखी थीत करणार  कायवाह  कर त 
आहेत ? यवर याय वचार होणे अिनवाय आहे ज हा क  ह  सव कामे ूक प यवःथापक, किन  अिभयंता उप अिभयंता या सवाची सामुह क 
जबाबदार  आहे मग िनलंबनाची कायवाह  वनापरवाना ू य  काम सु  करणा-यांना वगळन मा यावरच कशासाठ  ु ?  मा. आयु ांचा हा 
भेदभाव व प पात कदापी समथनीय ठ  शकत नाह  सबब िनलबंन आदेश र  क न मला सेवेत पुन:ःथापीत कर या बाबत सादर वनंती आहे. 
५) महारा  शासन सामा य ूशासन वभाग वभागीय चौकशी िनयम-१९९१ (चौथी आवृ ी) या ूकरण दोन प र. २.१ नुसार केवळ 
समथनीय ठ  शकेल अशा प र ःथतीच िन:सं द ध व िन ववाद पुरा या आधारे ूथम दशनी बडतफ कंवा सेवेतुन काढन टा या सारखी िश ा ू
लाद या यो य बाब अस या िशवाय िनलंबनाचा आदेश देऊ नये असे शासन आदेश आहेत.  मा. उ च यायालयाने देखील डॉ. के.सी. आझाद 
व द हमाचल ूदेश शासन-१९९१ एसएलआर ३२६ ूकरणी दले या िनवाडयात हेच ःप  केले आहे क , िनलंबन कर याची श  ःवे छािधन 
असते ती यो य वचार क न वापरली पाह जे बाहय व दरगामी संबंध असले याु  प र ःथतीत भेदभाव व प पाती बु द ने िनलबंनाचा आदेश 
काढले या नसावा. 
 उपरो  तपशीला या पा भुमीवर ख-या दोषीचे दोष व िनयमबाहय वतन िनदशनास येऊन ह  यांचेवर कोणतीह  कायवाह  न करता 
जी दषणे वा दोष मला लागु देखील होत नाह त यासाठ  जबाबदार ध न करु यात आलेले िनलबंन सवथा अमानवी व अ यायकारक अस याने 
सवाूती समान याया या त वाचा वचार क न मला व मा या कुटंबीयांना अकारण यथीत करणारे िनलंबन र  बातल के यास मी आपला ू
आज म ऋणी राह न. 
 आदरपूवक सादर.                आपला व ासु, 
                   ःवा र त/- 
                        सनुील भाःकरराव देशमुख 

ूशासक य ट पणी 
ौी सुिनल भाःकरराव देशमुख, उपअिभयंता यानंा यु ॄ हपुर  येथील बएसयपुी घरकुल योजने अतंगतची कामाबाबत आयु जांची 

आवँयक असलेली मा यता न घेता िनणय घेणे, डोअर लॉक घरकुलांची कामे वनापरवाना आयु ांची मंजरु  न घेता चालु करणे यामुळे 
मनपाचे  अनािधकृत दािय व िनमाण करणे, मंजरु ची संिचका ःवत: या ःतरावर अनािधकृतपणे ूलं बत ठेवणे, योजनेची मुदतवाढ संपत 
असतांना कामा या ूगती बाबत आयु  / उपआयु  यांना पगती अहवाल सादर न करणे व ूक प बेजबाबदारपणे हाताळणे या गंभीर बाबी 
ल ात घेता यांना महारा  नागर  सेवा (िशःत व अपील) िनयम १९७९ चे कलम (४) पोटकलम (१) अनवये ौी सुनील भाःकरराव देशमुख  
उपअिभयंता यानंा कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-५/१५, द. १४.१२.२०१५ अ वये िनलंबीत कर यात आले आहे िनलंबन 
ूकरणी संबंधीता व द दोषारोप जोडपऽ १ ते ४ सादर करणेसाठ  कायकार  अ भयंता बएसयपुी वभाग मनपा नांदेड यांना कायालयीन पऽ 
बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-५/१२०५४/१५ दनांक १७.१२.२०१५ अ वये कळ व यात आलेले असुन ते अ ाप अूा  आहे. 
 तसेच या ूकरणात चौकशी कर यात येत असुन जे अिधकार /कमचार  यात दोषी आढळतील यांचे व द सु दा कायवाह  ूःता वत 
कर यात येत आहे. 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ५६ मधील तरतदु नुसार चौकशीनंतर शाःती लादतांना बडतफ केले अस यास कंवा 
खाल या पदावर आण यात आले अस यास या शाःती व द अपील करता येते.  असा अिधकार  कंवा कमचार  यां यावर असले या  
 
 
 



 

(१६) 
आरोपाची चौकशी होईपयत या अिधका-यांचे कंवा कमचा-यांचे िनलंबन हे शाःती अस याचे समज यात येणार नाह  िनलंबन आदेशा व द 
अपील कर याची तरतुद नाह  यामुळे संबंधीतांचे िनलंबन र  करता येणार नाह . 
उमेश च हाण  अ पल मंजरु कर यात यावे महारा  महानगरपािलका अिधिनयमानसुार आयु ांनी िनयमानसुार वैधािनक कायवाह  

करावी 
वनय गुरम  अ पलास मा यता दे यात यावी.  

सभापती अ पल मंजरू  कर यात येते. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमानुसार आयु ांनी िनयमानसुार वैधािनक कायवाह  
करावी व हा ठराव याच सभेत 

ठराव बं.२०६       ठराव 

ौी सुनील भाःकरराव देशमुख, उप अिभयंता यांनी िनलंबन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-५/११९२२/१५, द. १४.१२.२०१५ 
र  कर या बाबत केलेले अ पल ह  ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते.  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमानसुार आयु ांनी 
िनयमानसुार वैधािनक कायवाह  करावी असे ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  
वनय गुरम   बाफना पयत लाईट बस व  यासाठ  मी लेखी िनवेदन दलेले असनू याूमाणे लाईट बस व यात यावे. 
उमेश च हाण   मा या ूभागातील वाड या फॅ श  डॉ टर लाईन प रसरात एक बंद पडलेली व हर असून यावर जाळ   

नस यामूळे मलेु पडत आहे आजच एक मुलगा पडला होता यास सुख प बाहेर काढ यात आलेले आहे. तर  या 
व हर ला ल खड  जाळ  बस व यात यावी. 

वनय गुरम   आम या भागात मोठे नाले असनू याह  ना यावर लोखंड  जाळ  बस व यात यावी. 
आयु  ौी अधांरे,का.अिभयंता यांनी स ह क न या या ठकाणी लोखंड  जाळया बस वणे आवँयक आहे या  ठकाणी 

लोखंड  जाळया बस व याचे अदंाजपऽक तयार क न सादर करावे.   
गंगासागर अ नेवार  मा या ूभागात पा याचा ू  आहे.  
आयु  शहरात ब-याच भागात ४-४ हॉ व चालू ठेवनू  न वन व जू या पाईप लाईन दारे पाणी पुरवठा होत अस यामूळे 

काह  नागर काना पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा होत नाह  तर काह  ठकाणी जाःत वेळ पाणी राहन पाणी वाया जात ू
आहे.जाःत वेळ हा व चालू राहणार नाह ,जू या व न वन या दोनह  पाईपला दारे पाणी पुरवठा न करता एकाच 
पाईप लाईन व न पाणी पुरवठा होईल याकडे ौी अधारे, काय अिभयंता यांनी ल  ावे. शहरात ू येक म ह याचे 
पाणी सोड याचे  वेळा पऽक तयार क न ते एमसीएन युज चॅनलवर व  ःथािनक वृ पऽात ूिस द करावे जेणे 
क न नागर कांना याची  मा हती होइल,   

सभापती आज या सभेचे कामकाज शांततेत पार पड याब दल सवाना ध यवाद देवून सभेचे कामकाज सपं यामूळे  आजची 
सभा संप याचे जा हर कर यात येते.  

 
 
 

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

               नांवाशमनपा, नादेंड.                                  ः थायी सिमती, 
                                                                    नांवाशमनपा, नांदेड. 
 


