
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
 मंगळवार, द. 28.02.2017 रोजी दपार  ु 3.30 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य 
कायालयाचे ूशास कय इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भरिव यात आली होती. उप ःथती न दणी 
र जःटर म ये ःवा र  क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते. 
 

सौ. देशमुख मंगला गजानन, सभापती 
          सवौी  

तेहरा अनुजा अिमतिसंह  फा ख हसेन कासीम साबु     
शमा पुंपाताई राजेश  कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम      
कदम गंगाबाई नारायण   चव्हाण उमेशिसहं अशोकिसंह   

मोकले सोनाबाई रामचंि   स. जानी म. कासीम 

क याणकर बालाजी द राव  गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल    

जाधव जयौी आनंद  अजंमु बेगम शेख अफरोज 
 

सभापती     उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय, ूािधकार  अिधकार  तथा उपआयु  (िवकास) ौी 
र ाकर वाघमारे, उपआयु  (महसुल) तथा मु यलेखािधकार  ौी कंदेवाड,  मु  य लेखा प र क ौी 
आर.एस. कोलगणे, कायकार  अिभयंता ौी िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता ौी सुमीव अधंारे, सव 
िवभाग ूमुख, ेिऽय अिधकार  यांचे ः वागत क न सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येते. 

सभापती   दनांक 28.02.2017 या अदंाजपऽक मंजरु कर यापुव  स. सदःया अ यास कर यासाठ  वेळ 
मागीत यामुळे सदरची सभा सवानुमते तहकुब कर यात येते.  तसेच िनयमीत ःथायी सिमती या 
सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येतो 

अनुजा तेहरा   ःव छ महारा  अिभयांनाअतंगत शौचालयाचे सव्हचे काम सु  आहे काय.  या लोकांना शौचालय 
नाह त यांना शौचालय िमळ यासाठ  आहेत  यांचा सव्ह कधी होणार आहे याची मा हती सभागहृात 
दे यात यावी. आपण स या मालम ाची कर वसुली करत आहोत. या अतंगत पीव्ह आर 
टॉक ज या आपण 26 ल  पये जमा न के याने िसल केले आहे. तसेच आपण गणेश 
टॉक ज याह  िसल लावला आहे. 

उपायु (महसुल)   गणेश टॉक जला  आपण वारंवार नोट सा पऽ व्यवहार केलेला आहे. तर  ह  यांनी कर िनयमीत 
भरलेला नस याने शाःतीवर ल दंड यांना आकार यात आलेला आहे. पये 26 लाख पये ह  चाल ू
वषाची मागणी आहे. यावर ल  व्याज देखील वाढत चाललेले आहे. 

उमेश चव्हाण   आप याला वसुली करावयाची आहे यासाठ  शाःतीवर  दंड आपण कमी करावा अशी मी िवनंती 
करतो. सवसाधारण सभेचा ठराव पास क न शाःती माफ करता येईल असे मला वाटते. 

िवषय बं.०१ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत SGGS ःटेड यम प रसरातील कै. शकंरराव चव्हाण ूे ागहृाची रंगरंगोट  व 
द ःती िवधुतीकरण करणेसाठ  या िवभागाचे उप अिभयंता व किन  अिभयंता यानंी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा ु
समावेश क न ज हादरसुची २०१५-१६ नुसार पये ५०,००,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत SGGS ःटेड यम प रसरातील कै. शकंरराव चव्हाण ूे ागहृाची रंगरंगोट  व द ःती ु
िवधुतीकरण कर या या कामासाठ  लागणार  र कम पये ५०,००,०००/- (अ र  पये प नास ल  फ ) यास अथसंक प 
२०१६-१७ मधील इमारत द ःती या लेखािशषातुन ूशासक य व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादरु . 
सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावास ूशास कय व आथ क मंजरु  दे यात येते. 
ठराव बं.१३४      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत SGGS ःटेड यम प रसरातील कै. शकंरराव चव्हाण ूे ागहृाची रंगरंगोट  व 
द ःती िवधुतीकरण करणेसाठ  या िवभागाचे उप अिभयंता व किन  अिभयंता यानंी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा ु
समावेश क न ज हादरसुची २०१५-१६ नुसार पये ५०,००,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत SGGS ःटेड यम प रसरातील कै. शकंरराव चव्हाण ूे ागहृाची रंगरंगोट  व द ःती ु
िवधुतीकरण कर या या कामासाठ  लागणार  र कम पये ५०,००,०००/- (अ र  पये प नास ल  फ ) यास अथसंक प 
२०१६-१७ मधील इमारत द ःती या लेखािशषातुन ु ूशासक य व आथ क मंजरु  ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
िवषय बं.०२ 
 नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने द. १४.१०.२०१६ रोजी या ठाव बं ९४ अ वये पये १५०.०० 
कोट या कज उभारणचा ठराव मंजरु केला होता यानुसार महापािलका ूशासनाने कज उभारणीसाठ  पुढ ल एकूण ०७ िव ीय 
संःथांना / बँकानंा मागणी पऽ पाठिवले होते. 
 



(2) 
(१) सटेट बँक ऑफ हैिाबाद नांदेड (२) ःटेट बकँ ऑफ इं डया नांदेड (३) अ सीस बँक नांदेड (४) PMDO चे नई (५) 

HUDCO मुंबई (६) MUNIFRA मुंबई (७) ADB जपान 

यापैक  HUDCO व PMDO या िव य संःथांनी सव औपचार क कागदपऽे व ू बया पूण क न यां या कजा 
िवषयी या अट  / शत  व व्याजदर महापािलकेला सादर के या आहेत सदर मु य अट  / शत  व दर या सिवःतरपणे सोबत 
सादर के या आहेत.        ( र कम कोट त) 

िववरण HUDCO PMDO कज फेड ची मुदत 

व्याज दर ९.४३% १०.५०% -- 

मु ल १५०.०० १५०.०० १५ वष 

व्याज व इतर खच १००.५५ ११८.७७ १५ वष 
एकूण २५०.५५ २५८.७७  

 मे. साले अ ड कंपनीने सदर अट  / शत  व व्याजदराचा तलुना मक अ यास क न सिवःतर अहवाल दला आहे 
यां या मते HUDCO या संःथेकडून कज उभारणी करणे ःवःत दराचे ठरेल.  सदर ूःताव हा महापािलके या आथ क िवषयाशी 
िनगड त अस यामुळे HUDCO ससंथेकडून कज उभारणीस ःथायी सिमतीने मा यता ावी.  तसेच HUDCO या सःंथेकडून कज 
उभारणी कर त असतांना कांह  अडचण िनमाण झा यास PMDO या संःथेकडून कज उभारणीची मा यता याच ठरावा वये दे यात 
यावी ःथायी सिमतीने मा यता द या नंतर सदर कज ूःताव महारा  शासना या मा यतेसाठ  पाठिव यात येईल महारा  
शासनाची मा यता िमळा यानंतर कजाची पुढ ल करार ू बया पार पाड यात येईल. 
 महारा  शासनाकडून कज मंजरु  िमळा यानंतर करावया या सव आवँयक निवन कजाची कायप दती पुण 
कर याक रता तसेच जनेु कज परत कर यासंबंधी या ह  अट  व शत  पुण कर याक रता ःथायी सिमतीने मा. महापािलका 
आयु  यांना संबंधीत सव आथ क करार (Financial Agreement) सुर ा अिभलेखे (Security Documents), हमी पऽे 
(Undertakings),  ड डस (Deeds) आ ण िलखाण कर या या (To execute) नुसार सुचिवले या व यांना मा य असले या बदलास 
व द ः या ु (Amendments) कर यास तसेच गहाण खत (To create Mortgage) तयार क न आवँयक अस यास संबंधीत र जःशार 
(Registrar) कडे (Indenture of Mortgage) व इतर Security Documents ठेव यास याच ठरावाव्दारे ूािधकृत करावे. 
 क रता ःथायी सिमती नावाशमनपा नांदेउ सभेची वर ल ूमाणे सदर ल ूःतावास मंजरु ःतव सादर. 
उमेश चव्हाण   दडशे कोट चे कज घे यास मला वाटते काह  हरकत नाह  परंतू या दडशे कोट पैक  60 कोट  पये 

अगोदरचे कज फेड यासाठ  मा. आयु  मनपा नांदेड यांना अिधकार दे यात यावे. परंतू या 90 
कोट  मधून शहरातील अतंगत मु य रःते हॉटमी सचे रोड कर यात यावे. या रोडचा समावेश 
कर यात यावा. कारण यांचे ब-याच दवसाचे कंऽाटदारा या कामाचे पैसे थकलेले आहेत.  यासाठ  
20 कोट चा िनधी ःवतंऽर या काढन ठेवावाू . जेएनएनयुआरएमम ये कामे करत असतांना 
शहरातील मोठे नाले सुटलेले आहेत. अशा ना यासाठ  एक ूःताव तयार क न महारा  शासनास 
पाठपुरावा कर यात यावा. जो काह  खच करावयाचा आहे तो खच ःथायी सिमतीपुढे आणुनच 
कर यात यावा. 

तुलजेस यादव   आता जे आपण दडशे कोट चे  कज घेत आहोत ते कज नांदेड या जनतेवर भुदड पडणार आहे. या  
पैशातून फ  नादेंडचा िवकासाची कामे कर यात  यावी. इतरऽ हा िनधी वळव यात येवू नये. नांदेड 
शहरा या मुलभुत सोयी सुिवधेसाठ  वापर कर यात यावा. रःते, ना या,सेनेज, यासाठ च ह  र कम 
खच करावी कोण याह  कंऽाटदाराला ह  र कम दे यात येवू नये. 

बाळासाहेब देशमखु तरोडा  ौी उमेश चव्हाण यांनी या सुचना मांड या आहेत याचे मी अनुमोदन करतो. नांदेड शहरातील जी 
िवकासाची कामे करणे िश लक राह ले आहे. यात नगरो थान,जेएनएनयुआरएमची इतरह  कोणते 
मह वाचे कामे करावयाचे राह ले आहे यासाठ  हा कजाचा िनधी वापर यात यावा. तसेच शहरातील 
अतंगत रःते हे हॉटिम सने कर यासाठ  या िनधीचा उपयोग करावा. यासव बाबीचा समावेश क न 
ठराव हा यास कर यात येतो आ ण रा य शासनास हा कजाचा ूःताव पाठवावा. 

स.जानी म.कासीम   आपण जर िवकासा या कामासाठ  कज घेतले तर कमचा-यांचे पगाराला पैसे राहणार नाह त 
यासाठ  या कजातून 15 कोट  पये वेगळे ठेव यात यावे.अशी यात तरतूद कर यात यावी.मोठ 
मोठया कामासाठ तर शासनाकडून र कम येत  असते परंतू लहान वाडातील कामासाठ  पैसे कोठन ू
येणार आहेत. यासाठ  यातूनच ठेव यात यावे वाडातील मह वाचे कामे कर यासाठ  या कजाचे पैसे 
वापर यात यावे. 

उमेश चव्हाण मागील मनपा सवसाधारण सभेतील ठराव बं. 243 दनांक 31.03.2015 अ वेय या सदर ल 
ठरावातील नमुद कंऽाटदाराने िबएसयुपी योजने अतंगत ट पा बं. 01 मधील पाणी पुरवठा व 
मलिनःसारणची महानगरपािलकेने जी कामे क न घेतलेली असनु संबंधीत कंऽाटदारास अ ाप पयत 
यांचे देयक अदाई कर यात आलेले नाह .  क रता महानगरपािलका िबएसयुपी योजनेसाठ  जे कज  

 



(3) 
 

घेत आहेत या कजातुन सदर ल ठरावातील नमुद कंऽाटदारास यां या थक त असलेले देयक व 
यांचे दरवाढ नुसार (Prise Exletion) देय असले या देयक अदाई कर यास मा यता दे यात यावी. 

सभापती ौी उमेश चव्हाण यांनी मांडले या सुचने नसुार सवसाधारण सभेतील ठराव बं. 243 दनांक 
31.03.2015 अ वेय या सदर ल ठरावातील नमुद कंऽाटदाराने िबएसयुपी योजने अतंगत ट पा बं. 
01 मधील पाणी पुरवठा व मलिनःसारणची महानगरपािलकेने जी कामे क न घेतलेली असनु 
संबंधीत कंऽाटदारास अ ाप पयत यांचे देयक अदाई कर यात आलेले नाह .  क रता 
महानगरपािलका िबएसयुपी योजनेसाठ  जे कज घेत आहेत या कजातुन सदर ल ठरावातील नमदु 
कंऽाटदारास यां या थक त असलेले देयक व यांचे दरवाढ नुसार (Prise Exletion) देय असले या 
देयक अदाई कर यासाठ  ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते. 

ठराव बं.१३५      ठराव 

 नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने द. १४.१०.२०१६ रोजी या ठाव बं ९४ अ वये पये १५०.०० 
कोट या कज उभारणचा ठराव मंजरु केला होता यानुसार महापािलका ूशासनाने कज उभारणीसाठ  पुढ ल एकूण ०७ िव ीय 
संःथांना / बँकानंा मागणी पऽ पाठिवले होते. 

(१) सटेट बँक ऑफ हैिाबाद नांदेड (२) ःटेट बकँ ऑफ इं डया नांदेड (३) अ सीस बँक नांदेड (४) PMDO चे नई (५) 
HUDCO मुंबई (६) MUNIFRA मुंबई (७) ADB जपान 

यापैक  HUDCO व PMDO या िव य संःथांनी सव औपचार क कागदपऽे व ू बया पूण क न यां या कजा 
िवषयी या अट  / शत  व व्याजदर महापािलकेला सादर के या आहेत सदर मु य अट  / शत  व दर या सिवःतरपणे सोबत 
सादर के या आहेत.        ( र कम कोट त) 

िववरण HUDCO PMDO कज फेड ची मुदत 

व्याज दर ९.४३% १०.५०% -- 

मु ल १५०.०० १५०.०० १५ वष 

व्याज व इतर खच १००.५५ ११८.७७ १५ वष 
एकूण   २५०.५५ २५८.७७  

 मे. साले अ ड कंपनीने सदर अट  / शत  व व्याजदराचा तलुना मक अ यास क न सिवःतर अहवाल दला आहे 
यां या मते HUDCO या संःथेकडून कज उभारणी करणे ःवःत दराचे ठरेल.  सदर ूःताव हा महापािलके या आथ क िवषयाशी 
िनगड त अस यामुळे HUDCO ससंथेकडून कज उभारणीस ःथायी सिमतीने मा यता ावी.  तसेच HUDCO या सःंथेकडून कज 
उभारणी कर त असतांना कांह  अडचण िनमाण झा यास PMDO या संःथेकडून कज उभारणीची मा यता याच ठरावा वये दे यात 
यावी ःथायी सिमतीने मा यता द या नंतर सदर कज ूःताव महारा  शासना या मा यतेसाठ  पाठिव यात येईल महारा  
शासनाची मा यता िमळा यानंतर कजाची पुढ ल करार ू बया पार पाड यात येईल. 
 महारा  शासनाकडून कज मंजरु  िमळा यानंतर करावया या सव आवँयक निवन कजाची कायप दती पुण 
कर याक रता तसेच जनेु कज परत कर यासंबंधी या ह  अट  व शत  पुण कर याक रता ःथायी सिमतीने मा. महापािलका 
आयु  यांना संबंधीत सव आथ क करार (Financial Agreement) सुर ा अिभलेखे (Security Documents), हमी पऽे 
(Undertakings),  ड डस (Deeds) आ ण िलखाण कर या या (To execute) नुसार सुचिवले या व यांना मा य असले या बदलास 
व द ः या ु (Amendments) कर यास तसेच गहाण खत (To create Mortgage) तयार क न आवँयक अस यास संबंधीत र जःशार 
(Registrar) कडे (Indenture of Mortgage) व इतर Security Documents ठेव यास याच ठरावाव्दारे ूािधकृत कर यास ह मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते.  तसेच मनपाकेस ूा  होणा-या कज र कमेतुन शहरातील मु य रः यांचे 
हॉटिम स डांबर करण व शहरातील मोठया ना यांचे बांधकाम व द ःती कर यासाठ  ु ४०.०० कोट  र कम खच कर यास ह 
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते. 
िवषय बं.०३ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीत दोन व्यायाम शाळा असुन शहरातील त णांना नाग रकांना कुःतीचे 
मह व पटवुन देवुन व यांना ूिश ीत क न यातुन शहरात उ कृ  म ल / पहेलवान िनमाण क न यांना रा य पातळ वर ल 
ःपधत सहभाग न दिव याची संधी ूा  क न दे यासाठ  एका उ कृ  कुःती ूिश कांची गरज ल ात घेऊन वतमानपऽा◌ात 
जाह रात देवुन तसेच िव हत प दतीचा अवलंब क न िनवड सिमतीसमोर सव उमेदवारां या मु◌ाखती घे यात आ या.  िनवड 
सिमतीने गुणव ेनुसार ौी स यद बार  स यद महेबुब यांची कंऽाट  कुःती िश ण / ूिश क या पदावर दरमहा एकऽीत वेतन 
पये ७,०००/- वर अिंतम िनवड कर यात आली.  यानुसार संबधंीतास दरमहा एकऽीत वेतन पये ७,०००/- वर व्यायामशाळा, 
ःटेड यम या िवभागासाठ  िनव्वळ ता पुर या ःव पात ूथम सहा म ह याक रता कंऽाट  त वावर काय लयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/साूिव/आःथा-सेल/१०५१२/१५ दनांक १७.११.२०१५ अ वये िनयु  कर यात आली आहे. 
 
 



(4) 
 मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. ८७ दनांक २२.०८.२०१२ अ वये मा यता ूदान के यानुसार संबंधीत व इतर ०४ 
असे एकूण ०५ कंऽाट  कुःती ूिश कां या एकऽीत वेतनात कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साूिव/आःथा-सेल/१६५१२/१६ 
दनांक १४.०३.२०१६ अ वये पये ५,०००/- एवढ  वाढ क न दरमहा एकऽीत वेतन पये १२,०००/- दनांक ०१.०३.२०१६ पासुन 
अदाई कर यास मा यता ूदान केली. 
 ौी स यद बार  स यद महेबुब कंऽाट  कुःती ूिश क यां या सेवेची मुदत दनांक १६.०५.२०१६ रोजी संपली आहे.  
संबंधीताचे काम समाधानकारक असुन यां या सेवेची मनपाके या व्यायामशाळेस आवँयकता आहे असे संबंधीत िवभाग ूमुखानंी 
अहवाल दला आहे.  यानुसार संबंधीतां या सेवेस दनांक १७.०५.२०१६ रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 
१८.०५.२०१६ ते १६.११.२०१६ पयत तसेच संबधंीता या सेवेचा कालावधी दनांक १६.११.२०१६ रोजी संपत असून, यां या सेवेस 
दनांक १७.११.२०१६ रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक १८.११.२०१६ ते १७.०५.२०१७ पयत सबंंधीतां या सेवेस 
मुदतवाढ दे या बाबतचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती या मंजरु ःतव सादर. 
सभापती   आयु ांनी सादर केले या मुदतवाढ या ूःतावास मा यता दे यात येते. 
ठराव बं.१३६      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीत दोन व्यायाम शाळा असुन शहरातील त णांना नाग रकांना कुःतीचे 
मह व पटवुन देवुन व यांना ूिश ीत क न यातुन शहरात उ कृ  म ल / पहेलवान िनमाण क न यांना रा य पातळ वर ल 
ःपधत सहभाग न दिव याची संधी ूा  क न दे यासाठ  एका उ कृ  कुःती ूिश कांची गरज ल ात घेऊन वतमानपऽा◌ात 
जाह रात देवुन तसेच िव हत प दतीचा अवलंब क न िनवड सिमतीसमोर सव उमेदवारां या मु◌ाखती घे यात आ या.  िनवड 
सिमतीने गुणव ेनुसार ौी स यद बार  स यद महेबुब यांची कंऽाट  कुःती िश ण / ूिश क या पदावर दरमहा एकऽीत वेतन 
पये ७,०००/- वर अिंतम िनवड कर यात आली.  यानुसार संबधंीतास दरमहा एकऽीत वेतन पये ७,०००/- वर व्यायामशाळा, 
ःटेड यम या िवभागासाठ  िनव्वळ ता पुर या ःव पात ूथम सहा म ह याक रता कंऽाट  त वावर काय लयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/साूिव/आःथा-सेल/१०५१२/१५ दनांक १७.११.२०१५ अ वये िनयु  कर यात आली आहे. 
 मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. ८७ दनांक २२.०८.२०१२ अ वये मा यता ूदान के यानुसार संबंधीत व इतर ०४ 
असे एकूण ०५ कंऽाट  कुःती ूिश कां या एकऽीत वेतनात कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साूिव/आःथा-सेल/१६५१२/१६ 
दनांक १४.०३.२०१६ अ वये पये ५,०००/- एवढ  वाढ क न दरमहा एकऽीत वेतन पये १२,०००/- दनांक ०१.०३.२०१६ पासुन 
अदाई कर यास मा यता ूदान केली. 
 ौी स यद बार  स यद महेबुब कंऽाट  कुःती ूिश क यां या सेवेची मुदत दनांक १६.०५.२०१६ रोजी संपली आहे.  
संबंधीताचे काम समाधानकारक असुन यां या सेवेची मनपाके या व्यायामशाळेस आवँयकता आहे असे संबंधीत िवभाग ूमुखानंी 
अहवाल दला आहे.  यानुसार संबंधीतां या सेवेस दनांक १७.०५.२०१६ रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 
१८.०५.२०१६ ते १६.११.२०१६ पयत तसेच संबधंीता या सेवेचा कालावधी दनांक १६.११.२०१६ रोजी संपत असून, यां या सेवेस 
दनांक १७.११.२०१६ रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक १८.११.२०१६ ते १७.०५.२०१७ पयत सबंंधीतां या सेवेस 
मुदतवाढ ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते. 
िवषय बं. ०४ 
 मनपा काय ेऽांतगत िवंणुपूर  जलशयाव्दारे शहरातील ६.५ ल  पे ा जाःत लोकसं येची तहान भागिवणारे िवंणुपूर  
जलाशय ूक पावर अित र  पाणी उपसाचे तान एिूल व मे म ह यात ूचंड ूमाणात वाढले अस याची वःतु ःथती गे या ५-६ 
वषापासुन जाणवत आहे. 
 भिवंयात सदरची प रःथी टाळ यासाठ  पा याचे पयायी ोत हणुन उधव पंनगंगा ूक प कालावा पाड  इःकेप व्दारे 
पाणी घेवुन िपंपळगांव (महादेव) व सागंवी हे दान को हापुर  बंधा-यात साठवण क न तेथनू मनपाके या काबरानगर येथील 
जलशु द करण किा पयत पाणी पोहचिव याचे पयायी ूक प काया वीत कर यात आले सदर ल ूक पामुळे निवन शहरातील 
पाणी टंचाई समःया िनयंऽणात आली परंतु जु या शहरातील क ला व चौफाळा जलकंुभाव्दारे काबरानगर जलशु द करण किातुन 
पाणी पोहचिव याचे मा यम अ ःत वात नव्हते. 
 एक कडे गोदावर  पाऽातील पा याचे सतर अ यंत कमी झा याने जु या शहरातील िविवध भागात पाणी पोहचिवणारे 
असदवन जलशु द करण किास पा याची कमतरता िनमाण झाली.  वःतु ःथतीनसुार मा. महापौर, मा. उपमहापौर, मा. सभापती 
ःथायी सिमती, मनपा नांदेड यानंी संयु र या लेखी पऽाव्दारे देगलुरनाका पासनु चौफाळा जलकंुभापयत ूसतािवत रायजींग 
पाईप लाईन टाक याचे काम क न घे यास तसेच सदर कामास काय र मा यता दे यात येईल असे मा. आयु  मनपा याना 
लेखी पऽ दले आहे.  तसेच सबंंधीत मा. पदािधकार  मनपा यांनी मा. ज हािधकार  तथा ू. आयु  मनपा यांना िवषयांक त 
काम वर त हाती घे यास आवँयक या कायवाह स िवनंती केली.  मा. पदािधकार  मनपा यां या सम  मा. ज हािधकार  तथा 
ू. आयु  यांनी बैठक त उप ःथत शास कय कंऽाटदार मे. इंिजा क सश शन उःमानाबाद यांना िवषयांक त काम चालु कर यास 
मौ खक आदेश यां या  समंतीने दले होते सदर आदेशाूमाणे संबंधीत कंऽाटदाराने द. २७ मे २०१६ रोजी ू य  कामाची 
सु वात क न दनांक ०६.०६.२०१६ रोजी सदर ल पाईप लाईन टाक याचे काम पूण क न दलेले आहे. 
 
 



(5) 
 एकूण १३७५ मी. लांबी या रायजींगमेन पाईप लाईन टाक याचे काम पूण झाले असुन पोलीस ूशासना कडून परवानगी 
नुसार देगलुर नाका येथील बॉस कने शन चे काम पूण कर यात येईल पाईप लाईन चाचणी नंतर रःता रःटोरेशनचे काम 
संबंधीत कंऽा◌ाटदाराकडून वर त पूण क न घे यात येईल.  रायजींगमेन पाईप लाईन कामाचे ूःताव कायालयीन पऽ बं. मनपा 
/पापुवजिन/४३२/२०१६ दनांक ०७.०४.२०१६ अ वये सवसाधारण सभेत सादर कर यात आले होते यास द. १४.१०.२०१६ रोजी 
ठराव बं. १०४ अ वये सवसाधारण सभेने मे. इंिजा क सश शन कंऽाटदाराकडून अदंाजपऽक य दरावर . ८१.०० ल  र कमेस 
सालसन २०१५-१६ या चौदाव्या िव  आयोगा अतंगत मानयता ूदान केलेली आहे. 
 क रता वर ल ूमाणे हे काम हाती घेणे बाबत झाले या वःतु ःथती नसुार सदर ूःताव मा. ःथायी सिमती सभे या 
अवलोकनाथ सादर. 
उमेश चव्हाण   जु या नांदेड शहरात काह  अनूिचत  ूकार होवू नये यासाठ  त कालीन मा. ज हािधकार  तथा 

आयु , मा.महापौर,सभापती, उप आयु  यांनी ःथळ पहाणी क न हे काम  कर याचे त ड  आदेश 
दले होते हणून हे काम िवना िनिवदा झाले आहे. यास या सभेत मा यता दे यात येते व हा 
िवषय याच सभेत पास कर यात येते. 

बाळासाहेब देशमखु तरोडा   नांदेड शहरातील जु या भागातील  काम हे कंऽाटदाराने केले असुन यांने पसेै न घेता हे काम केले 
आहे. यांने जे िलक जेसचे काम केले आहे. इतर काह  िलक जेसचे का करणे िश लक राह ले 
असलयास ते पणु क न यावे हा िवषय पास कर यात यावा. 

तुलजेस यादव   जु या भागातील काह ह  बास कने शनचे काम करणे िश लक राह ले आहे. ते क न यावे अजनू 
काह  कामे िश लक राह ले ते क न यावे. 

कायकार  अिभयतंा पापु सालसन २०१५-१६ मागील वष  अ यावँयक काम अस यामुळे व ितो उ हाळयामुळे पाणीची टंचाई 
झालेली होती जु या नांदेड शहर जसे चौफाळा येथे अितशय पा याचा ऽास झालेला होता या 
भागातील नागर कांनी मा. ज हािधकार  तथा ू. आयु , यांना भेटन या भागाचा पा याचा ू  ु
तातड ने सोडिव यासाठ  िवनंती केली होती तसेच मा. महापौर, मा. उपमहापौर, मा. सभापती 
ःथायी सिमती यांनी सयंु  र या लेखी पऽाव्दारे देगलुरनाका ते चौफाळा जलकंुभापयत ूःतािवत 
रायजींग पाईप लाईन ता काळ टाक यात यावे यास सभागहृ मा यता देईल असेह  पदािधका-यांनी 
ूशासनास कळिवलेले होते.  यानुसार त कालीन ज हािधकार  तथा ू. आयु  यांनी सदर ल 
भागातील पा याचा ू  ता काळ िनकाली काढावे असे आदेशीत के यानुसार देगलुर नाका ते 
चौफाळा पा याची टाक  पयत रायजींग पाईप लाईन टाक याचे काम मे. इंिजा क सश शन 
कंऽाटदार यां या माफत क न घे यात आलेले आहे व यांचे देयक पये ८१.०० ल  झालेले असनु 
यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात यावी. 

उमेश चव्हाण कायकार  अिभयंता पापु यांनी दले या मा हतीनसुार ूशासना या ूःतावास काय र ूशास कय व 
आथ क मा यता दे यात यावी. 

बालाजी क याणकर  ौी उमेश चव्हाण यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
सभापती कायकार  अिभयंता पापु यांनी दले या मा हतीनसुार ूशासना या ूःतावास काय र ूशास कय व 

आथ क मा यता दे यात येते. 
ठराव बं.१३७      ठराव 

मनपा काय ेऽातंगत िवंणुपूर  जलशयाव्दारे शहरातील ६.५ ल  पे ा जाःत लोकसं येची तहान भागिवणारे िवंणुपूर  
जलाशय ूक पावर अित र  पाणी उपसाचे तान एिूल व मे म ह यात ूचंड ूमाणात वाढले अस याची वःतु ःथती गे या ५-६ 
वषापासुन जाणवत आहे. 
 भिवंयात सदरची प रःथी टाळ यासाठ  पा याचे पयायी ोत हणुन उधव पंनगंगा ूक प कालावा पाड  इःकेप व्दारे 
पाणी घेवुन िपंपळगांव (महादेव) व सागंवी हे दान को हापुर  बंधा-यात साठवण क न तेथनू मनपाके या काबरानगर येथील 
जलशु द करण किा पयत पाणी पोहचिव याचे पयायी ूक प काया वीत कर यात आले सदर ल ूक पामुळे निवन शहरातील 
पाणी टंचाई समःया िनयंऽणात आली परंतु जु या शहरातील क ला व चौफाळा जलकंुभाव्दारे काबरानगर जलशु द करण किातुन 
पाणी पोहचिव याचे मा यम अ ःत वात नव्हते. 
 एक कडे गोदावर  पाऽातील पा याचे सतर अ यंत कमी झा याने जु या शहरातील िविवध भागात पाणी पोहचिवणारे 
असदवन जलशु द करण किास पा याची कमतरता िनमाण झाली.  वःतु ःथतीनसुार मा. महापौर, मा. उपमहापौर, मा. सभापती 
ःथायी सिमती, मनपा नांदेड यानंी संयु र या लेखी पऽाव्दारे देगलुरनाका पासनु चौफाळा जलकंुभापयत ूसतािवत रायजींग 
पाईप लाईन टाक याचे काम क न घे यास तसेच सदर कामास काय र मा यता दे यात येईल असे मा. आयु  मनपा याना 
लेखी पऽ दले आहे.  तसेच सबंंधीत मा. पदािधकार  मनपा यांनी मा. ज हािधकार  तथा ू. आयु  मनपा यांना िवषयांक त 
काम वर त हाती घे यास आवँयक या कायवाह स िवनंती केली.  मा. पदािधकार  मनपा यां या सम  मा. ज हािधकार  तथा 
ू. आयु  यांनी बैठक त उप ःथ   शास कय कंऽाटदार मे. इंिजा क सश शन उःमानाबाद यांना िवषयांक त काम चालु कर यास 
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मौ खक आदेश यां या  समंतीने दले होते सदर आदेशाूमाणे संबंधीत कंऽाटदाराने द. २७ मे २०१६ रोजी ू य  कामाची 
सु वात क न दनांक ०६.०६.२०१६ रोजी सदर ल पाईप लाईन टाक याचे काम पूण क न दलेले आहे. 
 एकूण १३७५ मी. लांबी या रायजींगमेन पाईप लाईन टाक याचे काम पूण झाले असुन पोलीस ूशासना कडून परवानगी 
नुसार देगलुर नाका येथील बॉस कने शन चे काम पूण कर यात येईल पाईप लाईन चाचणी नंतर रःता रःटोरेशनचे काम 
संबंधीत कंऽा◌ाटदाराकडून वर त पणू क न घे यात येईल.  रायजींगमेन पाईप लाईन कामाचे ूःताव कायालयीन पऽ बं. मनपा 
/पापुवजिन/४३२/२०१६ दनांक ०७.०४.२०१६ अ वये सवसाधारण सभेत सादर कर यात आले होते यास द. १४.१०.२०१६ रोजी 
ठराव बं. १०४ अ वये सवसाधारण सभेने मे. इंिजा क सश शन कंऽाटदाराकडून अदंाजपऽक य दरावर . ८१.०० ल  र कमेस 
सालसन २०१५-१६ या चौदाव्या िव  आयोगा अतंगत मा यता ूदान केलेली आहे.  
 क रता उ  काम मागील वष  उ हाळयात ितो पाणी टंचाई या काळात अ यावँयक काम अस याने सदरचे काम मे. 
इंिजा क सश शन कंऽाटदार यां या माफत क न घे यात आले या कामास काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते. 
िवषय बं. ०५     ूःताव 

 स या शहरात उ हाळा सु  झालेला असनु िप या या पाणीचे गंभर ू  उदभवणार अस याने नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका ह ीत अःतीत असलेले िवंधन िव हर (बोअर) अनेक भागात बंद पडलेले अस याने नागर कांना पाणी भेटावे 
हणुन बंद पडलेले बोअर ता काळ सु  कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :-  उमेशिसंह चव्हाण         अनुमोदक :- सौ. सोनाबाई राचंिरारव मोकले 

उमेश चव्हाण   भिवंयात पाणी टंचाई ये याची श यता नाकारता येणार नाह . यासाठ  शहरातील जे बोर आहेत, 
हातपं पाची द ःती येतया ु 4 दवसात पुण क न यावे. िसडको भागात आकोडे टाकून मोटार 
लाव यात येत आहे. व इतर असे आकोडे टाकुन मोटार चालिव यात येत असेल तर अशा सव 
ठकाणी िनयमाने िमटर घे यात यावे व पाणी पुरवठा सुरळ त चालू करावा. 

ूािधकृत अिधकार   शहरात एकुण 1000 पॉवर प प व हात प प आहेत याचा सव्ह क न जे प प बंद आहेत ते 
द ःत क न घे यात येतीलु . 

उमेश चव्हाण   स या पा याची संदभातील िवषय आहे.  शहरातील या ठकाणी िलकेजेस आहेत ते पुण काढून 
यावे िवंणूपुर  जलाशयात स या 19 एमएम य ुपाणी आहे. पढु ल सहा मह ने पाणी पुरेल ऐवढे 
पाणी आहे परंतू िलकेजेसने पाणी वाया जावू नये याची काळजी यावी. 

तुलजेस यादव   जु या नांदेड म ये करबला रोडवर ल पा याची पाईप लाईन 70 वषापुव ची आहे. या पाईप 
लाईनमधनू पाणी घरात न जाता नालीत वाहन पाणी जाते ती लाईन बंद कर यात यावीू . 

ूािधकृत अिधकार   जु या नांदेडमधील पा याची लाईन ह  जनूी आहे. यामुळे जु या शहरात िलक जेस आहेत. आ ह  
आता एएमआरसी िनयु  कर यासाठ  िनिवदा ूिस द करत आहोत िनवीदा ूिस द झा यानतंर 
िलकेजेसचे कामे क न घे यात येतील.िसडकोम ये पा याची लाईनचे टाक याचे काम चालू 
आहे.दररोज दड कलोिमटर लाईन टाक यात येत आहे. माच अखेरपयत हे काम पुण कर याचे 
िनयोजन आहे. यावष  िसडकोला पा याची समःया िनमाण होणार नाह . या ठकाणी पा याची 
टंचाई आहे ते आपण काम सुचवावे ते काम ूथम ूाधा याने पणु क न घेवे. 

स. जानी म. कासीम   कधी काबरानगर तर डंक ची  मोटर जळत  असते ह  द ःतीला येते यामळेु दोन दोन दवस ु
पाणी िमळत नाह .  या ठकाणी पाइप खराब झाले आहे ते ता काळ बंद कर यात यावे. स या 
निवन नांदेडला सु दा पाणी पुरेसे व वेळेवर िमळत नस याची  नागर काची तबार  आहेत यां याकडे 
पुरेसा ःटाफ असला तर  कमचार  व अिधकार  काम करतांना दसुन येत नाह  पाणी सकाळ या 
वेळेत येते यावेळेस अिधकार  लोक फोन उचलत नाह त तयामुळे पाणी गे यानंतर आ हाला 
अिधका-याचा  काय उपयोग होईल  यांनी यांची कामे जबाबदार ने केली प हजेत या ठकाणी 
पाणी येत नाह  या ठकाणी ता काळ उपाययोजना कर यात यावी. 

सभापती स. सदःयां या ूःतावास मंजरु  दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी 

ठराव बं.१३८      ठराव 

स या शहरात उ हाळा सु  झालेला असनु िप या या पाणीचे गंभर ू  उदभवणार अस याने नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका ह ीत अःतीत असलेले िवंधन िव हर (बोअर) अनेक भागात बंद पडलेले अस याने नागर कांना पाणी भेटावे 
हणुन बंद पडलेले बोअर ता काळ सु  कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
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िवषय बं. ०६     ूःताव 

 स या शहरात उ हाळा सु  झालेला असुन िवंणुपूर  जलशयाचा साठा दवस दवस कमी होत आहेत पुढ ल ४ 
म ह यासाठ  िप या या पाणी शहरवाँयांना िमळणे आवयँयक अस याने मागील वष  ितो टंचाई झाली होती यामुळे शहरातील 
या या भागात पा याची गळती होत यामुळे सदर ल गळती ता काळ द ःत कर यास ह  नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा ु
सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :-  उमेशिसंह चव्हाण         अनुमोदक :- सौ. सोनाबाई राचंिरारव मोकले 

सभापती स. सदःयां या ूःतावास मंजरु  दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी 

ठराव बं.१३९      ठराव 

स या शहरात उ हाळा सु  झालेला असुन िवंणुपूर  जलशयाचा साठा दवस दवस कमी होत आहेत पुढ ल ४ 
म ह यासाठ  िप या या पाणी शहरवाँयांना िमळणे आवयँयक अस याने मागील वष  ितो टंचाई झाली होती यामुळे शहरातील 
या या भागात पा याची गळती होत यामुळे सदर ल गळती ता काळ द ःत कर यास ह  नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा ु
सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
िवषय बं. ०७     ूःताव 

 मनपा ह ीत ूभाग बं. ११ मगनपुरा भागात BSUP  योजने अतंगत घरकुलांचे बांधकाम झालेले अस या या ठकाणी 
सदर ल योजने अतंगत सेनेज लाईन ता काळ टाक यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंरु करते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
सुचक :-  सौ. सोनाबाई राचंिरारव मोकले                 अनुमोदक :- उमेशिसंह चव्हाण 

उमेश चव्हाण   ःव छ महारा  अिभयानांतगत आपले अिधकार  वग उघडयावर जाणा-या लोकांवर कारवाई करत 
आहेत. यावर कायवाह  कर यापुव  मनपाने या भागात काय सुिवधा िनमाण केले या आहेत तेथे 
सेनेज लाईन टाक यात आली आहे काय ते पहावे यां यावर कायवाई करणे चुक चे आहे. 

ूािधकृत अिधकार    उघडयावर जाणे हे कायदयाने गु हा आहे शहरात पुण भागात सेनेज लाईन टाक यात आली आहे 
परंतू काह  भागात सेनेज लाईन नसेल तर से ट  टँक  क युिनट  टॉयलेटचे बांधकाम केले पा हजे, 
सेनेज लाईन नाह  हणुन  या करणासाठ  उघडयावर जाणे हे कायदयाने गु हा आहे.अशा लोकांवर 
कायवाह  िन ीत कर यात येईल. 

उमेश चव्हाण    उघडयावर जाणे हे गैर आहे हे आ हाला मा य आहे पण मनपाने सुिवधा देणे गरजेचे आहे. 
ूािधकृत अिधकार    नागर काने से ट  टँक  क न यावा. यांनी उघडयावर जावू नये मनपाने आतापयत 18 हजार 

घरकुलाची  कामे पुण केलेली आहेत यामुळे लोकांनी उघडयावर गेले नाह  पाह जे  व निवन 
योजनेत 51 हजार फॉम ूा  झालेले आहेत 

(ग धळ चालू होता) 

उमेश चव्हाण   एका बीएसयुपी घरा या मागे आपणास 70 हजार पयाचा इ ृाचे िमळालेले आहेत. आपण ते 
काम केलेले नाह त आ ह  लोकांना उघडयावर जावू नये हणुन सांगत आहोत परंतू लोक 
ऐक या या मानिसकतेत नाह त ते हणतात सेनेज लाईन कधी होणार  याची िवचरणा करतात 

    (ग धळ चालू होता) 

ूािधकृत अिधकार    िबएसयुपी या सदंभातील सव हशोब आ ह  दे यात तयार आहोत.  याबाबतची सव मा हती 
ूशासनामाफत पुरव यात येईल. शहरात पा याची लाईन 450 कमीची टाकली आहे. निवन 
सव्हनसुार 70 कलोमीटरची लाईन आणखीन टाकावी लागेल. शहर दवसे दवस  वाढत आहे. 
आवँयकतेनुसार लाईन टाक याचे काम हाती घे यात येईल या योजनेत काम झाले नाह  तर  दसु-
या योजनेतनू काम हाती घे यात येईल. 6 लाख लोकसं या आहे यामुळे मनपाने एकाच भागात 
काम करणे श य नाह .  

उमेश चव्हाण    पाणी पुरवठा व सेनेज या कामाला ूशासनाने ूाधा य दले पा हजे व पुण केले पा हजे. 
बाळासाहेब देशमखु तरोडा   योजनेची कामे आपा कधी पुण होणे आवँयक होते ती वेळेत का पुण केले नाह  याची मा हती 

सभागहृाला दे यात यावी.टडरम ये या अट  शत  हो या या नुसार काम का क न घेतले नाह  या 
ठकाणी ूशासन चुकते.  

ूािधकृत अिधकार    स या तरोडयाम ये सेनेजचे काम करणे चाल ूआहे मागील एका वषापासुन िनधी िमळाला नाह  
यामुळे काम हे िवलंबाने होत आहे. िनधी अभािव कामे होत नाह त ह  वःतू ःथती आहे. 

बाळासाहेब देशमखु   काम समाधानकारक होत काय याचा खुलासा कर यात यावा. 
ूािधकृत अिधकार   ूशासनाचे अिधकार   कुठे व कसा चुकला हे ठोस सागंावे यावर आ ह  कायवाह  क  पण हे 

बरोबर नाह  ते बरोबर नाह  असे हणणे यो य नाह .  

(ग धळ चालू होता) 
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ूािधकृत अिधकार    नांदेड हे एकमेव शहर आहे क  याम ये  18 हजार घरे संपण  भारतात नांदेड मनपाने बांधलेली  
आहेत. इ ृाची कामे का कर यात आली नाह त याची सिवःतर माह ती ूशासनामाफत सादर 
कर यात येईल या ठकाणी 10 घरे झाली या ठकाणी 90 घराचा इ ृाची कामे कर यात आली 
आहेत. यामुळे िनधी  इ ृावर खच करणे श य नाह . योजना 2006 ला मंजरू झाली यावेळ  
केवळ 100 घराची मागणी होती काह  ठकाणी आपण घरे िश ट झाली परंतू या ठकाणी इ ृा 
िश ट करता आला नाह  कंऽाटदाराला 12 कोट  पये दले असे सांग यात येते पण या 
कंऽाटदाराचे मनपाकेकडे 32 कोट  देणे आहे.शहरात सेनेजची  गरज नाह  असे आ ह  हणत नाह  
स.सदःयानी सेनेज लाईन टाक यासाठ   यां या ःवे छा िनधी दला नाह  हे कतपत यो य आहे. 
आपण जसे हणता या प दतीने िनधी खच कर यात येईल. 

उमेश चव्हाण   या सिमतीने कोणावरह  कायवाह  कर याचे ूःतािवत केले नाह  भिवंयात करणार नाह  असे मी 
तु हाला सांगतो. 

ूािधकृत अिधकार    ूशासन सगळया ू ाची उ रे दयावयास तयार आहे आपण आरोप कर त जावे आ ह  याचे उ र 
देत जावू आ ह  ूशासनात राहन काम केले नाह  हे हणने चुक आहेु . काम का झाली नाह  हे 
आ ह  सांगू. 

बाळासाहेब देशमखु   आ ह  सुचना करतो ती बीएसयपुीची कामे का झाली नाह  ह  मा हती आपण देणार नाह  काय हे 
सागंा. 

ूािधकृत अिधकार    कोण काम क  दले ना ह हे सव बाबी ूशासनास मा हत आहेत. 
उमेश चव्हाण   आ ह  आरोप करत नाह . तर ूशासनास सचुना मांडतो. जनतेची कामे झाली पाह जेत असा 

आमचा उददेश  आहे.  आरोप क न काय शहरा या िवकासात बाधा आणायची नाह  शहरात 2700 
कोट ची कामे झाली आहेत. व यातून 300 कोट  पये पा या या लाईनसाठ  खच केलेले आहे तर  
ह  लोकांना पा यासाठ  वनवन फरावे लागते. एक संपली दसर  घटना असे चालत राहणार आहेु . 
सेनेज लाईनची तुम या हण यानुसारच कामे चालू आहेत. स.सदःय हे ःथायी सिमती म ये 
आप या भावना यांचे ू  जनतेला सुिवधा िमळ यासाठ  कर त असतात यांची भावना समजनू 
घेतली पाह जे आपण गोरगर बापयत योजना पुरव या पा हजेत. 

बाळासाहेब देशमखु तरोडा   अिधका-याचे आमळ  अिभनंदन केले आहे अिधकार  ॅ  आहेत असा आमचा आरोप नाह  पण 
िश लक राह लेले कामे आ ह  पुण क न घेत आहोत. 

सोनाबाई मोकले   गॅस गोदामापाशी घरकुले बांधलेले आहेत. या ठकाणचे लोक रः यावर कपडे धुतात. या पा याचा 
लोट भाट या कॉ पले स पयत जातो या पा यातून शाळेची मुले यांना येजा करावी लागते तेथील  
सव करा यांना सुिवधा दया या ठकाणी गाडया ःलीप होतात ये जा कर यासाठ  खुप ऽास होतो 
यावर उपाय योजना करावी. 

ूािधकृत अिधकार    शहरात एकणु  40 ओड  ःपॉट आहेत. यापैक  29 ठकाणचे ःपॉट आपण ओड  ृ  केलेले आहेत. 
िसडकोम ये तीन ःपॉट आहेत आसदवन आसजन वसरणी या ठकाणी आपण क युनीट  टॉयलेट 
बांध याचे िनयोजन  करणर आहोत दोन ठकाणी  मोबाईल टॉयलेट ठेवावयाची आहे. तरोडयातील 
कामे सु दा थांबव यात आले होते. ते काम देखील आपण पुण होत आहे. आता या नागर कांने 
पाईप लाईन  टाक यास परवानगी दले आहे. चार हजार घराचे हाऊस कने शन दे याचे िश लक 
राह लेले आहे. एका दवशी साधारणत: 350 घरे पुण होत आहे ये या 4-5 दवसात हे काम पुण 
होईल शहरात उघडयावर  जाणारा एकह  ःपॉट असणार नाह  परंतू घरात संडास असनुह   
उघडयावर  गे यास यां यावर कायवाह  कर यात येईल. आपले शहर हागणदार  मु  शहर केले 
नाह  तर कि शासनाकडून आपणास िनधी िमळणार नाह . यासाठ  सवानी ओड  ृ   कर यासाठ  
ूय  करणे गरजेचे आहे. 

सभापती स. सदःयां या ूःतावास मंजरु  दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी 

ठराव बं.१४०      ठराव 

मनपा ह ीत ूभाग बं. ११ मगनपुरा भागात BSUP  योजने अतंगत घरकुलांचे बांधकाम झालेले अस या या ठकाणी 
सदर ल योजने अतंगत सेनेज लाईन ता काळ टाक यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंरु करते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
िवषय बं. ०८     ूःताव 

 मनपा ह ीत ूभाग बं. ११ म ये  मगनपुरा भागात द ीण मुखी हनुमान मं दर प रसरात उ ान िवकसीत कर यास ह 
नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंरु करते. 
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 तसेच सदर ल ूभागात बळ राजा िब ड ंग ते ौी रकटे यां या घरा पयत िस.िस. रःता करणे व मु े र आौम ते ौी 
गादेवार यांची कराणा दकान पयत िसु .िस. रःता कर यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येते. 
सुचक :-  सौ. सोनाबाई राचंिरारव मोकले                 अनुमोदक :- उमेशिसंह चव्हाण 

सभापती स. सदःयां या ूःतावास मंजरु  दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी 

ठराव बं.१४१      ठराव 

मनपा ह ीत ूभाग बं. ११ म ये  मगनपुरा भागात द ीण मुखी हनुमान मं दर प रसरात उ ान िवकसीत कर यास ह 
नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंरु करते. 
 तसेच सदर ल ूभागात बळ राजा िब ड ंग ते ौी रकटे यां या घरा पयत िस.िस. रःता करणे व मु े र आौम ते ौी 
गादेवार यांची कराणा दकान पयत िसु .िस. रःता कर यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येते. 
िवषय बं. ०९     ूःताव 

 मनपा ह ीत ूभाग बं. १० म ये निवन पाणी पुरवठा लाईन टाक यास तसेच सेनेजे लाईन टाक यास ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :-  स यद जानी म. कासी                          अनुमोदक :- िचखलीकर सं दप 

सभापती स. सदःयां या ूःतावास मंजरु  दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी 

ठराव बं.१४२      ठराव 

मनपा ह ीत ूभाग बं. १० म ये निवन पाणी पुरवठा लाईन टाक यास तसेच सेनेजे लाईन टाक यास ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
िवषय बं. १०     अिपल                                               दनांक ◌ः- १८.०२.२०१७ 

 वाचा:- महारा  ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ५६(४) अ वये अिपल 

ूित,  

मा. सभापती साहेब, 
ःथायी सिमती, नावाशमनपा नांदेड 
 

महोदय, 
 

 मा. सभापती महोदयाचे यायालयात मी बडतफ चे आदेशा िव द खालील ूमाणे अिपल सादर कर त आहे. 
 हे क , मी भुतपवुक नांदेड नगरपािलका नांदेड कायालयात द. ०८.०३.१९९३ रोजी अनुकंपा कारणाःतव जकात जवान 
या पदावर िनयु  झालो सदर पदावर मी द. १९.०३.९३ रोजी ज ुझालो आहे. 
 हे क , माझी वयोवृ द आई व माझी मुलगी आजार  अस यामुळे यांची सुौषुा व आजारपण करणेसाठ  यांना घेऊन 
दवाखा यात जावे लागत असे यामुहे मी कामावर उपःथीत राह शकत नव्हतोु .  या बाबत मला अनेक वेळा ूशासनाकडून दंड 
आकार यात येऊन माझी सदर काळाची िवना वेतनी रजा मंजरु झालेली आहे ह  वःतु ःथती आहे. 
 ह क , मी मा या कुटंबातील एकमेव कता पु षू  अस यामुळे मा या कुटंबातील सदःयां या आरो याची खबरदार  घेणे ू
हा माझा कतव्याचा भाग आहे.  यामुळे मी कामावर अनुपःथीत राह लो आहे याचीह  िश ा मला यापुव  िमळालेली आहे. 
 हे क , माझे ल न झा यानंतर त बल अकरा वषानंतर मला मुलगी झाली ती नेहमी आजार  पडत होती ती या 
औषोधोपचारासाठ  ितला मला दवाखा यात याने लागत अस यामळेु कामावर अनुपःथीत होतो इत:पर उपचार क न ह  मा या 
मुलीचा मृ यु दनांक ११.०६.०३ रोजी गु  गोिवंदिसंघजी मेमोर यल व णालय नांदेड येथे झाला यामुळे माझी मानिसक ःथीती 
अिधकच िबघडली मा या कुटंबावर दू :ुखाचा ड गर कोसळला मी द:ुखी क ी झालो. 
 हे क , वर ल कारणाःतव मी कामावर येऊ शकलो नाह  ह  बाब मी अनेक वेळा ूशासना या ल ात आणुन देखील मी 
कोण याह  ूकारचा गंभीर गु हा केला नसतांना देखील मला मनपा सेवेतनु िनयम बाहय र या द. १८.३.०८ रोजी कायमचे 
सेवेतुन बडतफ क न मा यावर अ याय केला आहे. 
 हे क , महारा  नागर  सेवा िशःत व अपील १९७९ चे िनयम ५ मधील तरतुद नुसार जबर िश ा दे याची तरतुद आहे 
याम ये पोट कलम ९ म ये असे नमुद आहे क  बडतफ ची िश ा केवळ कोणतेह  शासक य काम कर या ब ल कंवा ते काम 
कर यापासुन परावृ  कर या बाबत कायदेशीर प रौमीकाव्यित र  कोण याह  व्य  कडून लालचु कंवा ब ील हणुन कोणतेह  
इनाम ःवीकार याचा आरोप िस द झाला असेल तरच बडतफ ची िश ा देता येईल अ यथा नाह  यासाठ  िवभागीय चौकशी होणे 
गरजेचे आहे. 
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 हे क , मी केवळ अनािधकृतणे गैरहजर होतो याची िश ा मला यापुवी झालेली आहे असे असतांना देखील मला 
बडतफ ची िनयम बाहय र या िश ा देऊन मा यावर अ याय केला आहे. 
 हे क , बडतफ ची िश ा देणे पुव  िवभागीय चौकशी सु दा केली नाह  मला िनलबंीत केले नाह  उलट महारा  नागर  
सेवा िनयमातील तरतुद चा भंग क न मला सेवेतुन बडतफ केले आहे ते याय नाह  सदरचा आदेश ूशासनानी दनांक १८.३.०८ 
रोजी िनगमीत केला आहे तो बेकायदेशीर अस यामुळे तो र बातल क न मला कामावर पुववत पुन:ःथािपत करावे. 
 हे क , बडतफ ची िश ा ह  जबर िश ा आहे सदरची िश ा देणे पुव  ठेव यात आलेले आरोप सु दा गंभीर ःव पाचे 
असले पा हजे अशा ूकरणात ूथम िनलंबीत क न िवभागीय चौकशी पुण केली पा हजे िवभागीय चौकशी अतंी लागलेले दोषारोप 
िस द झाले असेल तर अशी िश ा देता येऊ शकते परंतु मा या ूकरणात लागलेले दोषारोप करकोळ ःव पाचे आहे िनलंबीत 
केले गेले नाह त िवभागीय चौकशी झाली नाह  तर  ह  िनयम बाहय र या मला सेवेतुन बडतफ क न मा यावर अ याय केला 
यामुळे सदरचा बडतफ चा आदेश र बातल होणे आवँयक आहे. 

 हे क , माझी मानिसक ःथीती ठक नव्हती मा यावर घोर अ याय झाला मी जाःत िशकलेला नाह  माझी आई नेहमी 
आजार  पडायची यामुळे मी िव हत कालावधी म ये अिपल दाखल क न शकलो नाह  वर ल प र ःथतीचा गांभीयाने िवचार क न 
मा. महोदयांनी मला अपील कर यासाठ  झालेला उशीर मािपत करावा. 

िवनंती 
 मा. महोदयांनी िवनंती कर यात येते क  मला अिपल करणेस झालेला िवलंब मािवत क न अिपल ःवीकारावे 
मा यावर बडतफ चा बेकायदेशीर लागलेला आदेश दनांक १८.३.०८ हा र  बातल करावा व मला पुववत कामावर पुन:ःथािपत 
करावे ह  िवनंती. 
            अिपलाथ  

            ःवा र त/- 

             रामे र बेिनिसंह गहलोत 

                     बडतफ जकात जवान, नावाशमनपा नांदेड 

सभापती ौी रामे र बेिनिसंह गहलोत, बडतफ जकात जवान यांनी द. १८.३.०८ रोजी कायमचे सेवेतुन 
बडतफ कर यात आले या आदेशा िव द केलेली अिपल मा य कर यात येत असुन िनयमानसुार 
आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं.१४३      ठराव 

ौी रामे र बेिनिसंह गहलोत, बडतफ जकात जवान यांना द. १८.०३.२००८ रोजी या आदेशानुसार सेवेतुन बडतफ 
कर यात आले होते संबंधीतानंी बडतफ केले या आदेशा िव द झालेला िवलंब मािपत क न सदरचे आदेश र  क न पुववत 
कामावर पुन:ःथािपत कर याबाबत केलेली अिपल मंजरु कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ानंी पुढ ल वधैािनक कायवाह  
करावी. 

िवशेष बाब हणुन आय या वेळ  घे यात आलेले 
 

िवषय बं. 
 नावाशमनपा ह ीत हंगोली गेट ROB वर SDBC चा एक लेयर टाकणे या कामासाठ  अदंाजपऽक . ३२,६४,५००/- साठ  
ई टडर सेल व्दारे िनिवदा सुचना जा.बं. साबांिव/१२७७३/२०१६ दनांक २३.१२.२०१६ अ वये दैिनक उ ाचा मराठवाडा / दैिनक 
बहरंगी वाता या वतमानपऽात दु . २४.१२.२०१६ रोजी िनिवदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ०३ (तीन) 
ितन िनिवदा ूा  झा या ूा  िनिवदा ऽीसदःयीय सिमती समोर द. १६.०२.१७ रोजी उघड यात आ या असता याचा 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
०१ अचबलनगर इ ृाःश चर नांदेड अदंाजपऽक य दर 
०२ गु रामदास क सश शन नांदेड ४.९% जाःत दर 
०३ ूिवण क सश शन नांदेड ५.५% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िनिवदा अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची असनु ती अदंाजपऽक य 
दराची आहे. 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत हंगोली गेट ROB वर SDBC चा एक लेयर टाकणे याकामासाठ  
अबचलनगर इनृाःश चर नांदेड यांची अदंाजपऽक य दराची िनिवदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर 
सभापती आयु ांनी सादर केलेला िनिवदा मंजरु चा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
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ठराव बं.१४४      ठराव 

नावाशमनपा ह ीत हंगोली गेट ROB वर SDBC चा एक लेयर टाकणे या कामासाठ  अदंाजपऽक . ३२,६४,५००/- साठ  
ई टडर सेल व्दारे िनिवदा सुचना जा.बं. साबांिव/१२७७३/२०१६ दनांक २३.१२.२०१६ अ वये दैिनक उ ाचा मराठवाडा / दैिनक 
बहरंगी वाता या वतमानपऽात दु . २४.१२.२०१६ रोजी िनिवदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ०३ (तीन) 
ितन िनिवदा ूा  झा या ूा  िनिवदा ऽीसदःयीय सिमती समोर द. १६.०२.१७ रोजी उघड यात आ या असता याचा 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
०१ अचबलनगर इ ृाःश चर नांदेड अदंाजपऽक य दर 
०२ गु रामदास क सश शन नांदेड ४.९% जाःत दर 
०३ ूिवण क सश शन नांदेड ५.५% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िनिवदा अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची असनु ती अदंाजपऽक य 
दराची आहे. 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत हंगोली गेट ROB वर SDBC चा एक लेयर टाकणे या कामासाठ  
अबचलनगर इनृाःश चर नांदेड यांची अदंाजपऽक य दराची िनिवदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मंजरु करते व 
हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सभापती आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जा हर कर यात येते. 
 
 

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


