
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
 द. १९.०३.२०१६ रोजी सकाळ  ११.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे 
ूशास कय इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर म ये 
ःवा र  क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथाई सिमतीचे सदःय उप ःथत होते. 

सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा ,सभापती 
          सवौी  

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

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

च हाण उमेशिसहं अशोकिसंह   फा ख हसेन कासीम साबु    

जक या बेगम स. मुखतार  इशरत फातेमा अ. शमीम 

सलीमा बेगम न ला खान  कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम 

सभापती     उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे  स.सदःय, आयु  त ौी सुिशल खोडवेकर, मु  य लेखा प र क ौी 
आर.एस.कोलगणे, मु यलेखािधकार  ौी मो. साद क खान, मु  य वै कय अिधकार , डॉ. मो. 
आसीफ, ौी िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता, ौी सुमीव अधंारे, कायकार  अिभयंता, ौी ूकाश 
कांबळे कायकार  अिभयंता बएसयुपी व सव वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  याचे ः वागत क न 
आज  या सभे या  कामकाजास सु वात कर यात येते. आज सभेस अिधकार  व कमचार  उिशरा 
येत आहे. सव अिधकार  व कमचा-याना आदेिशत कर यात येते क , यांनी ःथायी सिमती या 
सभेस वेळेवर ये याची द ता यावी.  

नगरसिचव  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या आरो य वभागातील पीएन डट  पथकाने  शहरातील 
महाराणा ूताप चौक भागातील संत ाने र हॉःपीटलम ये  छापा टाकून तेथे िलंग िनदान क न 
हंगोली ज हयातील एका म हलेचे अवैध गभपात के याचे िनदशनास आ यामूळे संबंिधत डॉ टरवर 
व क पाऊड व द कायवाह  कर यासाठ  गु हा न द वला आहे ःथायी सिमती या मा हतीःतव   

ौी उमेश च हाण  ूशासना माफत PCPNDT अतंगत एका णालयावर गु  प दतीने कायवाह  कर यात आलेली 
असुन याबाबत मा. आयु  व आरो य वभागाचे हाद क अिभनंदन कर याबाबत ठराव एकमताने 
पास कर यात यावा. 

ौी वनय गुरम  ौी उमेश च हाण यांची अिभुदानाचा जो ूःताव ठेवला यास माझे अनुमोदन आहे. 
ौी संजय मोरे  ौी उमेश च हाण यांची अिभुदानाचा जो ूःताव ठेवला यास माझे अनुमोदन आहे. 
उपआयु    कायदा क नह  डॉ टर िलंग िनदान कर त आहेत.  
सभापती  ौी उमेश च हाण, ौी वनय गरुम, व ौी संजय मोरे यांनी PCPNDT अतंगत एका णालयावर 

गु  प दतीने कायवाह  कर यात आलेली असुन याबाबत मा. आयु  व आरो य वभागाचा हाद क 
अिभनंदन कर यात योतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. २४५      ठराव       

        आयु , नांवामनपा नादेंड यां या मागदशनाखाली नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या आरो य वभागातील 
PCPNDT पथकाने  शहरातील महाराणा ूताप चौक भागातील संत ाने र हॉःपीटलम ये  गु  छापा टाकून तेथे िलगं िनदान 
क न हंगोली ज हयातील एका म हलेचे अवैध गभपात के याचे  िनदशनास आ यामूळे PNDT अतंगत संबिंधत डॉ टर व 
डॉ टरा या क पाऊंडर व द गु हा न द वला याब दल आयु  व महानगरपािलके या आरो य वभागातील PCPNDT पथकाचे 
ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते अिभनंदन करते.   

वषय बं. ०१ 
 दनांक १५.०२.२०१६ रोजी मागील झाले या ःथायी सिमतीचे सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत 

सभापती   मागील सभेचे इितवृ  कायम कर यास मा यता दे यात येते.  
ठराव बं. २४६     ठराव 

दनांक १५.०२.२०१६ रोजी मागील झाले या ःथायी सिमतीचे सभेचे इितवृ  कायम कर यास ह  नांवामनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते.  
वषय बं. ०२ 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/१६४६५/१६ दनांक १४.०३.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका नांदेड अतंगत मा. महापौर व मा. आयु  मनपा नांदेड यांचे िनवासःथानी यवःथापक महारा  माजी सैिनक 
से यु रट  स ह सेस (मेःको) पुणे यांचे माफत सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  नावाशमनपा ःथायी सिमतीने समंत केलेला ठराव 
बं. १४ दनारंक २७.०४.०६ अ वये मा यता ूदान के यानुसार ०६ सुर ार कांची सेवेस कायालयीन आदेश बं. साू व/१५०९/१५ 
 



 

(२) 
 

दनांक ०५.०५.२०१५ अ वये संबंधीत सुर ा एज सीने सुर ा र कांची सेवा दनांक २१.०२.२०१५ ते २०.०२.२०१६ या एका 
वषासाठ  मुदतवाढ दे यात आली तथा प संबधंीतां या सेवेची मुदतवाढ दनांक २०.०२.२०१६ रोजी संपलील अस यामुळे 
यवःथापक मेःको से यु रट  स ह सेस यांचे पऽ द. २३.०२.२०१६ अ वये सादर केले या करारना यातील अट  व शत नुसार 
पुन  पुढ ल सेवेसाठ  मुदतवाढ दे याक रता करारनामा सादर केला आहे. 
 क रता महारा  माजी सैिनक से यु रट  स ह सेस (मेःको) पुणे यांनी पुरवठा केले या ०६ सुर ार कां या सेवेत दनांक 
२१.०२.२०१६ ते २०.०२.२०१७ या एका वषासाठ  पुव याच अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ दे यात आली ु याची न द घेणे 
बाबत. 
सभापती आदेशाची न द ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते व हा ठरावयाच सभेत कायम 

कर यात येतो. 
ठराव बं. २४७     ठराव 

कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/१६४६५/१६ दनांक १४.०३.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका नांदेड अतंगत मा. महापौर व मा. आयु  मनपा नांदेड यांचे िनवासःथानी यवःथापक महारा  माजी सैिनक 
से यु रट  स ह सेस (मेःको) पुणे यांचे माफत सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  नावाशमनपा ःथायी सिमतीने समंत केलेला ठराव 
बं. १४ दनारंक २७.०४.०६ अ वये मा यता ूदान के यानुसार ०६ सुर ार कांची सेवेस कायालयीन आदेश बं. साू व/१५०९/१५ 
दनांक ०५.०५.२०१५ अ वये संबंधीत सुर ा एज सीने सुर ा र कांची सेवा दनांक २१.०२.२०१५ ते २०.०२.२०१६ या एका 
वषासाठ  मुदतवाढ दे यात आली तथा प संबधंीतां या सेवेची मुदतवाढ दनांक २०.०२.२०१६ रोजी संपलील अस यामुळे 
यवःथापक मेःको से यु रट  स ह सेस यांचे पऽ द. २३.०२.२०१६ अ वये सादर केले या करारना यातील अट  व शत नुसार 
पुन  पुढ ल सेवेसाठ  मुदतवाढ दे याक रता करारनामा सादर केला आहे. 
 क रता महारा  माजी सैिनक से यु रट  स ह सेस (मेःको) पुणे यांनी पुरवठा केले या ०६ सुर ार कां या सेवेत दनांक 
२१.०२.२०१६ ते २०.०२.२०१७ या एका वषासाठ  पुव याच अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ दे यात आली ु याची न द ह  
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. ०३ 

 नावाशमनपा ह ीत महाराणा ूताप चौक पुतळयास रंगरंगोट  करणेसाठ  वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता 
यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार . ६४,९४५/- चे अदंाजपऽक 
तयार क न सदर काम मे. माझ क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. माझ क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ६४,९४५/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
ठराव बं. २४८     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत महाराणा ूताप चौक पुतळयास रंगरंगोट  करणेसाठ  वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता 
यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार . ६४,९४५/- चे अदंाजपऽक 
तयार क न सदर काम मे. माझ क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. माझ क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ६४,९४५/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. ०४ 

 मनपा पाणी पुरवठा व मलिनःससारण झोन बं. D चे उप अ भयंता पापुवजिन वभाग मनपा नांदेड अतंगत येणारे 
हातपंप दनांक ०४.०९.२०१५ ते २९.१२.२०१५ पयत १०४ हातपंप द ःती केले याु  अहवालानुसार ःथािनक बाजारा ूमाणे कामाची 
तातड , गरज व आवँयकता ल ात घेवून मे. अजनू इले श क स वकस नांदेड या कंऽाटदारा कडून काम क न घे यात आले 
आहे यास पये ३,००,०००/- (अ र  पये तीन लाख फ ) चा खच झालेला आहे 
 क रता सदर ूःताव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र 
ूशास कय मा यता देणेसाठ  मनपा ःथायी समीती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
 
 



(३) 
ठराव बं. २४९     ठराव 

मनपा पाणी पुरवठा व मलिनःससारण झोन बं. D चे उप अ भयंता पापुवजिन वभाग मनपा नांदेड अतंगत येणारे 
हातपंप दनांक ०४.०९.२०१५ ते २९.१२.२०१५ पयत १०४ हातपंप द ःती केले याु  अहवालानुसार ःथािनक बाजारा ूमाणे कामाची 
तातड , गरज व आवँयकता ल ात घेवून मे. अजनू इले श क स वकस नांदेड या कंऽाटदारा कडून काम क न घे यात आले 
आहे यास पये ३,००,०००/- (अ र  पये तीन लाख फ ) चा खच झालेला आहे 
 क रता सदर ूःताव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र 
ूशास कय मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. ०५ 

 नावाशमनपा ह ीत ःटेड यम प रसरात ( ेऽीय कायालय B चे) सव ण क न अ ःत वातील नकाशा व Countour map 

तयार करणेसाठ  आदेशीत के यानुसार ौी गु  गो वंदिसं जी ःटेड यम प रसरातील VIP रोड ते गोकुळनगर, वंणुपूर  रःता ते 
पुव बाज ुरःता बं. २६ व प म बाज ुITM ते गोकुळनगर चौरःता या चतुिसमा मधील सव जागेचा कए मॅप तयार करणेसाठ  ौी 
वसमतकर संतोष ानोबा नांदेड यांना सुचीत केले.  यानुसार यांनी सदर जागेचा स वःतर नकाशा ज हा दरसुची २०१५-१६ 
नुसार तयशर केले असुन यासाठ  पये ४,९३,९४५/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले. 
 कामाची तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी वसमतकर संतोष ानोबा 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ४,९३,९४५/- यास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
ठराव बं. २५०     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत ःटेड यम प रसरात ( ेऽीय कायालय B चे) सव ण क न अ ःत वातील नकाशा व Countour map 

तयार करणेसाठ  आदेशीत के यानुसार ौी गु  गो वंदिसं जी ःटेड यम प रसरातील VIP रोड ते गोकुळनगर, वंणपुूर  रःता ते 
पुव बाज ुरःता बं. २६ व प म बाज ुITM ते गोकुळनगर चौरःता या चतुिसमा मधील सव जागेचा कए मॅप तयार करणेसाठ  ौी 
वसमतकर संतोष ानोबा नांदेड यांना सुचीत केले.  यानुसार यांनी सदर जागेचा स वःतर नकाशा ज हा दरसुची २०१५-१६ 
नुसार तयशर केले असुन यासाठ  पये ४,९३,९४५/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले. 
 कामाची तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी वसमतकर संतोष ानोबा 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ४,९३,९४५/- यास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं ०६ 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. ३७ म ये कौठा भागात ौी अमील कंठवार यांचे घर ते वकासनगर मु य रः यापयत 
िस.िस. रःता क न घे यात आले असनू या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यां या अहवालानुसार सदर काम करणे 
आवँयक अस याने सदरचे काम राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. ःवा ःतक कं सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात 
आले यास . ४,६२,१००/- खच झालेला आहे. 
 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. ःवा ःतक 
क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच . ४,६२,१००/- यास महारा  महानगरपािलकाक 
अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ  ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर 
सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
ठराव बं. २५१     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. ३७ म ये कौठा भागात ौी अमील कंठवार यांचे घर ते वकासनगर मु य रः यापयत 
िस.िस. रःता क न घे यात आले असनू या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यां या अहवालानुसार सदर काम करणे 
आवँयक अस याने सदरचे काम राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. ःवा ःतक कं सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात 
आले यास . ४,६२,१००/- खच झालेला आहे. 
 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. ःवा ःतक 
क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच . ४,६२,१००/- यास महारा  महानगरपािलकाक 
अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते 
देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
 
 
 



(४) 
 

वषय बं. ०७ 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. ९ अतंगत कैलासनगर भागात अड. ँयाम बन यांचे घर ते कैलाशनगर मु य रःता पयत 
सी.सी. रःता करणे या वभागाचे किन  अिभयतंा व उपअिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश 
क न ज हा दरसूची २०१५-१६ नुसार पये ४,००,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम झैनब क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर झैनब क सश शन 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच . ४,००,०००/- यास महारा  महानगरपािलकाक अिधिनयम 
१९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ  ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
ठराव बं. २५२     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. ९ अतंगत कैलासनगर भागात अड. ँयाम बन यांचे घर ते कैलाशनगर मु य रःता पयत 
सी.सी. रःता करणे या वभागाचे किन  अिभयतंा व उपअिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश 
क न ज हा दरसूची २०१५-१६ नुसार पये ४,००,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम झैनब क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर झैनब क सश शन 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच . ४,००,०००/- यास महारा  महानगरपािलकाक अिधिनयम 
१९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. ०८ 

 नावाशमनपा पाणी पुरवठा व मलिनःसारण झोन बमांक C अतंगत पावरपंप ०२ व हातपपं २७ हे उपअिभयंता 
पापुवजिन वभाग मनपा नांदेड यांनी सादर केले या अहवालानुसार ःथािनक बाजाराूमाणे कामाची तातड  गरज व आवँयकता 
ल ात घेवुन मे. सोहेल क सश शन अ ड ःट ल वकस नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले आहे यास पये 
२,१२,१२१/- अ र  पये दोल लाख बारा हजार एकशे एक वस फ  चचा खच झालेला आहे. 
 क रता सदर ूःतावास महारा  महानगरपािलकाक अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय 
व आथ क मंजरु साठ  ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
ठराव बं. २५३     ठराव 

नावाशमनपा पाणी पुरवठा व मलिनःसारण झोन बमांक C अतंगत पावरपंप ०२ व हातपपं २७ हे उपअिभयंता 
पापुवजिन वभाग मनपा नांदेड यांनी सादर केले या अहवालानुसार ःथािनक बाजाराूमाणे कामाची तातड  गरज व आवँयकता 
ल ात घेवुन मे. सोहेल क सश शन अ ड ःट ल वकस नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले आहे यास पये 
२,१२,१२१/- अ र  पये दोल लाख बारा हजार एकशे एक वस फ  चचा खच झालेला आहे. 
 क रता सदर ूःतावास महारा  महानगरपािलकाक अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय 
व आथ क मंजरु  ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. ०९ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत भुिमगत गटार देखभाल दे ःती क रता आरसीसी ृेम / क हस पुरवठा 
क न बस वणे क रता ई-टडर दारे ूिस द क न िन वदा माग वली असता ूा  एक िन वदा इॆान इंडःट ज नांदेड याचंी असुन 
िन वदा धारकांनी दलेले दर खालील ूमाणे दश व यात आले या त यात ूःता वत केलेले असुन सदर ल दर अतंीम करणे 
क रता मा. आयु  यां या क ात वाटाघाट  अतंी कंऽाटदारा या समंती पऽानुसार अतंीम कर यात आले याचे ववरण खालील 
ूमाणे आहे. 

अ.ब. आरसीसी ृेम क हर 
साईज 

िन वदा धारकांनी 
भरलेले दर (Fixing) सह 

अंदाजपऽक य दर 
पुरवठा 

वाटाघाट  अतंी मंजरु केलेले 
दर (Fixing) सह त 

१ २ ३ ४ ५ 

१ ६०० x ४५० mm dia ३९०० २८४८ ३०२८ 
२ ९०० x ४५० mm dia ४३०० ३३१३ ३६४३ 
३ ४५० mm dia ४२०० ३३१३ ३६४३ 

 
 
 



(५) 
 उपरो  वर ल ूमाणे वाटाघाट  अतंी रकाना बं. ५ म ये दश व यात आले या दरास मा यता ूदान कर यात येते.  
तसेच उपअिभयतंा यांनी सादर केलेले अदंाजपऽक . २२,५८,३६५/- यास मंजरु दरानुसार लाणार खच पये २४,७६,७७०/-  
(चोवीस ल  शहया र हजार सातशे स र फ ) यास सा ह य खरेद  मलिनःसारण या िशषकातुन लागणा-या खचास ूशासक य 
व आथ क मा यता ूदान कर यासाठ  सदर ल ूःताव ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं. २५४     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत भुिमगत गटार देखभाल दे ःती क रता आरसीसी ृेम / क हस पुरवठा 
क न बस वणे क रता ई-टडर दारे ूिस द क न िन वदा माग वली असता ूा  एक िन वदा इॆान इंडःट ज नांदेड याचंी असुन 
िन वदा धारकांनी दलेले दर खालील ूमाणे दश व यात आले या त यात ूःता वत केलेले असुन सदर ल दर अतंीम करणे 
क रता मा. आयु  यां या क ात वाटाघाट  अतंी कंऽाटदारा या समंती पऽानुसार अतंीम कर यात आले याचे ववरण खालील 
ूमाणे आहे. 
 

अ.ब. आरसीसी ृेम क हर 
साईज 

िन वदा धारकांनी 
भरलेले दर (Fixing) सह 

अंदाजपऽक य दर 
पुरवठा 

वाटाघाट  अतंी मंजरु केलेले 
दर (Fixing) सह त 

१ २ ३ ४ ५ 

१ ६०० x ४५० mm dia ३९०० २८४८ ३०२८ 
२ ९०० x ४५० mm dia ४३०० ३३१३ ३६४३ 
३ ४५० mm dia ४२०० ३३१३ ३६४३ 

 उपरो  वर ल ूमाणे वाटाघाट  अतंी रकाना बं. ५ म ये दश व यात आले या दरास मा यता ूदान कर यात येते.  
तसेच उपअिभयतंा यांनी सादर केलेले अदंाजपऽक . २२,५८,३६५/- यास मंजरु दरानुसार लाणार खच पये २४,७६,७७०/-  
(चोवीस ल  शहया र हजार सातशे स र फ ) यास सा ह य खरेद  मलिनःसारण या िशषकातुन लागणा-या खचास ूशासक य 
व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. १० 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत ेऽ - A व B मधील ौी गणप ी ःथापनेपासुन गणपवती वसजनापयत 
मु म, GSB ६mm टाक यात आली आहे तसेच गणप ी वसजना या वेळ  पासदगांव व आसना घाट येथे Roller, Water Tanker, 

Barracating, Labiour लाव यात आले आहे तसेच दगा देवी या वेळ  ह  सा य टाक यात आले या वभागाचे किन  अिभयंता व उप ु
अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये ३८,९३,१४९/- चे अदंाजपऽक तयार क न 
सदर काम मे.जी.जे. क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.जी.जे. क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ३८,९३,१४९/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
ठराव बं. २५५     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत ेऽ - A व B मधील ौी गणप ी ःथापनेपासुन गणपवती वसजनापयत 
मु म, GSB ६mm टाक यात आली आहे तसेच गणप ी वसजना या वेळ  पासदगांव व आसना घाट येथे Roller, Water Tanker, 

Barracating, Labiour लाव यात आले आहे तसेच दगा देवी या वेळ  ह  सा य टाक यात आले या वभागाचे किन  अिभयंता व उप ु
अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये ३८,९३,१४९/- चे अदंाजपऽक तयार क न 
सदर काम मे.जी.जे. क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.जी.जे. क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ३८,९३,१४९/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व 
हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. ११ 
 नावाशमनपा ह ीत ःटेड यम प रसरात जमनॅशीयमचे ःथलांतर करणेसाठ  Aquirium ची इमारत द ःत कर यासाठ  ु
आदेशीत के यानुसार सदर इमारतीत आजपावेतो रंगरंगोट , वधतु यवःथा, अ युिमिनयम खड या, दोन ूवेश दार, सुर ा िभंत 
व िस.िस. काँबेटचे काम आवँयकतेनुसार पे हर लॉक, रबर मॅट, टनशेड, िसिस बेड, इ याद  कामे क न घे यात आली आहे 
यासाठ  ूचलीत ज हादरसुची २०१५-१६ नुसार पये २९,५७,१००/- चे अदंाजपऽक तयार कर यात आले असुन सदर कामे मे. 
माझ क सश शन नांदेड यां याकडून क न घे यात आलेले आहे. 



(६) 
कामाची तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. माझ कं सश शन नांदेड 

यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये २९,५७,१००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
आयु  सभागहृा या मा हतीसाठ  सांगतो महानगरपािलके या बडा संकुल प रसरातील ौी गु  

गो वंदिसंघजी बकेट ःटे डयमचा आतंररा ीय मानांकनाूमाणे वकासाचे काम अिंतम ट यात असनू 
अ यंत चांग या ूकारे ःटे डयमचा वकास कर यात येत आहे.  ःटे डयम या अनुषंगाने भ वंयात 
बडा संकुल  प रसरात आधुिनक सोई सु वधासंह महापािलका ःपोटस व रबेयेशन लब बडा  
संकुल प रसरात कै. शांताराम सगणे  जलतरणीके या लगत पूव बाजसू असले या मोकळया जागेत 
तयार कर याचा ूःताव सवसाधारण सभेत मा यतेसाठ  ठेव यात आलेला आहे. ःटे डयमची सव 
कामे पुण झा यानंतर तेथे आपणास आतंरा ीय व ःटेटले हलचे रणजी शाफ चे बकेटचे सामने घेता 
येतील, येणा-या बकेट खेळाडूसाठ  इ टरटे टमट या ीकोनातून अ ावत इनडोअर जलतर णका, 
आधुिनक ज नॅिशय, रायफल शुट ंग रेज,ं बॉलींग ऍली, िमनी िथएटर कम कॉ फर स हॉल, िनवास 
यवःथा ू येक टम कर ता १०-१० म बांध याचे ूःता वत आहे. ज नॅिशयचे व इतर सव 
खेळाचे सा ह य थेट जागतीक व देशपातळ वर ल नाम कंत मा यता असले या कंपनीकडून खरेद  
केले तर महानगरपािलकेस ४० ट के सुट िमळ शकते या ू ीकोनातून संबंिधत कंपनीशी वाटाघाट  
कर यात येईल. आतंरा ीय कंवा ःटेटले हलचा रणजी शाफ चा एक जर  सामना आयो जत केला 
तर  महानगरपािलकेस १५ कोट चे उ प न िमळ शकतेू .  कै. शांताराम संगणे जलतर णकेतील ९० 
ट के पा याचे  रसाय लीगं कर यात येते व खराब पाणी हे ःटेड यम या प रसरतील लॉनला 
दे यात येत अस यामूळे पा याच अप यव होत नस याने  आपण ःवमींग पुल चालू ठेवणार 
आहोत. ःवमींगपुलचे व ज नॅिशयमचे दर कमी आहे.  स या ३००  पये घे यात येतात अ ावत 
ज नॅिशयम सु  के यानंतर आपणास ते ६०० पये करावे अशी ूशासनाची मागणी आहे. 
ःटे डयम, व ःमींगपुल व ज नॅिशयम  या पासनु िमळणारे उ प नाकर ता ःवतंऽ तीन खाते 
उघडून यात जमा कर यात येईल आ ण िमळालेले सव उ प न हे ःटे डयम व सवीमींगपुल व 
ज नॉिशयमवर वरच खच कर याचा मानस आहे. ौी गु गो वंदिसघंजी ःटे डयम या प रसरात लॉन 
टेिनस, बॅटिमटंन, ःकॅश सु  कर यासाठ  गु दारा बोड नांदेड यांचेकडून आिथक मदत िमळव याचा 
ूय  कर यात येत आहे. अफगा णःथान सार या देशाबरोबर आतंररा ीय कंवा रा य ःतर य 
महारा  व द आं ीे रणजी शाफ चे बबेटचे ५-६ सामने घेतले  तर   आपण केलेला खच वाया 
जाणार नाह .  

 ःपोटस व रबेयेशन लबचे सभासद हो याकर ता सव सामा य नागर कांसाठ  आ जव 
सभासद शु क . ३.०० ल , नावाशमंनपा स.सदःयांसाठ  आ जव सभासद शु क, . २.०० ल , 
महानगरपािलकेचे अिधकार  व कमचार  आ जव सभासद शु क . १.०० ल  याूमाणे दर  िन त 
कर यासाठ  सवसाधारण सभेस िशफारस कर यात आलेली आहे.सव स.सदःयांनी यात सहभाग 
न दवावा.  

सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 

ठराव बं. २५६     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत ःटेड यम प रसरात जमनॅशीयमचे ःथलांतर करणेसाठ  Aquirium ची इमारत द ःत कर यासाठ  ु
आदेशीत के यानुसार सदर इमारतीत आजपावेतो रंगरंगोट , वधतु यवःथा, अ युिमिनयम खड या, दोन ूवेश दार, सुर ा िभंत 
व िस.िस. काँबेटचे काम आवँयकतेनुसार पे हर लॉक, रबर मॅट, टनशेड, िसिस बेड, इ याद  कामे क न घे यात आली आहे 
यासाठ  ूचलीत ज हादरसुची २०१५-१६ नुसार पये २९,५७,१००/- चे अदंाजपऽक तयार कर यात आले असुन सदर कामे मे. 
माझ क सश शन नांदेड यां याकडून क न घे यात आलेले आहे. 

कामाची तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. माझ कं सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये २९,५७,१००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व 
हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब. १२ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बएसयुपी योजने अतंगत पंधे इ ृाकॉ स ूा. िल. सोलापुर यांना व वध 
कामासाठ  कायारंभ आदेश दे यात आले आहेत.  सदर ल बएसयपुी योजनेची कामे कर त असतांना पंधे इ ृाकॉ स सोलापुर या 
कंऽाटदारास घरकुल बांधकामा या कामास वलंब झा याने दंड आकार यात आला आहे.  पंधे इ ृाकॉ स सोलापुर या कंऽाटदाराने 
दनांक १५.०५.२०१५ या पऽा दारे सदर दंडाची र कम माफ कर याची वनंती केली आहे. 



(७) 
 तसेच बएसयुपी योजना इन-िसट ूकारची अस यामुळे या ठकाणी अ ःत वातील क ची घरे काढन जागा रकामी ू ू
कर यासाठ  वेळ लागला.  झोपडप ट  भागाम ये रःते अ ं द अस यामुळे मिशनर  इ याद चा वापर क न काम करणे श य झाले 
नाह .  व म यंतर या काळात वाळचा िललाव करणेस वलबं झा याने कामाची गती मंदावली व एकाच वेळेस शहरात अनेक ु
ठकाणी घरकुलांची कामे चालु अस यामुळे लेबरचा व बांधकाम सा ह याचा तुटवडा झाला हणुन कामाची गती मंदावली, असेह  
कंऽाटदारानी यां या वनंती अजात नमुद केले आहे तसेच स ःथतीम ये कंऽाटदाराची उपल ध वावानसुार कामे पुण झाली 
आहेत. 
 पंधे इ ृाकॉ स सोलापुर यां या एकूण ३७ कामा या व वध ठकाण या कामास पये १,५६,९३,३८७/- ऐवढा दंड 
आकार यात आला आहे िन वदा अट बं. ३० नुसार आकार यात आलेली दंडाची र कम माफ करावयाची झा यास ःथायी 
सिमतीची मा यता घेणे आवँयक आहे क रता सदरचा ूःताव ःथायी सिमती समोर िनणयाःतव सादर. 
उमेशिसंह च हाण  ूशासनाकडून ूःताव आलेला आहे यास मा यता  दे यात यावी.  
सभापती ूशासनाने पंधे इ ृाकॉ स सोलापुर यां या एकूण ३७ कामा या व वध ठकाण या कामास पये 

१,५६,९३,३८७/- ऐवढा दंड आकार यात आला आहे िन वदा अट बं. ३० नुसार आकार यात आलेली 
दंडाची र कम माफ करावयासाठ  पशासना तफ ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर केलेला असुन 
यास पंधे इ ृाकॉ स सोलापुर यांना लाव यात आलेला दंड ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते माफ करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. २५७     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बएसयुपी योजने अतंगत पंधे इ ृाकॉ स ूा. िल. सोलापुर यांना व वध 
कामासाठ  कायारंभ आदेश दे यात आले आहेत.  सदर ल बएसयपुी योजनेची कामे कर त असतांना पंधे इ ृाकॉ स सोलापुर या 
कंऽाटदारास घरकुल बांधकामा या कामास वलंब झा याने दंड आकार यात आला आहे.  पंधे इ ृाकॉ स सोलापुर या कंऽाटदाराने 
दनांक १५.०५.२०१५ या पऽा दारे सदर दंडाची र कम माफ कर याची वनंती केली आहे. 
 तसेच बएसयुपी योजना इन-िसट ूकारची अस यामुळे या ठकाणी अ ःत वातील क ची घरे काढन जागा रकामी ू ू
कर यासाठ  वेळ लागला.  झोपडप ट  भागाम ये रःते अ ं द अस यामुळे मिशनर  इ याद चा वापर क न काम करणे श य झाले 
नाह .  व म यंतर या काळात वाळचा िललाव करणेस वलंब झा याने कामाची गती मंदावली व एकाच वेळेस शहरात अनेक ु
ठकाणी घरकुलांची कामे चालु अस यामुळे लेबरचा व बांधकाम सा ह याचा तुटवडा झाला हणुन कामाची गती मंदावली, असेह  
कंऽाटदारानी यां या वनंती अजात नमुद केले आहे तसेच स ःथतीम ये कंऽाटदाराची उपल ध वावानसुार कामे पुण झाली 
आहेत. 
 पंधे इ ृाकॉ स सोलापुर यां या एकूण ३७ कामा या व वध ठकाण या कामास पये १,५६,९३,३८७/- ऐवढा दंड 
आकार यात आला आहे िन वदा अट बं. ३० नुसार आकार यात आलेली दंडाची र कम माफ ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. १३ 

 नावाशमनपा ह ीत ेऽ - C अंतगत करकोळ द ःतीची कामे जसे रःते द ःतीु ु , नाली द ःतीु , ूभागातील करकोळ 
कामे, पावसाळया पुव  करावयाची कामे, १५ ऑगःट २०१५, २६ जानेवार  २०१६ ला रंगरंगोट  करणे, ह लाबोल, दवाळ  पहाट, 
महाःनान (उवशीघाट), त तःनान, छऽपती िशवाजी महाराज जयंती या वेळेस िशड  लावणे, ौी गणेश वसजन िमरवणुक 
मागाची द ःती करणेु , घाट द ःतीु , रमजान ईद िनिम य सव मःजीद जवळ रःते द ःत करणे तसेच मःजीदवर कापड झाकणेु , 
वसजन ःथळ  श टर Leveller मारणे, माती उचलणे, चुर  6 mm टाकून दबई करणे, तसेच पोलीस परेड माऊंड वर Roller ने दबई 
करणे, इदगाह मैदान, खालसा हायःकूल मैदानवर Roller ने दबई करणे.  मनपा ूशास कय आदेशातील सव नमुद कामे, आ ण 
स. सदःय यांनी ूभागातील सुच वलेली सव कामे जनु २०१५ ते माच २०१६ या कालावधीत क न घे यात आले यानुसार या 
वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पय 
२८,९०,७०२/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. माझा क सश शन नांदेड यांचेकडून तातड ने वना िन वदा अदंाजपऽक 
दरावर क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. माझा 
क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये २८,९०,७०२/- यास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती 
समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
ठराव बं. २५८     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत ेऽ - C अंतगत करकोळ द ःतीची कामे जसे रःते द ःतीु ु , नाली द ःतीु , ूभागातील करकोळ 
कामे, पावसाळया पुव  करावयाची कामे, १५ ऑगःट २०१५, २६ जानेवार  २०१६ ला रंगरंगोट  करणे, ह लाबोल, दवाळ  पहाट, 
महाःनान (उवशीघाट), त तःनान, छऽपती िशवाजी महाराज जयंती या वेळेस िशड  लावणे, ौी गणेश वसजन िमरवणुक  
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मागाची द ःती करणेु , घाट द ःतीु , रमजान ईद िनिम य सव मःजीद जवळ रःते द ःत करणे तसेच मःजीु दवर कापड झाकणे, 
वसजन ःथळ  श टर Leveller मारणे, माती उचलणे, चुर  6 mm टाकून दबई करणे, तसेच पोलीस परेड माऊंड वर Roller ने दबई 
करणे, इदगाह मैदान, खालसा हायःकूल मैदानवर Roller ने दबई करणे.  मनपा ूशास कय आदेशातील सव नमुद कामे, आ ण 
स. सदःय यांनी ूभागातील सुच वलेली सव कामे जनु २०१५ ते माच २०१६ या कालावधीत क न घे यात आले यानुसार या 
वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पय 
२८,९०,७०२/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. माझा क सश शन नांदेड यांचेकडून तातड ने वना िन वदा अदंाजपऽक 
दरावर क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. माझा 
क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये २८,९०,७०२/- यास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह  मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. १४ 

 नावाशमनपा योजने अतंगत ेऽीय कायालय झोन बं. २ अशोकनगर भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण 
देखभाल द ःती क रता रतसर िन वदा माग व यात आ या हो याु .  यास मनपा ःथायी सिमतीने ठराव बं. १०५ दनांक 
१०.०९.२०१३ रोजी पार त क न मंजरु दरानुसार पये ७५,५०,३९३/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान क न िन वदा 
मंजरु कर यात अली होती.  यास मनपा कायालयीन आदेश बं. पापुवजिन/१९८७१/१३ दनांक १४.११.२०१३ अ वये कायारंभ 
आदेश इंिजा कंःश शन उःमानाबाद यांना दनाकं ०१ डसबर २०१३ पासुन कामाचे आदेश माच २०१५ पयत िनगमीत कर यात 
आले आहे.  यानुसार माच २०१५ पयत मनपा ःथायी सिमती ठराव बं. १५६ दनांक ०६.११.२०१५ अ वये देयक अदाई कर यात 
आले आहे व यास न वन िन वदा ू बया पुण होई पयत मुदतवाढ दे यात आली आहे. 
 सन २०१५-१६ साठ  माहे ए ूल ते नो हबर पयतचे देयक खालील ूमाणे उपअिभयंता यांनी सादर केले आहे. 

ेऽीय कायालय झोन बं. देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण एकूण देयक . 
१ २ ३ ४ ५ 

झोन बं. २ अशोकनगर ०१.०४.२०१५ ते ३०.०६.२०१५ ६,०४,७३६/- ८,३५,८१८/- १४,४९,५५४/- 
अित र  बाब ०१.०४.२०१५ ते ३०.०६.२०१५ ५,२५,९७३/- २,००,२०२/- ७,२६,१७५/- 
झोन बं. २ अशोकनगर ०१.०७.२०१५ ते ३०.०९.२०१५ ९,३२,६७६/- ८,१७,९४९/- १७,५०,६२५/- 
अित र  बाब ०१.०७.२०१५ ते ३०.०९.२०१५ ५,०६,७२०/- ५,००,०००/- १०,०६,७२०/- 
झोन बं. २ अशोकनगर ०१.१०.२०१५ ते ०४.११.२०१५ १७,७८,३९०/- ६,४२,६६४/- २४,२१,०५४/- 
अित र  बा ०१.१०.२०१५ ते ०४.११.२०१५ ७९,१९७/- ७९,१९८/- १,५८,३९५/- 
एकूण पये  ४४,२७,६९२/- ३०,७५,८३१/- ७५,०३,५२३/- 
 

 कायारंभ आदेश नुसार अ ाप पयत ०१ ए ूल २०१५ ते ०४ नो हबर २०१५ पयत देयका पोट  सदर ल कामावर एकूण 
खच पये ७५,०३,५२३/- होत असुन रकाना बं. ५ मधील उपरो  देयक एकूण आठ म ह याचे देयक अदायी करणेसाठ  मनपा 
ःथायी सिमतीची ूशास कय व आथ क मा यते कर ता सादर.  तसेच सदर ल कामावर होणारा खच मागील वष या थक त देयके 
अदाईसाठ  कर यात आले या (ःपील वक) या लेखा िशषातुन खच कर यास मा यता देणे यो य. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं. २५९     ठराव 

नावाशमनपा योजने अतंगत ेऽीय कायालय झोन बं. २ अशोकनगर भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण 
देखभाल दु ःती क रता रतसर िन वदा माग व यात आ या हो या.  यास मनपा ःथायी सिमतीने ठराव बं. १०५ दनांक 
१०.०९.२०१३ रोजी पार त क न मंजरु दरानुसार पये ७५,५०,३९३/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान क न िन वदा 
मंजरु कर यात अली होती.  यास मनपा कायालयीन आदेश बं. पापुवजिन/१९८७१/१३ दनांक १४.११.२०१३ अ वये कायारंभ 
आदेश इंिजा कंःश शन उःमानाबाद यांना दनाकं ०१ डसबर २०१३ पासुन कामाचे आदेश माच २०१५ पयत िनगमीत कर यात 
आले आहे.  यानुसार माच २०१५ पयत मनपा ःथायी सिमती ठराव बं. १५६ दनांक ०६.११.२०१५ अ वये देयक अदाई कर यात 
आले आहे व यास न वन िन वदा ू बया पुण होई पयत मुदतवाढ दे यात आली आहे. 
 सन २०१५-१६ साठ  माहे ए ूल ते नो हबर पयतचे देयक खालील ूमाणे उपअिभयंता यांनी सादर केले आहे. 

ेऽीय कायालय झोन बं. देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण एकूण देयक . 
१ २ ३ ४ ५ 

झोन बं. २ अशोकनगर ०१.०४.२०१५ ते ३०.०६.२०१५ ६,०४,७३६/- ८,३५,८१८/- १४,४९,५५४/- 
अित र  बाब ०१.०४.२०१५ ते ३०.०६.२०१५ ५,२५,९७३/- २,००,२०२/- ७,२६,१७५/- 
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झोन बं. २ अशोकनगर ०१.०७.२०१५ ते ३०.०९.२०१५ ९,३२,६७६/- ८,१७,९४९/- १७,५०,६२५/- 
अित र  बाब ०१.०७.२०१५ ते ३०.०९.२०१५ ५,०६,७२०/- ५,००,०००/- १०,०६,७२०/- 
झोन बं. २ अशोकनगर ०१.१०.२०१५ ते ०४.११.२०१५ १७,७८,३९०/- ६,४२,६६४/- २४,२१,०५४/- 
अित र  बा ०१.१०.२०१५ ते ०४.११.२०१५ ७९,१९७/- ७९,१९८/- १,५८,३९५/- 
एकूण पये  ४४,२७,६९२/- ३०,७५,८३१/- ७५,०३,५२३/- 
 कायारंभ आदेश नुसार अ ाप पयत ०१ ए ूल २०१५ ते ०४ नो हबर २०१५ पयत देयका पोट  सदर ल कामावर एकूण 
खच पये ७५,०३,५२३/- होत असुन रकाना बं. ५ मधील उपरो  देयक एकूण आठ म ह याचे देयक अदायी करणेसाठ  मनपा 
ःथायी सिमतीची ूशास कय व आथ क मा यते कर ता सादर.  तसेच सदर ल कामावर होणारा खच मागील वष या थक त देयके 
अदाईसाठ  कर यात आले या (ःपील वक) या लेखा िशषातुन खच कर यास मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. १५ 

 नावाशमनपा ह ीतील झोन बं. ड अतंगत नाद ःत रःते द ःत करणेसाठ  आदेशीत के यानुसार सदरचे रःते ेऽीय ु ु
कायालय ३ ूभाग बं. ३६ ते ४० मधील रःते पावसाळयात पाणी साचुन ते खराब झा याने ते रःते द ःती करणे ु तसेच रमजान 
ईद, १५ ऑगःट, गणेश उ सव, गणेश वसजन, दगा उ सवु , दगा वसजन व माजी मु यमंऽी तथा खासदार अशोकरावजी ु
च हाण यां या ेऽीय कायालय बं (ड) येथील दौ-या िनिम  द ःत क न घे यात आले याच ूमाणे ूभाग बंु . ३७, ूभाग बं. 
३८, ूभाग बं. ३९, ूभाग बं. ४० या सव ूभागातील रःते द ःत क न घे यात आले ु असनू या वभागाचे किन  अिभयंता व 
उप अिभयंता यां या अहवालानुसार सदर काम करणे आवँयक अस याने सदरचे काम राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. 
ू वण क सश शन नांदेड यांचे कडून क न घे यात आले यास पये ७२,२२,७१५/- खच झालेला आहे. 
 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. ू वण 
क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच . ७२,२२,७१५/- यास महारा  
महानगरपािलकाक अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ  ूःताव मनपा 
ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
ठराव बं. २६०     ठराव 

नावाशमनपा ह ीतील झोन बं. ड अतंगत नाद ःत रःते द ःत करणेसाठ  आदेशीत के यानुसार सदरचे रःते ेऽीय ु ु
कायालय ३ ूभाग बं. ३६ ते ४० मधील रःते पावसाळयात पाणी साचुन ते खराब झा याने ते रःते द ःती करणे ु तसेच रमजान 
ईद, १५ ऑगःट, गणेश उ सव, गणेश वसजन, दगा उ सवु , दगा वसजन व माजी मु यमंऽी तथा खासदार अशोकरावजी ु
च हाण यां या ेऽीय कायालय बं (ड) येथील दौ-या िनिम  द ःत क न घे यात आले याच ूमाणे ूभाग बंु . ३७, ूभाग बं. 
३८, ूभाग बं. ३९, ूभाग बं. ४० या सव ूभागातील रःते द ःत क न घे यात आले ु असनू या वभागाचे किन  अिभयंता व 
उप अिभयंता यां या अहवालानुसार सदर काम करणे आवँयक अस याने सदरचे काम राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. 
ू वण क सश शन नांदेड यांचे कडून क न घे यात आले यास पये ७२,२२,७१५/- खच झालेला आहे. 
 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. ू वण 
क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच . ७२,२२,७१५/- यास महारा  
महानगरपािलकाक अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. १६     ूःताव 

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. ३६ मधील ौी शकंर खानसोळे यांचे घर ते ौी वामनराव खराणे यांचे घरा पयत रःता 
अ यंत खराब झा यामुळे सदर ल भागातील नागर कांना फार ऽास होत आहे व महादेव मं दरास दशनासाठ  जा यासाठ  सु दा 
ऽास होत आहे हणुन २० फुट ं द चा आरसीसी रःता कर यासाठ  लागणा-या खचास ूशास कय आथ क मा यता ह मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते. 
सुचक:- संजय गंगाधरराव मोरे                                                     अनुमोदक:- फा ख हसेन बदवेलु  

आयु  ूःतावात कती लांबीचा रःता करावयाचा व यासाठ  कती खच येत आहे याचा  उ लेख नाह .  
नाह  यामूळे  ूःता वत काम कर यासाठ  ःथळ पाहणी क न कामाचे अदंाजऽक तयार क न 
पुढ ल कायवाह  कर यासाठ  मा यता दे यात यावी.   

उमेशिसंह च हाण  या कामासाठ  लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता देवून  काम क न घे याचे पुण 
अिधकार आयु ांना दे यात येते. 
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सभापती स. सदःयां या ूःतावा अंशता द ःती क न व हत ू बया अवलंबवून लागणाु -या खचास ूशास कय व 
आथ क मंजुर  दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.िनयमानुसार आयु ानी पुढ ल वेधािनक 
कायवाह  करावी.  

ठराव बं. २६१     ठराव 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. ३६ मधील ौी शकंर खानसोळे यांचे घर ते ौी वामनराव खराणे यांचे घरा पयत रःता 
अ यंत खराब झा यामुळे सदर ल भागातील नागर कांना फार ऽास होत आहे व महादेव मं दरास दशनासाठ  जा यासाठ  सु दा 
ऽास होत आहे हणुन २० फुट ं द चा आरसीसी रःता कर यासाठ  व हत ू बया अवलबवुन लागणा-या खचास ूशास कय 
आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

वशेष बाब हणुन आय या वेळ  घे यात आलेले तातड चे वषय 

वषय बं.०१ 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. A व D अतंगत उघडया नालीवर चबर क हस टाकणेसाठ  वभागाचे किन  अिभयंता व 
उप अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न झोन A-२२, झोन B-४५ व झोन C-४३ असे एकूण ११० ृेम क हस 
रः यालगत या नालीवर टाकून घे यात आलेले असुन आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये 
४,९५,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. सोहेल क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले 

 कामाची तातड  िनकड ल ात घेता सदरचे काम राःत प दतीने िन वदा न माग वता अदंाजपऽक दरावर मे. साहेल 
क सश शन नांदेड यां याकडून क न घे यात आले यास व कामासाठ  लागणारा खच पये ४,९५,०००/- यास काय र 
ूशासक य व आथ क मंजुर ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो 
ठराव बं. २६२     ठराव 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. A व D अतंगत उघडया नालीवर चबर क हस टाकणेसाठ  वभागाचे किन  अिभयंता व 
उप अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न झोन A-२२, झोन B-४५ व झोन C-४३ असे एकूण ११० ृेम क हस 
रः यालगत या नालीवर टाकून घे यात आलेले असुन आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये 
४,९५,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. सोहेल क सश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले 

 कामाची तातड  िनकड ल ात घेता सदरचे काम राःत प दतीने िन वदा न माग वता अदंाजपऽक दरावर मे. साहेल 
क सश शन नांदेड यां याकडून क न घे यात आले यास व कामासाठ  लागणारा खच पये ४,९५,०००/- यास काय र 
ूशासक य व आथ क मंजुर  ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वनय गुरम ौी वनय पाट ल सभापती असतांना यां या कायकाळात पा ा असोिसएटस हे तुरट  पुरवठाधारक  या 

उ पादकाची तुरट  महापािलकेस पुरवठा करणार आहेत, या उ पादका या कंपनीची एका पथका माफत ःथळ 
पाहणी क न तुरट या दजाबाबत खातरजमा करणे आवँयक वाटते हणून  यासाठ  ःथळ पाहणी क न 
तुरट या दजाबाबत खातरजमा कर याकर ता पथकाची िनयु  कर यात आली होती या पथकाचा मी एक 
सदःय आहे. या अनुषंगाने पा ा असोिसएटस या तुरट  पुरवठाधारक महापािलकेस पुरवठा करत असले या 
तुरट चे नमुने शासन मा य कंवा समक  ूयोगशाळेत तपासणी कर ता पाठ व याची मा. सभापती महोदया व 
मा. आयु ांनी परवानगी दयावी  

आयु   तुरट  टेःट ंग कर ता पाठ व यासाठ  आयु ांची परवानगी घे याची आवँयकता नाह .सभापती जे आदेश देतील 
या ूमाणे कायवाह  कर यात यावी.  

सभापती   मे. पा ा असोिसएटस नागपुर यांचे माफत महापािलकेस जी तुरट  पुरवठा कर यात येत आहे यांचे Sample 

घेऊन सील क न याची तपासणी शासन मा य कंवा समक  ूयोगशाळेत क न तपासणी अहवाल या 
सभागहृासमोर सादर कर या क रता सिमती सदःयांना परवानगी दे यात येते. 

ठराव बं. २६३     ठराव 

  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस पा ा असोिसएटस नागपुर हे तुरट  पुरवठा कर त आहे.  परंतु हे तुरट  

पुरवठाधारक या उ पादकांची तुरट  महापािलकेस पुरवठा करणार आहेत असे िन वदेत नमुद क न कामाचे आदेश ूा  केले 
याबाबत संधी दता िनमाण झा यामुळे तुरट  उ पादकां या तुरट या दजाबाबत खातरजमा करणेक रता त कालीन ःथायी 
सिमतीने नगरसेवक व अिधकार  यांची जी सिमती िनयु  केली होती.  या सिमतीने तुरट  उ पादका या जागेची ःथळ पहाणी 
केलेली आहे सदरचा ःथळ पाहणी अहवाल ःथायी सिमतीस सादर करणेपुव  पा ा असोिसएटस नागपुर यांचे माफत महापािलकेस 
जी तुरट  पुरवठा कर यात येत आहे या तुरट चे सिमती या सदःयांनी Sample घेवुन  िसल के यानंतर शासन मा य कंवा 
समक  ूयोगशाळेत तपासणी करावी व या बाबतचा अहवाल ःथायी सिमती या सभेस सादर कर यास ह नावाशमनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात  येतो. 
फा ख हसेनु  मागील ३ वषापासून माझा ूभाग ब. २८ मधील रजानगर, केळ  माकट भागातपा याची समःया आहे या  

भागात सुरळ त पाणी पुरवठा होणेसाठ  वारंवार ूशासनाकडे पाठपुराव कर त आहे, जर बुःटर पंप बस वला तर 
मा या ूभागातील नागर कांना पाणी पुरवठा होवू शकेल. ूशासनास बुःटर  पंप बस व यास काय अडचण आहे.  
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  याचा खुलास कर यात यावा.  ूभागा या बाजुचे १०० लोक नागर क पाणी पट  न भरता फुकटचे पाणी वापर त 
असुन ते पाइप लाईनला कने शन क न देत नाह . 

आयु    ौी अंधारे यांनी ःथळ पाहणी क न पा याचा ू  कसा सोड वता ते पहावे. पाईप लाईन जोड यास काय अडचण 
आहे. बुःटर पंप बस वला तर इतर भागातील नागर कांना पाणी िमळणार नाह . पाणी पुरवठा कने शन देवून 
पाणी पुरवठा झाला नाह  तर शेवट  बुःटर पंप बस व याचा वचार कर यात येइल. 

उपआयु   रजानगर, केळ  माकट व या प रसरात चौफाळा, क ला, श नगर, व जराबाद येथील पा या या टाक व न 
पाणी पुरवठा कर यात येतो.जू या भागातील काह  भागात मागील १५ वषापासून पाणी पुरवठा होत न हता 
न वन योजने दारे याभागास पाणी पुरवठा होत आहे. यामूळै याभागातील नागर काचा  या भागातील पाईप 
लाईन व न  दसु-या भागात पाणी पुरवठा लाईन कने शन दे यास वरोध आहे.  या नागर कांना यां या 
मनात व ास िनमाण क न ावा लागेल क  न वन कने शन दे सयात आ या नंतर आप या भागातील पाणी 
कमी होणार नाह . पाणी कमी झाले तर पाणी पुरठा कने शन  कट क  असे आ ासन ावे लागेल. 

आयु   ौी र ाकर वाघमारे यांनी सांिगत या ूमाणे रजानगर, केळ  माकट व या प रसराज चार पॉई टव न पाणी 
पुरवठ कर यात येतो. स या जू या नांदेड भागात पाणी पुरवठया या चार योजना असून ,प हली योजना िनजाम 
काळातील १९३६, १९६९, २००५ व आताची जेएनएनपयुआरएम योजना या चारह  योजना काया वीत आहेत 
शेवट ची जेएनएनआरएमची पाणी परुवठा योजना काया वीत झा यामूळे पुव या तीन योजनेती पाईप लाईनचे 
कने शन कट करणे आवँयक आहे. पुव या योजनेतील डस युट पाईप लाईनी बंद न के यामूळे काह  भागात 
खराब पाणी पुरवठा होत अस या या  तबार  आहे. रजानगर, केळ  माकट भागात सुरळ त पाणी पुरवठा 
कर याचा माग िन त काढ यात येइल. 

फा ख हसेनु  रजानगर, केळ  माकट कर ता श नगर, हैदरबाम पा या या टाक पासून थेट पाईप लाईन टाकली तर या 
भागातील पा याचा ू  सुट शकतोू .  

आयु   २०४० पयतची लोकसं या वचारात घेवून पाणी पुरवठा योजना तयार कर यात आलेली असून असदवन, न वन 
डं कंन, काबरानगर या केिाची १६९ िमिलयन िलटर पाणी शु द कर याची मता आहे. महानगरपािलकेकडे पाणी 
पुरवठा कर यासाठ  लागणारे पाईप उपल द आहे.पा याचीह  कमतरता नाह . स या वंणुपुर  जलाशयात ११.४ 
दलघिम पाणी साठा उपल द असून तो आपणास ए ूल पयत पुरेल ,पयायी आसना नद  पाणी पुरवठा योजना 
डसबर पासून काया वीत कर यात आलेली असून या योजनेतु दारे पावसाळयापयत पाणी पुरवठयाचे िनयोजन 
कर यात आलेले आहे. स या पा याची काह  अडचण नाह  परंतु ूापल  पाणी पुरवठयाचे  झोनींग झालेली 
नस यामूळे काह  भागात समःया आहेत या हळुहळु दर कर यात येतीु ल.जू या पाईप लाईन बंद करा या 
लागतील व या जू या पाईप लाईन बंद के यामूळे पाणी पुरवठा होणार नाह  अशी जी नागर कां या मनात िभती 
आहे ती दर करावी लागणार आहेु .  

वनय गुरम  आज ना उ ा आपणास सो यूशन काढन पाणी पुरवठा करावा लागणार अस याने पाणी पुरवठयाची कामेू  
पकअप करावे.  

आयु    महानगरपािलके या मालम ा र जःटरवर  ७० हजार मालम ाची न द असून  असून पेपरवर  फ  २३ हजार 
नळ कने शन आहे,याम ये खुप मोठ  समःया आहे. शहरात बएसयुपी योजने अंतगत १६ हजार धराचे 
बांधकाम केलेले असून घराचे  बांधकाम कर यापुव  या ठकाणी नळ कने शन होते परंतु संबंिधत घराचे मालक 
पुव चे नळ कने शन नाह  आ ण न वन पाणी पुरवठा कने शनचे बलच िमळालेच  नाह त असे सांगत आहे. 
शहरातील पुण मालम ांचे संगण कयकरण कर यात येत असून ये या ४-५ म ह  यात नळ कने शनचा व 
मालम ेचा स ह क न न वन मालम ना  िनयमाूमाणे पाणी पट  मालम ा कर आकार यात येईल यापासुन 
जवळपास २०० कोट चा उ प न िमळू शकेल.शासनाने एलबीट  बंद केला असून यापोट  शासनाकडन ू ५० ट के 
अनुदान िमळत आहे. यामूळे महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती खुपच खराब झाली, दैनं दन आवँयक 
कामासाठ   िनधी नाह , 

वनय गुरम  व वध कारणामूळे मोठया ूमाणात पाणी वाया जात आहे. यावर उपाय योजना कर यात यावी. 
उमेशिसंह च हाण  ूभाग कायालयाकडन दे यात येत असलेले नळ कने शन बंद कर यात यावेू . ते मु य कायालयातून दे यात 

यावे . 
आयु    या ूमाणे मु य कायालयातून बांधकाम परवानगी दे यात येते, याच ूमाणे नळ कने शन दे याची कायवाह  

मु य कायालयातून दे यासाठ  आदेश काढ यात येतील. ौी फा ख हसने यांचे वाडातील पा याची समःया ु
सोड व यासाठ  स. सदःय ौी सर जतिसंघ िगल, ौी दपकिसंह रावत, सौ. राओऽे, यांची एक ऽत बैठक घेवून 
माग काढ यात येईल. ौी फा ख हसेन यांनी बैठक ची तार ख व वेळ िन त करावीु .     

सभापती   आज या सभेचे कामकाज संप यामूळे आजची सभा संप याचे जा हर कर यात येते. 
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                                                                     नावाशमनपा नांदेड 


