
         जा.ब./नसका/ःथायी/CR-  03 /२०१७. 

                 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
         दनांकः-   20.05.2017 

 
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 22.05.2017 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांवाशमनपा ःथायी सिमती सभागहृ येथे भरिव 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.01 
 दनांक १४.०२.२०१७ रोजी मागील झाले या ःथायी सिमती या सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत. 
िवषय बं.02 
 िनिवदा मंजरु  आदेश बं. मनपा/पापुवजिन/३३७/२०१७ द. ०७.०४.२०१७ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत झोन बं. 
B/2 ूभाग बं. १२ सैलानी नगर भागात सेनेज लाईन टाकणे क रता ( . १०,००,०००/-) िनिवदा मगिव यात आ या असता ितस-यांदा दोन िनिवदा 
ूा  झा या िनिवदा या दरा या तुलना मक त यानुसार सोहेल क सश शन अ ड ःट ल वकस नांदेड यांची िनिवदा सवात कमी दराची असून ती 
अदंाजपऽक दराूमाणे आहे.  

 क रता सोहेल क सश शन अ ड ःट ल वकस नांदेड यांची उ  कामासाठ  अदंाजपऽ कय दराची िनिवदा महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे अनूसुची ड ूकरण ५ (२) (२) अ वये मंजरु कर यात आली याची न द घेणे बाबत. 
िवषय बं.03 
 िनिवदा मंजरु  आदेश बं. मनपा/पापुवजिन/३३८/२०१७ द. ०७.०४.२०१७ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत भागातील 
११ के. ह . लाईन STP Scheme आसना नद वर िवधुत कने शन जोडणे क रता ( . ५,९८,०००/-) िनिवदा मगिव यात आ या असता एकूण ितन 
िनिवदा ूा  झा या िनिवदा या दरा या तुलना मक त यानुसार ौ दा इले श क स इं जिनअर ंग कंपनी नांदेड यांची िनिवदा सवात कमी दराची 
असून ती अदंाजपऽक दराूमाणे आहे.  

 क रता ौ दा इले श क स इं जिनअर ंग कंपनी नांदेड यांची उ  कामासाठ  अदंाजपऽ कय दराची िनिवदा महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे अनूसुची ड ूकरण ५ (२) (२) अ वये मंजरु कर यात आली याची न द घेणे बाबत. 
िवषय बं.04 
 कायालयीन आदेश बं. मनपा/पापु/१०८५/१७ द. २४.०४.२०१७ अ वये नावाशमनपा ह ीत झोन बं. ३ क अतंगत जलिनःसारण 
यवःथा सुरळ त करणेसाठ  उप अिभयंता पापु यांनी अहवालासह सादर केलेला अदंाजपऽक द. २३.०३.१७ नुसार अदंाजपऽक . २५,००,०००/- 
(अ र  पये पंचेवीस ल ) यास मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ (क) (ड) अ वये ूा  अिधकारानुसार ूशास कय व आथ क मा यता 
ूदान कर यात आली याची न द घेणे बाबत. 
िवषय बं.05 
 कायालयीन आदेश बं. मनपा/पापु/८६४/१७ द. १९.०४.२०१७ अ वये नावाशमनपा ह ीत झोन बं. २ ब अतंगत िविवध ूभागात मल 
वाह नीस बॉस कने शन करणेसाठ  उप अिभयंता पापु यांनी अहवालासह सादर केलेला अदंाजपऽक द. ०९.०३.१७ नुसार अदंाजपऽक . 
२४,९९,७००/- (अ र  पये पंचेवीस ल ) यास मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ (क) (ड) अ वये ूा  अिधकारानुसार ूशास कय व 
आथ क मा यता ूदान कर यात आली याची न द घेणे बाबत. 
 

 



 

(2) 

िवषय बं.06 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका जलशु द करण किावर पाणी पुरवठा शु द करणा क रता PAC (Poly Aluminium Cloride) पावडर 
पुरवठा करणे या कामाक रता वतमानपऽातुन व ऑनलाईन प दतीने ई-िनिवदा मागिव यात आ या असता 3rd Call चे वेळ  एकूण दोन िनिवदा 
ूा  झा या दो ह  िनिवदाधारक पाऽ होते यापैक  सवात कमी दराची िनिवदा मे. एस. ह .एस. केिमकल काप रेशन पूणे यांची असून ती पये 
३१,६००/- ूित मे. टन दराची आहे सदर ल दर जाःत अस यामुळे िनिवदा सिमतीचे िनदशा ूमाणे सदर ल कंऽाटदारास िनिवदा दर कमी 
करणेसाठ  पाचारण कर यात आले असता सदर कंऽाटदाराने दर कमी क न वाटघाट  अतंी . ३१,१५०/- ूित मे. टन दराने महारा  जीवन 
ूािधकरण दरसुची सालसन २०१५-१५ नुसार मालाचा पुरवठा कर याची लेखी समतंी दलेली आहे.  याूमाणे एकूण १२८.०० मे.टन प रमाणासाठ  
पये ३९,८७,२००/- ईतका खच अपे ीत आहे सदर ल मालाचा पुरवठा मनपाचे वेळोवेळ  मागणीनुसार व मानकानुसार पुरवठा संबंधीत 
कंऽाटदाराला करावा लागेल. 
 क रता मे. एस. ह .एस. केिमकल काप रेशन पुणे यांचे पये ३११५०/- ूित मे.टन या दराने १२८.०० मे. टन साठ  लागणारा खच पये 
३९,८७,२००/- (अ र  पये एकोनचाळ स ल  स यांशी हजार दोनशे फ ) या खचास ूशास कय व आथ क मा यता तसेच या िनिवदा मंजरु  
करणेःतव ूःताव ये या ःथायी सिमती सभे समोर मंजरु ःतव सादर. 
िवषय बं.07 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका काय ेऽा अतंगत नावघाट पुलावर अ ःत वात असलेली राय जगं मेन पाणी पुरवठयाची पाईप लाईन 
द. २६.०९.२०१६ रोजी जागो जागी जाईटस मधनु िनखळन गेलीू .  सदर ल जलवा हणी दारे असदवन जलशु द करण किातुन क ला व चौफाळा 
जलकंुभांना पाणी उपल ध होते.  सदर समःयामळेु दो ह  जलकंुभा या िनगड त जु या शहराला होणारा पाणी पुरवठा बंद पडला.  मा. आयु  
नावाशमनपा नांदेड यांनी ू य  ःथ◌ंळ पाहाणी या वेळेस तीमःत जलवा हणीची ता काळ द ःती क न् ु  घेऊन पाणी पुरवठा सुरळ त कर यास 
आदेशीत केले. 
 तीमःत राय जगं मेन पाईपलाईनचा भाग काढन निवन जलवा हणी टाकणेू , जनुा तुटलेला िसमट काँबेटचा लॉक तोडून निवन 
आरसीसी िसमट काँबेट लॉक बांधणे, मेकािनकल जाईटस ने जलवा हणीची जोड मजबुत करणे इ याद  ूकार या कामं या द ःतीचा समावेश ु
आहे कामाची तातड  व िनकड पाहाता ूःतािवत काम शास कय कंऽाटदार मे. इंिजा क सश शन यां याकडून अदंाजपऽ कय दरावर मा. ःथायी 
सिमती या (मनपा) मा यतेस अधीन राहनु  काम पूण क न घे यात आलेले आहे.  ू य  द सतीचया कामाची अदंाजीत र कम ूचलीत ज हा ु
दरसुची दराने . १,७९,७०४/- एवढ  होत आहे. 
 क रता सदर ूःताव काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ नुसार 
ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 
िवषय बं.08 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील जे हा लागेल त हा ेऽीय कायालय-अ, ब, क, ड अंतगत घरोघर  सकंलन केले या कचरा, 
रः यांची झाडलोट केले या कचरा, नालीतुन उपसा केलेला गाळ / कचरा, माती िमौीत कचरा, ौस यावर ल दगड-िवटा, काटेर  झाडे-झुडपे इ याद  
संपूण घनकचरा शॅ टर-शॉली दारे उचलून वाहतुक दारे मोजे तु पा येथील मनपा ड पींग माऊ ड या ठकाणी टाकणेसाठ  जाःतीत जाःत ९० 
दवसा पयत आवँयकते ूमाणे चालकासह शॅ टर-शॉली “( डझेलसह / डझेल यित र ) वाहनांची िन वळ ता पुर या ःव पात अिधकृत / 
न दणीकृत, वैय क िवना न दणीकृत वाहन पुरवठा धारकांकडून जा हर िनिवदा सुचने दारे िनिवदा मागिव यात आलेले आहे. 

 सदरचा कामासाठ  ितन वेळा िनिवदा मागिवले असता, दोन िनिवदा ूा  झाले िनिवदा सिमतीसमोर तांऽीक बाबी तपासनु ूा  दोन 
िनिवदेची दरपऽक उघडले असता खालील ूमाणे दर ूा  झाले. 

अ.ब. संःथेचे नांव ूती शॅ टर / शॉली (चालकासह) ूती दन 

०१ आईश अथ मु हस नांदेड डझेलसह वान दर . २,१५०/- (ूित दन) 

डझेल यित र  वाहन दर . ९५०/- (ूित दन) 

०२ त वीर ट रःट सटू र डझेलसह वान दर . २,४८०/- (ूित दन) 

डझेल यित र  वाहन दर . १,२००/- (ूित दन) 

 िनिवदा सिमती समोर उघड यात आले या िनिवदापैक  तुलना मक या सवात कमी दर आईश अथ मु हस, नांदेड यांची डझेल 
यित र  वाहन . ९५०/- (ूित दन) यांची अस याने संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता वाटाघाट  अतंी डझेल यित र  वाहन दर 
. ९५०/- ( ूित दन) ऐवजी पये ७५०/- ( ूित दन ) लेखी समंती देऊन कमी केलेले आहे. 

 क रता आईश अथ मु हस नांदेड यांची शॅ टर-शॉली डझेल यित र  . ७५०/- ( ूित दन ) ची िनिवदा तुलना मक या यो य 
अस याने िनिवदा मंजुर चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर मंजरु ःतव सादर. 
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िवषय बं.09 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी अतंगत ज हा लागेल त हा घरोघर  कचरा संकलन करणे, रःते झाडे, नालीतीन गाळ / कचरा 
उपास करणे, गाळ व कचरा उचलून मौजे तु पा येथील मनपा मालक या ड पींग माऊ डवर नेऊन टाक यासाठ या कामासाठ  एकूण चार ेऽीय 
कायालयांतगत चार तास साफसफाई या कामासाठ  मजरुांची आवँय ा आहे. 
 यासाठ  जाःतीस जाःत ९० दवसांक रता आवँयकते ूमाणे ता पुर या ःव पात चार तास साफसफाई या कामासाठ  लागणारे सा ह य 
उदा. झाडू, टोपले, फौडे, (लांब दाडयांचे चौडे फावडे) माःक, हॅ ड लोज, गमबुट, टकास, स बल, पंजा इ याद  सव आवँयक सुर ा सा ह यांसह 
मजरु (पु ष व ी मजरु) पुरवठा कर याक रता जा हर िनिवदा सुचना दारे न दणीकृत मजरु पुरवठा करणा-या अनुभवी संःथेकडून ऑनलाईन 
िनिवदा मागिव यात आले आहे. 
 सदर या कामासाठ  तीन वेळा िनिवदा मागिवले असता, ितस-यांवेळ  एकूण तीन िनिवदा दाखल झाले आहे.  ूा  ितन िनिवदा, िनिवदा 
सिमती समोर ताऽंीक बाबी तपासुन तीन िनिवदेची दरपऽक उघडले असता खालील ूमाणे दरपऽक ूा  झाले आहे. 

अ.ब. संःथेचे नांव व प ा मजरु (सव सुर ा स ह यासह) चार तासांक रता 
०१ प लवी ए टरूाझेस, श नगर ईतवारा नांदेड १) ूित पु ष मजरु दर . २६३/- (चार तासाक रता) 

२) ूित ी मजरु दर . २६३/- ( चार तासांक रता) 

०२ सना ःवयंरोजगार सेवा सह. संःथा म. 
पानभोसी, ता. कंधार ज. नांदेड 

१) ूित पु ष मजरु दर . २७५/- (चार तासाक रता) 

२) ूित ी मजरु दर . २७५/- ( चार तासांक रता) 

०३ एकता ःवयंरोजगार सेवा सह. संःथा मया. 
िवजयगड ता. कंधार ज. नांदेड 

१) ूित पु ष मजरु दर . ३१३/- (चार तासाक रता) 

२) ूित ी मजरु दर . ३१३/- ( चार तासांक रता) 

 िनिवदा सिमतीसमोर उघड यात आले या िनिवदापैक  तुलना मक या सवात कमी दर प लवी ए टरूायझेस, श नगर, इतवारा नांदेड 
यांची (१) ूित पु ष मजरु दर . २६३/- (चार तासांक रता) (२) ूती ी मजरु दर . २६३/- (चार तासाकं रता) अस यामुळे संबंधीतास 
वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता, संबंधीतांनी वाटाघाट  अतंी (१) ूती पु ष मजरु दर पये २६३ पैक  . २६२/- ( चार तासाक रता ) (२) ूती 
ी मजरु दर . २६३/- पैक  . २६२/- (चार तासाक रता) लेखी समंती देऊन कमी केलेले आहे.  मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ (क) 

नुसार िनिवदा मजंरु ःतव.   
 क रता प लवी ए टरूायझेस श नगर, इतवारा नांदेड यांची (१) ूती पु ष मजुर दर पये २६२/- (चार तासाक रता) (२) ूती ी 
मजरु दर . २६२/- (चार तासाक रता) यांची तलुना मक या यो य अस याने िनिवदा मंजुर चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
िवषय बं.10 
 नावाशमनपा ह ीत ेऽ A,B,C, व  D अतंगत उघडया नालीवर चबर क हस टाकणेसाठ  या िवभागाचे किनं ठ अिभयंता व उप अिभयंता 
यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये ४,९५,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न 
सदर काम सोहेल क सश शन अ ड ःटल वकस नांदेड यांचेकडुन क न घे यात आले. 
 संबंधीत अिधकार  यांना िवनापरवानगी सदर काम के या ब ल कारणे दाखवा नोट स बजाव यात आली आहे.  यां या खुलाशा ूमाणे 
पुढ ल कायवाह  कर यात येईल तथापी दर यान कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम िवना िनिवदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दराने 
सोहेल क सश शन अ ड ःटल वकस नांदेड यांचेकडुन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ४,९५,०००/- यास काय र 
ूशास कय व आथ क मंजरु साठ  िनणयाथ पःताव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण-५ कलम २ नसुार ःथायी सिमती समोर 
सादर. 
िवषय बं.11 
 नावाशमनपा ह ीतील मालम ा व पाणी कराची र कम भर या क रता वेगवेगळे पयाय उपल ध असतील तर कर वसुली हो यास अडचण 
येणार नाह . याक रता महानगरपािलकेची वेबसाईटव न ऑनलाईन पेमट कर याची सुिवधा उपल ध कर यात आलेली आहेत.  तसेच ऍ सीस 
बँकेकडून काड ःवीप मशीनह  परुिव यात आली आहेत, यापैक  एक मशीन वाप न ड जीधन मेळावा येथे सालसन २०१६-१७ म ये कांह  यवहार 
कर यात आले आहेत, आता सालसन २०१७-१८ पासुन जाःतीत जाःत ःवीप मशीन वसुली िलपीकांना पुरवून या दारे कराची वसुली कर यात 
येईल. 
 तसेच पेट एम (PayTM) या लोकिूय मोबाईल अ लीकेशन कंपनीने महानगरपािलका मालम ा व पाणी कराचा भरणा यां या अ लीकेशन 
आधारे कर याची तयार  दशवली आहे.  या क रता यांना खालील ूमाणे चाचज आका न हे काम कर याची तयार दशवली आहे. 
१) केड ट काड  ०.८० % 
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२) डेिबट काड  ०.२० % . २,०००/- ( पये दोन हजार पयत शॅ झे शनला) 
    ०.५० % पये  २,०००/- या वर ल शॅ झे शनला, 
३) नेट बॅक ंगकर ता  . ३.०० ूती शॅ झे शनला, 
४) पेट एम वॅलेट  . ३.०० ूती शॅ झेकशनला, 
 सदर ल ूकरणी ःथायी सिमतीने मा यता ूदान केली तर मनपाकेस कॅशलेस वसुली पुरक ठरणार  बाब ठरेल व कराची वसुलीस 
साहयभुत ठरेल असे वाटते सदरचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर िनणयाःतव सादर. 
िवषय बं.12 
 नावाशमनपा ह ीत SGGS  ःटेड यम कमान ते शंकरराव च हाण ूे ागहृापयत डांबर  रःता करणेसाठ  या िवभागाचे उपअिभयतंा व 
किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबीचा समावेश क न ज हादरसुची २०१६-१७ नुसार पये ३१,६१,८५३/- चे 
अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत SGGS  ःटेड यम प रसरातील कै. शंकरराव च हाण ूे ागहृापयत डाबंर  रःता कर या या कामासाठ  लागणार  
र कम पये ३१,६१,८५३/- (अ र  पये एकतीस ल  एकस  हजार आठशे ऽेप न फ ) यास अथसंक स २०१७-१८ मधील निवन रःते / निवन 
ना या या लेखािशषातुन ूशासक य व आथ क मजंुर साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर समोर सादर. 
िवषय बं.13 
 नावाशमनपा ह ीत ेऽ A अतंगत वाष क देखभाल म ये तरोडा (खु) व (बु) सांगवी मधील मु य रःते सी.सी. अ ड बी.ट . चे सा ह य 
वाप न सु ःथतीत ठेवणे मनपा मालक या इमारतीची द ःतीु  व डागडुजी करणे, तसेच दरवष  साजरे होणारे सण, जयंती, पु यितथी, VIP दौरे, 
गणपती उ स, दगामहो सवु , ईद, दवाळ , होळ  इ याद  कामे करणेसाठ  या िवभागाचे उप अ भयंता व किन  अिभयंता यानंी ू य  ःथळ 
पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा द सीच २०१६-१७ नुसार पये ३५,००,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत ेऽ A अतंगत वाष क देखभाल म ये तरोडा (खु) व (बु) सांगवी मधील मु य रःते सी.सी. अ ड बी.ट . चे 
सा ह य वाप न सु ःथतीत ठेवणे मनपा मालकर या इमारतीची दु ःती व डागडुजी करणे, तसेच दरवष  साजरे होणारे सण, जयंती, पु यितथी, 
VIP दौरे, गणपती उ सव, दगामहो सवु , ईद, दवाळ , होळ  कामासाठ  लागणार  र कम पये ३५,००,०००/- (अ र  पये पःतीस ल  फ ) 
यास अथसंक प २०१७-१८ मधील रःते द ःती ु / ना या द सतीु  या लेखािशषातुन ूशास कय व आथ क मजंुर साठ चा ूःताव मनपा ःथायी 
सिमती समोर सादर. 
िवषय बं.14 
 मनपा ह ीत ेऽ  B  अतंगत वाष क देखभाल रःते द ःतीु , ना या द ःतीु , इमारतीची द ःतीु , सण उ सवातील कामे, व िनवडणुक चे 
इ याद  कामे करणेसाठ  या िवभागाचे उप अिभयंता व किन  यांनी ू य  ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबीचा समावेश क न ज हाद सीच 
२०१६-१७ नुसार पये ४२,००,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत ेऽ B अतंगत वाष क देखभाल रःते द ःतीु , ना या दु ःती इमारतीची द ःतीु , सण उ सवातील कामे व 
िनवडणुक चे इ याद  कामासाठ  लागणार  र कम पये ४२,००,०००/- (अ र  पये बेचाळ स ल  फ ) यास अथसंक प २०१७-१८ मधील रःते 
द ःती ु / ना या द ःती या लेखािशषातुनु  ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
िवषय बं.15 
 मनपा ह ीत ेऽ  C  अतंगत वाष क देखभाल द ःतीु , रःते, ना या इमारतीची द ःतीु , सण उ सवातील कामे, इ याद  कामे करणेसाठ  
या िवभागाचे उप अिभयंता व किन  यांनी ू य  ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबीचा समावेश क न ज हाद सीच २०१६-१७ नसुार पये 
२९,३७,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत ेऽ C अतंगत वाष क देखभाल द ःतीु , रःते, ना या, इमारतीची द ःती सण उ सवातील कामे इ याद  ु
कामासाठ  लागणार  र कम पये २९,३७,०००/- (अ र  पये एकोणतीस सदतीस ल  फ ) यास अथसंक प २०१७-१८ मधील रःते द ःती ु / 
ना या द ःती या लेखािशषातुन ूशास कय व आथ कु  मंजुर साठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
िवषय बं.16 
 मनपा ह ीत ेऽ  D  अतंगत वाष क देखभाल द ःतीु , रःते द ःतीु , ना या द ःती इमारतीची द ःतीु ु , सण उ सवातील कामे, इ याद  
कामे व िनवडणुक चे इ याद  कामे करणेसाठ  या िवभागाचे उप अिभयंता व किन  यांनी ू य  ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबीचा समावेश 
क न ज हाद सीच २०१६-१७ नुसार पये ३७,००,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(5) 

 क रता नावाशमनपा ह ीत ेऽ D अतंगत वाष क देखभाल द ःती रःते द ःतीु ु , ना या द ःतीु , इमारतीची द ःती सण उ सवातील ु
कामे व िनवडणुक चे इ याद  कामासाठ  लागणार  र कम पये ३७,००,०००/- (अ र  पये एकोणतीस सदतीस ल  फ ) यास अथसंक प 
२०१७-१८ मधील रःते द ःती ु / ना या द ःती याु  लेखािशषातुन ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
िवषय बं.17 
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/पापुजिन/1979/17 दनांक 11.05.17 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे पाणी पुरवठा 
िवभागासाठ  I.S.640/1986 ूमा णत िव प लोर न गॅस िसलडर पुरवठा करणे / खरेद  (एकूण 150 टनर) करणेचे कामास ूशास कय व 
आथ क मा यता आदेश बं. 17908/17 दनांक 31.03.17 अ वये ू.व आ. मा यता ूदान कर यात आलेली आहे सालसन 2016-17 हे िव ीय वष 
संपले अस यामळेु या कामाचे उव रत र कम / उव रत र कमेचे देयक पये 17,62,500/- (अ र  पये सतरा ल  बास  हजार पाचशे फ ) 
साठ  सालसन 2017-18 या िव ीय वषाचे रसायणे खरेद  या लेखा िशषकातुन खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 
(क) व (ड) अ वये ूा  अिधकारा वये ूशास कय व आथ क मा यता ूदान कर यात आली याची न द घेणे बाबत. 
िवषय बं.18 

महारा  शासन, शासन िनणय ब. : अमतृ -2017/ू.ब.27/निव-33 दनांक 8 फेॄु.2017 अ वये अमतृ योजने अतंगत पाणी पुरवठा 
कामासाठ या . 24.12 कोट  कंमती या ूक पास मा यता दे यात आली. या अनू प या कामासाठ  ई-टडर ंग प दतीने ूथम िनिवदा सचुना 
ब. 15268/2017 दनांक 10.02.2017 ूिस द केली असता तांिऽक अडचणी मुळे िनिवदा ू बया पूण होऊ शकली नाह .  

या कर ता ई-टडर ंग प दतीने दतीय िनिवदा सुचना ब. 213/2017 दनांक 05.04.2017 ूिस द कर यात आली असता या 
कामासाठ  तीन िनिवदा ूा  झा याचे िनदशनास आले. ई-टडर ंग प दतीने तीनह  ूा  िनिवदातील तांिऽक दःत उघडतांना दोन िनिवदा धारकांचे 
तांिऽक दःत काढता आली माऽ एका िनिवदा धारकाचे फाईल कर ट झा यामुळे तांिऽक दःत ओपन करता आले नाह . यामुळे महारा  जीवन 
ूािधकरणने यां या कायालयीन ट पणी दनांक 08.05.2017 नसूार मंजरू शास कय योजना कालब द मुदतीत पूण करणे आवँयक अस याने या 
ितनह  िनिवदाधारकांना यांनी सादर केले या तांिऽक दःता या ूतीसह उप ःथत राहणे संदभात कळिव यात आले. या अनू प तीनह  
िनिवदाधारक उप ःथत होऊन यांनी तांिऽक दःत सादर केला. अमतृ योजनेसाठ  शासनाने िनयु  केले या महारा  जीवन ूािधकरण (ूक प 
यवःथापन स लागार) यानंा ूा  तांिऽक दःताची तपासणी क न अहवाल दे या बाबत कळिव यात आले असता यांनी तीनह  िनिवदा पाऽ 
अस याचा अहवाल दला आहे.  

या अनू प या तीन ह  िनिवदातील आिथक दराचे िलफाफे उघडले असता या कामासाठ  ौी. दलीप एम. मुरकुटे, कंऽाटदार, परभणी  
यांची सवात कमी दराची हणजे अदंा जत मु यापे ा 17.79 % कमी दराची (Below) िनदशनास आले. यांना या दराचे Rate Anyalisis सादर कर या 
बाबत कळिव यात आले असता यांनी खुलासा सादर केला आहे.  

 तसेच सदर ल योजना कालब द मुदतीत पूण करणे आवँयक अस याने ौी. दलीप एम. मुरकुटे, कंऽाटदार, परभणी यांची सवात कमी 
दराची हणजे अदंा जत मु यापे ा 17.79 % कमी दराची (Below) िनिवदा ःवकारणे यो  य आहे. याकर ता उपरो  बाबी िवचारात घेऊन 
ौी. दलीप एम. मुरकुटे, कंऽाटदार, परभणी यांची सवात कमी दराची हणजे अदंा जत मु यापे ा 17.79 % कमी दराची (Below) िनिवदा 
ःवकार यास / मंजरू स मा यता दे याबाबत िनणयाःतव सादर.  

िवषय बं.19 
 का.आ.बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/2283/17 दनांक 18.05.2017 अ वये नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. 18-अ आबेंडकरनगर भागात 
ौी लोणे यांचे घर ते ौी रवी सावंत व ौी गावंडे यांचे घर ते मेन रोड पयतची अ ःत वातील पाणी पुरवठा वा हणी काढणे व पुन  टाकणेचे काम 
ूशास क व आथ क मा यता आदेश बं. 15745/17 दनांक 18.02.17 अ वये ूशास कय व आथ क मा यता ूदान केलेली आहे.  सालसनप 
2016-17 हे िव ीय वष संपले अस यामुळे या कामाचे उव रत र कम / उव रत र कमेचे देयक पये 1,45,500/- (अ र  पये एक ल  
पंचेचाळ स हजार पाचशे फ ) यास सालसन 2017-18 या िव ीय वषाचे ःपील वक या लेखा िशषकातुन महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे कलम 73(क) व (ड) अ वये ूा  अिधकरा वये ूशास कय व आथ क मा यता ूदान कर यात आली याची न द घेणे बाबत. 
िवषय बं.20 

               ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�êú“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ´Ö¬ÖæÖ µÖÖ ¯Öã¾Öá ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ¸üÖÃŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê �úÖ´Öê �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú 
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû �úÖ´Öê ŸÖÖŸÖ›üßÖê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö �Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸üÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ �ú¹ýÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Öê ŸÖÖŸÖ›üß“Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÃÖê“Ö †Ö¾Ö¿�úŸÖê ÖãÃÖÖ¸ü ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ 
¯Ö¸üßÃ£ÖßŸÖß ÖãÃÖÖ¸ü �úÖ´Öê �ú¹ýÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ �úÖ´Ö ¯Öã�ÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´ÖÖ“Öê ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú �úÖµÖÖì¢Ö¸ü ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß ŸÖµÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ÃÖ�Ö´Ö ¯ÖÏÖ×¬Ö�ú¸ü�Ö Ã£ÖÖµÖß 
ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß �ú›æüÖ šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ  —ÖÖ»µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×�úµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¤êüµÖ�ú †¤üÖ‡Ô �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

(6) 
 

         ÃÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ �úÖ´ÖÖÓÖÖ ´ÖÆüÖ»Öê�ÖÖ�úÖ¸ü ÖÖ�Ö¯Öæ¸ü µÖÖÓÖß »Öê�ÖÖ¯Ö×¸ü�Ö�ÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †Ö�Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü �úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ¯Ö¡Ö �Îú. ÖÖÓ¾ÖÖ¿Ö´ÖÖ¯ÖÖ /´Öã»Öê¯Ö/10387/16 ×¤üÖÖÓ�ú 
3.11.2016 †¾ÖµÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�êúŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖ�Ö ¯ÖÏ´Öã�ÖÖÖß ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ×¾ÖÆüßŸÖ �úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß †Ö¤êü×¿ÖŸÖ �êú»Öê †ÖÆêü. 
         �ú¸üßŸÖÖ �ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ×¾Ö³ÖÖ�Ö ×ÖÆüÖµÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1949 “Öê ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö 5 †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) (2) (2) ÖãÃÖÖ¸ü Ã£ÖÖµÖß ÃÖ´ÖßŸÖß ÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü. 

ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖ�Ö 
†.�Îú ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö � Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü“Öê ÖÖÓ¾Ö †Ó¤üÖ•ÖßŸÖ ¸üŒ�ú´Ö 

1 ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ, Æü×§ŸÖß»Ö ÁÖß. �Öã¹ý�ÖÖêØ²Ö¤üØÃÖ‘Ö•Öß Ã™êü×›üµÖ´Ö †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ 
´Öî¤üÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß “ÖêÖØ»Ö�ú ¾ÖÖµÖ¸ü ±ëúÃÖß�Ö �ú¸ü�Öê“µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öê Ö�úÖ¿Öê ¾Ö Ã™ÒüŒ“Ö¸ü ×›ü—ÖÖ‡ÔÖ 
�ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö Ã£Öôû ¯ÖÖÆü�Öß 
�ú¹ýÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖû ×•Ö»ÆüÖ ¤ü¸üÃÖæ×“Ö 2015-2016 ÖæÃÖÖ¸ü ¹ý. 
29,97,067/- “Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ŸÖµÖÖü¸ü �ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Ö ÁÖß.  ÃÖÖ‡Ô � ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. �úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü ¾Ö ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ 
×Ö×¾Ö¤üÖ ¸üÖÃŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¾Ö¸ ÁÖß. ÃÖÖ‡Ô � ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  
‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÃÖ ¾Ö �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü       —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 2997067/- ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô 
¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö  1949 “µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) �ú»Ö´Ö (2) 
†¾ÖµÖê �úÖµÖÖì¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü 

ÁÖß. ÃÖÖ‡Ô � ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ, 
ÖÖÓ¤êü›ü 

29,97,067/- 

2 ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ, Æü×§ŸÖ ´ÖÖ¯ÖÖ ´Öã�µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×�úµÖ ‡Ô´ÖÖ¸üŸÖß ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖ. 
´ÖÆüÖ¯ÖÖî¸ü �ú�ÖÖÃÖ ´Öò™ü, ×ÃÖ»Öà�Ö ¾Ö “Öë•Öß�Ö ¹ý´Ö �ú¸ü�Öê ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆüÖÃÖ “ÖòÖê»Ö �Öê™ü/¿Ö™ü¸ü ¾Ö 
‡Ố ÖÖ¸üŸÖß´Ö¬Öß»Ö ‡ÔŸÖ¸ü ¤ãü¹ýÃŸÖß“Öê �úÖ´Öê �ú¸ü�Öê �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö 
ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö Ã£Öôû ¯ÖÖÆü�Öß �ú¹ýÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖû ×•Ö»ÆüÖ 
¤ü¸üÃÖæ×“Ö 2015-2016 ÖæÃÖÖ¸ü  —ÖÖ»Öê»µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú  ¹ý. 7,32,874/- “Öê 
ŸÖµÖÖü¸ü �ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Ö  ÁÖß. ÃÖÖ‡Ô � ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ,ü ÖÖÓ¤êü›ü  µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
�úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü ¾Ö ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ¸üÖÃŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú 
¤ü¸üÖ¾Ö¸ ÁÖß. ÃÖÖ‡Ô � ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ, ÖÖÓ¤êü› üµÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÃÖ ¾Ö �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü —
ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ  ¹ý. 732874/- ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö  1949 
“µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) �ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê �úÖµÖÖì¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖ-
µÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü. 

ÁÖß. ÃÖÖ‡Ô � ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ, 
ÖÖÓ¤êü›ü 

7,32,874/- 

3 ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ, Æü×§ŸÖ †Ö¿Ö¸ü±ú Ö�Ö¸ü ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ´ÖãÖß¸ü ¿Öê�Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸ü ŸÖê 
¤üÖ¸ü»Öã´Ö“µÖÖ ´ÖÖ�Öê¯ÖµÖÔŸÖ ÃÖß.ÃÖß. ¸üÃŸÖÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö 
†×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö Ã£Öôû ¯ÖÖÆü�Öß �ú¹ýÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖû ×•Ö»ÆüÖ 
¤ü¸üÃÖæ×“Ö 2015-2016 ÖæÃÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¹ý. 3,21,800/- “Öê ŸÖµÖÖü¸ü 
�ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Ö  ¯ÖšüÖ�Ö ´ÖÖê‡Ô•Ö †Æêü´Ö¤ü �ÖÖÖ, � Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü  µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  
‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê.  �úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü ¾Ö ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ¸üÖÃŸÖ 
¯Ö¨üŸÖßÖê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¾Ö¸ ¯ÖšüÖ�Ö ´ÖÖê‡Ô•Ö †Æêü´Ö¤ü �ÖÖÖ, � Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü  ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  
�ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÃÖ ¾Ö �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü  —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 321800/- ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú 
´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö  1949 “µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) �ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê 
�úÖµÖÖì¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü. 

¯ÖšüÖ�Ö ´ÖÖê‡Ô•Ö †Æêü´Ö¤ü 
�ÖÖÖ, � Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü -
ÖÖÓ¤êü›ü   

3,21,800/- 

4 ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ ´Öã�µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß´Ö¬Öß»Ö ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö ÖêŸÖÖ ¾Ö 
´Ö×Æü»ÖÖ ²ÖÖ»Ö�ú»µÖÖ�Ö ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ ¤üÖôûÖÖŸÖß»Ö �úÖ¸ü¯Öê™ü ™üÖòµÖ»Öê™ü ×¿Ö™ü †Ö¤üß ²Ö¤ü»Ö�Öê 
²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö Ã£Öôû ¯ÖÖÆü�Öß �ú¹ýÖ 
†Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖû ×•Ö»ÆüÖ ¤ü¸üÃÖæ×“Ö 2015-2016 ÖæÃÖÖ¸ü ¹ý. 
3,87,070/- “Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ŸÖµÖÖü¸ü �ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Ö ´Öê. � éúÂ�ÖÖ ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖ¸ü � Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü, 
ÖÖÓ¤êü›ü ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. �úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü ¾Ö ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê 
�úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ¸üÖÃŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ´Öê. � éúÂ�ÖÖ ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖ¸ü � Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü, -
ÖÖÓ¤êü›ü ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÃÖ ¾Ö �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 387070/- 
ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö  1949 “µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) 
�ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê �úÖµÖÖì¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 
ÃÖÖ¤ü¸ü 

´Öê. � éúÂ�ÖÖ ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖ¸ü 
� Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü, ÖÖÓ¤êü›ü 

3,87,070/- 

 
 

 
 



 
(7) 

5 ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ Æü×ü§üŸÖ �Öê×¡ÖµÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ �Îú. (›ü) ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö 
†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖê¢Ö¸ü ¸üÖê¯µÖ ´ÖÆüÖêŸÃÖ¾Ö •ÖµÖÓŸÖß ×Ö´´ÖßŸÖ �úÖ´Öê �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê 
�ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö Ã£Öôû ¯ÖÖÆü�Öß �ú¹ýÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ 
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖû ×•Ö»ÆüÖ ¤ü¸üÃÖæ×“Ö 2015-2016 ÖæÃÖÖ¸ü ¹ý. 2,17,333/- “Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú 
ŸÖµÖÖü¸ü �ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Ö   ´Öê. �Öã¹ý¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ � ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü  µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ 
†Ö»Öê. �úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü ¾Ö ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ¸üÖÃŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê 
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ´Öê. �Öã¹ý¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ � ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ, ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
ŸµÖÖÃÖ ¾Ö �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 217333/- ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ 
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö  1949 “µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) �ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê �úÖµÖÖì¢Ö¸ü 
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü 

´Öê. �Öã¹ý¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ 
� ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü   

2,17,333/- 

6  ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ, Æü×§üŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö �Îú. 2 ´Ö¬µÖê †Ö¸ü. ÃÖß. ÃÖß. ÖÖ»Öß �ú¸ü�Öê 
(¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ÖÖ�Ö¸üßê�úÖÓ“Öê ×Ö¾Öê¤üÖ ×¤üÖÖÓ�ú 17/11/2014) ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖãµÖá¤üµÖÖ�Ö¸ü ´Ö¬µÖê ›üÖò. 
†¬ÖÖÔ̄ Öæ̧ ü�ú¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸ü ŸÖê ÁÖß. ÃÖã¿Öß»Ö �ãú´ÖÖ¸ü ¯ÖÖÓ¯Ö™ü¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸ü ÁÖß. ³ÖÖ¸üŸÖ �ãú´ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸ü 
ŸÖê †×•Ö•Ö ³ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÔŸÖ, ×ÃÖ¬¤üß�úß µÖÖÓ“Öê †Öê̄ ÖÖ ¯»ÖÖò™ü, ´Öê¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸ü ŸÖê †²¤ãü»Ö -
Ö‡Ố Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÔŸÖ, ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¿ÖÖò̄ Ö ŸÖê �úÖ¯Öã¸êü ×¾Ö»ÖÖÃÖ, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ›üÖÓ�Öê µÖÖ“Öê 
‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÔŸÖ, ÁÖß. ´Ö¬Öã�ú¸ü ¾Ö ²Ö»Ö³Öß´Ö ´ÖÖÖê µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÔŸÖ ›üÖò. �úÖê�úÖ ȩ̂ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÔŸÖ †Ö¸ü. 
ÃÖß. ÃÖß. ÖÖ»Öß �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö 
Ã£Öôû ¯ÖÖÆü�Öß �ú¹ýÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖû ×•Ö»ÆüÖ ¤ü¸üÃÖæ×“Ö 2015-2016 ÖæÃÖÖ¸ü 
¹ý. 6,00,000/- “Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ŸÖµÖÖü¸ü �ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Ö  ´Öê. ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖ�ÖÖÖ �ú×¸ü´Ö�ÖÖÖü, 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÃÖ ¾Ö �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 600000/- 
ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö  1949 “µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) 
�ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê �úÖµÖÖì¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 
ÃÖÖ¤ü¸ü 

´Öê. ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖ�ÖÖÖ 
�ú×¸ü´Ö�ÖÖÖü, ÖÖÓ¤êü› 

6,00,000/- 

7 ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ, Æü×§ŸÖß»Ö ¯ÖÏ.�Îú. 20 ´Ö¬Öß»Ö ²ÖÖȩ̂ ü²ÖÖ ±òúŒ™ü¸üß, ›üÖòŒ™ü¸ü 
»ÖêÖ�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö Raillings ŸÖÖê›ü�Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö �ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ ™êü�ú›üß, ²ÖÖê¸ü²ÖÖ 
±òúŒ™ü¸üß ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ¸üÃŸÖê ¤ãü¹ýÃŸÖß �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö 
†×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö Ã£Öôû ¯ÖÖÆü�Öß �ú¹ýÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖû ×•Ö»ÆüÖ 
¤ü¸üÃÖæ×“Ö 2015-2016 ÖæÃÖÖ¸ü—ÖÖ»Öê»µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¹ý. 4,73,256/- “Öê ŸÖµÖÖü¸ü 
�ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Ö  ‹»Ö. †ò�›ü ‹ÃÖ. � ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü  µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
         �úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü ¾Ö ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ¸üÖÃŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê 
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¾Ö¸ ‹»Ö. †ò�›ü ‹ÃÖ. � ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü  ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ 
†Ö»Öê. ŸµÖÖÃÖ ¾Ö �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 473256/- ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖ-
Ö�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö  1949 “µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) �ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê 
�úÖµÖÖì¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü 

‹»Ö. †ò�›ü ‹ÃÖ. 
� ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ, ÖÖÓ¤êü› 

4,73,256/- 

8 ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ Æü×ü§üŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö �Îú. 11 ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×šü�úÖ�Öß ÖÖ´Ö 
±ú»Ö�ú ²ÖÃÖ×¾Ö�ÖêÃÖÖšüß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö Ã£Öôû 
¯ÖÖÆü�Öß �ú¹ýÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖû ×•Ö»ÆüÖ ¤ü¸üÃÖæ×“Ö 2015-2016 ÖæÃÖÖ¸ü ¹ý. 
56,900/- “Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ŸÖµÖÖü¸ü �ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Ö ȩ̂ü¿Ö´Ö ŸÖÖÓ×¡Ö�ú ´ÖÖ�ÖÖÃÖ¾Ö�ÖáµÖ, 
Ã¾ÖµÖÓ̧ üÖê•Ö�ÖÖ¸ü ÃÖÆü. ÃÖÓÃ£ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. �úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü ¾Ö 
ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ¸üÖÃŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¸êü¿Ö´Ö 
ŸÖÖÓ×¡Ö�ú ´ÖÖ�ÖÖÃÖ¾Ö�ÖáµÖ, Ã¾ÖµÖÓ̧ üÖê•Ö�ÖÖ¸ü ÃÖÆü. ÃÖÓÃ£ÖÖ ÖÖÓ¤êü› µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
ŸµÖÖÃÖ ¾Ö �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 56900/- ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ 
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö  1949 “µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) �ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê �úÖµÖÖì¢Ö¸ü 
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü 

ȩ̂ü¿Ö´Ö ŸÖÖÓ×¡Ö�ú 
´ÖÖ�ÖÖÃÖ¾Ö�ÖáµÖ, 
Ã¾ÖµÖÓ̧ üÖê•Ö�ÖÖ¸ü ÃÖÆü. 
ÃÖÓÃ£ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü 

56,900/- 

9 ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ Æü×ü§üŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö �Îú. 02 �éúÂ�ÖÖ Ö�Ö¸ü ³ÖÖ�ÖÖŸÖ 
†Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ÖÖ»Öß ¾Ö ²ÖÖ¯Öã Ö�Ö¸ü ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ÖÖ»Öß“Öß ˆÓ“Öß ¾ÖÖœü×¾Ö�Öê ¾Ö Ã»Öò²Ö ™üÖ�ú�ÖêÃÖÖšüß µÖÖ 
×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö Ã£Öôû ¯ÖÖÆü�Öß �ú¹ýÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú 
²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖû ×•Ö»ÆüÖ ¤ü¸üÃÖæ×“Ö 2015-2016 ÖæÃÖÖ¸ü ¹ý. 2,26,083/- “Öê 
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ŸÖµÖÖü¸ü �ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Ö ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖ�ÖÖÖ �ú×¸ü´Ö�ÖÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  
‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê.�úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü ¾Ö ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ¸üÖÃŸÖ 
¯Ö¨üŸÖßÖê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖ�ÖÖÖ �ú×¸ü´Ö�ÖÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ 
†Ö»Öê. ŸµÖÖÃÖ ¾Ö �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 226083/- ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖ-
Ö�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö  1949 “µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) �ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê 
�úÖµÖÖì¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü 

×¾Ö»ÖÖµÖŸÖ�ÖÖÖ 
�ú×¸ü´Ö�ÖÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü 

2,26,083/- 



 
(8) 

10  ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ Æü×ü§üŸÖ ÖÖ»ÖÓ¤üÖÖ�Ö¸ü ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ÁÖß. ¸êü�Öã̧ üÖ¾Ö ŸÖê ÁÖß.³Ö¸ü�Öê 
µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÔŸÖ ÃÖß.ÃÖß. ¸üÃŸÖÖ �ú¸ü�Öê ¾Ö »Öê›üß•Ö ™êü»Ö¸ü ŸÖê ÁÖß. ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÔŸÖ 
†Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ÖÖ»Öß �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö 
Ã£Öôû ¯ÖÖÆü�Öß �ú¹ýÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖû ×•Ö»ÆüÖ ¤ü¸üÃÖæ×“Ö 2015-2016 ÖæÃÖÖ¸ü 
¹ý. 2,53,328/- “Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ŸÖµÖÖü¸ü �ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Ö ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖ�ÖÖÖ �ú×¸ü´Ö�ÖÖÖ, -
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
          �úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü ¾Ö ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ¸üÖÃŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê 
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖ�ÖÖÖ �ú×¸ü´Ö�ÖÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
ŸµÖÖÃÖ ¾Ö �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 253328/- ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ 
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö  1949 “µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) �ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê �úÖµÖÖì¢Ö¸ü 
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü 

×¾Ö»ÖÖµÖŸÖ�ÖÖÖ 
�ú×¸ü´Ö�ÖÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü 

2,53,328/- 

11 ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ Æü×ü§üŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö �Îú. 13 ´Ö¬µÖê ÖÓ×¤ü�ÖÏÖ´Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ´Ö¬Öß»Ö 
×¿Ö¾ÖÖ�Ö¸ü, ¤ü¸ü¾Öê¿ÖÖ�Ö¸ü“Öê ÃÖ¾Æìü�Ö�Ö �ú¸ü�Öê ¾Ö Ã™êü×›üµÖ´Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ´Öã�µÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö¸êü›ü ¯Ö£Ö 
�ú×¸üŸÖÖ ÃÖ¾Æìü�Ö�Ö �ú¹ýÖ Ö�úÖ¿Öê ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö 
†×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö Ã£Öôû ¯ÖÖÆü�Öß �ú¹ýÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖû ×•Ö»ÆüÖ 
¤ü¸üÃÖæ×“Ö 2015-2016 ÖæÃÖÖ¸ü ¹ý. 1,02,441/- “Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ŸÖµÖÖü¸ü �ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Ö 
ÃÖÓŸÖÖêÂÖ –ÖÖÖÖê²ÖÖ, ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ�ú¸ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
          �úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü ¾Ö ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ¸üÖÃŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê 
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÓŸÖÖêÂÖ –ÖÖÖÖê²ÖÖ, ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ�ú¸ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÃÖ 
¾Ö �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 102441/- ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö  
1949 “µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) �ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê �úÖµÖÖì¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö 
†ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü 

ÃÖÓŸÖÖêÂÖ –ÖÖÖÖê²ÖÖ, 
¾ÖÃÖ´ÖŸÖ�ú¸ü 

1,02,441/- 

12 ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ Æü×ü§üŸÖ ¯ÖÖ›ãü¸Óü�Ö Ö�Ö¸ü µÖê£Öê ×¾Öšüšü»Ö ¹ýŒ´ÖßÖß �ú´ÖÖÖ ŸÖê •Ö-
ÖŸÖÖ ×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ“ÖÖ ¸üÃŸÖÖ ›ÒêüÖê•Ö »ÖÖ‡ÔÖ ™üÖ�ú»µÖÖ´Öãôêû  ÃÖ¤ü¸ü ¸üÃŸÖÖ ¯Öã�Ö:ŸÖÖ �Ö›ü›êü´ÖµÖ —
ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ “Öë²Ö¸ü �ú¾Æü¸ü ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ »Öê¾Æü»Ö“µÖÖ ¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÖÖ�Ö¸üß�úÖÓÖÖ ¾Ö µÖê£Öß»Ö 
¿ÖÖôêû“µÖÖ ×¾Ö¤üµÖÖ£µÖÖÔÖÖ ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸ü�µÖÖÃÖ �Öã̄ Ö“Ö ¡ÖÖÃÖ ÃÖÆüÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ¤ü¸ü 
¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü †¯Ö‘ÖÖŸÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö ¾ÖÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ´Öãôêû �úÖ´ÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ¸üÃÖŸÖÖ 
ŸÖÖŸ�úÖôû �ú¸ü�Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ. ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ¾Ö ÃÖ´ÖÖÖßµÖ ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖÓÖß ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖšü¯Öã¸ü¾ÖÖ �ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü  
¸üÃŸÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö Ã£Öôû 
¯ÖÖÆü�Öß �ú¹ýÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖû ×•Ö»ÆüÖ ¤ü¸üÃÖæ×“Ö 2015-2016 ÖæÃÖÖ¸ü ¹ý. 
6,62,400/- “Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ŸÖµÖÖü¸ü �ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Ö ¯Ö¤Ë́ ÖÖ¾ÖÖ¸ü �úÃ™ÒüŒ¿ÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü ü 
µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
          �úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü ¾Ö ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ¸üÖÃŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê 
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¯Ö¤Ë́ ÖÖ¾ÖÖ¸ü �úÃ™ÒüŒ¿ÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÃÖ 
¾Ö �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ  ¹ý. 662400/- ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×-
ÖµÖ´Ö  1949 “µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) �ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê �úÖµÖÖì¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö 
†ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü 

¯Ö¤Ë́ ÖÖ¾ÖÖ¸ü �úÃ™ÒüŒ¿ÖÖ, 
ÖÖÓ¤êü›ü 

6,62,400/- 

13 ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ, Æü×§üŸÖ �Öê¡Ö- A ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ´Öãôêû ÖÖ ¤ãü¹ýÃŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ 
¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ¸ü´Ö•ÖÖÖ ´Ö×Æü�µÖÖŸÖ ¸üÃŸÖê ¤ãü¹ýÃŸÖßÃÖÖšüß  ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ �ú¸ü�ÖêÃÖšüß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê 
�ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö Ã£Öôû ¯ÖÖÆü�Öß �ú¹ýÖ ¤üÖêÆüß ŸÖ¸üÖê›üÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ 
Drainage Line & water Supply Line ™üÖ�ú»µÖÖ´Öãôêû ¸üÃŸÖê ÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖ —ÖÖ»Öê 
†ÖÆêüŸÖ ÃÖ�Ö/ˆŸÃÖ¾Ö �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ´Öã�µÖ ¸üÃŸÖê/ †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö 
�Ö“Ö�Öôû�Öê ¾Ö �Öøêü ²Öã•Ö×¾Ö�Öê, �Öê¡Ö- A ´Ö¬µÖê ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ´Öã¹ý´Ö 40 mm 6 mm/GSB 
†Ó£Ö¹ýÖ ¸üÃŸÖê ¤ãü¹ýÃŸÖß �ú×¸üŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖû ×•Ö»ÆüÖ ¤ü¸üÃÖæ×“Ö 2015-
2016 ÖæÃÖÖ¸ü  ¹ý. 13,23,157/- “Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ŸÖµÖÖü¸ü �ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü 
�úÖ´Ö  ´Öê. �»ÖÖê²Ö»Ö ‡Ó™ü¸ü¯ÖÏÖµÖ—ÖêÃÖ, ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
         �úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü ¾Ö ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ¸üÖÃŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê 
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¾Ö¸ ´Öê. �»ÖÖê²Ö»Ö ‡Ó™ü¸ü¯ÖÏÖµÖ—ÖêÃÖ, ÖÖÓ¤êü›ü ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
ŸµÖÖÃÖ ¾Ö �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 1323157/- ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ 
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö  1949 “µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) �ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê �úÖµÖÖì¢Ö¸ü 
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸üü 

´Öê. �»ÖÖê²Ö»Ö ‡Ó-
™ü¸ü¯ÖÏÖµÖ—ÖêÃÖ, ÖÖÓ¤êü›ü 

13,23,157/- 
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14 ÖÖÓÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ, Æü×§üŸÖ ÁÖß. �Öã¹ý�ÖÖêØ²Ö¤üØÃÖ‘Ö•Öß Ã™êü×›üµÖ´Ö µÖê£Öß»Ö 

×�Îú�êú™ü ´Öî¤üÖÖ †ÓÖŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´ÖÖÖÖÓ�úÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê  ×¾Ö�úÃÖßŸÖ �ú¸ü�µÖÖ�ú×¸üŸÖÖ �ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê 
²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖÖšüß ¤ü¸¯Ö¡Ö�ú ÃÖã“ÖÖÖ ÃÖÖ²ÖÓ×¾Ö/14484/ 
2016 ×¤üÖÖÓ�ú 05/02/2016 †¾ÖµÖê ¤îü×Ö�ú ‹�ú´ÖŸÖ / ¤îü×Ö�ú †Ø•ÖšüÖ µÖÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ 
¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üü �ú¹ýÖ ¤ü¸ü ´ÖÖ�Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.     
        ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ‹�æú�Ö “ÖÖ¸ü ¤ü¸¯Ö¡Ö�ú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¤ü¸ü¯Ö¡Ö�ú 
×¡ÖÃÖ¤üÃµÖßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖê¸ü ×¤üÖÖÓ�ú 12/02/2016 ¸üÖê•Öß ˆ‘Ö›ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ŸÖã»ÖÖÖŸ´Ö�ú 
ŸÖŒŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ �ú´Öß ¤ü¸üÖ“Öê ¤ü¸ü¯Ö¡Ö�ú ÁÖß ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö ÆÓü²Ö›ìü µÖÖÓ“Öê †ÃÖãÖ »ÖÖ»Ö 
ȩ̂üŸÖßÃÖÖšüß ¹ý.2689/- ¯ÖÏ×ŸÖ  ‘ÖÖ  ×´Ö™ü¸ü ¾Ö �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üßŸÖß»Ö ȩ̂üŸÖßÃÖÖšüß ¹ý.1357/ ¯ÖÏ×ŸÖ ‘ÖÖ 

×´Ö™ü¸ü †ÃÖê †ÖÆêüŸÖ. ÁÖß. �Öã¹ý�ÖÖêØ²Ö¤üØÃÖ‘Ö•Öß Ã™êü×›üµÖ´Ö µÖê£Öß»Ö ×�Îú�êú™ü ´Öî¤üÖÖ †ÓÖŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ 
´ÖÖÖÖÓ�úÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê  ×¾Ö�úÃÖßŸÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ �ú¸ü�Öê �ú×¸üŸÖÖ ŸÖã»ÖÖÖŸ´Ö�ú ŸÖŒŸµÖÖ-
ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ �ú´Öß ¤ü¸ü ÁÖß ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö ÆÓü²Ö›ìü µÖÖÓ“Öê »ÖÖ»Ö ¸êüŸÖßÃÖÖšüß ¹ý.2689/- ¯ÖÏ×ŸÖ ‘ÖÖ 
×´Ö™ü¸ü ¾Ö �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üßŸÖß»Ö ȩ̂üŸÖßÃÖÖšüß ¹ý.1357/ ¯ÖÏ×ŸÖ ‘ÖÖ ×´Ö™ü¸ü ´ÖÓ•Öã̧ üßÃŸÖ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü 
�úÖ´ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸üÖ †Ó¤üÖ•ÖßŸÖ �Ö“ÖÔ ¹ý. 33,73,466/- ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖ-
Ö�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö  1949 “µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) �ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê 
�úÖµÖÖì¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü 

ÁÖß ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö 
ÆÓü²Ö›ìü 

33,73,466/- 

15 ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ, Æü×§üŸÖ ¿ÖÖê³ÖÖÖ�Ö¸ü ³ÖÖ�ÖÖŸÖ •ÖŒ�úÖ¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“µÖÖ 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ÖÖ»Öß ¤ãü¹ýÃŸÖß �ú¸ü�Öê, ¤ü¢ÖÖ�Ö¸ü µÖê£Öß»Ö ÖÖ»Öß ¤ãü¹ýÃŸÖß �ú¸ü�Öê ¾Ö ØÆü�ÖÖê»Öß �Öê™ü 
RUB “Öê �Ö›ü›êü ²Öã•Ö¾Ö�Öê ‡ŸµÖÖ¤üß ¤ãü¹ýÃŸÖß“Öê �úÖ´Öê �ú¸ü�Öê �ú×¸üŸÖÖ  †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ 
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖû ×•Ö»ÆüÖ ¤ü¸üÃÖæ×“Ö 2016-2017 ÖæÃÖÖ¸ü  ¹ý. 2,32,000/- “Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ 
�úÖ´ÖÖ“Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ŸÖµÖÖü¸ü �ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´Ö  ´Öê. ÃÖÖêÆêü»Ö � ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ †ò�›ü ÛÃ™ü»Ö ¾ÖŒÃÖÔ, 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
         �úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö�ú›üü ¾Ö ŸÖÖŸÖ›üß »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ¸üÖÃŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê 
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¾Ö¸ ´Öê. ÃÖÖêÆêü»Ö � ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ †ò�›ü ÛÃ™ü»Ö ¾ÖŒÃÖÔ, ÖÖÓ¤êü›ü ü µÖÖÓ“Öê�ú›æüÖ  �ú¹ýÖ  
‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÃÖ ¾Ö �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ  ¹ý. 2,32,000/- ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú 
´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö  1949 “µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) �ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê 
�úÖµÖÖì¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸üü 

´Öê. ÃÖÖêÆêü»Ö � ÓúÃ™ÒüŒ¿ÖÖ 
†ò�›ü ÛÃ™ü»Ö ¾ÖŒÃÖÔ, -
ÖÖÓ¤êü› 

2,32,000/- 

×¾ÖªãŸÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö 
1            ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�êú“µÖÖ ÆüÛ¬¤üŸÖ ´ÖÖôû™êü�ú›üß ˆøüÖ�Ö ¯Öã»ÖÖ“µÖÖ 

¯ÖÖê“Ö´ÖÖ�ÖÖÔ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖŸÖ µÖê�ÖÖ ȩ̂ü 33 �êú.¾Æüß.,11 �êú.¾Æüß. ‹»Ö.™üß.»ÖÖ‡ÔÖ ¾Ö 200 
�êú.¾Æüß.‹.™ÒüÖÃÖ±úÖ´ÖÔ̧ ü Æü™ü×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.ÃÖ¤ü¸üß»Ö �úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ�ú›æüÖ ¹ý.1354335/- ‹¾ÖœüÖ ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¤ü †ÖÆêü.ÃÖ¤ü¸üß»Ö 
�úÖ´Ö †ŸµÖÓŸÖ ŸÖÖÓŸÖ›üßÖê �ú¹ýÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÖê  ÃÖ¤ü¸üß»Ö �úÖ´Ö ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú 
¤ü¸üÖÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖÃŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÖÖÓê¤ü�Öß�éúŸÖ † ¾Ö�ÖÔ ×¾ÖªãŸÖ �Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü ´Öê.ÁÖ¬¤üÖ ‡»ÖêŒ™Òüß�ú»Ö ‡Ó×•Ö×-
Ö†Ø¸ü�Ö �Óú¯ÖÖß ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ �ú¹ýÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü ¾Ö µÖÖ �úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ´Öê.ÁÖ¬¤üÖ 
‡»ÖêŒ™Òüß�ú»Ö ‡Ó×•Ö×Ö†Ø¸ü�Ö �Óú¯ÖÖß ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öê ¤êüµÖ�ú ¹ý.1203130/- ÃÖÖ¤ü¸ü �êú»Öê †ÃÖæÖ 
ÃÖ¤ü¸üß»Ö ¤êüµÖ�úÖ“Öß ÖÖÓê¤ü µÖÖ �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ¤êü�Ö¸êü�Ö ¾Ö ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü �ú×ÖÂ™ü †×³ÖµÖÓŸÖÖ (×¾ÖªãŸÖ) 
µÖÖÓÖß ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö ¯ÖãÛÃŸÖ�êúŸÖ ÖÖë¤ü ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêü.ü  

ŸÖ¸üß  µÖÖ �úÖ´ÖÖÃÖÖšüß —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ¹ý.1203130/-   (†�Ö¸üß ¹ý. ²ÖÖ¸üÖ »ÖÖ�Ö 
×ŸÖÖ Æü•ÖÖ¸ü ‹�ú¿Öê ×ŸÖÃÖ ±úŒŸÖ )  ÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö  1949 
“µÖÖ †ÖæÃÖæ“Öß (›ü) ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö (5) �ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê �úÖµÖÖì¢Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ´ÖÖ-
µÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖÖšüß  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü 

´Öê.ÁÖ¬¤üÖ ‡Ô»ÖêŒ™Òüß�ú»Ö 
‡Ó×•Ö×Ö†¸üà�Ö � Óú¯ÖÖß -
ÖÓÖ¤êü›ü 

¹ý.1203130/- 
 

यांिऽक  िवभाग 

अ.ब. ूःताव  कंऽाटदाराचे नांव अदंाजीत र कम  
1.                नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील ेिऽय कायालय ब.1 

ते 6 अतंगत नाले सफाईसाठ  मा.  आयु , मनपा, नांदेड यांनी का.आ.ब/ 
आवःविव/3932/14 द. 30/05/2014 अ वये मा यता ूदान के या 
नुसार ेिऽय कायालय ब. 4 व जराबाद यांना पोकलेन-110/जेसीबी/शॅ टर 
ारे दनांक 25/05/2014 ते 06/06/2014  या कालाविधत नाले सफाई 
कर यात आली आहे.  
 या कामी मिशनर  पुरवठादार मे. एश अथ मु हस, नांदेड यांना 
मिशनर चे भाडे अदाई साठ ची  र कम पये  2,87,600/- (अ र  दोन 
ल  स यां शी हजार सहाशे पये फ /-) या केले या कामास ूशासक य 
व आिथक मा यता ूदान कर यात येते. 

मे. एश अथ 
मु हस, नांदेड 

2,87,600/- 

A2Z यांचे 
देयकातुन कपात 
करणेसाठ  
ःव छता िवभागास 
कळिवले आहे  
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2.        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड ह त िवशेष अत ि◌बमण 

हटाव मो हमेसाठ  मनपाके या झोन ब. A व B यांना शॅ टर शॉली ब. 
MH-26-K-6800, MH-26-K- 9252 हे द. 01/04/2016 ते 
30/11/2016 पयत व झोन ब. D यांना MH-26-K-5703 हे द. 
01/03/2016 ते 30/011/2016 पयत करायाने  घे यात आले आहे.  

MH-26-K-6800 झोन-A म ये ितन दवस व MH-26-K- 9252 
झोन-B म ये तेरा दवस व  MH-26-K- 5703 झोन- D म ये नऊ दवस 
असे एकुण 25 दवस शॅ टर ःव छते या कामी वापरले आहे. कर ता 25 
दवसाचे .1200/- ूमाणे . 30,000/- मे. यवःथापक A  2  Z Co. 

साफसफाई कंऽाटदार, नांदेड. यांचे देयकातुन कपात कर यात यावे.  
वर ल ूमाणे अत ि◌बमण हटाव मो हमेसाठ  पुरवठा कर यात 

आले या तीन शॅ टर-शॉलीचे भाडयापोट  लागणारा खच र कम . 
9,00,000/- (अ र  र कम नऊ ल  पये फ /-) या केले या कामास 
ूशासक य व आिथक मा यता ूदान कर यात येते. 

1) ौी कोकाटे  
MH-26-K-6800, 
2) ौी उ दव 
िशवराम राजेगोरे  
MH-26-K- 9252 
3) ौी ूभाकर 
द ाराव कदम 
MH-26-K-5703 

.9,00,000/- 

3. 
 
 
 
 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलककेतील झोन ब. A,B,C,D मधील 
पावसाळापुव मोठया ना यांचे गाळ काढणे कर ता मा. आयु  यांनी आदेशीत 
के यानुसार यांिऽक  िवभागा माफत जेिसबी/पोकलेन मिशन हदाई ु 200 व 
हंदाईु  R-80  ह वाहने शासनाचे जलसंपदा िवभागाचे मशीनर  युज रेट नुसार 
मे. रिव शेडस, नांदेड यांनी पुरवठा केले आहे. 
 कर ता मे. रिव शेडस, नांदेड यांनी झोन ब. A,B,C,D मधील 
पावसाळापुव मोठया ना यांतील गाळ काढ याचे काम केले आहे. सदर 
कामाचे एकुण देयक र कम . 27,58,048/- ( अ र  र कम स ािवस 
ल  अ ठाव न हजार आठेचाळ स . फ /- ) या केले या कामास 
काय र मा यता ूा ीःतव सादर कर यात येत आहे. सदर ल कामावर 
झालेला खच मे. A 2 Z , इ ृाःश चर, ूा. ली., गुरगांव याचें देयकातुन 
कपात कर यात येते आहे. 

मे. रिव शेडस, 
नांदेड 

27,58,048/- 

ह सव र कम   
A2 Z यांचे 
देयकातुन कपात 
करणेसाठ  
ःव छता िवभागास 
कळिवले आहे 

4. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वाहन करकाळ द ःतीसाठ  माहे ु
एिूल, 2016 कर ता M/s. Central automobile नांदेड यांचेकडून सवात कमी 
दराचे सुटेभाग खरेद क न वाहन द ःती क न घे यात आले यावर ु
.1,30,667/- खच झालेला आहे.   

M/s. Central 
automobile, 

Nanded. 

1,30,667/- 

5. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वाहन करकाळ द ःतीसाठ  माहे मेु , 
2016 कर ता M/s. Central automobile नांदेड यांचेकडून सवात कमी दराचे 
सुटेभाग खरेद क न वाहन द ःती क न घे यात आले यावर ु .1,49,625/- 
खच झालेला आहे.   

M/s. Central 
automobile, 

Nanded. 

.1,49,625/- 

6. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वाहन करकाळ द ःतीसाठ  माहे ु
जनू, 2016 कर ता M/s. Central automobile नादेंड यांचेकडून सवात कमी 
दराचे सुटेभाग खरेद क न वाहन द ःती क न घे यात आले यावर ु
.1,24,072/- खच झालेला आहे 

M/s. Central 
automobile, 

Nanded. 

.1,24,072/- 

7. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वाहन करकाळ द ःतीसाठ  माहे ु
जनू/ जलुै, 2016 कर ता M/s. Central automobile नांदेड यांचेकडून सवात 
कमी दराचे सुटेभाग खरेद क न वाहन द ःती क न घे यात आले यावर ु
.92,570/- खच झालेला आहे 

M/s. Central 
automobile, 
Nanded. 

.92,570/- 

8.  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वाहन करकाळ द ःतीसाठ  माहे ु
जलूै/आग , 2016 कर ता M/s. Central automobile नांदेड यांचेकडून सवात 
कमी दराचे सुटेभाग खरेद क न वाहन द ःती क न घे यात आले याु वर 
.2,01,351/- खच झालेला आहे 

M/s. Central 
automobile, 
Nanded. 

.2,01,351/- 
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9 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वाहन करकोळ द ःतीसाठ  माहे ु
ऑगःट / स टबर 2016 क रता M/s. Central automobile नांदेड यांचेकडून सवात 
कमी दराचे सुटेभाग खरेद क न वाहन द ःती क न घे यात आले यावर ु . 
75,850/- खच झालेला आहे. 

M/s. Central 
automobile, 
Nanded. 

75,850/- 

10 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचया वाहन करकोळ द सतीसाठ  माहे ु
स टबर/ऑ ट बर 2016 क रता M/s. Central automobile नांदेड यांचेकडून सवात 
कमी दराचे सुटे भाग खरेद क न वाहन द ःती क न घे यात आले यावर ु
. 97,625/- खच झालेला आहे 

M/s. Central 
automobile, 
Nanded. 

97,625/- 

  एकू  48,17,408/- 

 

      वर ल ूमाणे केले या कामांचा एकुण खच . 48,17,408/- ला काय र ूशास कय व आिथक मा यतेःतव ूःतािवत कर यात येत आहे. 
सदरचा ठराव याच सभेत कायम कर याची िशफारस आहे. 

पाणी पूरवठा िवभाग 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

अ.ब ूःताव  कंऽाटदाराचे नाव अंदाजीत 
र कम 

1. झोन बं.-3 अतंगत िविवध ूभागातील पाणी टंचाई या काळात उपाय 
योजना बाबत   नांदेड शहर पाणी टंचाई सन 2016-17 या कालावधीत शहरात िभषण 
पाणी टंचाई जाणवत अस याने, मा. ज हािधकार  तथा मा.आयु , मनपा नांदेड यां या 
अ य तेखाली आढावा बैठक त दे यात आले या आदेशानूसार ेिऽय कायालय झोन 
ब. 3 (जनेु) ूभाग ब. 29,30,31,32,33 व 34 ूभागातील ू येक  4 ठकाणी 
अ ःत वात असले या हॅ ड पंप काढनू  निवन सबमिसबल पंप बसवून शहरात पाणी 
पुरवठा कर यात आला. काम तातड चे व आवँयक अस यामुळे ःथानीक बाजारातुन 
ितन कोटेशन मागवुन सवात कमी दराचे दर धारक मे. दलीप इले श कल वकस, नांदेड 
यांचे कडून क न घे यात आले. 

मे. दलीप 
इले शकल, 
व स, नांदेड 

17,97,784 

2. मा.ःथायी सिमती सभा दनांक 19.03.2016 रोजी ठराव बं. 263 चा संदिभय 
अहवाल बाबत  नांदेड महानगरपािलका पाणी पुरवठा योजने अतंगत पाणी 
शु दकरणासाठ  तुरट  मेड -1 चा पुरवठा करणेसाठ   मनपा ःथायी समीती ठराव ब. 
50 दनांक 16.06.2016 अ वये खु या बाजारातून तुरट  खरेद  कर यास मा यता 
दली आहे. यानूषंगाने नागर कांना िनजतुक पाणी पुरवठया कर ता तुरट  घेणे 
आवँयक होते यामुळे मे. जे.के.इंड ःशज, उःमानाबाद यां या संमती पऽानूसार मंजरू 
दरावर तुरट  मेड-1 चा पुरवठा क न घे यात आला आहे.  

मे.जे.के.इंड ःश
ज उःमानाबाद 

33,96,000 

3 मनपा ह त झोन बं. ड अतंगत अ ःथ वात असले या िवंधन िवह र  वर ल 
हातपंप काढणू  पॉवर पंप टाकणे बाबत.  नादेंड शहरास मे व जनु 2016 या 
कालावधीत िभषण पाणी टंचाई िसडको व जनेु नांदेड या भागात जाणवत अस याने 
मा. ज हािधकार  तथा मा.आयु , मनपा नांदेड यां या अ य तेखाली स.सदःय झोन 
ब. D यांची आढावा बैठक घे यात आली व या बैठक त दे यात आले या आदेशानूसार 
ेिऽय कायालय झोन ब. D अतंगत असणारे अ ःत वातील बोअरवेल वर 5 ूभागात 

एकुण 22 पावरपंप बसिव यात आले. यासाठ  िव ुत उपकरणे, पा याची टाक , 
लोखंड  ःटँ ड व पाईप लाईन इ. बाबींचा समावेश केलेला असून एकुण 22 पावरपंप 
बसिवणेसाठ  अनूभवी कंऽाटदार मे.ूगती क ःश शन, चाकुर यांचे कडुन राःत दराने 
काम क न घे यात आले.  

सदर ल काम कर यासाठ  झालेला खच . (अ र  पये सोळा ल  सदतीस 
हजार नऊशे सहास  फ ) यास काय र ूशासक य व आथ क मा यता पाणी टंचाई 
2016-17 या अथसंक पीय तरतूद तून खच कर यास मा यता ूदान करणे कर ता 
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसुची ड ूकरण 5 कलम 2 
नुसार ये या ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव. 

मे.ूगती 
कंःश शन, 
चाकुर 

16,37,966 
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4 पाणी टंचाई काळात िवंणुपूर  जलाशयातुन पाणी उपसा कर यासाठ  उपाय योजने 
बाबत  उ र व द ण नांदेड शहरासाठ  कोट तीथ व काळे र पपं हाऊस येथनू पाणी 
पुरवठा कर यात येतो. सदर ल दो ह  ठकाणी जलशयातील पाणीसाठा मतृ साठयात 
गे यामुळे पंपींग ःटेशन येथील जकॅवेल म ये पाणी येणे बदं झाले होते. सदर ल 
प रःथीतीची पाहणी मा.महापौर व मा.सभापती यांनी ू य  ःथळ  येवून केली व 
तातड ने उपाययोजना कर याचे सुिचत केले होते. यानूसार काळे र व कोट तीथ 
येथील पंपींग ःटेशन या नद कना-यावर अनूबमे आठ व तीन असे एकुण 10HP या 
11 िव ुत मोटार  बसवून मतृसाठयातील पाणी जकॅवेल म ये घेवून पंपींग कर यात 
आले व तेथून जलशु द करण किाहनू  शु द करण क न शहरातील पाणी पुरवठा एिूल, 
मे व जनू 2016 या म ह यात पाणी टंचाई या काळात पाणीपुरवठा सुरळ त कर यात 
आला. या कामाची ू य  पाहणी मा.आमदार, मा. ज हािधकार , मा.सभापती, 
मा.उपमहापौर यानंी वारंवार केलेली आहे.  

सदर ल काम तातड ने व अनूभवी कंऽाटदार मे. ूगती क ःश शन, चाकुर यांचे कडून 
राःत प दतीने क न घे यात आले.  

मे.ूगती 
कंःश शन, 
चाकुर 

24,25,050 

5. नावाशमनपा, नांदेड ह त झोन बं. (ड) अंतगत िसडको पाणी पुरवठा 
शु द करण कंुभ िव ुत यवःथा द ःतीचेु  काम. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
ह तील झोन ब. (ड) म ये िसडको पाणी पुरवठा जलशु द करण कि येथील िव ुत 
यवःथा द ःतीु  करणे.  उपअिभयंता यांनी सादर केलेले अदंाजपऽक पये 200417/- 

( पये दोन ल  चारशे सतरा फ ) यास संदभ ब. 1 चे ूा  अिधकारानूसार ू.व आ. 
मंजरू  ूदान कर यात येते.  झोन ब.(ड) म ये िसडको पाणी पुरवठा जलशु द करण 
कि येथे 120 HP  चे दोन मोटार व िव ुत यवःथा द ःतीचेु  काम करणे आवँयक 
अस यामुळे संदभ ब. 3 अ वये मंजरू दरानूसार मे. दलीप इले श कल व स, नांदेड 
यां याकडून क न घे यात आले.  

मे. दलीप 
इले शकल, 
व स, नांदेड 

2,00,417 

6. झोन बं.-3 अतंगत िविवध ूभागातील नाद ःतु  पावर पंप बसिवणे व 
द ःतु  करणे  बाबत  नांदेड शहरात मे व जनु सन 2016 या कालावधीत िभषण पाणी 
टंचाई जाणवत होती. याकाळात मा. ज हािधकार  तथा मा.आयु , मनपा नांदेड 
यां या अ य तेखाली आढावा बैठक त दे यात आले या आदेशानूसार ेिऽय कायालय 
झोन ब. 3 (जनेु) ूभाग ब. 29,30,31,32,33 व 34 ूभागातील अ ःत वात 
असले या िवधंन िव हर वर एकुण 19 निवन सबमिसबल पंप बसवून व कांह  मोटार  
द ःतीु  कर यात आ या.  काम तातड चे व आवँयक अस यामुळे राःत दराने 
मे. दलीप इले श कल वकस, नांदेड याचें कडून क न घे यात आले व याभागातील 
नागर कांना सुरळ त पाणी पुरवठा कर यात आलेला आहे.  

मे. दलीप 
इले शकल, 
व स, नांदेड 

8,00,658 

7. नावाशमनपा ह त झोन बं. ड अतंगत काळे र पंप हाऊस येथील िव ुत 
यवःथेचे द ःतीु  कामा बाबत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील झोन ब. 

(ड) अतंगत काळे र पंप हाऊस येथील िव ुत यवःथेचे द ःती याु  कामा कर ता 
उपअिभयंता यांनी सादर केलेले अदंाजपऽक पये 687605/- ( पये सहा ल  स यांशी 
हजार सहाशे पाच फ ) यास संदभ ब. 5 चे ूा  अिधकारानूसार ूशास कय व 
आिथक मंजरू  ूदान कर यात येते.  काळे र येथे रॉ वॉटर पपंींग ःटेशन येथे 375 

HP या दोन मोटार  व िसडको जलशु द करण कि येथे 200 HP या दोन मोटार  द. 
14.04.2015 ते 03.06.2016 या दर यान मंजरू िसलींग दरानूसार संदभ ब. 4 या 
आदेशा वये मे. दलीप इले श कल व स, नांदेड यां याकडून क न घे यात आले.  

मे. दलीप 
इले शकल, 
व स, नांदेड 

6,87,605 

8 पंपीग मशीनर जचे यांिऽक  उपांगाचे बाजारभावा ूमाणे द ःतीु  करणे.  नांवाशमनपा 
ह त पाणी पुरवठा मिशनर चे उपांगाचे बाजाराभावा ूमाणे द ःती करणे बाबत ु
उपरो  िवषयां कत कामानूसार पाणी पुरवठा  अतंगत ौी. के.ट . शा ी उपअिभयंता, 
पापुिव मनपा नांदेड यांनी सादर केले या अहवालानूसार कामाची तातड , गरज व 
आवँयकता ल ात घेवनू मे. हक म इं ज. ए ड  मेकॅिनकल व स, नांदेड या 
कंऽाटदाराकडुन क न घे यात आले आहे. यास . 1153858/- (अ र - आकरा लाख 
ऽेप न हजार आठशे आ ठाव  ◌ा फ ) चा खच झालेला आहे.  

मे.हक म 
इं ज.व स 

11,53,858 
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वर ल ूमाणे केले या कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम िवना िनिवदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर क न घे यात 

आले. यास काय र ूशास कय व अिथक मंजुर साठ  ूःताव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 मलम 2 नुसार ःथायी 
सिमती समोर सादर करणे यो य. 
 

मलिनःसारण िवभागातील काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ूःतावांची याद  
सालसन 2016-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9 पाणी पुरवठा पंपीग मशीनर जचे यांिऽक  उपांगाचे िसलींग दरा ूमाणे 
द ःतीु  करणे.  नांदेड शहरातील पाणी पुरवठा सुरळ त ठेव यासाठ  जानेवार  ते एिूल 
सन 2016 या कालावधीत काबरानगर, कोट तीथ, काळे र, निवन पंप हाऊस, असदवन 
येथील नाद ःतु  पंपींग मिशनर  देखभाल द ःतीु  कर ता मनपा ःथायी समीती ठराव 
ब. 120 द.02.11.2010 या मंजरू दरावर कामाची तातड  ल ात घेता शहरातील 
पाणी पुरवठा खंड त होणार नाह  याची द ता घेवून हे काम क न घे यात आले. मंजरू 
दरधारक मे.हक म इं जिनयर ंग व स, नांदेड यांचेकडून राःत दराने क न घे यात 
आले. सदर ल काम कर यासाठ  झालेला खच . 1647199/- (अ र  पये सोळा 
ल  स ेचाळ स हजार एकशे न या नव फ ) इतका झालेला आहे. 

मे.हक म 
इं ज.व स 

16,47,199 

10 उ हाळयात पाणी टंचाई काळात झोन बं. B  व C हात पंप व पावर पंप निवन व 
द ःतीु  करणे बाबत  मा.आयु  यांचे ूाथिमक  मा यते नसूार द. 21.03.16 अ वये 
झोन ब. B1 व C4 अतंगत उ हाळयातील पाणी टंचाई अतंगत माहे माच ते माहे जलु ै
पयत एकुण 90 हातपंप व 06 पावरपंप स.सदःय व नागर कां या तबार  नुसार 
ता काळ द ःतीु  कर यात आलेली आहे. सदर कामाची द ःतीु  खच मंजरु दरानूसार . 
4,99,991/- ऐवढा खच अपे त आहे. सदर काम शासनमा य ठेकेदार मे. अजनु 
इले श क स, नांदेड यां याकडून मंजरु दरानूसार क न घे यात आलेले आहे.  

मे.अजनु 
इले ट क स 

5,00,000/- 

11 झोन बं.-3 अतंगत िविवध ूभागातील हातपंप पावर पंप देखभाल द ःतीु   करणे 
सदर ल  हातपंप पावर व पंप द ःतीु   स.सदःय व नागर कां या तबार  नुसार 
ता काळ द ःतीु  कर यात आलेली आहे. सदर कामाची द ःतीु  खच मंजुर दरानूसार . 
1,48,795/- ऐवढा खच अपे त आहे. सदर काम शासनमा य ठेकेदार मे. अजनु 
इले श क स, नांदेड यां याकडून मंजरु दरानूसार क न घे यात आलेले आहे. 

मे.अजनु 
इले ट क स 

1,48,795/- 

1 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत झोन बं. ब िशवाजीनगर, अशोकनगर 
भागात मलिनःसारण वा हणीची देखभाल द ःती करणे या कामाची िनिवदा ु . 
59,74,054/- (अ र  एकोनसाठ हजार चौ-यां र हजार चौप न फ ) साहेन 
क सश शन नांदेड ःथायी सिमती नावाशमनपानांदेड ठराव बं. १३३ द. 21.10.15 
अ वये मंजरु कर यात येवुन कामाचे आदेश दे यात आलेले असनु  सदर ल कामावर 
आजपावेतो झालेला खच व वेळोवेळ  अदा कर यात आलेले देयक व उवर त देयक 
दे यासाठ  सदर कामाचे सुधार त अदंाजपऽक (Revised Estimate) तयार कर यात 
आले असुन याची . 1,01,28,350/- (अ र  पये एक कोट  एक ल  आठावीस 
हजार तीनशे प नास फ ) कमंत होत असुन सुधार त अदंाजपऽक वजा िनिवदा 
मंजरु  र कम . 1028350 – 5974054  = 4154296) 4154296/- या र कमेस 
ूशास कय व आथ क मा यता ूा  करणेःतव सदर ल कामाचा लागणारा खच 
सालसन 2016-17  या िव ीय वषाचे भुिमगत गटार देखभाल द ःती करणे या लेखा ु
िशषातुन करणेसाठ  ूःताव ये या ःथायी सिमती या मा यतेःतव ठेव यात यावा. 
     वर ल ूमाणे केले या कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम िवना 
िनिवदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले यास काय र 
ूशास कय व आथ क मंजरु साठ  ूःताव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 
चे ूकरण 5 कलम 2 नसुार ःथायी सिमती समोर सादर 

मे. सोहेल 
क सश शन 
अ ड ःट ल 
वकस नांदेड 

41,54,296/- 
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िबएसयुपी िवभाग 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िवषय बं.21 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 24 मधील डंपीगं माऊड येथील जागेत ूःतािवत उ ानासाठ  सुर ा िभंतीचे बांधकाम करणेसाठ  या 
िवभागाचे उप अिभयंता व किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हादरसुची 2016-17 नसुार . 
46,41,210/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 24 मधील डंपींग माऊड येथील जागेत ूःतािवत उ ानासाठ  सुर ा िभंतीचे बांधकामसाठ  
लागणार  र कम पये 46,41,210/- (अ र  पये शेचाळ स ल  एकेचाळ स हजार दोनशे दहा फ ) यास अथसंक प 2017-18 मधील मनपा 
मोकळया जागेचे संर णिभंत व नामफलक या लेखािशषातुन ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
िवषय बं.22 
 का.आ.बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/1969/17 दनांक 11 मे 2017 अ वये िन न दधना ूक पातील पाणी िवंणुपूर  जलाशयात सोडणे ु
बाबतचे देयक अदा कर यासाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 (क) व (ड) अ वये जालना पाटबंधारे िवभाग जालना 
यांचे पऽ बं. जालना/िसचंन/1716/17 द. 06.05.17 नसुार िवंणुपूर  ूक पाम ये नांदेड शहरा या िप या या पा यासाठ  पाणी सोडणे क रता . 
101.80 ल  ावयाचे अस याने शासन िनणया ूमाणे 50% अमीम र कम 50.40 ल   देणे क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 
चे कलम 73 (क) व (ड) अ वये ूा  अिधकारानुसार ूशास कय व आथ क मंजरु  दे यात आली याची न द घेणे बाबत. 
 वर ल कामासाठ  होणारा खच मनलपा अदंाजपऽक सालसन 2017-18 या मनपा अथसंक पा या संबंधीत लेखा िशषकातुन कर यात 
यावा. 
िवषय बं.23     ूःताव 
 कायकार  अिभयंता िबएसयुपी यानंी द. २१.०४.१६ रोजी ौी सुरेश गोिवंदराव कुलकण  ू. कायालय अिध क यांनी िबएसयुवी िवभागात 
पावती पुःतक वाटपात अिनयिमतता के याब ल तबार दली होती. 
 ौी सुरेश गोिवंदराव कुलकण  यांना महारा  नागर  सेवा वतणुक िनयम १९७९ चे कलम ८(१) नसुार द. २७.०४.१६ रोजी िनलंिबत केले 
आहे यां या िनलंबनास १० म ह याचा कालावधी झालेला आहे. 
 ौी सुरेश गोिवंदराव कुलकण  यांनी आवँयक या कागदपऽांसह महारा  नागर  सेवा (िशःत व अिपल) िनयम १९७९ चे कलम २५ व 
२५(अ) मधील तरतुद नुसार द. १०.०५.१६ रोजी महापािलका ूशासनाकडे पुनिनर ण व पुनिवलोकनाबाबत अज सादर केला होता यावर िनणय 
झालेला नाह . 
 अिभलेख पयवे  यांनी संबंधीताकंडून पावती पुःतक वाटप व इतर कामांसंबंधात ौी सुरेश गोिवदंराव कुलकण  यांचेकडून अिनयिमतता 
झाली नाह  असे लेखी कळिवले आहे. 
 महारा  नागर  सेवा (िशःत व अिपल) िनयम १९७९ मधील तरतुद नुसार संबंधीतांना िनलंबीत होऊन १० म ह याचा कालावधी 
झा यानंतर जोडपऽ १ ते ४ दे यात आलेले नाह . 
 महारा  शासन सामा य ूशासन िवभागा या द. १४.१०.११ या शासन िनणयानसुार या कमचा-यास महारा  नागर  सेवा (िशःत व 
अिपल) िनयम १९७९ मधील ८ नुसार िनलंिबत केले असेल या कमचा-यास तीन म ह यानतर सेवेत ज ुक न यावे अशी तरतुद आहे. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत साईट बं. 34 ौावःतीनगर येथे िबएसयुपी 
अतंगत घरकुलाचे व मलुभुत सुिवधाचे काम अतंगत सेनेज लाईन व इले श क केबलचे 
काम सालसन 2010-11 म ये कर यात आले आहे.  सदर ठकाणचे लाभा यानी सदर 
लाईनचा यो य ूकारे वापर न के याने ःलाईस बं. 02, A-2 Cluster मधील सेनेज 
लाईन चौकअप होऊन नाद ःतु  झा याने घाण पाणी रोड वरती येऊन सवऽ दगधी ु
पसरत होती.  तसेच लाभा यानी अनािधकृतपणे केबल मधुन कने शन घेत याने 
केबल ॅ  झा याने सदर ल ठकाणचा िवधुत पुरवठा 
 बंद झाला होता यामुळे लाभाथ  पुववत क नप छे यासाठ  तगादा लावत अस याने 
ू य  ःथळपाहणी क न आवँयक बाबीचा समावेश क न डपीआर-2 मधील मंजरु 
दरानुसार . 13,56,946/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम ौी िब.जी. भाःकरे 
कंऽाटदार नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता 
सदरचे काम िवना िनिवदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी िब.जी. भाःकरे 
कंऽाटदार यांचेकडून क न घे यात आले. 

िब.जी. 
ॅाःकरे नांदेड 

13,56,946/- 
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 मा. सव च यायालयाने अजयकुमार चौधर  िव द युिनयन ऑफ इंड या यांचे िस ह ल अपील नं. १९१२/२०१५ म ये दनांक 
१६०२२०१५ रोजी िनलंबीत कमचा-यास िनलंबना या तारखे पासुन ९० दवसा या आत जोडपऽ १ ते ४ न द यासिनलंबन संपु ात येईल असा 
िनणय दला आहे. 
 वर ल सव बाब िवचारात घेता ौी सुरेश गोिवंदराव कुलकण  यांचे िनलंबन िनयमाूमाणे संपु ात आले अस यामुळे यांना ज ुक न 
यांचे िनलंबन र  कर याची ह  ःथायी सिमती सवानुमते मा यता देते. 
सुचक:- स. जानी स. कासीम           अनुमोदक:- फा ख हसेन कासीमु  साब, सौ.सोनाबाई रांऱि मोकले, बाळासाहेब देशमुख 

िवषय बं.24     ूःताव 

 ौी के.एस. दासरे िलड ंग फायरमन अ नशमन िवभाग यांना द. १३.१२.१२ ते २७.१२.१२, द. २२.०१.१३ ते २०.०२.१३ या कालावधीची 
िवनंती अजानुसार यांची रजा मंजरु कर यात आली आहे.  संबंधीतांनी द. २०.०२.१३ ते ३०.०३.१३ या कालावधीचा वाढ व रजेचा अज सादर केला 
होता.  परंतु या अजावर कायवाह  न करता संबंधीतास अनािधकृत अनुप ःथत राहणे व रजा उपभोगुन नंतर रजा सादर करणे या कारणासाठ  
संबंधीतास द. २३.०४.१४ या आदेशा दारे सेवेतुन बडतफ कर यात आले होते. 
 बडतफ या आदेशािव द ौी के.एस. दासरे यानी मा. उ च यायालय खंडिपठ औरंगाबाद येथे सादर केले या यािचकेम ये मा. उ च 
यायालयाने संबधंीतांचा बडतफ चा आदेश र  केला आहे. 

 यानंतर ूशासनाने द. ०९.१२.१५ या आदेशानुसार यांचा द. २१.०२.१३ ते १७.०४.१४ हा कालावधी िवनावेतनी केला व द. २३.०४.१४ 
ते ०८.१२.१५ हा कालावधी िनलंबन काळ गहृ त धरला आहे.  तसेच यां या महारा  मनपा अिधिनयमातील कलम ५६(२) (ब) मधील 
तरतुद नुसार तीन वाष क वेतनवाढ  कायमःव पी बंद के या आहेत. 
 महारा  नागर  सेवा िवभागीय चौकशी िनयम पःुतीका १९९१ मधील प र छेद ३.४ नुसार कोण याह  कमचा-यां या कोण याह  एक वेळ  
फ  एकच वेतनवाढ रोख यात यावी, अशी तरतुद आहे व केवळ रजे या कालावधीचे बाब नमुद क न संबंधीतांवर लादलेली िश ा अ यंत गंभीर व 
कठोर ःव पाची आहे.  ूशासनाने काढलेला बडतफ चा आदेश मा. उ च यायालय खंडिपठ औरंगाबाद यांनी र  केला आहे.  याम ये िनलंबनाचा 
काळाबाबत व वेतनवाढ  बंद करणे बाबत कोण याह  उ लेख नाह . 
 यामुळे वर ल सव बाब िवचारात घेता, संबंधीतास अनु ेय असलेली रजा मा य क न यांचा िनलंबन काळा कत यकाळ गहृ त ध न 
यां या तीन पकै  एकच वेतनवाढ एक वषा या कालावधीसाठ  रोखुन ठेव याची ह  ःथायी सिमती सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल             अनुमोदक :- फा ख हसेन कर म साु ब 

िवषय बं.25     अिपल     द. २०.०४.२०१७ 
 मा. सभापती, ःथायी सिमती नावाशमनपा नांदेड यांचेकडे महारा  मनपा अिधिनयमाचे कलम ५६(४) नुसार अिपल 

िवषय :-  महारा  नागर  सेवा (रजा) िनयम १९८१ म ये तरतुद नसतांना मा. आयु  यांनी िनगिमत केलेले आदेश बं. १२७९९/२०१६ 
द. २३.१२.२०१६ हे आदेश िनयमबा  व बेकायदेशीर अस याने ते र  करणेसाठ  मा. उ च यायालय मुंबई खंडिपठ औरंगाबाद 
येथे ूलंिबत अिपल ःटॅ प बं. १४२७/२०१७ यावर ल यायालयीन िनणयाचे अिधिन राहन माू . ःथायी सिमतीकडे महारा  
मनपा अिधिनयमाचे कलम ५६(४) नुसार उ  बेकायदेशीर व िनयमबहाय आदेश र  करणेसाठ  अिपल. 

महोदया, 
 उपरो  िवषयास अनुस न सेवेत सिवनय िवनंती क , कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/आक /८७५८/२०१६ द. २९.०९.२०१६ अ वये 
माझी पदःथापना ेऽीय कायालय बं. ड िसडको-हडको येथे झाली. 
 मा. सव च यायालय, निव द ली, मा. उ च यायालय मुंबई आ ण अनािधकृत धािमक ःथळांवर करावया या कायवाह बाबत महारा  
शासन नगरिवकास िवभाग शासन प रपऽक बं. यांिचका-२०१४/ू.ब.२१९(भाग-४)/निव-२० द. ०५ नो हबर २०१६ अ वये नावाशमनपा ेऽांतगत 
अनािधकृत धािमक ःथळांिव दची कायवाह  चालू असतांना िसडको भागातील िशवसेना म हला आघाड या माजी िवभाग ूमुख सौ. सुिनता 
सुधाकर गादेवार यांनी द. ३०.११.२०१६  रोजी अज देवुन द. ३१.१२.२०१६ पयत सदरचे अनािधकृत धािमक ःथळ काढन संबंधीताू  िव द कायवाह  
करावी अशी िवनंती केली. 
 मा. आयु  मनपा नांदेड यांनी यांचे अधशासक य पऽ बं. नावायशमनपा/आक /१२४२६/२०१६ द. १७.१२.२०१६ अ वये कळिवले क , 
शासन िनणयाचे अनुषंगाने यायालयीन आदेशाूमाणे द. २९.०९.२००९ नंतरची बेकायदेशीर धािमक सथळे द. ३१.१२.२०१६ पयत या िव हत 
मुदतीत िनंकािसत कर याची कायवाह  क न पुतता अहवाल द. ०१.०१.२०१७ रोजी न चुकता सादर करावा. असे िनदिशत केलेले आहे.  सदर या 
पऽास अनुस न ेऽीय कायालय बं. ड िसउको हडको माफत अनािधकृत धिमक ःथळे िनंकािसत कर यात येत असले या कायवाह चा अहवाल 
कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/ ेकाबं.ड/२७१८/२०१६ द. २०.१२.२०१६ अ वये मा. आयु  यांना सादर कर यात आला.  तसेच द. 
२९.०९.२००९ नंतरचे एकूण ०६ अनािधकृत धािमक ःथळे िनंकािसत कर याचा अहवाल कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/ ेकाबं.ड/२६८४/२०१६ 
द. ०९.१२.२०१६ अनवये मा.  
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उपआयु (महसलु), नावाशमनपा नांदेड यांना सादर कर यात आला दर यान या कालावधीत उ  ०६ अनािधकृत धािमक ःथळे िनंकािशत का 
कर यात येऊ नयेत या बाबत २४ तासा या आत खुलासा सादर कर याक रता संबंधीत ०६ धािमक ःथळां या ूितिनधींना कायालयीन पऽ बं. 
नावाशमनपा/ ेकाबं.ड/७२७१ ते ७२२६/२०१६ द. २१.१२.२०१६ अ वये पऽ दले.  यास अनुस न यानंी यांचा िवनतंी अज द. २२.१२.२०१६ 
अ वये खुलासा देवुन िवनपंती केली क  सदर कॉलनीतील सव नाग रकां दारे वगणी जमा क न मं दरातील हनुमान मुत ची पुजा करतोत.  परंत ु
मं दराची ःथापना कोणी केली हयाचा आम याकउ◌े कोणताह  लेखी पुरावा नाह .  मं दराचा अ य  अथवा सिचव अथवा पुजार  कोणीह  नाह  
यामुळे मं दराचे बातीत मनपाकेनेच यो यतो िनणय यावा अशी िवनंती केली.  यानंतर कायालयीन पऽ बं. 
नावाशमनपा/ ेकाबं.ड/७२२८/२०१६ दनारंक २२.१२.२०१६ अ वये पोलीस अिध क नांदेड यांचेकडे एकूण ०६ अनािधकृत धािमक ःथळे द. 
२३.१२.२०१६ ते २७.१२.२०१६ पयत िनंकािसत करणेचा कालब द कायबम आखून पोलीस बंदोबःत ि◌ उपल ध क न दे याची मागणी कर यात 
आली. 
 मा. आयु  नावाशमनपा नांदेड यांचे अ य तेखाली अनािधकृत धािमक ःथळांवर करावया या कायवाह साठ  आयु ांचे क ात द. 
२३.१२.२०१६ रोजी अनािधकृत धािमक ःथळे िनंकािसत करणे संबंधीचा आढावा घेणे बाबत बैठक आयोजीत कर यात आली.  या बैठक चे 
इितवृ ात, ेऽीय कायालय बं. अ ने मारोती मं दर गातमनगर सांगवी हे ता काळ िनंकािशत क न अहवाल ावा आ ण ेऽीय कायालय बं. ड 
यांनी मा ती मं दर संभाजी चौक िसडको हे ता काळ िनंकािशत क न केले या कायवाह चा अनुपालन अहवाल सादर करावा असे अ य ांचे िनदश 
आहेत असे दनांक २३.१२.२०१६ रोजीचे बैठक चे इितवृ ात नमुद आहे. 
 मा. आयु  याचें िनदशानुसार द. २३.१२.२०१६ रोजी दपार  ु ३.०० चे समुारास ेऽीय कायालय बं. अ (तरोडा-सांगवी) आ ण ेऽीय 
कायालय बं. (िसडको हाडको) मधील अनुबमे सांगवी आ ण िसडको सभाजी चौक भागातील हनुमान मं दर पाड याची कायवाह  एकाच वेळ  हाती 
घे यात आली.  यांचा कायपालन अहवाल ॅमणभाषव न मा. आयु ांना दो ह  ेऽीय कायालयाकडून सादर कर यात आला.  ह  कायवाह  चालु 
असतांना पोलीस पथकासह ःथािनक वृ पऽांचे वाताहर व नाग रक घटनाःथळावर हजर होते.  यामुहे या ूसंगाची मा हती मनपाकेचे िवरोधीप  
नेता ौी बंडू उफ ूमोद मुरलीधरराव खेडकर यांना समजली.  यांनी मनपाकेतील भाजप आ ण िशवसेना नगरसेवक तसेच शहरातील यांचे प ाचें 
जवळपास २०-२१ लोकूितिनधी यांना एकिऽत र या बोलावून फ  मनपाकेतील मागासवग य असले या सहा यक आयु  ूकाश मा. येवले यांनी, 
हंद धिमयां या धािमक भावना दखाव या व िवना परवानगीु ु , नोट स न देता धािमक ःथळ िनंकािसत केले.  हणुन मा. आयु  यांना यांचे 
क ात द. २३.१२.२०१६ रोजी दपार  ु ४.०० चे सुमारास घेराव घातला आ ण आयु ांवर ूचंड दबाव िनमाण क न केवळ सहा यक आयु  ूकाश 
मा. येवले यानंाच िनलंिबत कर याचा आगह धरला.  यामुळे मा. आयु  यांनी केवळ मनपाकेतील मागासवग य असलेले सहा यक आयु  ूकाश 
येवले यांना स या रजेवर पाठिव याचा कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साूिव/आःथा-१/१२७९९/१६ दनांक २३.१२.२०१६ आदेश िनमामीत 
केला जो ूकाश येवले सहा यक आयु  यांचेवर अ यायकारक आहे. 
 ेऽीय कायालय बं. अ चे ेऽीय अिधकार  ौी गुलाम सादेक यांना मौजे सांगवी प रसराचे गौतमनगर मधील हनुमान मं दर द. 
२३.१२.२०१६ रोजी दपार  ु ३.०० या नंतर िनंकािसम कर याची कायवाह  पोलीस बंदोबःतात केली.  याचवेळ  ेऽीय कायालय बं. ड चे सहा यक 
आयु  ूकाश येवले यांनी सु दा संभाजी चौक िसडको भागातील अनािधकृत धािमक ःथ◌ं्ळ हनुमान मं दर / मारोती मं दर िनंकािसत केले.  
याचा कृती अहवाल दो ह  ेऽीय अिधक-यांनी ॅमणभाषव न मा. आयु ांना सादर केला.  परंतु महापािलकेचे िवरोधीप  नेता ौी बंडू उप ूमोद 
मुरलीधरराव खेडकर यांनी २०-२१ नगरसेवक आ ण शहरातील यां या प ा या ःथािनक लोक पितिनधी माफत जातीय ेष भावनेतुन केवळ 
सहा यक आयु  ूकाश येवले यांनाच ल  क न द. २३.१२.२०१६ रोजी राऽी ८.०० वाजे या सुमारास स या रजेवर पाठिव यासाठ  मा. 
आयु ांनी भाग पाडले.  ूकाश येवले सहा यक आयु  यांना स या रजेवर पाठिव यासाठ  महारा  नागर  सेवा िनयम १९८१ म ये कोण याह  
ूकारची तरतुद नाह .  आ ण मा. सव च यायालय , मा. उ च यायालय मुंबई महारा  शासनाचे िनणय आ ण मा. आयु  यां या आदेशानुसार 
अनािधकृत धािमक ःथळे िनंकािसत कर याची कायवाह  केलेली असतांना सु दा व माझी कोण याह  ूकारची चुक नसतांना मला मा या 
कतवयापासुन वचंीत ठेवणारा द. २३.१२.२०१६ रोजीचा स या रजेवर पाठिव याचा आदेश त काळ र  क न द. २३.१२.२०१६ पासुन ते 
२०.०४.२०१७ पयत या रजेचा कालावधी हा कत य काळ गहृ त धरावा माणी ई छा नसतांना केवळ वण आ ण वग ेषी नगरसेवकां या आमह  
मागणीमुळे मला िनयमबाहय र या स या रजेवर पाठिव यात आलेले आहे.  द. २३.१२.२०१६ पासुन ते आज द. २०.०४.२०१७ पयतची माझी 
स ची रजा ह  िवशेष रजा मा य क न सदरचा कालावधी हा कत यकाळ गहृ त ध न उ  कालावधी हा अ जत रजा हणुन मा या  

िवनंती क , 
महोदया, 
 मला कायालयीन आदेश द. २३.१२.२०१६ अ वये स या रजेवरा पाठ यात आ यामुळे मी द. १६.०१.२०१७ रोजी मा. आयु  यांना 
िवनंती अज देवनु मला कत यावर ज ुक न घेणेसाठ  िवनंती केली.  यानंतर मा. आयु  याचें सचुनेनसुार मला कत यावर ज ुक न घेणेसाठ  
मनपाकेचे सभागहृनेता स. िवरििसंघ गाड वाले यांचे पऽ द. २८.०२.१०१७ रोजी घेतले.  मा. सभागहृनेता यांनी मला कत यावर ज ुक न 
घे यासाठ  आयु ांना दले या पऽावर सु दा मा. आयु  यांनी मला कत यावर ज ु
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 क न घेणेचा कोणताह  िनणय घेताला नस यामुळे मी मा. उ च यायालयाचे खंडिपठ औरंगाबाद येथे ःटॅ प बं. १४२७/२०१७ अ वये द. 
०१.०४.२०१७ रोजी उ  आदेश र  क न स या रजेचा कालावधी हा कत यकाळ गहृ त ध न मला मा या कत यावर ज ुक न घेणेसाठ  अिपल 
दाखल केलेले आहे.  हे अिपल यायालयीन िनणयासाठ  स ा ूलिंबत आहे. 
 सदरचे अिपल मा. उ च यायालय खंडिपठ औरंगाबाद यांचे बोडावर येई पयत मी महारा  मनपा अिधिनयम कलम ५६(४) नसुार मा. 
ःथायी सिमती नावाशमनपा नांदेड यां याकडे अिपल दाखल कर त आहे क , 
१- मा. सव च यायालय द ली, मा. उ च यायालय मुंबई आ ण महारा  शासन नगरिवकास िवभागाचा शासन िनणय द. ०५ नो हबर 
२०१६ तसेच मा. आयु  मनपा नांदेड यां या आदेशानुसार अनािधकृत धािमक ःथळ िनंकासनाची कायवाह  केलेली असतानंा आ ण मा. आयु ांचे 
आदेशांचे पालन केलेले असतांना सु दा मा. आयु  यांनी मला स या रजेवर पाठवुन एक ूकारची िश ाच केलेली अस याने मा. आयु  यांनी 
द. २३.१२.२०१६ रोजी िनगमीत केलेले िनयमबाहय व बेकायदेशीर आदेश रदद करावेत. 
२- स या रजेवर पाठिव यासाठ  महारा  नागर  सेवा (रजा) िनयम १९८१ म ये कोण याह  ूकारची तरतुद नस याने द. २३.१२.२०१६ 
रोजीचे बेकायदेशीर व िनयमबाहय आदेश र  करावेत. 
३- द. २३.१२.२०१६ ते आज द. २०.०४.२०१७ पयत या स या  रजेचा कालावधी हा कत यकाळ गहृ त ध न हा कालावधी अ जत रजेत 
परावत त न करता तो िवशेष रजेत परावत त क न मा या खा यावर ल अ जत रजेतुन हा कालावधी कपात कर यात येवु नये. 
४- मा. ःथायी सिमती मनपा नांदेड ह  मा. आयु  यांची िनकटतम व र  ूािधकार  अस याने वर ल मु ा बं १ ते ०३ नुसार मा. ःथायी 
सिमतीने तसा ठराव क न याची अमलबजावणी कर यासाठ  मा. आयु  यानंा िनदश ावेत.  आ ण मा. ःथायी सिमती या िनदशानुसार मा. 
आयु  यांनी आदेश िनगिमत के याबरोबर याच दवशी मी मा. उ च यायालय मुंबईचे खंडिपठ औरंगाबाद येथील अिपल ःटॅ प बं. 
१४२७/२०१७ हे परत घेणार आहे. 
 क रता िवनंती क  वर ल सव बाबींचा गांभीयपुवक व नासिगक याया या ीने िवचार क न माझी स ची रजा संपु ात आणुन मला 
पु हा ेऽीय कायालय बं. ड (िसडको) येथील कायकार  पदावर ज ु क न घे यासाठ  आदेश ावेत ह  िवनंती.        
आपला िव ासु, 
                                                                                     ःवा र त/- 

                                                                                   (ूकाश येवले) 

                                                                           सहा यक आयु  नावाशमनपा नांदेड 

िवषय बं.26     अिपल            द. ३०.०३.२०१७ ूा  द. २०.०४.१७ 

वाचा:- महारा  ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ५६(४) मधील तरतदु नुसार अपील 

ूित 

मा. सभापती, 
ःथायी सिमती, नावाशमनपा नांदेड 

 

महोदय, 
 

 मी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका/आःथा सेल/१७०३६/१७ द. १६.०३.२०१७ चे सेवेतुन कायमचे कमी के या या आदेशा िव द 
अिपल सादर करत आहे. 
 हे क , माझी िनयु  नावाशमनपा नांदेड कायालयात कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साूिव/आःथा-सेल/१०५४/११ दनांक 
१५.०६.२०११ अ वये कंऽाट  किन  अिभयंता (ःथाप य) या पदावर एकऽीत वेतनावर कर यात आली आहे. 
 हे क , नेमणुक दनांकापासुन मा यावर जे काम सोपिवले ते मी अितशय ूमा णकपणे केले आहे. 
 हे क , गुंठेवार  िवभागात मी २०११ ते डसबर २०१५ पयत काम केले सदर कामाचे बाबत मला कोण याह  कारणे दाखवा नोट स दे यात 
आली नाह . 
 हे क , तदनंतर डसबर २०१५ नतंर ःव छ महारा  अिभयान िवभागात किनं ठ अिभयंता (ःथाप य) हणुन काम केले आहे.  मा यावर 
सेपिवलेली कामे मी अितशय ूमा णकपणे केलेले आहेत.  मा यावर कामातील िनंकाळजीपणा केलेला जो आरोप आहे तो िनराधार आ ण खोटा 
आहे. 
 हे क , मी ःव छ महारा  अिभयान योजनेत अतंगत काम कर त असतांना कामा वाटप आदेश बं. नावाशमनपा/ःवमअ 
/१५/०३/१३/१६ दनांक २२.०२.२०१६ कामाचे वाटपा जो आदेश िनगमीत केला या आदेशाम ये झोन बं. म ये मला काम दे यात आले सदर 
झोन क म ये एकूण लाभाथ  १०४४ आहेत यापैक  मला केवळ एकटयालाच ८९८ लाभधारकाचे काम दे यात आले उवर त २ किन  अिभयं याकडे 
कमी लाभा याचे काम दे यात आले वाःतिवक पाहता कामाचे वाटप हे समान असावयास पा हजे पण तसे न करता मला जाःती या लाभा याचे 
काम दे यात आले. हे क , मला जाःती या लाभा याचे काम दले अस यामुळे मी द. ०३.०६.२०१६ रोजी मा. आयु  यांना पऽ देऊन जाःतीचे 
काम दे यात आले अस यामुळे माझी मानिसकता  
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िवचलीत होत आहे, यामुळे यापुढ ल कायारंभ आदेश दसु-या (२) अिभयां याकडे दे यात५ यावे परंतु मा या सदर या अजावर िवचार केला नाह . 
 हे क , मला जाःतीचे काम द यामुळे मानिसक तणाव वाढला याचा प रणाम मी आजार  पडलो माझे मनःवाःथ िबघडले. 
 हे क , मी वर ल तणावामुळे आजार  पडलो आजार  रजेचा अज संबंधीत अिधका-यांकडे घेऊन गेलो परंतु माझा अज ःवकारला नाह  
यामुळे मी मा. उपआयु  क ात जाऊन द. ०८.०७.२०१६ रोजी अज सादर केला आहे. 

 हे क , मा या अजार  रजा िमळ या या अजावर कुठलीह  कायवाह  केली नाह .  उलट मला वै कय मंडळाकडे पाठिव यात आले.  
वै कय मंडळापुढे मी उप ःथत होतो.  परंतु वै कय मंडळाने मा ी काणतीह  तपासणी केली नाह .  कांह ह आजाराबाबत िवचार केली नाह .  
खोटे वै कय ूमाणपऽ वै कय बोडाने पाठिवलेले आहे. 
 हे क , मी आजार  अस यामुळे कामावर हजर राह शकलो नाह  ह  वाःतिवकता आहेु . 
 हे क , या बाबत मला कायालयाकडुन द. १६.११.२०१६ रोजी कारणे दाखवा नोट स दे यात आली सदर कारणे दाखवा नोट सेच ःप ीकरण 
मी द. २१.११.२०१६ रोजी दले आहे. 
 हे क , सेवेतुन कमी कर यापुव  ०१ म ह याची बोलक  नोट स देऊन मला वाजवी संधी दयावयास पा हजे होती परंतु ती दे यात आली 
नाह  माझे हणने एकूण घेतलेले नाह . 
 हे क , मला सेवेतुन कायमचे कमी कर या या आदेशात मी कामात िनंकाळजीपणा केला, अनािधकृतपणे कामावर गैर हजर राहणे हा जो 
खोटा दोषारोप लावला आहे तो िनराधार खोटा आहे मी रजेचा अज दला होता नोट सीचे उ रह  सादर केले परंत ुमा यावर खोटे आरोप लावुन 
मला सेवेतुन कमी क न मा यावर अ याय केला आहे. 
 हे क , मा यावर अवलंबुन माझे कुटंब आहे माझी नौकर  गे यामुळे मा या कुटंिबयावरू ू  उपासमार ची वेळ आली.  माझी िश ा मा या 
कुटंबाला काू  ?  माझा कांह  दोष नसतांना मला कामाव न कमी क न मा यावर अ याय केला आहे हे नैसिगक याया या िव द आहे. 
 हे क , मुदतीत हे अपील सादर कर त आहे. 
 हे क , माझे अपल मा य क न यावे व मला याय ावा. 

िवनंती 
१- मा. महोदयांना िवनंती कर यात येते क  माझे अिपल ःवकार यात यावे. 
२- मा. आयु  नावाशमनपा नांदेड यांनी िनगमीत केलेला सेवेतुन कायमचे कमी कर याचा आदेश द. १६.०३.२०१७ चा आदेश र बातल 

कर यात यावा. 
३- मला पुववत कामावर ज ुक न घे यात यावे. 
४- मला सेवेतुन कमी केले या दनांकापासुन ते कामावर ज ुहोई पयत या कालावधी, सेवा कालावधी हणुन गहृ त धर यात यावा. 

    अिपलाथ  

   ःवा र त/- 

हनुमंत सदािशव पवार 

                                                          किन  अ भयंता ःथाप य (बडतफ) नावाशमनपा नांदेड 

 

ूशास कय ट पणी 
 नावाशमनपाकेत जेएनएनयुआरएम, िबएसयुपी, पाणी पुरवठा, गुंठेवार  व यांऽीक  िवभागासाठ  एकऽीत वेतनावर िविवध कंऽाट  किन  
अिभयंता यांची िनयु  कर यात आली.  यानुसार ौी पवार हनुमंत सदािशव यांचीह  कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर कंऽाट  किनं ठ अिभयंता 
(ःथाप य) या पदावर िन वळ ता पुर या ःव पात िनयु  कर यात आली होती. 
 तथािप संबंधीत हे ःव छ महारा  अिभयान अतंगत वैय क शौचालय बांधणीचे काम तातड ने ूाधा याने पुण कर यासाठ  व र ांनी 
िनदश दलेले असतांना ऐन कामा यावेळ  ूथम ितन दवसाची रजा नंतर वै क य रजा देऊन िनघून गेलेले आहेत.  िवभागूमुखा या 
अहवालानुसार संबंधीतांची वै क य रजा वै क य मंडळाकडे तपासणीसाठ  वै क य मंडळास पाठिव यात आली.  संबंधीतास वै क य तपासणीसाठ  
उप ःथत राहणेसाठ  कायालयीन पऽा वये कळिवले होते.  यानुसार संबंधीतास वै क य मंडळाचे पऽ पाठिव यात आले आहे.  संबंधीताची वै क य 
मंडळाने तपासणी केली.  परंतु वै क य मंडळांनी संबंधीजतांची रजा मंजरु करणेसाठ  िशफारस केलेली नाह .  याव न असे िनदशनास येते क , 
संबंधीतांनी कामाम ये िनंकाळजीपणा क न कामचुकारणा केली आहे अित मह वाची काम असतांना ऐन कामा यावेळ  खोट  वै कय  रजा सादर 
क न व र ांची दशाभूल केली आहे. 
 ूःतुत ूकरणात संबंधीतास यापुव  कामात िनंकाळजीपणा क न व र ांची दशाभूल के याूकरणी अपचार      कमचा-यास 
दयावया या वाजवी संधी या अनषुंगाने महानगरपािलके या सेवेतुन कमी कर यात येऊ नये या बाबतची कारणे दाखवा नोट स बजाव यात आली 
होती.  सदर ल नोट सी या िू याथ संबंधीतानंी समाधानकारक खुलासा सादर केलेला नाह  संबंधीत हे द. 08.07.2016 पासुन कामावर कायरत 
नसुन, कामचुकारणा करणे, िनंकाळजीपणा करणे, आदेशाचे उ लंघन करणे 
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 इ याद  कारणामुळे संबंधीतांची िवभागास आवँयकत नस याचा अहवाल संबंधीतां या िवभागानी सादर केलेला आहे.  ःव छ महारा  अिभयानाचे 
काम िव हतमुदतीत पुण कर याची जबाबदार  संबंधीतांची असतानंा संबंधीतांनी पूण केलेले नाह .  यामुळे सदर कामात अडथळा िनमाण झाला 
उ  सव बाबीं िवचारात घेता संबंधीतास मनपा सेवेची आवँयकता आहे असे वाटत नाह .  ौी पवार हनमुंत सदािशव यांना कंऽाट  किन   
अिभयंता या पदाव न महानगरपािलके या कंऽाट  सेवेतुन कायमचे कमी कर यात आलेले आहेत. 
िवषय बं.27     अिपल          द. २५.०४.२०१७ ूा  द.०६.०६.२०१७ 
 

वाचा:- महारा  ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ५६(४) मधील तरतदु नुसार अपील 

ूित 

मा. सभापती, 
ःथायी सिमती, नावाशमनपा नांदेड 

 

 िवषय:-  िनलंबन ूकरणी लाव यात आलेली शाःती मािपत करणे बाबत. 
        संदभ:-  कायालयीन आदेश ब.नावाशमनपा/साूिव/आःथा-५४७०२/१५, द ०८.०७.२०१५ 

महोदय, 
        सेवेत सिवनय िवनंती कर यात येते क , संदभ य आदेशा वये मा या िनलंबन ूकरणी मला खालील ूमाणे शाःती लावलेली आहे. 
१) द. ०३.०८.२००९ ते ०९.०८.२००९ पयत (०७) दवस, दनांक १९.११.२००९ ते २९.११.२००९ पयत (११) दवस ०१.१२.२००९ ते ३१.१२.२००९ 
पयत (३१) दवस व दनांक ०१.०१.२०१० ते द. ०६.०१.२०१० पयत (०६) दवस अनुप ःथत कालावधी कर यात आला आहे. 
२) द.०५.०२.२००८ ते १९.०३.२००९ पयत व दनांक ०७.०१.२०१० ते २०.०३.२०१३ पयतचा िनलंबन कालावधी िनलंबन काळ माहय ध न ०२ 
वाष क वेतनवाढ कायमःव पी गोठिव यात आले या आहेत. सदर ूकरणी खालील बाबीकडे ल  वेध यात येते. 

महारा  शासन सामा य ूशासन िवभाग प रपऽक बमांक/सीड आर/१७९५/ू.ब.११/अ द.०४ एूील १९९५ के यानुसार िवभागीय 
चौकशी (०६) म ह यात पूण कर यात यावी, अशी तरतुद आहे.  तथािप या ूकारणा म ये उिचत आ ण पुरेशा कर यासाठ  िवनीद  काळाम ये 
िवभागीय चौकशी पूण होत नसेल अशा ूकरणाम ये माह ती ूपऽात चौकशी अिधका-यांनी िशःतभंग िवषयक ूाधीकरणकडे िशःतभंग िवषयक 
ूाधीका-यांनी असे ूःताव कालमयादा वाढवून स म ूािधकरणाकडे सादर केले पा हजेत, अशी तरतुद आहे,  परंतु उ  प रपऽकानुसार िवभागीय 
चौकशी वाढवून घे यासाठ  कोणतीह  कायवाह  चौकशी अधीकार  अथवा ूशासना माफत केली नाह .  व सन २००९ पासून िनलंबन ूकरणी 
चौकशी सु  क न त बल (०६) वषानंतर हणजेच सन २०१५ पयत िवभागीय चौकशी अतंी शाःती लाद यात आली आहे, ह  बाब िनयमबाहय 
आहे.  तसेच िनलंबन ूकरणी चौकशी सु  असतांना वारंवार चौकशी अिधकार  व सादर कता अधीकार  बदलणे याव न ूशासक य दरंगाई व 
अिनयिमतता दसून येते. िनलंबन ूकरणी सा ीदार कायकार  अिभयंता,पा.पु.िवभाग यानंी अपचार  कमचा-यास नोट स द याचे आठवत नाह , 
असे सांगीतले जे हा क ,संबंधीत अपचार  कमचार  यांचे ते िवभाग ूमुख होते. 

िवनापरवानगी गरैहजर रा ह यानंतर गैरहजर कालावधी िवनावेतनी करणे व िनलंबन कालावधी िनलंबन काळात गृ हत धरणे, तसेच दोन 
वाष क वेतनवाढ कायम ःव पी गोठवणे एकाच कारणासाठ  तीन जबर िश ा लादणे ह  बाब मा या सार या वग-३ या कमचा-याचे ख चीकरण 
क ण आिथक नुकसान कंवा अपहार सारखा ूकार घडलेला नसतांना देखील संदभ य आदेशा वये जबर िश ा लाव यात आलेली आहे,  ह  बाब 
अ यायकारक आहे. 

 महोदय एखा ा कमचा-यावर (५६) दवस िवनापरवानगी गैरहजर राह या या कारणाःतव िनलंबल, िवभागीय चौकशी, गौरहजर 
कालावधी िवनावेतनी करणे व दोन वाष क वेतनवाढ कायमःव पी गोठिवणे ह  बाब िनयमबाहय अस याने मा यावर झालेला अ याय दर ु
कर यासाठ  मी महारा  नागर  सेवा िशःत व अिपल िनयम १९७९ मधील तरतुद नुसार अपील अजा दारे िवनंती करतो क , मा या िव द 
लाद यात आलेली जबर िश ा कमी क न माझा िनलंबन काळ सेवाकाळ धर यात यावा तसेच मा या दोन वाष क वेतनवाढ  पूववत सु  कर यात 
येऊन मला याय ावा, ह  नॆ िवनंती.                                   

              अिपलाथ  

                                                     ःवा र त/- 

                                                        बालाजी गोिवंदराव िशदें 

                                                        िलपीक, मथंालय िवभाग, मनपा नांदेड 
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