
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.  
सोमवार,  द. १५.०२.२०१६  रोजी दपार  ु १२.१५ वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे ूशास कय 

इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भर वण्यात 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, ौी सिुशल खोडवेकर आयु , ौी र ाकर वाघमारे उपआयु , ौी वजयकुमार 
मुंडे, ू.उपआयु , डॉ. मो. आिसफ ू. मु  य वै कय अिधकार , ौी म. साद क मु य लेखािधकार , ौी वसपुते, 
लेखािधकार  जेएनएनयुआरएम व सव े ऽय अिधकार  व वभाग ूमूख याचें ःवागत क न आज या सभे या 
कामकाजास सुरवात करण्यात येते. 

वनय गुरम  िसयािचन म ये हमस यलन झा याने यात  भारताचे १० जवान शह द झाले यांना भावपुण ौ दांजली अपण 
करण्यात यावी.  

संजय मोरे या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे.  
सभापती शह द झाले या जवानाना भावपणू ौ दांजली अपण करण्यात येते.  
ठराव बं.२०७     ठराव    
      देशाचे सर ण कर त असतांना िसयािचन भागात हमस यलन होवून यात १० भारतीय जवान शह द झाले यांना ह  नांवामनपा ःथायी 
सिमतीची सभा भावपूण ौ दांजली व  यां या कुटं बयावर ओढावले या दु :ुखात सहभागी होते.   
वनय गुरम  मागील सभेत आ ह  जे ू  उप ःथत केले होते याची मा हती देण्यात यावी. यवसाय परवाना, सफाई कमचार  

व इतर मा हती देण्यात यावी. 
उमेश च हाण  आमचे असे हणणे आहे क , शहरात जेवढे यापार  यवसाय करतात या सव यवसायीकाचें लहान मोठे, 

म यम, करकोळ अशा ूकारचे वग करण क न या सव यापा-यांना यवसाय परवाना देण्यात यावे.  यांना 
यवसायानुसार परवाना शु  क आकारण्यात यावी. व यांची यवसाय परवाना मुदत सपंलेली आहे याचे 
नुतनीकरणासाठ  शु क आका न यवसाय परवानाचे  नतुनीकरण करण्यात यावे. शहरात हातगाडे,पानपट  असे 
सव लहान मोठे जवळपास २० ते २५  हजार यवसायीक आहेत या सवाना यवसाय परवाना दला तर 
महानगरपािलकेस मोठया ूमाणात उ प न िमळ शकेलू . महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती पाहता 
महानगरपािलकेचे उ प न वाढ वण्यासाठ  आपणास िनयोजन करावे लागणार आहे. गुंठेवार  बंद करण्यात आलेली 
आहे. गुंठेवार या कती संिचका ूलं बत आहेत.  

आयु  गुंठेवार  बंद करण्यात आलेली नाह .गुंठेवार  अतंगत ूा  झाले या सव अजाची व कागदपऽाची तपासणी क नच 
कायवाह  करावी लागते.  

संजय मोरे महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ नुसार आपण िम टग घेतो,महानगरपािलकेला उ प  न  कती िमळते, उ प न 
वाढ साठ  काय करावे लागेल हे आ हाला दाख वण्यार आहे कंवा नाह .  

उमेश च हाण  िनयमानसुार कागदपऽाची तपासणी क न जे पाऽ ठरतात ठरतात यांचे गुठेंवार म ये बांधकामे  िनयिमत 
करावयास पा हजे.ूकरणे लवकर िनकाली काढले तर महानगरपािलकेस उ प न िमळेल.गुठवार या कती संिचका 
ूलं बत आहेत.  महानगरपािलकेचे उ प न वाढ वण्यासाठ  ूशासनाने काय काय िनयोजन केलेले आहे याची 
मा हती देण्यात यावी.  

संजय मोरे  गुंठेवार या ूलं बत संिचका िनकाली काढन उ पू न वाढवा अशी आमची मागणी आहे. 
आयु   सव े ऽय कायालयात गुंठेवार या कती संिचका ूलं बत आहे याची मा हती तसेच उ प न वाढ बाबतची मा हती 

पुढ ल सभेत देण्यात येईल.  
वनय गुरम  यवसाय परवानाची मा हती देण्यात यावी.  
आयु  मुंबई दकानेु  सःंथा व  गुमाःता अिधिनयमा अतंगत शासना या सबंिधत वभागाकडे या यवसायीकानंी 

यवसायाची अिधकृतपणे  न दणी (र जःशेशन) केलेले आहे याना महानगरपािलकेने यवसाय परवाना ावयाचा 
आहे. पान टपर धारक अनािधकृतपणे महानगरपािलकेक या जागेवर नालीवर अितबमण क न पानपट चा यवसाय 
कर त असतील तर यांना, तसेच बक  चौक ते राज बयर बारपयत हा ना फेर वाला झोन आहे आ ण  

 
 



(२) 
या रः यावरच मोठया ूमाणात हातगाडे उभे राहतात यांना अिधकृतपणे यवसाय परवाना कसा देता येईल,  
यवसाय परवानाचे बाबतीत कायदेिशर बाबी तपासुन अहवाल  ए ूल २०१६ पयत ःथायी सिमती समोर सादर 
करण्यात येईल.   

नगरसिचव उपआयु  ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) अतंगत सु  कामांचा द. १४ फेॄुवार  २०१६ अखेरचा अहवाल खालील 
ूमाणे सादर केलेला आहे. 

 वैय क शौचालय बांधकामाची स ा ःथती 
 १) एकूण सव    ५०७३ 
 २) पाऽ लाभाथ     २५८४ 
 ३) अपाऽ लाभाथ     २४८९ 
 ४) कायारंभ आदेश िनगमीत   ४१५ 
 ५) एकूण रेखांकन सं या   २४५ 
 ६) कामास सु वात सं या   १८५ 
 ७) छतापयत पूण झालेले काम   १४२ 
 सहा यक आयु  ेऽीय कायालय बं. अ (तरोडा-सांगवी) यवसाय परवाना बाबतचा अहवाल 

 अ.ब. ःव छता िनर क एकूण यापार  
ूित ाणे 

परवानाधारक 
यापार  

वनापरवानगी 
यापार  ूित ाण 

१ गो वंद थेटे ८७ १८ ६९ 
२ एस.पी. पाशमवाड २०१ १०० १०१ 
३ आनंद गायकवाड ५६० ३७६ १८४ 
 एकूण ८४८ ४९४ ३५४ 

 दनांक ०१.०४.१५ ते फेॄुवार  १६ पयत यवसाय परवाना शु क वसुली र कम पये २,७७,२३०/- 
 ेऽीय कायालय ब िशवाजीनगर/अशोकनगर कअतंगत यवसाय परवा याबाबतची मा हती 

अ.ब. ःव छता िनर क ूभाग बं. एकूण 
दकानांची ु
सं या 

यवसाय परवाना 
काढलेली सं या 

यवसाय परवाना 
न काढलेली 
सं या 

यवसाय परवाना 
वसुल केलेली 
र कम 

१ अतीख अ सार  ३ व १३ ७६ २० ५६ १९२५० 
२ ह .बी. क याणकर ४ व ५ २०५ १०३ १४० १३५७०० 
३ गणेश मुद राज ११◌़व १२ ३६० १४२ २१८ २२१००० 
४ बालाजी देसाई १४ व १५ ३०५ १०५ २०० ११०५०० 
५ वसीम तडवी ९ व १० ७० ०० ७० २१००० 
६ वसीम तडवी १६,१७,१८ २११ ४९ १६४ ५२००० 
७ कशन वाघमारे ६ व ८ ९७ १५ ८२ १७००० 
 एकूण  १०१६ ३७० ६८४ ५०७४५० 

     िसडको कायालयाचा अहवाल अूा  आहे.  
नगरसिचव  े ऽय अिधका-यानी यां या झोन कर ता कायरत सफाई कमचा-यांची मा हती दली ती  वाचनु दाख वण्यात येत 

आहे.  याम ये िसडको झोन कायालयाचा अहवाल अूा  आहे.  
उमेश च हाण  कती सफाई मजरु िनलं बत करण्यात आले याची मा हती नाह  यामूळे िनलं बत सफाई मजरुांची मा हती देण्यात 

यावी व करकोळ कारणामूळे यांना िनलं बत करण्यात आलेले असेल तर यांना माफ क न कामावर घेण्यात  
यावे 

वनय गु म  सव ःथायी सिमती या सदःयांना े ऽय कायालय िनहाय िनलं बत सफाई मजरुाची व मःटरवर न द असले या, 
सफाई मजरुाची  याची पुढ ल सभेत लेखी ःव पात वषय प ऽकेबरोबर देण्यात यावी.   

सभापती  ौी वनय गुरम यांनी सुच व याूमाणे पुढ ल सभेत सफाई मजरुांची मा हती लेखी ःव पात देण्यात यावी.   
वषय बं.१ 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका तफ चाल वण्यात येणार  डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर अ यािसकेत ूवेशा क रता लेखी प र ा घेण्यात 
येणार असुन सदर ल प र ा क रता नाममाऽ पये १००/- पर ा फ ठेवण्यात येत आहे. सद ल ठराव याच सभेत कायम करण्यात येते. 
आयु   यापुव  डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर अ यािसकेत एक व ा याने कती दवस बसून एमपीएससी,युपीएसीचा  अ यास 

करावा याची िलिमट ठर वण्यात आली न हती आता  दोन वषापयतची िलिमट ठर वण्यात आलेली आहे. 
डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर अ यािसकेत फ  १८५ व ाथ  बसण्याची मता असून  ३००-३५० व ा यानी  
अ यािसकेत बसण्यासाठ  वनंती अज सादर केलेले अस यामूळे यातून १८५ व ा याची िनवड कशी करावी  

 



(३) 
असा ू  होता यामूळे लेखी प र ा घेवून िनवड करावी याकर ता व ा याकडून प र ा फस हणून .१००/-
ठेवण्याचा ूःताव देण्यात आलेला आहे. 

संजय मोरे ौीमंत घरचे मलेु प ह यापासून टे वशन लावतात गर ब घरचे मुले आिथक प र ःथती मूळे टे वशन लावू शकत 
नाह . यामूळै या प र केत ौीमंत मुलाचंी गणुव े या आधारे प र ेत पास होतील गर बांची मुले पास होणार 
नाह . गर बाचे मलुासाठ  काय पयाय आहे हे सांगण्यात यावे.  

आयु  शासन िनणयाूमाणे  सामा जक आर णानुसार ूवेश देता येईल याबाबत सभागहृाने िनणय यावा.  

उमेश च हाण  प र ा फस हणून . १००/- घेण्यात यावे. व आयु  साहेबांनी सुच व याूमाणे प र ा घेवून सामा जक 
आर णानुसार व ा याना ूवेश देण्यात  यावा.   

सभापती आयु ांचे ूःतावानुसार नाममाऽ पये .१००/- पर ा फ ठेवण्यास मा यता देण्यात येते.  तसेच शासन 
िनणयानुसार लेखी प र ा घेवून सामा जक आर णानुसार ूवेश देण्यास मा यता देण्यात येते व हा ठराव याच 
सभेत कायम करण्यात येतो.    

ठराव बं.२०८     ठराव    
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका तफ चाल वण्यात येणार  डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर अ यािसकेत ूवेशा क रता लेखी प र ा 

घेण्यात येणार असुन सदर ल प र ा क रता नाममाऽ पये १००/- पर ा फ ठेवण्यास ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता 
देते तसेच  लेखी प र ा घेवून शासन िनणयातील तरतूद नूसार व ा याना  सामा जक आर णाूमाणे अ यािसकेत ूवेश देण्यात यावा असे ह  
नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते संमत करते व हा  ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.  
वषय बं.२ 

 मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ क व ड अ वये न द घेणे बाबत. 
 कायालयीन आदेश बं. पापुजिन/१४६६८/१६ दनांक ९.२.२०१६ अ वये कोट तीथ रॉ वॉटर प प हाऊस असदवन जलशु द करण कि व 
काबरानगर जलशु द करण कि येथील ३५ MLD व ६० MLD युअर वॉटर येथील जनेु व ना द ःत असलेले लोिमटर असे एकूण पांच ठकाणचे ु
लोिमटर िसं दया क शो स पुणे यां या ूितिनधीने पाहणी क न यां याकडून द ःती क न घेण्यात आले ु यास पये ९१,२६०/- खच झालेला 
आहे सदर ल काम आवँयक व मह वाचे अस याने झालेला द ःती या देयकाु स काय र ूशास कय व आथ क मा यता देण्यात आली याची 
न द घेणे बाबत. 
आयु     महानगरपािलका वंणुपूर  जलाशयातील घेत असले या पाण्याचे मोजमाप करण्यासाठ   जे लोिमटर  बस वण्यात 

आले होत ते खराब झा यामूळे शासनाचे पाटबंधारे वभागाकडून अंदाजे सरासर ने महानगरपािलकेस पाण्याचे शु क 
आकारण्यात येत होते .६ कोट चे पाण्याचे देयक दले होते. आता लोिमटर द ःत करण्यात आ यामूळे ु
लोिमटर या रड ंग ूमाणे पाण्याचे शु क आकार या जाईल.  

सभापती न द घण्याचा ूःताव ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते घेते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात 
येतो. 

ठराव बं.२०९     ठराव    
मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ क व ड अ वये  कायालयीन आदेश बं. पापुजिन/१४६६८/१६ दनांक ९.२.२०१६ 

अ वये कोट तीथ रॉ वॉटर प प हाऊस असदवन जलशु द करण कि व काबरानगर जलशु द करण कि येथील ३५ MLD व ६० MLD युअर वॉटर 
येथील जनेु व ना द ःत असलेले लोिमटर असे एकूण पांच ठकाणचे लोिमटर िसं दया क शो स पुणे यां या ूितिनधीने पाु हणी क न 
यां याकडून द ःती क न घेण्यात आले ु यास पये ९१,२६०/- खच झालेला आहे सदर ल काम आवँयक व मह वाचे अस याने झालेला 
द ःती या देयका काय र ूशास कय व आथ क मा यता देण्यात आली याची न द ु ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते व हा 
ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
वषय बं.३ 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/१४०९/१६ दनांक ०९ फेॄुवार  २०१६ अ वये दवाळ  पहाट या सांःकृितक कायबमा 
िनिम  दनांक ११ नो हबर २०१५ रोजी व ानगर येथे सरःवती मंद र या ूांगणात सकाळ  ५.३० वाजता गायनाचा सांःकृतीक कायबम नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड व ःवयंवर ूित ान यांचे संयु  व माने आयोजीत केला होता,   तसेच या आयोजीत कायबमास 
महापािलकेने कलाकारां या मानधना यती र  इतर यवःथेचा आथ क भार महापािलकेने उचलावा, याक रता महापािलकेने पये ५०,०००/- 
ऐवढ  र कम अनुदान हणुन मजंरु करावी असे मा. महापौर नावाशमनपा नांदेड यांचे पऽ बं. ११२२/१५ दनांक १०.११.२०१५ पऽा वये कळ वले 
होते या वये नावाशमनपा सव साधारण सभा ठराव बं. ९४ दनांक ३०.१११.२०१५ अ वये सदर आयोजीत दवाळ  पहाट या गायनाचा 
सांःकृतीक कायबमास नांदेड महापािलकेतफ पये ५०,०००/- पयत खचास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  देण्यात आलेली आहे.  क रता 
सदर आयोजीत कायबमास झालेला खच आथ क अनुदान हणुन पये ५०,०००/- चा धनादेश ौी सुिनल ना. नेरलकर अ य  ःवयंवर ूित ान 
नांदेड यांचे नांवे देण्यासाठ  ूशास कय व आथ क मा यता सदर ल आदेशा दारे देण्यात आली याची न द घेणे बाबत. 
सभापती न द घण्याचा ूःताव ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते घेते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात 

येतो. 
 
 



(४) 
ठराव बं.२१०     ठराव    

कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/१४०९/१६ दनांक ०९ फेॄुवार  २०१६ अ वये दवाळ  पहाट या सांःकृितक कायबमा 
िनिम  दनांक ११ नो हबर २०१५ रोजी व ानगर येथे सरःवती मंद र या ूांगणात सकाळ  ५.३० वाजता गायनाचा सांःकृतीक कायबम नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड व ःवयंवर ूित ान यांचे संयु  व माने आयोजीत केला होता,   तसेच या आयोजीत कायबमास 
महापािलकेने कलाकारां या मानधना यती र  इतर यवःथेचा आथ क भार महापािलकेने उचलावा, याक रता महापािलकेने पये ५०,०००/- 
ऐवढ  र कम अनुदान हणुन मजंरु करावी असे मा. महापौर नावाशमनपा नांदेड यांचे पऽ बं. ११२२/१५ दनांक १०.११.२०१५ पऽा वये कळ वले 
होते या वये नावाशमनपा सव साधारण सभा ठराव बं. ९४ दनांक ३०.१११.२०१५ अ वये सदर आयोजीत दवाळ  पहाट या गायनाचा 
सांःकृतीक कायबमास नांदेड महापािलकेतफ पये ५०,०००/- पयत खचास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  देण्यात आलेली आहे.  क रता 
सदर आयोजीत कायबमास झालेला खच आथ क अनुदान हणुन पये ५०,०००/- चा धनादेश ौी सुिनल ना. नेरलकर अ य  ःवयंवर ूित ान 
नांदेड यांचे नांवे देण्यासाठ  ूशास कय व आथ क मा यता सदर ल आदेशा दारे न द ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते घेते व हा ठराव 
याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
वषय बं.४ 

 नावाशमनपा ह ीत कृषी उ प न बाजार सिमती येथील मोकळया जागेस नाम फलक बोड लावणेसाठ  मालम ा यवःथापक यांचे पऽ 
बं. जवमा/१०७०८/२०१५ दनांक २१.११.२०१५ याच ूमाणे िशवाजीनगर, मा. ज हािधकार  यां या िनवास ःथानासमोर No Parking बोड 
बस वण्यासाठ  वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यानंी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसूची 
२०१५-१६ नुसार . ८४,६००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. एल. अ ड एस क सश शन नांदेड यांचेकडुन क न घेण्यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. एल. अ ड एस. क सश शन 
नांदेड यांचेकडून क न घेण्यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ८४,६००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ  ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत 

कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं.२११     ठराव    

नावाशमनपा ह ीत कृषी उ प न बाजार सिमती येथील मोकळया जागेस नाम फलक बोड लावणेसाठ  मालम ा यवःथापक यांचे पऽ 
बं. जवमा/१०७०८/२०१५ दनांक २१.११.२०१५ याच ूमाणे िशवाजीनगर, मा. ज हािधकार  यां या िनवास ःथानासमोर No Parking बोड 
बस वण्यासाठ  वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यानंी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसूची 
२०१५-१६ नुसार . ८४,६००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. एल. अ ड एस क सश शन नांदेड यांचेकडुन क न घेण्यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. एल. अ ड एस. क सश शन 
नांदेड यांचेकडून क न घेण्यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ८४,६००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजुर  ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
करण्यात येतो. 
वषय बं.५ 

 नावाशमनपा ह ीत झोन A & B मधील ूमुख रः यावर ल  ख डे काँ बटने भ न घेणेसाठ  वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता 
यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नूसार पये ५,२९,६००/- चे अदंाजपऽक तयार 
क न सदर काम मे. कामार कर क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घेण्यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. कामार कर क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घेण्यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ५,२९,६००/- यास यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ  ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
वनय गुरम  कंऽाटदाराकडून रः यातील खडडे बुज वण्याचे कामे करण्यात आली परंतु कंऽाटदाराकडून रःते बुज वण्याची कामे  

चांग या वालीट त व  गुणव ेत   होत नस याचे दसुन आले ,खडयात रॉ मटे रयल टाकण्यात येते याची दबाई 
करण्यात येत नाह . युर ंग करण्यात येत नाह .जे हा काम सु  असते यावेळ  साईटवर महानगरपािलकेचा 
सुपरवायझर उप ःथत नसतो , खडा बुज वणेची  कामे एकदम बोगस होत आहे. दोन चार दवसात पुववत खडे 
पडतात आमची वनंती आहे क  कंऽाटदाराकडून रः यावर ल खडे बुज वण्याची कामे चांगली क न यावीत. 
भा यनगर रःता , नागाजनूा हॉटेल ते अ नासाहेब साठे चौक, गोकुळनगर भागातील रः याची रॉ मटे रयल टाकून 
द ःती करण्यात आली या रः यावर ु ४ दवसात खडे पडलेले आहे.  

सभापती कंऽाटदाराकडून रःता द ःतीची कामे ह  चांग या वालीट त क न यावयास पा हजे दोन दवसात रःते खराब ु
होत असेल तर रःता द ःती क न काय उपयोगु . 

उमेश च हाण  या या रः यातील  खडे बुजा वण्यात आले  या रः यावर खडे पडली असेल तर संबंिधत कंऽाटदारास खडे 
बुज वण्यास सांगावे. या ूःतावास मा यता देण्यात यावी. 

आयु   स.सदःयांनी केले या सचुनांची न द घेवनू याूमाणे कायवाह  करण्यात येइल. या रःता द ःतीचीु  कामे चाल ू
आहेत या ठकाणी किन  अिभयं यानी उप ःथत राहण्यासाठ  आदेिशत करण्यात येईल. 



(५) 
सभापती काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत 

कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं.२१२     ठराव    

नावाशमनपा ह ीत झोन A & B मधील ूमुख रः यावर ल ख डे काँ बटने भ न घेणेसाठ  वभागाचे किन  अिभयतंा व उप अिभयंता 
यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नूसार पये ५,२९,६००/- चे अदंाजपऽक तयार 
क न सदर काम मे. कामार कर क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घेण्यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. कामार कर क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घेण्यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ५,२९,६००/- यास यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु   ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम करण्यात येतो. 
वषय बं.६ 

 नावाशमनपा ह ीत मराठवाडा मु  संमाम दना िनिम  वसावा गाडन येथे न वन झडा उभारणेसाठ  कायालयीन पऽ बं. 
साू व/७५९५/२०१५ द. १०.०९.२०१५ व ेऽीय कायालय यांचे पऽ बं. आःथा/१४९५/२०१५ द. १६.०९.२०१५ नसुार वभागाचे किन  अिभयंता 
व उप अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये ८,८३,१००/- चे 
अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. ौ दा इले श कल इं जिनअर कंपनी नांदेड यांचेकडून क न घेण्यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. ौ दा इले ट क स इं जिनअर 
कंपनी नांदेड यांचेकडून क न घेण्यात आले यासव कामावर झालेला खच पये ८,८३,१००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मजंरु साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत 

कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं.२१३     ठराव    

नावाशमनपा ह ीत मराठवाडा मु  संमाम दना िनिम  वसावा गाडन येथे न वन झडा उभारणेसाठ  कायालयीन पऽ बं. 
साू व/७५९५/२०१५ द. १०.०९.२०१५ व ेऽीय कायालय यांचे पऽ बं. आःथा/१४९५/२०१५ द. १६.०९.२०१५ नसुार वभागाचे किन  अिभयंता 
व उप अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये ८,८३,१००/- चे 
अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. ौ दा इले श कल इं जिनअर कंपनी नांदेड यांचेकडून क न घेण्यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. ौ दा इले ट क स इं जिनअर 
कंपनी नांदेड यांचेकडून क न घेण्यात आले यासव कामावर झालेला खच पये ८,८३,१००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
करण्यात येतो. 
वषय बं.७ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड अतंगत व वध वभागाचे संर ण करण्यासाठ  न दणीकृत संःथा / एज सीकडून 
सुर ार क पुरवठा करणे क रता कायालयीन ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साू व/८०७७/१५ दनांक २२.०९.२०१५ अ वये दैिनक 
पुण्यनगर  व दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽांमधुन दनांक २३.०९.२०१५ रोजी दरपऽक सुचना ूिस द क न ५५ वना श धार  सुर ार क 
पुरवठा करण्याक रता दरपऽक ई-िन वदा माफत माग वण्यात आले होते. 
 उपरो  दरपऽक सुचनेत नमुद अट  व शत ूमाणे एकूण (०४) न दणीकृत संःथा/एज सी यांनी सुर ार क पुरवठा करण्यासाठ  
दरपऽक भरले होते. यानुसार ०४ सुर ार क एज सीचे तां ऽक िलफाफा िनवीदा सिमती समोर दनांक ०७.१०.२०१५ रोजी उघडण्यात आला 
असुन यांनी दाखल केलेले कागदपऽ िन वदा सिमती माफत दनांक २७.१०.२०१५ रोती तपासणी करण्यात आले आहेत या तपासणी अतंी ०४ 
सुर ार क एज सी पाऽ ठर यानसुार दनांक २९.१०.२०१५ रोजी दरपऽक िलफाफा उघडण्यात आलेला आहे. 
 या वये सदर उघडण्यात आले या दरपऽक िलफाफानुसार ०४ सुर ार क िन वदा धारकांपैक  महाराणा ूताप से यु रट  गाड आ ण 
मॅन पॉवर स हसेस, लातुर ह  सुर ार क संःथा / एज सी L-1 ठरली आहे यामुळे सदर एज सीला कायालयीन पऽ बं. 
नावाशमनपा/साू व/११७४०/१५ दनांक १०.१२.२०१५ अ वये दनांक १०.१२.२०१५ रोजी सुर ार कां या उ कृ  दजाची सेवा देण्यासाठ  
हमीबाबत, तसेच दाखल केलेले मानधन दरिन तीःतव वाटाघाट साठ  बोल वण्यात आले होते.  यानुसार महाराणा ूताप से यु रट  गाड आ ण 
मॅन पॉवर स हसेस लातुर या सुर ार क एज सीने दाखल ूती सुर ार क मानधन दर पये ९,७७०/- या दराव न ूती ७०/- पये कमी 
क न ूित सुर ार क मानधन दर सव करां या समावेशासह पये ९,७००/- हे दर मा य केले आहेत व उ कृ  दजाची सेवा पुरवठा 
करण्याबाबत हमी दलेली आहे मा य केलेले दर खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. सुर ार क संःथा / एज सीचे नांव एकूण सुर ार क ूती सुर ार क दर 
१ महाराणा ूताप से यु रट  गाड आ ण मॅन पॉवर स हसेस लातुर ५५ . ९,७००/- 

      उ  नमदु सुर ार क एज सीचे सुर ार क मानधन दर मंजरु करण्यासाठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमतीसमोर िनणयाःतव सादर. 
 
 
 



(६) 
ूशासक य ट पणी 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड अतंगत व वध वभागाचे संर ण करण्यासाठ  न दणीकृत संःथा / एज सीकडून 
सुर ार क पुरवठा करणे क रता कायालयीन ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साू व/८०७७/१५ दनांक २२.०९.२०१५ अ वये दैिनक 
पुण्यनगर  व दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽांमधुन दनांक २३.०९.२०१५ रोजी दरपऽक सुचना ूिस द क न ५५ वना श धार  सुर ार क 
पुरवठा करण्याक रता दरपऽक ई-िन वदा माफत माग वण्यात आले होते. उपरो  दरपऽक सुचनेत नमुद अट  व शत ूमाणे एकूण (०४) 
न दणीकृत संःथा/एज सी यानंी सुर ार क पुरवठा करण्यासाठ  दरपऽक भरले होते. यानुसार ०४ सुर ार क एज सीचे तां ऽक िलफाफा 
िनवीदा सिमती समोर दनांक ०७.१०.२०१५ रोजी उघडण्यात आला असुन यांनी दाखल केलेले कागदपऽ िन वदा सिमती माफत दनांक 
२७.१०.२०१५ रोती तपासणी करण्यात आले आहेत या तपासणी अतंी ०४ सुर ार क एज सी पाऽ ठर यानुसार दनांक २९.१०.२०१५ रोजी 
दरपऽक िलफाफा उघडण्यात आलेला आहे. या वये सदर उघडण्यात आले या दरपऽक िलफाफानुसार ०४ सुर ार क िन वदा धारकांपैक  
महाराणा ूताप से यु रट  गाड आ ण मॅन पॉवर स हसेस, लातरु ह  सुर ार क संःथा / एज सी L-1 ठरली आहे यामुळे सदर एज सीला 
कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/साू व/११७४०/१५ दनांक १०.१२.२०१५ अ वये दनांक १०.१२.२०१५ रोजी सुर ार कां या उ कृ  दजाची सेवा 
देण्यासाठ  हमीबाबत, तसेच दाखल केलेले मानधन दरिन तीःतव वाटाघाट साठ  बोल वण्यात आले होते. यानुसार महाराणा ूताप से यु रट  
गाड आ ण मॅन पॉवर स हसेस लातुर या सुर ार क एज सीने दाखल ूती सुर ार क मानधन दर पये ९,७७०/- या दराव न ूती ७०/- 
पये कमी क न ूित सुर ार क मानधन दर सव करां या समावेशासह पये ९,७००/- हे दर मा य केले आहेत व उ कृ  दजाची सेवा पुरवठा 
करण्याबाबत हमी दलेली आहे मा य केलेले दर खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. सुर ार क संःथा / एज सीचे नांव एकूण सुर ार क ूती सुर ार क दर 
१ महाराणा ूताप से यु रट  गाड आ ण मॅन पॉवर स हसेस लातुर ५५ . ९,७००/- 

 उ  नमुद सुर ार क एज सीचे सुर ार क मानधन दर हे इ-िन वदा माफत ूा  ४ सुर ार क एज सी या मानधन दरांपैक  सवात 
कमी अस यामुळे या सुर ार क एज सीचे मानधन दर मा य करणे यो य राह ल. 
उमेश च हाण  जे सुर ा र क आहेत यांचे पोिलस ःटेशनकडून चांग या वतणकु चे/चा रऽयाचे  ूमाणपऽ घेण्यात आलेले आहे 

काय  
आयु  आपण सुर ा र क दोन ूकारचे सुर ा र क आहे. मॅःको कडून सेवािनवृ  झालेले आम चे जवान हे महापौर व 

आयु  यां या िनवासःथानाकर ता व मु य कायालयाकर ता वना श धार  सुर ा र क हणून घेतो.ूःता वत 
सुर ा र क हे व वध वभागाचे इमारतीचे उ ानाचे संर ण करण्यासाठ  घेत आहोत 

वनय गुरम  हे ५५ सुर ा र क कुठे कुठे वापरणार आहोत याची मा हती देण्यात यावी.रा  पु षां या पतुळयाजवळ सूर ा गाड 
ठेवणे आवँयक आहे 

आयु  महानगरपािलकेने जे उ ान वकिसत केलेल आहे या उ ानाकर ता व इतर वभागासाठ  घेत आहोत.  
संजय मोरे ५५ सुर ा र क कोण कोण या वभागासाठ  धेण्यात येणार आहे याची मा हती देण्यात यावी.तो पयत हा ूःताव 

ूलं बत ठेवण्यात यावा.   
उ ान अिध क डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, छऽपती िशवाजी महाराज पुतळा, महा मा गांधी पुतळा अशा रा ीय महापु षांचे 

पुतळयाचे संर णासाठ  तीन िशफट म ये चतुथौणेीतील कमचार  देण्यात आलेले आहेत.महाराणा ूतापिसंह पुतळा 
संर णाची जबाबदार  संबंिधत शःटने धेतलेली अस यामूळे या ठकाणी कमचार  देण्यात आलेला नाह .   

सभापती ूशासनाने पुढ ल सभेत सुर ार क नेमण्यासाठ  कती िन वदा ूा  झाले व याचें तुलना मक दर कती सोबत 
सादर केलेले कागदपऽ, व ५५ सुर ा र क कोणकोण या वभागासाठ  घेण्यात येणार आहे, इ याद ची स वःतर 
मा हती पुढ ल ःथायी सिमती या सभेत  देण्यात यावी. सदरचा ूशासनाचा ूःताव ह मनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो 

ठराव बं.२१४     ठराव    
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड अतंगत व वध वभागाचे संर ण करण्यासाठ  न दणीकृत संःथा / एज सीकडून 

सुर ार क पुरवठा करणे क रता कायालयीन ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साू व/८०७७/१५ दनांक २२.०९.२०१५ अ वये दैिनक 
पुण्यनगर  व दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽांमधुन दनांक २३.०९.२०१५ रोजी दरपऽक सुचना ूिस द क न ५५ वना श धार  सुर ार क 
पुरवठा करण्याक रता दरपऽक ई-िन वदा माफत माग वण्यात आले होते. 
 उपरो  दरपऽक सुचनेत नमुद अट  व शत ूमाणे एकूण (०४) न दणीकृत संःथा/एज सी यांनी सुर ार क पुरवठा करण्यासाठ  
दरपऽक भरले होते. यानुसार ०४ सुर ार क एज सीचे तां ऽक िलफाफा िनवीदा सिमती समोर दनांक ०७.१०.२०१५ रोजी उघडण्यात आला 
असुन यांनी दाखल केलेले कागदपऽ िन वदा सिमती माफत दनांक २७.१०.२०१५ रोती तपासणी करण्यात आले आहेत या तपासणी अतंी ०४ 
सुर ार क एज सी पाऽ ठर यानसुार दनांक २९.१०.२०१५ रोजी दरपऽक िलफाफा उघडण्यात आलेला आहे. 
 या वये सदर उघडण्यात आले या दरपऽक िलफाफानुसार ०४ सुर ार क िन वदा धारकांपैक  महाराणा ूताप से यु रट  गाड आ ण 
मॅन पॉवर स हसेस, लातुर ह  सुर ार क संःथा / एज सी L-1 ठरली आहे यामुळे सदर एज सीला कायालयीन पऽ बं. 
नावाशमनपा/साू व/११७४०/१५ दनांक १०.१२.२०१५ अ वये दनांक १०.१२.२०१५ रोजी सुर ार कां या उ कृ  दजाची सेवा देण्यासाठ  
हमीबाबत, तसेच दाखल केलेले मानधन दरिन तीःतव वाटाघाट साठ  बोल वण्यात आले होते.  यानुसार महाराणा ूताप से यु रट  गाड  
 



(७) 
आ ण मॅन पॉवर स हसेस लातुर या सुर ार क एज सीने दाखल ूती सुर ार क मानधन दर पये ९,७७०/- या दराव न ूती ७०/- पये 
कमी क न ूित सुर ार क मानधन दर सव करां या समावेशासह पये ९,७००/- हे दर मा य केले आहेत व उ कृ  दजाची सेवा पुरवठा 
करण्याबाबत हमी दलेली आहे मा य केलेले दर खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. सुर ार क संःथा / एज सीचे नांव एकूण सुर ार क ूती सुर ार क दर 
१ महाराणा ूताप से यु रट  गाड आ ण मॅन पॉवर स हसेस लातुर ५५ . ९,७००/- 

      उ  नमुद सुर ार क एज सीचे सुर ार क मानधन दर ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंरु करते व हा ठराव याच सभेत 
कायम करण्यात येतो.  तसेच सुर ार क वतमानपऽात ूिस द के यानंतर कती िन वदे ूा  झाले व यांचे दर व या सोबत सादर केलेले 
कागदपऽांची स वःतर मा हती पुढ ल सभेत देण्यात यावी. 
वषय बं.०८ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अतंगत वनायकनगर सव बं. ७७ येथील नागर  ूाथिमक आरो य किाचे 
बांधकाम करणे. अदंाजपऽक पये ६१,८६,११०/- साठ  ई.टडर सेल दारे (दसु-यांदा) िन वदा सुचना बं. साबां व/११३३६/२०१५ दनांक 
१०.१२.२०१५ अ वये दैिनक सामना  / दैिनक एकमत या वतमानपऽात द. ०५.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता उपरो  
कामासाठ  एकूण ४ (चार) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनाकं ०१.०१.२०१६ रोजी उघडण्यात आ या असता 
याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ गु रामदास क सश शन नांदेड ३% कमी दर 
२ कामार कर क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दराने 
३ ू वण क सश शन नांदेड ९% जाःत दर 
४ ःवान इ ृाःश चर नांदेड ७% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा गु रामदास क श शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा ३% कमी 
दराची आहे. क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अतंगत वनायक नगर सव बं. ७७ येथील नागर  ूाथिमक आरो य 
किाचे बांधकाम करणेसाठ  गु रामदास क सश शन नांदेड याचंी अदंाजपऽक दरापे ा ३% कमी दराची िनवदा मंजुर साठ चा ूःताव ःथायी 
सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला ूःताव मंजरु करण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं.२१५     ठराव    

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अतंगत वनायकनगर सव बं. ७७ येथील नागर  ूाथिमक आरो य किाचे 
बांधकाम करणे. अदंाजपऽक पये ६१,८६,११०/- साठ  ई.टडर सेल दारे (दसु-यांदा) िन वदा सुचना बं. साबां व/११३३६/२०१५ दनांक 
१०.१२.२०१५ अ वये दैिनक सामना  / दैिनक एकमत या वतमानपऽात द. ०५.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता उपरो  
कामासाठ  एकूण ४ (चार) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनाकं ०१.०१.२०१६ रोजी उघडण्यात आ या असता 
याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ गु रामदास क सश शन नांदेड ३% कमी दर 
२ कामार कर क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दराने 
३ ू वण क सश शन नांदेड ९% जाःत दर 
४ ःवान इ ृाःश चर नांदेड ७% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा गु रामदास क श शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा ३% कमी 
दराची आहे. क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अतंगत वनायक नगर सव बं. ७७ येथील नागर  ूाथिमक आरो य 
किाचे बांधकाम करणेसाठ  गु रामदास क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दरापे ा ३% कमी दराची िनवदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
वषय बं.९ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अंतगत ौावःतीनगर येथील दिधची नगर येथील ओपन ःपेस म ये नागर  
ूाथिमक आरो य किाची बांधकाम करणे.  अंदाजपऽक . ६१,८६,११०/- साठ  ई.टडर सेल दारे िन वदा सचुना बं. साबां व/११०९३/२०१५ 
दनांक ०१.१२.२०१५ अ वये दैिनक सामना / दैिनक एकमत या वतमानपऽात द. ०३.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता 
उपरो  कामासाठ  एकूण ३ (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०४.०१.२०१६ रोजी उघडण्यात आ या 
असता याचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ ःवान इ ृाःश चर नांदेड ७% जाःत दर 
२ गु रामदास क सश शन नांदेड १५% जाःत दर 
३ िशवाजी इंगळे कंऽाटदार नांदेड १७% जाःत दर 



(८) 
 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा ७% जाःत 
दराची आहे.  कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी करण्यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता 
संबधंीतांनी लेखी पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरावर करण्याची समंती दली आहे. 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अंतगत ौावःतीनगर येथील दिधची नगर येथील ओपन ःपेस म ये नागर  
ूाथिमक आरो य किाची बांधकाम करणेसाठ  ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची वाटाघाट  अतंी अदंाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु साठ चा 
ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला ूःताव मंजरु करण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं.२१६     ठराव    
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अंतगत ौावःतीनगर येथील दिधची नगर येथील ओपन ःपेस म ये नागर  
ूाथिमक आरो य किाची बांधकाम करणे.  अंदाजपऽक . ६१,८६,११०/- साठ  ई.टडर सेल दारे िन वदा सचुना बं. साबां व/११०९३/२०१५ 
दनांक ०१.१२.२०१५ अ वये दैिनक सामना / दैिनक एकमत या वतमानपऽात द. ०३.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता 
उपरो  कामासाठ  एकूण ३ (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०४.०१.२०१६ रोजी उघडण्यात आ या 
असता याचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ ःवान इ ृाःश चर नांदेड ७% जाःत दर 
२ गु रामदास क सश शन नांदेड १५% जाःत दर 
३ िशवाजी इंगळे कंऽाटदार नांदेड १७% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा ७% जाःत 
दराची आहे.  कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी करण्यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता 
संबंधीतांनी लेखी पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरावर करण्याची समंती दली आहे. 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अंतगत ौावःतीनगर येथील दिधची नगर येथील ओपन ःपेस म ये नागर  
ूाथिमक आरो य किाची बांधकाम करणेसाठ  ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची वाटाघाट  अतंी अंदाजपऽक य दराची िन वदा ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
वषय बं.१० 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अतंगत कौठा सव बं. १० येथील ओपन ःपेस म ये नागर  ूाथिमक आरो य 
किाची बांधकाम करणे.  अंदाजपऽक . ६१,८६,११०/- साठ  ई.टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/५०५३/२०१५ दनांक १५.०७.२०१५ 
अ वये दैिनक द यमराठ   / दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वतमानपऽात द. १६.०७.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता उपरो  
कामासाठ  एकूण ३ (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०४.१२.२०१५ रोजी उघडण्यात आ या असता 
याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ ू वण कं सश शन नांदेड १२% जाःत  
२ िशवाजी इंगळे कंऽाटदार नांदेड १३% जाःत  
३ ःवान इ ृाःश चर नांदेड १६.५% जाःत  

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ू वण कं श शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा १२% जाःत दराची 
आहे.कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी करण्यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबंधीतांनी लेखी 
पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरावर करण्याची समंती दली आहे. 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अतंगत कौठा सव बं. १० येथील ओपन ःपेस म ये नागर  ूाथिमक 
आरो य किाची बांधकाम करणेसाठ  ू वण क सश शन नांदेड यांची वाटाघाट  अतंी अदंाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी 
सिमती समोर सादर. 
सभापती  ूशासनाने सादर केलेला ूःताव मंजरु करण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं.२१७     ठराव    

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अतंगत कौठा सव बं. १० येथील ओपन ःपेस म ये नागर  ूाथिमक आरो य 
किाची बांधकाम करणे.  अंदाजपऽक . ६१,८६,११०/- साठ  ई.टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/५०५३/२०१५ दनांक १५.०७.२०१५ 
अ वये दैिनक द यमराठ   / दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वतमानपऽात द. १६.०७.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता उपरो  
कामासाठ  एकूण ३ (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०४.१२.२०१५ रोजी उघडण्यात आ या असता 
याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ ू वण कं सश शन नांदेड १२% जाःत  
२ िशवाजी इंगळे कंऽाटदार नांदेड १३% जाःत  



(९) 
३ ःवान इ ृाःश चर नांदेड १६.५% जाःत  

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ू वण कं श शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा १२% जाःत दराची 
आहे.कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी करण्यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबंधीतांनी लेखी 
पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरावर करण्याची समंती दली आहे. 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अतंगत कौठा सव बं. १० येथील ओपन ःपेस म ये नागर  ूाथिमक 
आरो य किाची बांधकाम करणेसाठ  ू वण क सश शन नांदेड यांची वाटाघाट  अतंी अदंाजपऽक य दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
वषय बं.११ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत दलीत वःती सुधार योजना अतंगत राजनगर, नागसेननगर, भागात सातोरे यांचे घर ते 
ए.के. संभाजी मगंल कायालया पयत खड करणासह सी.सी. रोड व ए.के. संभाजी मंगल कायालय ते नागसेननगर पाट  पयत आर.सी.सी. नालीचे 
बांधकाम करणे अदंाजपऽक पये ६१,४७,१००/- साठ  ई.टडर सेल दारे (दसु-यांदा) िन वदा सुचना बं. साबां व/११७३०/२०१५ दनांक 
१०.१२.२०१५ अ वये दैिनक लोकपऽ  / दैिनक पुण्यनगर  या वतमानपऽात द. ११.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता 
उपरो  कामासाठ  एकूण ३ (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०१.०१.२०१६ रोजी उघडण्यात आ या 
असता याचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ िशवाजी इंगळे कंऽाटदार नांदेड ५% जाःत दर 
२ पृ वी क सश शन नांदेड ३% जाःत दर 
३ िनखीला क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दराने 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा िनखीला क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य दराची आहे.. 
 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत राजनगर, नागसेननगर, भागात सातोरे यांचे घर ते ए.के. संभाजी मंगल कायालया 
पयत खड करणासह सी.सी. रोड व ए.के. संभाजी मंगल कायालय ते नागसेननगर पाट  पयत आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम करणेसाठ  िनखीला 
क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िनवदा मंजुर साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला ूःताव मंजरु करण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं.२१८     ठराव    
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत दलीत वःती सुधार योजना अतंगत राजनगर, नागसेननगर, भागात सातोरे यांचे घर ते 
ए.के. संभाजी मगंल कायालया पयत खड करणासह सी.सी. रोड व ए.के. संभाजी मंगल कायालय ते नागसेननगर पाट  पयत आर.सी.सी. नालीचे 
बांधकाम करणे अदंाजपऽक पये ६१,४७,१००/- साठ  ई.टडर सेल दारे (दसु-यांदा) िन वदा सुचना बं. साबां व/११७३०/२०१५ दनांक 
१०.१२.२०१५ अ वये दैिनक लोकपऽ  / दैिनक पुण्यनगर  या वतमानपऽात द. ११.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता 
उपरो  कामासाठ  एकूण ३ (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०१.०१.२०१६ रोजी उघडण्यात आ या 
असता याचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ िशवाजी इंगळे कंऽाटदार नांदेड ५% जाःत दर 
२ पृ वी क सश शन नांदेड ३% जाःत दर 
३ िनखीला क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दराने 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा िनखीला क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य दराची आहे.. 
 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत राजनगर, नागसेननगर, भागात सातोरे यांचे घर ते ए.के. संभाजी मंगल कायालया 
पयत खड करणासह सी.सी. रोड व ए.के. संभाजी मंगल कायालय ते नागसेननगर पाट  पयत आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम करणेसाठ  िनखीला 
क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम 
करण्यात येतो. 
वषय बं.१२ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. १७ म ये गायकवाड यांचे घर ते शाताबाई 
पाट ल यांचे घरा पयत खड करणासह सी.सी. रोड व आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम करणे अदंाजपऽक पये ५२,२८,०९५/- साठ  ई.टडर सेल 
दारे (दसु-यांदा) िन वदा सुचना बं. साबां व/११७३०/२०१५ दनांक १०.१२.२०१५ अ वये दैिनक लोकपऽ  / दैिनक पुण्यनगर  या वतमानपऽात 
द. ११.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय 
सिमती समोर दनांक ०१.०१.२०१६ रोजी उघडण्यात आ या असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ िशवाजी इंगळे कंऽाटदार नांदेड ५% जाःत दर 
२ पृ वी क सश शन नांदेड ३% जाःत दर 
३ िनखीला क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दराने 

 



(१०) 
 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा िनखीला क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य दराची आहे.. 
 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. १७ म ये गायकवाड यांचे घर ते शांताबाई पाट ल यांचे घरा पयत 
खड करणासह सी.सी. रोड व आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम करणेसाठ  िनखीला क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िनवदा मंजरु साठ चा 
ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला ूःताव मंजरु  करण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं.२१९     ठराव    
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. १७ म ये गायकवाड यांचे घर ते शाताबाई 
पाट ल यांचे घरा पयत खड करणासह सी.सी. रोड व आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम करणे अदंाजपऽक पये ५२,२८,०९५/- साठ  ई.टडर सेल 
दारे (दसु-यांदा) िन वदा सुचना बं. साबां व/११७३०/२०१५ दनांक १०.१२.२०१५ अ वये दैिनक लोकपऽ  / दैिनक पुण्यनगर  या वतमानपऽात 
द. ११.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय 
सिमती समोर दनांक ०१.०१.२०१६ रोजी उघडण्यात आ या असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ िशवाजी इंगळे कंऽाटदार नांदेड ५% जाःत दर 
२ पृ वी क सश शन नांदेड ३% जाःत दर 
३ िनखीला क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दराने 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा िनखीला क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य दराची आहे.. 
 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. १७ म ये गायकवाड यांचे घर ते शांताबाई पाट ल यांचे घरा पयत 
खड करणासह सी.सी. रोड व आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम करणेसाठ  िनखीला क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िनवदा ह मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
वषय बं.१३ 

 नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत जनता कॉलनी भागात संःकृतीक सभागहृ व पे हर लॉकचे बांधकाम 
करणेसाठ  पये ३५,००,०००/- साठ  ई-टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/११७२९/२०१५ दनांक १०.१२.२०१५ अ वये दैिनक ौिमक 
एकजटु / सांज दै. नांदेड सांज या वतमानपऽात दनांक ११.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ 
िन वदा ूा  झाले ूा  िन वदा ऽीसदःयी सिमती समोर दनाकं २१.०१.२०१६ रोजी उघडण्यात आले असता यांचा तलुना मक त ा खालील 
ूमाणे आहे 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ आर.एम.ह दे पाट ल क सश शन नांदेड १०% जाःत दर 
२ शारदा क सश शन अ ड काप रेशन ूा.िल. नांदेड १५% जाःत दर 
३ बी.जी. भाःकरे क सश शन नांदेड २०% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा आर.एम. हे िे पाट ल क सश शन यांची असून ती अदंाजपऽक दरापे ा १०% 

जाःत दरची आहे. कंऽाटदाराने ॅरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी करण्यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता 
संबंधीतांनी लेखी पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरावर करण्याची समंती दली आहे. 
 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत जनता कॉलनी भागात संःकृतीक सभागहृ व पे हर लॉकचे बांधकाम करणेसाठ  
आर.एम. हे िे क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजुर ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला ूःताव मंजरु करण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं.२२०     ठराव    
 नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत जनता कॉलनी भागात संःकृतीक सभागहृ व पे हर लॉकचे बांधकाम 
करणेसाठ  पये ३५,००,०००/- साठ  ई-टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/११७२९/२०१५ दनांक १०.१२.२०१५ अ वये दैिनक ौिमक 
एकजटु / सांज दै. नांदेड सांज या वतमानपऽात दनांक ११.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ 
िन वदा ूा  झाले ूा  िन वदा ऽीसदःयी सिमती समोर दनाकं २१.०१.२०१६ रोजी उघडण्यात आले असता यांचा तलुना मक त ा खालील 
ूमाणे आहे 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ आर.एम.ह दे पाट ल क सश शन नांदेड १०% जाःत दर 
२ शारदा क सश शन अ ड काप रेशन ूा.िल. नांदेड १५% जाःत दर 
३ बी.जी. भाःकरे क सश शन नांदेड २०% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा आर.एम. हे िे पाट ल क सश शन यांची असून ती अदंाजपऽक दरापे ा १०% 

जाःत दरची आहे. कंऽाटदाराने ॅरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी करण्यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता 
संबंधीतांनी लेखी पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरावर करण्याची समंती दली आहे. 
 
 



(११) 
 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत जनता कॉलनी भागात संःकृतीक सभागहृ व पे हर लॉकचे बांधकाम करणेसाठ  
आर.एम. हे िे क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच 
सभेत कायम करण्यात येतो. 
वषय बं.१४ 

 नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ह ीत ूभाग बं. १३ म ये नंद माम सोसायट  भागातंगत रःते करणे 
(सखोजीनगर ते अं बका करणा, रे वेशक ते िशवाजी इंगोले यांचे घरासमोर नानाकसर प लीकशाळे पयत रःता करणेसाठ  पये १,००,००,०००/- 
साठ  ई-टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/१७९७२/२०१६ दनांक १०.१२.२०१५ अ वये दैिनक द यमराठ  या वतमानपऽात दनांक 
०७.०१.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ िन वदा ूा  झाले ूा  िन वदा ऽीसदःयी सिमती समोर 
दनांक ३०.०१.२०१६ रोजी उघडण्यात आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ िशवाजी नामदेवराव इंगळे कंऽाटदार नांदेड अंदाजपऽक दराने 
२ ू वण क सश शन नांदेड ३% जाःत दर 
३ ौी साई क सश शन नांदेड ५% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा िशवाजी नामदेवराव इंगळे कंऽाटदार नांदेड यांची असून ती अदंाजपऽक दराची 
आहे. क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. १३ म ये नंद माम सोसायट  भागातंगत रःते करणे (सखोजीनगर ते अं बका 
करणा, रे वेशक ते िशवाजी इंगोले यां या घरासमोर नानाकसर प लीकशाळे पयत रःता करणे साठ  िशवाजी नामदेवराव इंगळे कंऽाटदार नांदेड 
यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
वनय गुरम  मा या ूभागात  बौ द वहार असून या बौ द वहारात वेळोवेळ  या समाजाचे कायबम होत अस यामूळे बु द  

वहारास जाण्यासाठ  रःताचे काम जाण्यासाठ  दिलत वःती सुधार योजने अतंगत रः याचे कामासाठ  .१० 
ल ाची मा यता देण्यात आली होती परंतु सदर ल काम र द करण्यात आलेले आहे माझी वनंती आहे क , बु द 
वहाराला जाणा-या रः याचे कामासाठ  मा यता देण्यात यावी.  

फा ख हसेनु   दिलत वःती सधुार योजने अतंगत मा या ूभागात व वध कामाना जवळपास . ७० लाखा या कामाना मा यता 
देण्यात आली होती यापैक  ३०-३५ लाखाची कामे र द करण्यात आलेली आहे इतर ूभागात दिलत वःती सुधार 
योजेने अतंगत एक एक कोट ची कामे करण्यासाठ  मा यता देण्यात येत अस यामूळे .माझा याूःतावास वरोध 
आहे.  

आयु  या लॉक म ये ५० ट केपे ा अिधक अनुसुिचत जातीचे नागर क राहतात व यास समाज क याण वभागाने 
ूमा णत केलेले आहे अशा वःतीत नागर  दिलत वःती सुधार योजने अतंगत वकासाची कामे करता येतात, 
नागर  दिलत वःती सुधार योजने अतंगत जी १०२ कामे मंजरु करण्यात आली होती याम ये काह  भागात दिलत 
वःतीच नस यामूळे अशा भागातील २३ कामे र द करण्यात आलेली आहे.पुव  नगरपािलका अ ःत वात असताना 
नगरपािलका अिधिनयम  १९६५ नुसार गिल छ वःती जा हर करण्याचा अिधकार नगरपािलकेस होता  आता 
महानगरपािलका अ ःत वात आ यामूळे शासन िनणयानूसार  महानगरपािलका ूशासनाने दिलत वःतीचा   लाक 
िनहाय स ह क न  दिलत वःती िन त करावयाची असून या दिलत वःतीत नागर  दिलत वःती सुधारण योजने 
अतंगत कोणती वकासाची कामे यावयाची हे ठर वण्याचे अिधकार महासभेस आहेत. उ च यायालयाने २९ 
स टबर २००९ नंतर महानगरपािलके या शासना या जागेवर अितबमण क न मं दर, मःजीद, चच, वहाराचे 
बांधकाम करण्यात आलेले असेल तर असे धाम क ःथळावर ल बांधकाम पाडण्यात यावेत अशाूकारचे िनदश 
दलेले आहेत.शासन िनणयानुसार या वःतीत ५० ट केपे ा अिधक अनुसुिचत जातीचे नागर क राहत असतील 
यांनाच नागर  दिलत वःती सधुार योजने अतंगत नागर  सेवा परुवावया या आहेत. धाम क ःथळास जाणा-या 
रः याचा या योजनेत समावेश करता येत नाह . 

उमेशिसंह च हाण  ौी फा ख हसेन यांचा वरोध नोदवून ूःतावास मा यता देण्यात यावीु .    

सभापती ौी फा ख हसेनु  यांचा वरोध न दवून आयु ांचा ूःताव मंजरु करण्यात येतो व हा ठराव याच सभेत  कायम 
करण्यात येतो. 

ठराव बं.२२१     ठराव    
नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ह ीत ूभाग बं. १३ म ये नंद माम सोसायट  भागातंगत रःते करणे 

(सखोजीनगर ते अं बका करणा, रे वेशक ते िशवाजी इंगोले यांचे घरासमोर नानाकसर प लीकशाळे पयत रःता करणेसाठ  पये १,००,००,०००/- 
साठ  ई-टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/१७९७२/२०१६ दनांक १०.१२.२०१५ अ वये दैिनक द यमराठ  या वतमानपऽात दनांक 
०७.०१.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ िन वदा ूा  झाले ूा  िन वदा ऽीसदःयी सिमती समोर 
दनांक ३०.०१.२०१६ रोजी उघडण्यात आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ िशवाजी नामदेवराव इंगळे कंऽाटदार नांदेड अंदाजपऽक दराने 



(१२) 
२ ू वण क सश शन नांदेड ३% जाःत दर 
३ ौी साई क सश शन नांदेड ५% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा िशवाजी नामदेवराव इंगळे कंऽाटदार नांदेड यांची असून ती अंदाजपऽक 
दराची आहे. क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. १३ म ये नंद माम सोसायट  भागातंगत रःते करणे (सखोजीनगर ते 
अं बका करणा, रे वेशक ते िशवाजी इंगोले यां या घरासमोर नानाकसर प लीकशाळे पयत रःता करणे साठ  िशवाजी नामदेवराव इंगळे कंऽाटदार 
नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची ह  नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा बहमताने देतेु , ौी फा ख हसेन यांचा वरोध न द वण्यात ु येतो.  व हा 
ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
वषय बं.१५ 

 नावाशमनपा ह ीत न वन कौठा हाडा कॉलनी भागात व वध ठकाणी िसमटचे रःते तयार करणेसाठ  अदंाजपऽक पये 
५२,३३,७००/- साठ  ई-टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/१२३८९/२०१५ दनांक २३.१२.२०१५ अ वये दैिनक ूजावाणी / दैिनक तहेलका 
टाई स या वतमानपऽा◌ात दनाकं २४.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ िन वदा ूा  झा या 
ूा  िन वदा ऽीसदःयी सिमती समोर दनांक ११.०१.२०१६ रोजी उघडण्यात आ या असता याचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ िशवाजी इंगळे कंऽाटदार नांदेड ८.६५% जाःत दर 
२ मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड ४.१% जाःत दर 
३ ू वण क सश शन नांदेड ९.१% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा ४.१% 

जाःत दराची आहे.  कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी करण्यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता 
संबंधीतांनी लेखी पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरापेखा ४.१% जाःत दराऐवजी अदंाजपऽक दरावर करण्याची समंती दली आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत न वन कौठा हाडा कॉलनी भागात व वध ठकाणी िसमट रःते तयार करणेसाठ  मे. ःवान इ ृाःश चर 
नांदेड यांची वाटाघाट  अतंी अदंाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
उमेशिसंह  च हाण न वन कौठा हाडा कॉलनी भागात व वध ठकाणी िसमटचे रःते तयार करणेसाठ  हाडा कडून पैसे आलेले आहे 

काय हाडा कडून पैसे आलेले असतील तरच हाडा कॉलनीत िसमेटचे रःते करण्यात यावे. महानगरपािलका 
िनधीतून एकह  पया खच करण्यात येवू नये या अट वर मा यता देण्यात यावी. ८ कोट चा िनधी येईल आ ण १० 
कोट ची कामे करण्यात येतील असे करण्यात येवू नये.    

सभापती ूशासनाने सादर केलेला ूःताव मंजरु करण्यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं.२२२     ठराव    

नावाशमनपा ह ीत न वन कौठा हाडा कॉलनी भागात व वध ठकाणी िसमटचे रःते तयार करणेसाठ  अदंाजपऽक पये 
५२,३३,७००/- साठ  ई-टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/१२३८९/२०१५ दनांक २३.१२.२०१५ अ वये दैिनक ूजावाणी / दैिनक तहेलका 
टाई स या वतमानपऽा◌ात दनाकं २४.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द करण्यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ िन वदा ूा  झा या 
ूा  िन वदा ऽीसदःयी सिमती समोर दनांक ११.०१.२०१६ रोजी उघडण्यात आ या असता याचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ िशवाजी इंगळे कंऽाटदार नांदेड ८.६५% जाःत दर 
२ मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड ४.१% जाःत दर 
३ ू वण क सश शन नांदेड ९.१% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा ४.१% 

जाःत दराची आहे.  कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी करण्यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता 
संबंधीतांनी लेखी पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरापेखा ४.१% जाःत दराऐवजी अदंाजपऽक दरावर करण्याची समंती दली आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत न वन कौठा हाडा कॉलनी भागात व वध ठकाणी िसमट रःते तयार करणेसाठ  मे. ःवान इ ृाःश चर 
नांदेड यांची वाटाघाट  अतंी अदंाजपऽक य दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम 
करण्यात येतो. 
वषय बं.१६ 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ ेका-ब/२६२४/१६ दनांक ११.०२.२०१६ अ वये दनांक १७ स टबर २०१५ रोजी मराठवाडा मु  
संमाम दना िनिम  सकाळ  ८.४५ वाजता माता गुजर जी वसावा उ ानातील ःमतृीःतंभास मानवदंना व पुंपचब अपण करण्याचा कायबम व 
सकाळ  ०९.०० वाजता वजारोहणाचा कायबम करण्यात आलेला असून यानुषंगाने आवँयकती यवःथा करणेसाठ  पावसाचे दवस अस यामुळे 
वॉटरूुफ मंडप, फायबर चेअर, बॅरागेट ंग, िमन मॅट, टेबल इ याद  सा ह य ौी सहयोग सेवा, जनुा म ढा नांदेड यां याकडून भाडयाने घेण्यात 
आले होते. 
 
 
 
 



 

(१३) 
 ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे बल बं. ७८८ दनांक १७.०९.२०१५ नुसार उ  ूमाणे आवँयकती यवःथा करणेकामी एकूण 
पये १,०८,८१३/- चे देयक सादर केलेले आहे सदरचे देयक ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यां या नावे अदाई करण्याक रता काय ा 
ूशास कय व आथ क मा यता देण्यात आली सदरचा आदेश ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला काय र ूशास कय व आथ क मा यताचा ूःताव ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 

सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
ठराव बं.२२३     ठराव    

कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ ेका-ब/२६२४/१६ दनांक ११.०२.२०१६ अ वये दनांक १७ स टबर २०१५ रोजी मराठवाडा मु  
संमाम दना िनिम  सकाळ  ८.४५ वाजता माता गुजर जी वसावा उ ानातील ःमतृीःतंभास मानवदंना व पुंपचब अपण करण्याचा कायबम व 
सकाळ  ०९.०० वाजता वजारोहणाचा कायबम करण्यात आलेला असून यानुषंगाने आवँयकती यवःथा करणेसाठ  पावसाचे दवस अस यामुळे 
वॉटरूुफ मंडप, फायबर चेअर, बॅरागेट ंग, िमन मॅट, टेबल इ याद  सा ह य ौी सहयोग सेवा, जनुा म ढा नांदेड यां याकडून भाडयाने घेण्यात 
आले होते. 
 ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे बल बं. ७८८ दनांक १७.०९.२०१५ नुसार उ  ूमाणे आवँयकती यवःथा करणेकामी एकूण 
पये १,०८,८१३/- चे देयक सादर केलेले आहे सदरचे देयक ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यां या नावे अदाई करण्याक रता काय ा 
ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
वषय बं.१७       ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके उ प न वाढ वसाठ  कांह ना कांह  ूय  चालु आहे परंतु मनपाकेचे उ प न वाढत नाह  या 
क रता डॉ. लेन म ये जतके बांधकाम झालेले आहे ते कती चटई ेऽा या बरोबर आहे व कती जाःत आहे वाढ व चटई ेऽाची बांधकामची 
र कम वसुल के यास मनपाकेचे उ प न वाढ वण्यासाठ  चचा क न िनणय घेणे. 
सुचक :-  सौ. पुंपाताई राजेश शमा                    अनुमोदक :- उमेशिसंह अशोकिसंह च हाण 

उमेशिसंह च हाण   हाडिशप अतंगत शु क वसुल क न बांधकामे िनयिमत करण्यात ् यावे असा ूःताव देण्यात आलेला आहे.    
पुंपाताई शमा  डॉ टर लाईन भागात जाःतीचा एफएसआय वाप न व मंजरु नकाशा वरोधात इमारतीचे बांधकाम करण्यात  

आलेले अस यामूळे या सव इमारती या मालम ा धारकांना  नोट सा देवून हाडिशप ूिमयम अतंगत वकास 
शु क वसुल करण्यात यावे जेणे क न महानगरपािलके या उ प नात वाढ होईल असा माझा ूःताव आहे. 

आयु  उदाहरण हणून सौ.शमा मॅडमना  वचारणा करतो क  आप या कंवा आप या पती या नावावर असले या  
घराचा एफएसआय कती आहे. 

वनय गुरम  म हला सदःया आहे याना एफएसआयची  काय मा हती आहे.  

संजय मोरे  यांनी ूःताव दला व यांचेच घराची मा हती वचारण्यात येत आहे.  
आयु  आयु ांना चचत भाग घेण्याचा अिधकार आहे कंवा नाह  ूःतावाचे  सुचक सौ.शमा मॅडम अस यामूळे यांना  

ूःतावा या अनुषंगाने  वचारणा करण्यात आली,  

उमेश च हाण  हाडिशप अतंगत शु क वसुल क न जाःतीचे करण्यात आलेले बांधकाम िनयिमत करता येते कंवा नाह    
आयु  मला सौ.पुंपाताईनी जो मु दा उप ःथत केला याचा खुलासा करावयाचा होता, या नागर कां या नांवावर जागा 

आहे या फलोअर जागेवर बांधकामासाठ  १ एफएसआय िमळतो.डॉ टर लाईन म ये या नागर कानी इमारतीचे 
बांधकाम कर त असतांना १ एफएसआय पे ा जाःतीचे बांधकाम केले कंवा कसे हे आपणास कसे िस द करता 
येइल. सौ.पुंपाताईने या सदभात ूशासनास पऽ दले होते  याचे स वःतर उ र यांना देण्यात आलेले आहे. 
आपण कती बांधकाम केले हे वचारणा या अिधकार इतरांना नाह  तसाच आपणासह  इतरानी कती बांधकाम 
केले हेह  आपणा वचारण्याचा अिधकार नाह . राईट ऑफ इनफमशन या क ेत  सु दा ह  बाब येत 
नाह .मालम ाधारकांनी मंजरु एफएसआय पे ा जाःतीचे बांधकाम केले असेल तर यांनी िनयमाूमाणे 
महानगरपिलकेकडे अज सादर केला तर वकास िनयंऽण िनयमावलीूमाणे िनयमानुसार वकास शु क आकारणी 
क न बांधकाम िनयमीत करता येवू शकते. हाडिशप ूिमयम शु क भ न यांचे जाःतीचे बांधकाम िनयिमत 
करता येते. 

वनय गुरम  कोणताह  मालम ाधारक ःवत:हन माझे मंजरु एफएसआय पे ा ू जाःतीचे बांधकाम झाले हणून जाःतीचे 
बांधकाम िनयिमत करण्यासाठ  अज सादर कर त नाह . यामूळे या नागर कानी आपले जाःतीचे बांधकाम केलेले 
आहे यांना नोट सा देवून हाडिशप ूिमयम अतंगत वकास शु क भरण्या या  नोट सा देण्यात  या यात नसता 
यांचे जाःतीचे  बांधकाम पाडण्यात यावे. याअगोदर या आयु ांनी मंजरु एफएसआय पे ा  जाःतीचे झालेले 
बांधकाम तोडलेले आहे. फ ट डॉ टर लाईनम ये मंजरु एफएसआय पे ा जाःतीचे बांधकाम केलेले आहे असे नाह   
संपुण शहरात असे ूकार झालेले आहे.  

सभापती  सौ. शमा मॅडम यांनी उ प न वाढ या ीकोनातून जो ूःताव मांडलेला आहे तो अितषय  चांगला ूःताव आहे. 
संपुण शहरातील या मालम ाधारकांनी मंजरु एफएसआय पे ा जाःतीचे बांधकाम केलेले आहे यांना  

 
 



 

(१४) 
नोट सा देण्यात या यात यांचेकडून  वकास शु क भ न घेवनू यांचे जाःतीचे बाधंकाम िनयिमत करण्यात यावे. 
यामूळे महानगरपािलकेचे उ प न वाढेल.   

संजय मोरे महानगरपािलकेचे उ प न वाढ वण्या या उ देशानेच हा ूःताव माडंलेला आहे.  
उमेशिसंह च हाण  मंजरु एफएसआयपे ा जाःतीचे बांधकाम करणा-या मालम ाधारकांना आपले जाःतीचे बांधकाम िनयिमत 

करणासाठ   वशेष अभय योजना लागू करण्यात यावी  

आयु   नगररचनाकार यांनी एमआर टपी ऍ ट मधील कोण या कलमानुसार अभय योजना लागू करण्याची तरतूद आहे 
याचा खुलासा करावा. 

नगररचनाकार एमआर टपी ऍ ट म ये मंजरु एफएसआय पे ा जाःतीचे बांधकामा करणा-या मालम ाधारकांना जाःतीचे बांधकाम 
िनयिमत करण्यासाठ  अभय योजनेची तरतूद नाह . नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूा  झाले या 
सव बांधकाम परवानगी तसेच हाडिशप साठ चे ूःताव मंजरु सधुार त वकास िनयऽंण िनयमावली ूमाणे तपासणी 
क न ूकरणात वकास शु क आकारणी क न मंजरु करण्यात येत आहे. यानुसार ूःतावात नमुद केले नुसार 
नगररचना वभागातील अिभलेख हा संिचका नं/टोकन नं/िमळकत धारकाचे संपणू नांव या प दतीने असून डॉ. 
लेन .प रसरातील झालेले बांधकामाचे कती चटई ेऽा या बरोबर आहे व कती जाःत आहे याचा ःवतंऽ अिभलेखा 
उपल ध नाह  यामुळे तशी मा हती देता येणार नाह  तथा प या प रसरातील मालम ाधारकांकडून हाडिशप अतंगत 
नगररचना वभागात ूःताव ूा  झा यास वकास िनयऽंण िनयमावलीूमाणे ूःतावाची छाननी क न पर पूण 
अचूक ूःतावात िनयमानसुार वकास शु क आकारणी क न बांधकाम िनयमीत करता येवू शकतील. 

उमेशिसंह च हाण  संबंिधत मालम ाधारक ःवत:हन ू आपले मंजरु एफएसआय पे ा जाःतीचे केलेले  बांधकाम िनयिमत करणेसाठ  
अज देत नसेल तर यांनी जाःतीचे केलेले बांधकाम महानगरपािलकेस तोडता येते कंवा नाह  याचा खुलासा 
करावा.  

आयु  संबंिधत मालम ाधारकांनी मंजरु एफएसआयपे ा जाःतीचे बांधकाम केलेले असेल आ ण तो  लप वत असेल तर 
हा याचा तसेच यांना इमातीचा आराखडा काढन देणारा वाःतूशा ाचा गु हा आहेू .  तसेच महानगरपािलकेचा 
इमारत िन र कानी अनािधकृत बांधकामाचा पंचनामा क न पुढ ल कायवाह  केली नसेल तर इमारत िनर क ह  
दोषी ठरतो, यां या व द  एमआर टपी ऍ ट नुसार कायवाह  करता येते. अशा कारणामूळे यापुव  मनपा 
पॅनलवर ल परवानाधारक वाःतूशा ाचे परवाने र द केलेले आहे.  

वनय गुरम  संबंिधत मालम ाधारकानी जाःतीचे बांधकाम तोडले नाह तर ते तोडण्याची कायवाह  महानगरपािलकेने करावयास 
पा हजे.जाःतीचे केलेले बांधकाम तोडण्याचे अिधकार महानगरपािलकेस आहे कंवा नाह .   

आयु  शहरातील या मालम ाधारकांनी मंजरु एफएसआय पे ा जाःतीचे बांधकाम केले कंवा वनापरवानगीने बांधकाम 
कर त आहेत आहे, अशा मालम ाधारकाची नावािनशी लेखी तबार केली तर चौकशी क न एमआर टपी ऍ ट नुसार 
संबंिधता व द िनयमानसुार  कायवाह  करण्यात येइल. नावािनशी लेखी तबार करण्यात यावी.  

वनय गुरम  बोरबन फॅ श  भागात डॉ.ज धळे यांनी ५ मजली इमारतीचे बांधकाम केलेले आहे. महानगरपािलका ह द त ५ 
मजली इमारतीस परवानगी देता येते काय  

आयु  अ यास क न ूःताव ःथायी सिमती समोर ठेवण्यात यावा. 
संजय मोरे  महानगरपािलकेचे उ प न वाढवावे असे सदःयांचे हणणे आहे. मंजरु एफएसआय पे ा जाःतीचे बांधकाम झालेले 

असेल तर संबंिधताकडून हाडिशप ूिमयुक शु क वसुल क न यांचे बांधकाम िनयिमत करता येते काय 
महानगरपािलकेचे उ प न कसे वाढेल याबाबत आमचे समाधान न करता आम याच घराची मा हती वचारण्यात 
येत आहे. 

 सभापती  मा हती हावी या उ देशाने वचारणा करण्यात आली यात काह  गैर नाह . फ  डॉ टर लाईनम येच बेकायदेिशर 
बांधकाम झालेली आहे असे नाह  संपुण शहरात अशाूकारची बांधकामे झालेली नाह .अशा सवा व द कायवाह  
हावयास पा हज.े  

उमेशिसंह च हाण यापुव या आयु ांनी अनािधकृतपणे बांधकाम करण्यात आले या इमारती पाडले या आहेत. 
वनय गुरम  मोठे ब डर अनािधकृतपणे कसेह  बांधकाम कर त आहे पाक ग कर ता जागा ठे वत नस याने सव वाहने 

रः यावरच पाक ग कर त आहे याचे व द कोणतीह  कायवाह  करण्यात येत नाह . लहान लहान बाधंकाम 
धारकांना माऽ इमारत िन र क ऽास देत आहे. मोठया ब डसवर कायवाह  करण्यात यावी. अशी आमची मागणी 
आहे.  

आयु  स.सदःयांची भावना ल ात घेवनू अनािधकृत बांधकामधारका व द कायवाह  करण्यात येत आहे. नगरसिचवानी 
महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद नूसार ःथायी सिमतीचे अिधकार व कत य काय आहे  कोणते ूःताव 
मांडता येतात कोणते ूःताव मांडता येत नाह  यासव  कायदेिशर बाबीचा अ यास क नच  ूःताव ःथायी सिमती 
ठेवावे.  

 



 
(१५) 
 

सभापती  स.सदःयां या भावना ल ात घेवून नांवामनपा ह द त जी बांधकामे  वाढ व चटई ेऽाची झालेली आहेत 
यांचेकडून वाढ व चटई ेऽाची बांधकामची र कम वसुल क न  महानगरपािलकेचे उ प न वाढ वण्यात यावे   

ठराव बं.२२४     ठराव    
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके उ प न वाढ वसाठ  कांह ना कांह  ूय  चालु आहे परंतु मनपाकेचे उ प न वाढत नाह  या 

क रता नांदेड वाघाळा शहर महागननपािलका ह द त जी बांधकामे  वाढ व चटई ेऽाची झालेली आहेत यांचेकडून वाढ व चटई ेऽाची 
बांधकामची र कम वसुल क न  महानगरपािलकेचे उ प न वाढ वण्यात यावे असे ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते संमत करते. 

वशेष बाब हणुन आय यावेळ  घेण्यात आलेले ताड चे वषय 
 

सहा यक आयु  बांधकाम ूशासना माफत आम या वभागातील िन वदा मजंरु चे (१) वशेष अनुदान योजने अतंगत जनेु कौठा गांव ते २०० 
फुट रजा व नालीचे बांधकाम करणे अदंाजपऽक . ३,००,००,०००/- (२) नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती 
सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. २० म ये िभमघाट येथे बु द वहार प रसराचे सुशोिभकरण करणेसाठ  पये 
५०,००,०००/- (३) नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती सधुार योजना अतंगत ह ीत ूभाग बं. २ म ये 
पोण मानगर भागात िसमट रःता करणे १. हनुमार मं दर ते मीनी कंुज, २. मारकवाड ते व ठली िनवास, 
३.भदगरे, ४. व ठल िनवास ते कोकाटे, ५. सोनावने ते िभसे, ६. वाघमारे ते रा शमारे, ७. वठोरे ते झाडेकर, ८. 
जगदंबा करणा ते ज धळे ९. राठोड ते मसके, १०. सोनवने लोहगांवकर ते भदगरे.  ११. बी.आर. मारकवाड ते 
माधव गोडबोले, १२.सोनवने ते मेन रोड, १३.रा शमारे ते िभसे पयत) पये ४०,००,०००/- (४) ह ीत दलीत 
वःती सुधार योजना अतंगत ह ीत जयिभमनगर भागात सी.सी. रः याचे व आर.सी.सी. नाली बांधकाम करणे 
(बौ द वहार ते नाला ते सी.सी. रोड ते भालेराव ते कदम ते शेळके ते जभिभमनगर पयत रःता व नाली करणे) 
पये ३०,००,०००/- असे चार िन वदा मंजरु करण्यासाठ  तातड चे वषय असुन यास मंजरु  देण्यात यावी 

उमेश च हाण सहा यक आयु  बांधकाम यांनी उ लेख केले या चार वषया मधुन एका वषयावर चचा क न िनणय घेणे 
आवँयक वाटते यानुसार आज आम या समोर नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ेऽात ूाथिमक सोईसु वधा 
वकास कामासाठ  वशेष अनुदान योजने अतंगत जनेु कौठा गावं ते २०० फुट रःता व नाली बांधकाम करणे.  या 
कामा या िन वदा मंजरु चा ूःताव मा यतेसाठ  आलेला आहे   

माझी अशीह  मा हती आहे क , सदर रः याचे बांधकाम के यास या रः यामुळे बाधीत  होणा-या कांह  
मालम ाधारकांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वरोधात नांदेड यायालयात धाव घेतलेली आहे 
याअनुषंगाने स. यायालयाने िस ह ल सुट बं. ८५९/२०१२ अ वये यां या खाजगी मालम े या जागेत 
िनयमानसुार `` कायदेशीर ू बया अवलंब यािशवाय ``  रःता करण्यास मनाई हकूम केलेला आहेु  अशी माझी मा हती 
आहे. या बाबत ूशासनाचे हणणे काय आहे याची मा हती देण्यात यावी. 

संजय मोरे हा रःता या जागेतनु होणार आहे या जागेचे भुसंपादन झालेले आहे काय ?    कायदेशीर ू बया अवलंबवुन 
िनयमानसुार भुसपंादन झालेले नाह  अशी माझी मा हती आहे.   यामुळे पुढे चालुन या रः यामुळे बाधीत होणा-
या एखादया खाजगी मालम ा धारकांने हे ूकरण स. यायालयास ने यास यायालयाचा अवमान होवु शकतो. 

सभापती स.सदःयाने उप ःथत केले या भसुंपादना या मु ाबाबत भुसंपादन वभागाने खलुासा करावा.  
वशेष कायासन अिध भुसंपादन  या रः या या कामाकर ता आवँयक असे भुसंपादन झालेले नाह . 
आ नेवार स. सदःयांनी जे मु े पुढे आणले आहे याव न जर िन वदा मंजरु के यानंतर ूशासना माफत काम सु  

के यानंतर कांह  आडचण आ यास रः याचे कामह  खंड त होवू शकतो.  तसेच कामाचे आदेश देवून रः याचे 
काम थांब वले हणुन कंऽाटदार महानगरपािलके या वरोधात नुकसान भरपाईचा दावा क  शकतो.  अशा वेळ  तो 
भुदड सु दा मनपाके या आथ क प रःथीतीस परवडणारा नाह .   

उमेश च हाण हा रःता पूण खाजगी मालम े मधनु जाणारा आहे अशी मा हती िमळाली यामुळे या खाजगी जागेतुन रःता 
करायचा अस यास ूथमत: कायदेशीर ू बया क न हणजे भुसंपादन क न रः याची िसट  सव कायालया माफत 
मोजणी-आखणी क न याम ये संपाद त होणा-या जागेचे ेऽ मालम ा धारकास कळ वणे आवँयक आहे. 

इशरत फातेमा अ.शमीम  सदर भागाचा वकास आराखडा मंजरु नस यामळेु मालम ाधारकांना महानगरपािलके माफत ट ड आर देता येणार 
नाह  आ ण जर पुण जागा सपंाद त करावयाचे अस यास महानगरपािलकेस न वन भुसंपादान कायदयानुसार 
रेड रेकनर या द पट कोटयावधीचीु  र कम ावी लागणार आहे.  जे क , महानगरपािलके या आज या आथ क 
प र ःथतीस परवडणारे नाह .  नगररचना वभागाने याचा खुलासा करावा. 

 
 
 
 
 



 
(१६) 

सभापती अ यंत मह वाचा मु ा उप ःथत झालेला आहे. नगररचना वभागाने ड पीआर बाबत व ट ड आर बाबत मा हती 
ावी 

उपअिभयंता नर व   या भागाचा वकास आराखडा स ःथतीत मंजरुनाह  यामुळे TDR देता येणार नाह . 
संजय मोरे शासनाने केवळ वकास कामासाठ  ३.०० कोट  र कम उपल ध क न दलेले आहे परंतु भुसंपादाना क रताचा िनधी 

उपल ध क न दलेला नाह  हणजेच भुसंपादानाचा पुण खच महानगरपािलके वर बोजा पडणार असून स ा 
महापािलकेची आथ क प रःथती फार खराब आहे. भुसंपादानाची ू बया पार न पाडता िन वदा ू बया अतंीम केली 
आहे काय ? 

सभापती बांधकाम वभागने भुसंपादनाची िनधी ूा  झाली काय याचा खुलासा करावा 
सहा यक आयु  बांधकाम होय,  या ठकाणचे भुसंपादन झालेले नाह  तसेच भुसंपादना क रता िनधी ूा  झालेला नाह . 
उमेश च हाण वकास कामासाठ  एखादा रःता कंवा खाजगी जागा महापािलकेस आवँयक अस यास ती सपंाद त करण्यासाठ  

अगोदर सव साधारण सभेची मजंरु  घेणे बंधनकारक आहे.  परंतु सदर ठकाणी अजनुह  संपादनासाठ  सवसाधारण 
सभेचा ठराव, िनयमानसुार जागेवरची मोजणी - आखणी यापैक  एकह  बाब कायदेशीर ू बयेचा अवलंब क न 
मंजरु क न घेण्यात आलेली नाह .  अशा प र ःथतीत सदरची िन वदा ःथायी सिमती समोर मा यतेक रता ठेवणे 
अथवा मंजरु करणे यो य होणार नाह .   

संजय मोरे सवसाधारण सभेची मंजरु  न घेता िन वदा मंजरु चा ूःताव आलेला आहे हा महासभेचा अवमान आहे. तसेच 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण-२ (५)२ म ये जो ू य पणे कंवा अू य पणे भारता या 
ूदेशातील कोण याह  भागातील कोण याह  यायालयात कंवा कोण याह  यायािधकरणापुढे ूलंबीत असलेला 
कोणताह  वाद कंवा कायवाह  यासंबंधी कंवा यां याशी सबंंधीत असेल असा कोणताह  ू  यायू व  असेल तर 
यावर सभागहृात चचा करता येत नाह  कंवा भांय करता येत नाह  अशी तरतुद आहे.  सदर िनधी मंजरु होवून 
बराच कालावधी झालेला आहे.  ूशासनाला हे काम आवँयक वाटले तर  सु दा भुसंपादना क रता िनधीची तरतुद, 
तांऽीक बाबींची पुतता क रता बराच वेळ लागू शकतो.  यामुळे सदर कामाची ूशास कय मा यता र  क न  या 
कामा ऐवजी शहरातील इतर आवँयक अशा कामाचा ूःताव  वभागीय आयु  कायालयाकडे शासनाचा मजंुर 
िनधी परत जाणार नाह  याची द ता घेवनु व हत मुदतीत पाठ वण्यात यावा. 

उमेश च हाण सव स. सदःयां या चचा व न असे िस द होते क  सदर ल रः या या बाबतीतील यायलयीन ूकरण, 
भुसंपादनाची ू बया इ याद  ूकरणाचा वचार करता सदरचा ूःताव र  क न या िनधीतनु शहरातील इतर 
ठकाणी वकास कामे करण्यासाठ चा ूःताव वह त मुदतीत वभागीय आयु  औरंगाबाद यां या ूशास कय 
मा यतेसाठ  पाठ वण्यात यावा. 

इशरत फातेमा अ.शमीम ौी उमेश च हाण यांनी जे ूःताव मांडला याचे माझे अनुमोदन आहे. 
सभापती वर ल नमुद कामा या बाबती म ये सभागहृात जी चचा झाली याव न असे दसुन येते क , भ वंयाम ये या 

ूकरणाबाबत यायालयीन वाद िनमाण झा यास ःथायी सिमतीची कुठ याह  ूकारची जबाबदार  राहणार नाह . 
तसेच सदर ल कामाक रता भुसपंादन करणे आवँयक होते आ ण भुसंपादनक रता सवसाधारण सभेची मंजरु  
अ यावँयक होती सदरची बाब ूशासनाने पुण केलेली दसुन येत नाह  आ ण स या भुसंपादनाची ू बया  माच-
2016 पयत पुण होणे श य नाह .  यामुळे ूशासनाचा कायदयाशी वसंगत असलेला ूःताव र  करण्यात येतो. 
याऐवजी या िनधीतुन शहरातील इतर आवँयक अशा कामांचा ूःताव व हत मुदतीत मा. वभागीय आयु  
औरंगाबाद यां या ूशास कय मा यतेसाठ  पाठ वण्यास मंजरु  देण्यात येते. व हा ठराव याच सभेत कायम 
करण्यात येतो तसेच उवर त तीन वषय पुढ ल ःथायी सिमती या सभेत िनणयाःतव ठेवण्यात येतील. 

ठराव बं. २२५     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ेऽात ूाथिमक सोयी सु वधां या वकास कामासाठ  वशेष अनुदान योजने अतंगत जनेु कौठा 
गांव ते २०० फुट रजा व नालीचे बांधकाम करणे अदंाजपऽक . ३,००,००,०००/- साठ ची िन वदा मंजुर करण्यासाठ चा ूःताव ःथायी सिमती 
समोर सादर करण्यात आला होता. 
 परंतु सदर ल रःता हा पूण खाजगी मालम े मधनु जाणारा आहे असे अदंाजपऽका सोबत जोडले या नकाशाव न दसुन येत असनू या 
खाजगी जागेतुन रःता करावयाचा अस यास ूथमत: कायदेशीर ू बया अवलंबवुन हणजे भुसंपादन क न िनयमानसुार सदर ल रः याची 
आखणी – मोजणी यो य अशा शास कय यंऽणे माफत क न याम ये संपाद त होणा-या जागेचे ेऽ व या ेऽाचा मालम ा धारक समोर येणे 
गरजेचे असुन आजरोजी उ  नमुद भागाचा वकास आराखडा मंजरु नाह .   यामुळे मालम ाधारकांना मनपा ट ड आर देवु शकणार नाह  आ ण 
जर पुण जागा संपाद त करावयाचे अस यास महानगरपािलकेस न वन भसुंपादान कायदयानुसार रेड रेकनर या द पट कोटयावधीची र कम ावी ु
लागणार आहे.  जे क , महानगरपािलके या आज या आथ क प र ःथतीस परवडणारे नाह .   

 शासनाने केवळ वकास कामासाठ  ३.०० कोट  र कम उपल ध क न दलेले आहे परंतु भुसंपादाना क रताचा िनधी उपल ध क न 
दलेला नाह  हणजेच भुसंपादानाचा पुण खच मनपावर बोजा पडणार आहे.  जे क  महापािलके या आथ क हता या वरोधात आहे. 

 



 

(१७) 
 

 वकास कामासाठ  एखादा रःता कंवा खाजगी जागा महापािलकेस आवँयक अस यास ती संपाद त करण्यासाठ  ूथमत: सव साधारण 
सभेची मंजरु  घेणे आवँयक असते.  परंतु सदर ठकाणी अजनुह  संपादनासाठ  मनपा सभेचा ठराव, िनयमानसुार जागेवरची मोजणी - आखणी 
यापकै  एकह  बाब कायदेशीर ू बयेचा अवलंब क न मंजरु क न घेण्यात आलेली नाह .  तसेच भुसंपादना क रता सवसाधारण सभेची मंजरु  न 
घेता िन वदा मजंरु करणे हणजे सवसाधारण सभेचा अवमान होत आहे.   

 सदर िनधी मंजरु होवून बराच कालावधी झालेला आहे.  ूशासनाला हे काम आवँयक वाटले तर  सु दा भुसपंादना क रता िनधीची 
तरतुद, तांऽीक बाबींची पुतता क रता बराच कालावधी लागू शकतो.  यामुळे उ  नमुद कामा या िन वदा मजंरु चा ूःताव ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते र  करतेए.  याऐवजी या िनधीतुन शहरातील इतर आवँयक अशा कामांचा ूःताव व हत मुदतीत मा. वभागीय 
आयु  औरंगाबाद यां या ूशास कय मा यतेसाठ  पाठ वण्यास पाठ वण्यास मा यता देण्यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो.   

सभापती    आज या सभेचे कामकाज सपं यामूळे आजची ःथायी सिमतीची सभा संप याचे जा हर करण्यात येते ध यवाद. 
 

 
 

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


