
         जा.ब./नसका/ःथायी/CR-  ११ /२०१६. 

          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
         दनांकः-  २८.११.२०१६ 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

ःथायी सिमती या सभेची सूचना 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड चे ूकरण -२ मधील िनयम ब. ३ (अ) अ वये मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूिच ड चे ूकरण दोन मधील िनयम ब ३ (अ) (ब) अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा दनांक ३०.११.२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वाजता नांवाशमनपा ःथायी सिमती सभागहृ 
येथे भर व यात येत आहे तर  या सभेस उप ःथत राहावे ह  वनंती.  
 
 
               ःवा र त/-                                               ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
ूित, 
ौी/ौीमती  
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
वषय बं.०१ 
 दनांक १५.५.२०१६, १६.०६.२०१६, २०.०९.२०१६ रोजी ११.३० व १२.३० वाजता व दनांक १५.१०.२०१६ रोजी मागील झाले या 
ःथायी सिमती या सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत. 
वषय बं.०२ 

 कायालयीन आदेश बं. आ व/औभां/९४०७/१६ दनांक १०.१०.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या कःतुरबा 
मातसेृवा कि िशवाजीनगर दवाखाना येथे द. १४.०७.१५ रोजी कै. डॉ. शकंररावजी च हाण यां या जयंती िनिम  -हदयरोग वकासा या दा. 
इसीजी, 2-D Echo,  बी.पी. इ याद  आजारावर तपासणी व औषधी उपचार कर यात आला आहे व तसेच कायालयीन पऽ बं. 
आ व/४४२०/१५ द. ०३.०७.१५ नुसार ूा  अमीम र कम . २,००,०००/- मधनु सदर कायबम राब व यासाठ  झाले या खचे समायोजन 
कर याक रता काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  दे यात आली याची न द घेणे बाबत. 

यावर होणारा खच हा सालसन २०१६-१७ मनपा अदंाजपऽका या औषधी व श यिच क सा उपकरणे या लेखा िशषकातुन कर यात 
यावा. 
वषय बं.०३ 

 कायालयनी आदेश बं. आ व/औभां/१०९९९/१६ दनांक १९.११.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या नागर  
हवताप योजने अतंगत Mullapudi Enterprises Secunderabad यांचे कोटेशन दर ूा  दनांक २५.१०.१६ अ वये आळ  व कटक नाशके औषधी 

Temephos 50% खरेद साठ  लागणार  एकूण र कम पये ८९,२५०/- या खचास महारा  मनपा अिधिनयम कलम ७३ क या अिधन राहन ु
ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते यावर होणारा खच हा सालसन २०१६-१७ या अदंाजपऽका या संबंधीत लेखा िशषकातुन 
कर यात यावा. सदर ल आदेशाची न द घेणे बाबत. 
वषय बं.०४ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरकिलका ह त ूभाग कं. ३६ वसरणी भागात आर.सी.सी. नाली व सी.सी. रःता करणेसाठ  स. 
सदःय यांनी दले या पऽा वये मा. महापौर यांनी ेऽीय कायालय बं. ड या बैठक त दले या आदेशा वये आवँयक बाबींचा समावेश 
क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये २,२०,९२८/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम एन.एन. भालेराव कंऽाटदार नांदेड यांचेकडून 
क न घे यात आले. 
 कामाचीिनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर एन.एन. भालेराव कंऽाटदार नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पय २,२०,९२८/- यास महारा  महानगरिलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण 
५ कलम २ नसुार ःथायी सिमती समोर सादर. 
 



 
 

(२) 
वषय बं.०५ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरकिलका ह त ूभाग कं. १५ िशवाजीनगर भागात करकोळ द ःती कर यासाठ  ु या भागाचे किन  
अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न िशवाजीनगर येथील अतंगत रः यालगत असलेली नाली उघड  असनू सदर 
भागात मा. आमदार व मा. खासदार याचंी िनवासःथापने अस याने रः या या दतफ  असले या ना यांना उतार यवःथीत नस याने नाली ु
द ःती करणे व यावर ःलॅब टाकणे आवँयक होतेु .  सदर कामासाठ  आवँक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार 
पये ९,२१,७००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम पठाण मोईल अहेमद खान कंऽाटदार नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 

 कामाचीिनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी पठाण मोईज अहेमद खान 
कंऽाटदार नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पय ९,२१,७००/- यास महारा  महानगरिलका अिधिनयम 
१९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार ःथायी सिमती समोर सादर. 
वषय बं.०६ 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/क डवाडा/१०४१७/१६ दनांक ०३.११.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
क डवाडा वभागात गोकूळनगर येथे ०१ व िसडको येथे ०१ असे एकूण ०२ क डवाडे आहेत. 
 क डवाडा वभागात अपुरा कमचार  वग अस यामुळे मोकाट जनावरे पकड यासाठ  चार वेळा िन वदा काढ यात आली होती.  
िन वदास ूितसाद िमळालेला नाह  स या नवराऽो सव, दसरा, मोहर व दवाळ  इ याद  अस यामुळे मोकाट जनावरे रः यावर फरत / 
बसत आहेत यामुळे रहदार स अडथळा होत असून याबाबत तबार  ूा  होत आहे. 
 राऽी या वेळ  मोकाट जनावरे पकड यासाठ  दनांक १०.१०.२०१६ ते २४.१०.२९१६ पयत (१५ दवसांसाठ ) सकाळ  १०.०० ते 
सायंकाळ  ६.०० या वेळेत १ टाटा एस खाजगी वाहन व १० कंऽाट  मजरु लावणे आवँयक आहे.  ूादेिशक प रवहन अिधकार  नादेंड यां या 
दरानुसार खाजगी वाहन (साय हर व डझेलसह) टाटा एस ूित दन पये १,०००/- या ूमाणे १५ दवसांचे १५,०००/- व खाजगी मजरु 
लाव यासाठ  शासन प रपऽ बं. संक ण २००१६/ू.ब.२४/न व-२० मुंबई दनांक २२ जानेवार  २०१७ या प रपऽकाम ये नमुद दर ूेितमहा 
पये ११,५००/- या ूमाणे ूित दन ूती मजरु पये ३८४/- ूमाणे एकूण १० मजरुांचे १५ दवसांचे एकूण पये ५७,६००/- व टाटा एस 
चे १५,०००/- असे एकूण ७२,६००/- (अ र  पये बाहा र हजार सहाशे पये) आठवडयाला मजरुांची मजरु  व खाजगी वाहनास देयक 
दे यासाठ  ौी कशोर देरमाळे व र  िलपीक क डवाडा वभाग यां या नावे अमीम पये ७२,६००/- दे यासाठ  महारा  मनपा अिधिनयम 
१९४९ मधील कलम ७३ नुसार ूशास कय व आथ क मा यता सदर ल आदेशा दारे दे यात आली यास ःथायी सिमती या मा यतेःतव 
सादर. 
 सदर ल खच सालसन २०१६-१७ या महानगरपािलका अदंाजपऽकातील संबंधीत लेखािशषकातुन कर यात यावा.  

वषय बं.०७ 

 गणेश वसजन २०१६ िनिम  ूितवषा ूमाणे गोदावर  नद या विध घाटावर वसजन शांततेत व सु यवःथेत पार पाड यासाठ  
जवर कांची आप ी यवःथापन वभागा माफत नेमणुक कर यात येते.  दनांक १५.०९.१६ रोजीचा गणेश वसजन कायबमात 
िशःतब दता, िनटनेटकेपणा ये यासाठ  जवर कांना जवर क नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड अशा आशयाचे व मनपा लोगो 
छापलेले एकूण २६० ट शट (एकूण . ३७,७८५/-) उपल ध करॅन दे यात आलेले होते. 
 तर  उ  ूमाणे गणेश वसजन २०१६ िनिम  जवर कांना ट  शट उपल ध क न दे यासाठ  झाले या खचास काय र 
ूशास कय आथ क मा यता आवँयक अस याने यास मनपा ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं.०८ 

 कायालयनी आदेश बं. आ व/औभां/११०००/१६ दनांक १९.११.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या नागर  
हवताप योजने अतंगत सहसंचालक आरो य सेवा सावजिनक आरो य वभाग महारा  रा य यांचे पऽ दनांक १९.०३.१६ अ वये आळ  व 
कटक नाशके औषधी Cyphenothrin 50% EC खरेद साठ  लागणार  एकूण र कम पये १,१५,०००/- या खचास महारा  मनपा अिधिनयम 
कलम ७३ क या अिधन राहन ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते यावर होणारा खच हा सालसन ु २०१६-१७ या 
अदंाजपऽका या संबंधीत लेखा िशं कातुन कर यात यावा. सदर ल आदेशाची न द घेणे बाबत. 
वषय बं.०९ 

 गोदवर  नद या व वध घाटावर दनांक १५.०९.२०१६ रोजी गणेश वसजन शांततेत पुण झाले पण सदर दवशी दवसभर व 
राऽीसु दा नांदेड शहरात सवऽ पाऊस चालु होता वंणुपूर  धरणाचे कांह  दरवाजे सोड याणे गोदावर  नद या पाऽात वाढ झाली यामुळे 
तराफया दारे मुत  जाःत लांब पा या या ूवाहात सोडता येत न ह या प रणामी वसजना या दसु-या दवशी व पा याचा ूवाह आ ण 
वंणुपूर  धरणाचे दरवाजे बंद झा यानंतर पा याची पातळ  कमी झा यामुळे दो ह  नद या घाटावर गणेश मुत  उघडया पड यामुळे सदर 
मुत ना पु हा पा यात टाक यासाठ  द. १६.०९.१६ रोजी व वध गोदावर  जवर क सेवाभावी संःथा गंगापुऽ जवर क दल महागोदावर  
जवर क दल व सेवाभावी संःथा आ ण गुगापुऽ म छमार सह संःथा या चार जवर क सेवाभावी संःथाचे एकूण १४४ जवर क व १२ 
तराफे (एकूण र कम ६६,०००/- पये) मौ खक आदेशा दारे  



 
 

 

(३) 
 

लाव यात आले होते यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता देणे. उ  ूमाणे जवर क संःथाचे देयक अदा कर यासाठ या 
मा यतेःतव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
वषय बं.१० 

 नांदेड वाघाळा शहर पाणीपुरवठा योजने अतंगत टंचाई काळाम ये काळे र पंप हाउस मधील मतृ पाणीसाठ  जकॅवेल पयत 
आण या क रता ना या दारे नाळे र मेन कॅनॉल ते गोदावर  नद पयत नाला खोदन माु . ज हािधकार  यांनी सुच व याूमाणे सदर ल काम 
तातड चे व आवँक अस यामळेु पोकलेन मशीन दारे मे. साहेल क सश शन �नड ःटल वकस यांचे कडून दनांक ०३.०६.२०१६ ते 
१९.०६.२०१६ पयत एकूण २७२ तास काम क न घे यात आले. 
 सदर ल मेकािनकल दर महारा  शासना या (Water Resources Department) या सालसन २०१४-१५ या ज हा दर सुचीनुसार 
पये १५५९/- ूमाणे एकूण २७२ तास काम क न घे यात आले यावर ल होणार खच पये ४,२४,०४८/- यास काय र ूशास कय व 
आथ क मा यते क रता व मे. साहेल क सश शन � ड ःटल वकस कडून काम क न घेत याची मा यते क रता ूःताव ःथायी सिमती 
समोर मंजरु ःतव सादर तसेच यावर ल होणारा खच पाणी टंचाई अतंगत कर यात आले या तरतुद तुन खच कर यास मा यते क रता 
सादर. 
वषय बं.११ 

 नांदेड शहरात व मराठवाडयात सवऽ दनांक २४ ते २६ स टेबर २०१६ पयत सतत पाऊस झा याने गोदावर  नद ला पुर आलेला 
होता.  व वं णपुूर  धरणाचे व वर या भागातील धरणाचे पाणी सोड याने पाच ते दहा गेट उघडावे लागले यामुळे शहरातील नावघाट, 
वसरणी, शनीमंद र, इ याद  नद या काठावर ल वः याम ये पाणी िशरलेले होते पुरात अडकले या नागर कांना सुर ीत बाहेर काढ यासाठ  
व नद काठावर ल पुलावर व नद जवळ नागर कांना जा यापासुन म जाव कर यासाठ  जवर क लावणे आवँयक होते यामुळे दनांक २४ 
ते २६ स टबर २०१६ या काळात गोदावर  नद या व वध घाटावर व पुलावर ूित दवस ८० जवर क ०५ तराफे ूित जवर क २५०/- 
पये व ूित तराफा २५००/- पये ूमाणे एकूण देयक र कम पये ९७,५००/- गोदावर  जवर क सेवाभावी संःथेचे लाव यात आले 
होते. 
 तर  उ  ूमाणे जवर क संःथांचे देयक अदा कर यासाठ  काय र ूशास कय व आथ क मा यता आवँयक अस याने सदरचा 
ूःताव ःथायी सिमती सभे समोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं.१२ 
 नांदेड वाघाळा शहर मनपा ह त मनपा मु य ूशास कय इमारती मधील मा. वरोधी प  नेता यां या क ा म ये Toilet / 

Bathroom चे काम करणे तसेच इतर इमारती मधील द ःतीचे कामे करणेसाठ  या वभाु गाचे किन  अिभयतंा व उप अिभयंता यांनी ू य  
ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसूची २०१५-१६ नुसार पये ९९,५८४/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर 
काम मे. कृंणा उ रवार नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. कृंणा उ रवार नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच . ९९,५८४/- यास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव 
महारा  मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार ःथायी सिमतीसमोर सादर. 
वषय बं.१३ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या पाणीपुरवठयासाठ  वंणुपूर  जलाशयातुन पाणी उपसा कर यात येतो या वष  टंचाई 
काळात वंणुपूर  ूक पातील जलाशयाची पाणी पातळ  मतृसाठया या खाली गेली होती.  शहरात पाणीपुरवठा करणे अ यंत आवँयक 
अस यामुळे जलशयात उपल ध असलेला पाणी साठा उपयोगात घे यासाठ  नद पाऽात चर मा न काळे र तसेच कोट ितथ पंपींग ःटेशन या 
ठकाणी पोकलेन मशीन २४ तास उपल ध ठेवणे अ यंत आवँयक होते.  यामुळे त कालीन वेळ  मा. ज हािधकार  तथा मा. आयु  
यांनी शहरास पाणी पुरवठयात खंड पडू नये व नाग रकांना उपल ध पाणी यो य र या पुरवठा कर या या सुचना द या हो या.  सदर 
काम ता काळ व यु दपातळ वर कर यासाठ  ितन कंऽाटदारास ॅमण वनीवर वचार केली असता मे. साहेल क सश शन अ ड ःट ल वकस 
नांदेड यांचे दर कमी होते.  यामुळे पोकलेन मशीनचे कंऽाटदार सोहेल क सश शन अ ड ःट ल वकस नांदेड यांना आदेश देऊन कामास 
सु वात केली सदर कंऽाटदाराने Water Resources Department Mechnical Organisation यां या मंजरु दराने हणजेच पये 
१५५९/- ूिततास या दराने काम केले व शहरास पाणीपुरवठा कर यासाठ  प पंग ःटेशनला पाणी कमी पडणार नाह  याची द ता घेतली. 
 कामाची तातड  व िनकष ल ात घेऊन सदर ल कामावर झालेला खच पये ५,४२,१६०/- इतका झालेला आहे सदर ल खचास 
मनपा टंचाई अतंगत सालसन २०१६-१७ या वषातील कर यात आले या तरतुद तुन खच कर यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता 
देणे क रता मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी सिमती या मा यतेःतव सादर. 
 
 



 
(४) 

वषय बं. १४     ूःताव 
 नावाशमनपा ह ीत दा रिय रेषेखालील येणा-या नागर कांना घरकुलासाठ  माग व यात आले या अजाची एकूण सं या कती 
यापैक  कती नागर क पाऽ झाले व अपाऽ कती पाऽ नागर कांना कती नागर कांना घरकुल बांध यात आले यावर एकूण झालेला खच 
कती तसेच पाऽ झाले या नागर कांचे सव ण क न याद  ूिस द केलेली आहे ते बरोबर आहेत काय याची स वःतर मा हतीर सभागहृात 
देवुन यावर िनणय घे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- उमेश च हाण      अनुमोदक :- इशरत फातेमा अ. शमीम  
वषय बं.१५     अ पल वनंती अज           दनांक १८.०८.२०१६ 
ूित, 
मा. सभापती साहेब, 
ःथायी सिमती, 
नावाशमनपा नांदेड 
 

 वषय :-  माझा २९ म हणे ०५ दवसाचा थक त पगार िमळणे बाबत 
 

 वर ल वषय वनंती कर यात येते क  माझा थक त पगार दनांक ०१.०३.२००२ ते ०५.१०.२००३ पयतचा एकूण (१९ म हणे ०५ 
दवस) व दनाकं ०६.१०.२००३ ते १२.०८.२००४ पयतचा एकूण (१० म हणे) असे एकूण २९ म हणे ०५ दवसाची थक त पगार आहे. 
 मा या मुलीचे ल न अस यामळेु मला पैशांची अ यंत गरज आहे. तर  मे. साहेबांनी ःथायी सिमतीने मा या २९ म हणे ०५ 
दवसाचा थक त पगार मंजरु क न िमळवुन दयावा ह नॆ वनतंी. 

ःवा र त/- 
                                                                             ड .एन. बारडकर 
                                                               िलपीक आप ी यवःथापन वभाग मनपा नांदेड 

ूशास कय ट पणी 
 ौी ड .एन. बारडक चौक दार मनपा नांदेड यांचा दनांक ०१.०३.२००२ ते ०५.१०.२००३ पयतचा एकूण १९ म हणे ५ दवस व 
दनांक ०६.१०.२००३ ते १२.०८.२००४ पयतचा एकूण १० म हणे असे एकूण २९ म हणे ०५ दवसाची थक त पगार दे याबाबत चे अ पल 
ूःताव ठेव यात आलेला आहे. 
 

 तथा प कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/आःथा-६/६४८७/२००४ दनांक १३.०८.२००४ अ वये संबंधीत हे अनािधकृतपणे 
गैरहजर राहन दनांक ु ०१.०३.२००२ ते ०५.१०.२००३ पयत वै कय ूमाणपऽासह वै कय कारणाःतव रजा मंजरु करणे बाबत यांनी अज 
सादर के यानुसार वै कय ूमाणपऽात नमुद असले या कारणाःतव ते आजार  हाते काय या बाबत याची वै कय मंडळ शास कय 
वै कय महा व ालय व णालय पाठ व यात आले होते वै कय मंडळाने यांचे पऋ बं◌ृ १०४०४/ दनांक ०९.१२.२००३ अ वये संबधंीतांची 
दनांक ०१.०३.२००२ ते ०५.१०.२००३ या कालावधीची एकूण १९ म हणे ०५ दवस वै कय कारणाःतवची रजा अवैतिनक रजा हणुन मंजुर 
कर यात आलेली आहे व संबंधीतास अनािधकृतपणे गैरहजर राहन रजा उपभोग या या कारणाःतव वभागीय चौकशी या अिधन राहन ु ु
अतंीम संधी देवनु मु य कायालयात चौक दार या पदावर मु य कायालयात सेवेत ज ुहो याची परवानगी देवुन यापुढे उ  ूमाणे गैर 
वतणुक के याचे िनदशनास आ यास िशःतभंग वषयक कायवाह  कर यात येईल अशी ताक द दे यात आलेली होती परंतु ते दनांक 
०६.१०.२००३ ते १२.०८.२००४ पयत एकूण १० म हणे असे एकूण २९ म हणे ०५ दवस अनपु ःथत अस यामळेु संबंधीतांची वेतन अदाई 
झालेली नाह . 
 क रता संबंधीताचंी उ  कालावधीची अवैतिनक रजा व अनुप ःथती अस यामुळे वेतन अदाई करता येणार नाह  ह  बाब ःथायी 
सिमती या िनदशणास आणून ावी. 
 
 

                 ःवा र त/-                                              ःवा र त/- 
            नगरसिचव       सभापाती 
                नावाशमनपा नांदेड                                               ःथायी सिमती 
                                                                             नावाशमनपा नांदेड 

    
 


