
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
 मंगळवार, द. १४.०२.२०१७ रोजी दपार  ु १२.०० 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. ः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   च हाण 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  (महसलु) तथा मु यलेखािधकार  ौी कंदेवार,  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. 

उमेश च हाण  त कालीन नगरपािलकेचे सभापती ौी कुमर या मुद राज यांचे दखद िनधन झालेले असुन यानंा ौ दांजलीु  
अपण कर याचा ूःताव मांडतो. 

क याणकर बालाजी  ौी उमेश च हाण यांनी ौ दांजली अपण कर याचा जो ूःताव मांडला यास माझे व सव सभागहृाचे अनुमोदन 
आहे. 

सभापती  ौी उमेश च हाण यांनी त कालीन नांदेड नगरपािलकेचे सभापती ौी कुमर या मदु राज यांचे दखद िनधान ु
झालेले आहे यांना ौ दांजली अपण कर या बाबत जो ूःताव मांडला यास मा यता दे यात येते. 

ठराव बं. ११८     ठराव 

      त कालीन नांदेड नगरपािलकेचे सभापती ौी कुमर या मुद राज यांचे द:ुखद िनधन झालेले अस यामुळे यांनाह  ह  नावाशमनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते भावपुण ौ दांजली अपण करते व यां या कुटं बू यावर ओढावले या द:ुखात सहभागी होते. 
सौ.अनुजा तेहरा  नव िनवाचीत सदःय ःथायी सिमतीचे सदःय िनवडून आलेले आहेत. यांचे या ःथायी सिमती या पह या 

सभेत याचें ःवागत कर यात यावे. यांना पुं प गु छ देवून ःवागत करावे अशी मी मा. सभापती महोदय 
यांना वनंती करते. 

सभापती    नव िनवािचत सदःयाचे पुंपगु छ देवून ःवागत कर यात येते. 
(सवाचे नांव घेवनू एक एक सदःय यांना पुंपगु छ देवून ःवागत कर यात आले.) 

उमेश च हाण   आज नविनवािचत सदःयाचे प हलीचे िमट ंग आहे यांचे ःवागत  सभापती महोदयांनी केले मी सभापती याचें 
सु दा प हलीचे िमट ंग अस याने यांचे देखील ःवागत करतो अिभनंदन करतो. (सभापती महोदयांचे ःवागत 
कर यात आले) 

स यद जानी   आज ःथायी सिमतीची पह लीच सभा आहे. मी अशी वनंती करतो क , सभापती साहेबांनी आमची कामे 
राह ले या वेळेत क न दयावीत.व अिधका-यांनी सु दा आम या िश लक राह ले या म ह याम ये यो य 
मागदशन करावे अशी मी यांना वनंती करतो व सभापतीचे अिभनंदन करतो. 

सौ.अनुजा तेहरा  ःव छ भारत अिभयानाअतंगत एक कि शासनाची टम आली होती या टमला आपण ाी ःटार हॉटेलम ये 
ठेवले व याचा खच कती झाला तो खच कोण या अिधका-यांने केला आहे. जी टम आली होती या टमने 
औरंगाबाद येथे जी बाब झाली आहे आ ण ती बातमी आपणास  पेपर या मा यमातुन कळाले आहे. यां यावर 
मनपामधुन केलेला खच कती व तो कोणी केला याची मा हती सभागहृात दे यात यावी. 

उपआयु   ःव छ भारत अिभयांनाअतंगत कि शासनामाफत एक टम िनयु  केली आहे. ती टम नांदेडला येवून गेली ह  
बाबत स य आहे ते नांदेडम ये िसट  ूाईड या हॉटेलम ये मु कामी होते. परंतू यांना हॉटेल बुक आपण केले 
याचे पैसे मनपाने दलेले नाह . केवळ यांना दपारचे एकाु  वेळचे जेवनच यांना पाह याचा आदराित य हणुन ु
केले आहे. जी औरंगाबादला जसे झाले तसे नादेंड मनपाकेकडून कर यात आले नाह . आता शासनाने न वन एक 
टमची िनयु  केली आहे. ती टम पु हा येणार आहे. 
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सौ.अनुजा तेहरा   अशा घटना मनपात घडू नये. जनमानसात मनपाची ूतीमा मलीन होवू नये. एवढ च इ छा आहे. 
उमेश च हाण   नांदेडम ये जे काम झाले आहे ते काम केवळ अिधकार  स म अस यामुळे पुण झालेले आहे. यामुळे मनपाकेत 

अशा घटना होणार सु दा नाह त याची आ हाला खाऽी आहे. परंतू उ चपदःथ अिधकार  अशाम ये फाईलवर 
वेगवेगळया अिधका-यांचा अहवाल घे यात यावा असे िलह त आहेत यामुळे कामे ूलं बत राहत आहेत. एकदा 
काम मंजरू झा यावर पु हा अलेप मलेुपची परवानगी आवँयक नाह  तर  देखील अलेप मलेुपचा अहवाल 
घे यात  येत आहे.   येणा-या भ वंयात उ हाळा लागणार आहे. स या एएमआरसीचे कामे घे यास कोणीह  
तयार नाह .  पाणी गळती झाली तर ते कोण द ःत करणार आप याकडे कंऽाटदार का येत नाह तु  ते 
आप याकडे काम कर यास तयार नाह त अशा प र ःथतीत जी काह  कामे झालेली आहेत ती व र ां या मौखीक 
सुचनेनुसार कर यात आलेली आहेत. या अिधका-यांना संर ण देणे आवँयक आहे. मागील वष  जु  या शहरात 
80 लाखाची पाईपलाईन टाक यात आली होती. या एज सीला आतापयत पैसे दलेले नाह त.   यामुळे या 
एज सीची गंभीर समःया िनमाण झाली आहे. येणा-या काळात अमतृ योजना शहरात येणार असून या योजनेत 
काम कर यासाठ  कोणताह  गु ेदारसमोर येणार नाह . ौी अधंारे साहेब पाणी पुरवठयाचे आसना न दवर ल काम 
झाले कंवा नाह  याची मा हती दयावी. 

कायकार  अिभयतंा पापु   देगलूर नाका ते चौफाळा हे काम आपण केले असुन फ  जोडणीचे काम िश लक राह ले आहे. 
उमेश च हाण   सदर ल काम हे त कालीन मा. ज हािधकार  तथा आयु  यां या आदेशा वयेकर यात आले आहे.  सभापती 

महोदया आप या ःथायी सिमतीमाफत आयु  साहेबांना पऽ देवून उप ःथत राह याबददल सांगावे. 
उप आयु    मा.आयु  हे सभेचे कामकाज पणुपणे कर यासाठ   अिधका-यास ूािधकृत क  शकतात. यानसुार  कामकाज 

चालत असते. आपणास वाट यास याबाबत आपण ठराव पार त क  शकता. 
उमेश च हाण   येणा-या काळात िनवडणुका आहेत. यासाठ  आम या वाडातील कामे झाली पाह जेत अशी आमची भुमीका आहे. 

पुढे उ हाळा आहे पाणी टंचाई िनमाण झाली तर आ ह  काय घागर मोचा काढायचा काय.  वेळ पड यास तेह  
क न पण असे न करता आम या वाडातील कामे त काळ िनकाली काढावे. नगरसिचवा या माफत आयु ांना 
पऽ दे यात यावे. 

सभापती    मा. आयु  साहेबांनी एएमआरसीचे कामे वर त िनकाली काढावे. 
स.जानी  पा याचा ू  हा अ यंत गंभीर आहे. मा या भागात पा याचा ू  िनमाण झाला होता. आप याकडे पा याचे 

टँकर केवळ  दोन आहेत. एक तुटलेले टँकर आम या भागात पाठव यात आले तेथे  या सु वधा पुर व यात 
या यात.  या ठकाणी न वन पाईप लाईन टाकावया या आहेत. या दोन म ह यात टाक यात यावी.शहरात 
या ठकाणी पा याची कमतरता असेल तेथे टँकरची यवःथा क न वाढ कर यात यावी. तरोडा भागात 
पा याची फार मोठ  समःया आहे. यामुळे ती सु दा सोड व यात यावी. 

तुलजेश यादव   जु या नांदेड म ये पा याची मोठ  समःया आहे यामुळे आसण नद वर ल पाणी हे चौफाळया या पा या या 
टाक ला जोडून या भागातील नागर कांना पा याची सोय कर यासाठ  पाईप लाईनचे  काम कर यात आले कारण 
ह  योजना वंणपुर  जलाशयातील पाणी संप यानंतर पयायी यवःथा हणुन पा याची पाईप लाईन टाक यात  
आली होती हे काम त कालीन आयु ांनी क न घेतले होते या भागात  देगलूर नाका ते चौफाळा येथील बॉस 
कने शनचे काम िश लक आहे ते पूण झा यावरच या कऽांटदाराचे बल दे यात यावे अशी माझी वनंती आहे. 
या उ हाळयात हे काम  झा यास याचा फायदा  जु या नांदेडातील  लोकांना होईल. 

उपआयु    गे या वष  पा याची अ यंत गंभीर समःया िनमाण झाली होती यामुळे आपण पयायी यवःथा हणून इसापुर 
धरणाचे पाणी आसना न दत घतले होते. आ ण ते पाणी थेट आपणा चौफाळया या जु या शहराला दे यासाठ  
पाईप लाईनची  कर यात आली होती. इसापरु धरणात 30 एमएम यु पा याचा साठा असुन जर एकदा पाणी 
घेतले तर ते पाणी नांदेड शहरात कमान  15 दवस पुरेल एवढ  सोय आपणास होईल. मागील तीन वषापासनु 
पाऊस न झा यामुळे पा याची पातळ  खाली गेली होती.  हणुन नागर कांचे बोअरवेल देखील आटले होते.  
परंतू यावष  आपणास एवढ  पा याची गंभीर समःया िनमाण होणार नाह . स माननीय सदःयानंी या सुचना 
के या या चांग या आहेत याला पयायी यवःथा हणुन काह  उपाय योजना करणे अ यंत गरजेचे आहे. 
काह  भागात पाणी वर चढत नाह  यामुळे ॲबची सोय करणे गरजेचे आहे आसना न दचे पाणी जे जु या 
नांदेड शहरात पोहचू शकत नास यामुळे आप यामुळे पाईप िश लक होते. हणून ह  कामे हाती घेतली होती. 
याम ये िनवीदा ू बया न करता काम क न घे यात आले आहे ह  वाःत वक 

 
 
 
 
 
 



(३) 

प रःथीती आहे. या पाईपा पाईनचे काम वाःत वकता पुण केले आहे. जो जोड याचा वषय आहे तो पुण क न 
घे यात येईल. 

बाळासाहेब देशमखु(तरोडा)  गतवष  ूचंड दंकाळ होताु  यावष  आप या नांदेडला पा याचा दंकाळ राहणार नाह  कारण आपण धरण भरलेले ु
आहे. परंतू जे काह  गळती होत आहे ती थांबव याचे काम ूशासनाने करावे. पाणी वाया जावू नये याची 
काळजी ूशासनाने यावी. आपणास जेवढे पाणी आवँयक आहे तेवढे पाणी आधीच आर ीत करावे. असा 
अहवाल मा. ज हािधकार  नांदेड यांना पाठवावा. मागील वष  पाणी टंचाईचा ू  ौी अधंारे यांनी यो य ूकारे 
हाताळला याबददल मी यांचे अिभनंदन करतो. िश णािधकार   साहेबांनी एक चांगली ूकत गुणव ा िश ण 
योजना राब वली आहे याबददलमी यांचे ह  अिभनंदन करतो. मनपा या  शाळेत वदया याची सं या वाढली 
पाह जे व शै णक गुणव ा देखील वाढली पाह जे. ये या काळात जे काह  िनणय यावयाचे आहेत ते ता काळ 
घे यात यावे. शहराचा वकास कसा होईल याकडे आ ह  सव ःथायी सिमती सभापती व सदःय याचा वचार 
क . 

तुलजेश यादव   एटझेड कंपनीने आप या मनपाचीु  फसवनुक केली आहे शहरात ठक ठकाणी कच-याचे ढगारे दसुन येत 
आहेत. यात या कंपनीवर कारवाई क न गु हा दाखल कर यात यावा. यांचे जे डपॉ जट आहे ते ज  
कर यात यावे. 

स यद जानी   लेबर कॉलनी, आबेंडकर नगर, न व आबाद , ौावःतीनगर या भागात पा याची अ यंत टंचाई आहे या भागाम ये 
पाईपलाईनची यवःथा क न यांना भरपुर पाणी िमळेल याची सोय ूशासनाने करावी. 

सौ. जयौी जाधव   या पह या वषयाची मा हती दे यात यावी. हा वषय आ हाला वाचुन दाख व यात यावा. 
उमेश च हाण    स. सदःयानंी जी मा हती माग वली आहे ती मा हती यांना दे यात यावी. 
तुलजेस यादव    स.सदःयांनी जी मा हती मागीतली आहे ती मा हती यांना दे यात यावी. 
सौ. जयौी जाधव   मागील बैठक त इतीवतृ कायम कर यापुव  आ हाला ते वाचून दाख व यात यावे. 
उप आयु    मागील बैठ त इतीवतृ आहेत दनांक 16.12.2016 व द.30.11.2016 या म ये एका िनवडणुक ची ू बया आहे 

ती आपणास वाचु दाखवा हणत असल तर ते आ ह  वाचून दाखवू . दनांक 30.11.2016 चे इितवतृ वाचून 
दाखवावे. 

सभापती  इितवृ ाची ूत स.सदःयांना दे यात यावी. स.सदःयाना जी काह  मा हती पा हजे ती नगरसिचवांनी दयावी. 
तुलजेश यादव    स. सदःयांनी जी मा हती पा हजे आहे ती मा हती लेखी म ये दे यात यावी. 
वषय बं.०१ 
 द. ३०.११.२०१६, व द. १६.१२.२०१६ रोजी मागील झाले या ःथायी सिमती या सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत. 
उमेश च हाण  इितवृ  कायम कर यास मा यता दे यात यावी 
तेहरा अनुजा  ौी उमेश च हाण यांनी इितवृ  कायम कर याचा जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
सभापती   इितवृ  कायम कर यास मा यता दे यात येते 
ठराव बं. ११९     ठराव 
 द. ३०.११.२०१६, व द. १६.१२.२०१६ रोजी मागील झाले या ःथायी सिमती या सभेचे इितवृ  कायम कर यास ह नावाशमनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते. 
वषय बं.०२ 
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ःवमअ/११३५०/१६ दनांक २८.११.२०१६ अ वये ःव छ महारा  अिभयाना अतंगत अिभयानाची 
जनजागतृी करणे यात मा हती, िश ण व ूसार (IEC) साठ  िन वदा सुचना बं. ःवमअ/१५०३५/२०१६ दनांक १५.०२.२०१६ नुसार 
माग व यात आ या हो या याम ये एकूण ०३ िन वदा ूा  झा या हो या.  तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. द  
फाऊंडेशन नांदेड यांची असून ती खालील अट  व शत नुसार आहे. 
अट  व शत  
१) कायालयीन  - जागा मनपाने उपल ध क न ावी व लाईट बील, टॅ स संःथा देईल. 
२) सा ह य ःटेशनर   - ८०००/- ूती म हना 
३) ूिश ण कायबम  -  
 A) ूिश ण हॉल . ७०००/- कमान ( या भागात कंवा जवळ या प रसरात मनपाकेची इमारत/शाळा/सांःकृितक सभागहृ 
उपल ध अस यास ते उपल ध क न दे यात यावे यापैक  कांह  उपल ध नस यास जागा भाडयाने घेत यास या जागेचा भाडयाचे कमंत 
कंवा पये ७०००/- या पैक  जे कांह  असेल ते देय राह ल. 
 B) ूिश ण सामुमी :- (१) ओळखपऽ (२) नोट पॅड, पेन (३) ूमाणपऽ 
 

 



(४) 
 

C) चहा (दोन वेळेत), (D) नाःता, (E) दपारचे जेवणु , (F) वनी ेपक, (G) सजरंजी, टेबल, खुच , (H) हाईट बोड, माकर, डःटर, (I) 

ूवास, (J) पुंपगु छ, (K) फोटो, हड ओशटु ंग (०१ सीड ) फोटो २० पोःटकाड साईज दे यात येतील.  यासाठ  एकूण खच खालील 
ूमाणे. 
 ूित ूिश ण = ूित य  X ूिश णाथ  

२०० X  १०० = २००००/- ूिश ण -१ 
             २००००/- ूिश ण -२ 

    एकूण ४००००/- 
४) रॅली (एकूण ४) १) हॅ ड ःट क पये १५X१०० = १५००/- 
   २) बॅनर  पये ३००X२  =  ६००/- 
                   (हॅ ड ःट क साईज िलगल पेपर व बॅनर वषातुन एकदाच एकाच वेळ  क न ते वषभर वापर यात येतील.) 
   ३) वनी ेपक पये ५०० भाडेत वावर ूती रॅली 
   एकूण २६००/- 
 
५) ूचार व ूसारासाठ  ू ित दवस ूमाणे ४ दवस ूित म हला 
   १) अटो र ा पये ४०००/- म ह यातील ०४ पुण दवस 
   २) हॅ ड बील पये १०००/- ूित १००० नगांसाठ  म ह यातुन दोनदा ूमाणे २०००/- 
   ३) ःट कर (२०००) वषातुन फ  एकदाच छापावे लागतील 
    ूित पये ५ A४ साईज पये १००००/- 
      एकूण  पये १६०००/- 
६) ूवास खच 
 १) ओ रयनटेशन भेट  

२) साधन वय साठ  (ओ रयनटेशन भेट साठ ) गेःट हा पुणे, औरंगाबाद, मुंबई कंवा नागपुर या भागाकड ल अस यास कंवा 
मराठवाडया या बाहेर ल अस यास पये १००००/- ूमाणे ूित हजीट ूमाणे मंजरु राह ल.  यात सव बाबीचंा समावेश असेल 
(मानधन, ूवास भ ा, स कार, जेवन, ट एड ए इ याद ) 

७) फोटोसाठ  कंवा िच ऽकरणासाठ  हड ओ शटु ंग ूित कायकार  ूितिमट ंग एकूण पये २०००/- 
 ( या दवशी वशेष कायबम असेल आवँकतेनुसार देय राह ल कंवा िसड  ह  कायालयात जमा करावी लागेल 

 या दवसासाठ ) फोटो दे यापुव  साफट कॉपी दाखवून यातील आवँयकते फोटो सांगीत या ूमाणे दे यात येतील. 
८) मा हती / सादर करण  कायालयास आवँयक अस यास मा हती / साद करण (Presentation) तयार (Presentation) क न देणे 

व याची सॉफट कापी, हाड कापी रंगीन दोन कॉपीज उपल ध क न देणे बंधनकारक राह ल.  अिधका-यांना अिधक या ूती पा हजे 
अस यास याूमाणे झेरॉ स चाजस ावे लागतील. 

९) ःवयंसेवक मानधन ूित म हना ( कमान वेतन कायदा १ स टबर २०१५ नुसार ) 
 २७३ ूित मनुं य ूती दवस या ूमाणे ूित म हला ८१९० नुसार 
 ःवयंसेवक सं या = १२X८१९०=९८,२८० पये ूती म हना (यात सवबाबींचा समावेश असेल) 
१०) महानगरपािलका आयु , उपआयु  यांनी सांिगतले या सव कामे करावे लागतील. 
 वर ल अट  व शत नुसार मे. द  फाऊंडेशन नांदेड याची सवात कमीदराची िन वदा ःवकार यात येते यांनी दनांक १८.११.२०१६ 
पासुन ू य  अट  व शत नुसार कामास सु वात क न अनुपालन अहवाल वेळोवेळ  सादर करावा.  या बाबीवर होणारा खच सालसन २०१६-
१७ या अदंाजपऽकातील १४ या व  आयोगातील ूा  िनधीतनु कर यात यावा सदर ल आदेशास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
चे कलम ७३(ड) नुसार मनपा ःथायी सिमती समोर न द घेणे बाबत. 
तेहरा अनुजा हा वषय ूशासनाचा हणून आम यासमोर आलाय. याम ये ःव छ महारा  अिभयानांतगत जनजागतृी करणे 

यासाठ  िन वदा माग व यात आ या हो या. यातील द  फाउंडेशनची िन वदा ूशासनाने अतंीम केली व 
आम यासमोर न द  करता आणलेली आहे. ूःतावाची भाषा पाहता आपण द  फाउंडेशनला अपॉ ट करतोय का 
ते महापािलकेला अपॉ ट करत आहेत हेच कळत नाह ये. 

१. अट  व शत  म ये प हलाच मु ा पाहा, कायालयासाठ  जागा मनपा उपल ध क न देईल आ ण 
या जागेच लाईट बल व टॅ स संःथेने ावा अस पा हजे होत परंतु काय िलह लय ते पाहा, "जागा मनपाने 
उपल ध क न ावी व लाईट बल, टॅ स संःथा देईल. " याचाच अथ या िनयम व अट ंचा मसुदा ूशासनाने 
तयार केलेला नाह  तर जी संःथा हे काम करणार आहे यांनी तयार केलेला आहे. 

 



(५) 

२. ःटेशनर  कर ता आपण यांना . ८०००/- ूित मह ना ायचाय यात ते काय करणार काह च 
उ लेख नाह . जर काह  वह -पेन, ओळखपऽ देणार असतील अस हणाव तर याचाह  वेगळा खच यांनी 
ूिश ण साममी म ये लावलाय. मग हे या . ८०००/- चे काय करणार ? या एज सीला लागणा-या 
ःटेशनर चे पैसे आपण ायचे का ?  

३. ूिश ण साममी एकूण . ४०,०००/- िलह लेल आहे. याम ये एका य चा ूिश णाचा खच . 
२००/- िलह लेला आहे. याम ये ूिश ण एक व ूिश ण दोन असा एकूण . ४०,०००/- खच िलह लेला आहे. 
हे एक आ ण दोन काय आहे ?  बर याम ये १०० ूिश णाथ चा खच िलह लेला आहे. जर ूिश णाथ  १०० पे ा 
जाःत कंवा कमी असतील तर काय ? याचा ःप  उ लेख नाह . ( १०० पे ा कमी आले तर आ हाला परवडत 
नाह  मग आ ह  १०० चाच खच लावणार अस हणाले तर ? जर १०० पे ा जाःत असतील तर जेवढे जाःत 
होतील तेवढे पैसे लावणार अस हणाले तर ? ) याम ये K - नंबरला िलह लय क  हड ओ शटु ंगची एक सीड  
व २० पोःटकाड साईज फोटो दे यात येतील. याव नह  ल ात येतय क  या अट  व शत  संबंधीत संःथेन 
मनपाला घात यात. याचा अथ ती संःथा आपली िनवड करत आहे. संःथे या कायालयाला जागा फुकट तर 
ायचीच वरतून जे काह  ूिश ण कायबम ह  संःथा घेणार आहे यांना एक तर ूिश ण ःथळ मोफत 
उपल ध क न ा कंवा ते जी जागा िनवडतील याच भाड हणून . ७०००/- ा. मला तर मु ा ब. ३ चा 
अथ असाच दसतो आहे. 

४. याम ये रॅलीचा खच . २६०० /- दलेला आहे. आता याम येह  रॅलीचा एकूण खच . २६००/- 
आहे क  ४ रॅलीचा खच . २६००/- आहे क  या ४ रॅली एका म ह यात िनघणार का ? एक वषात िनघणार 
याचा ःप  उ लेख नाह . 

   ५. ूचार, ूसारासाठ  अटो र ा, हँड बल, ः ट कर याचा खच . १६,०००/- दाखवलेला आहे. 
६. जो कोणी गेःट ूिश ण कायबमाकर ता येईल याला . १०,०००/- ावे लागतील. अस 

म ह यातून/वषातून कती वेळा होईल, याचाह  ः पं ट उ  ले  ◌ा नाह . 
७. फोटो व हड ओ शटु ंगचा खच . २०००/- दाखवलेला आहे. हा आठवडयाला होणार, म ह याला 

होणार क  वषातून कती वेळा होणार काह च दाखवलेल नाह . 
८. या संःथेकडून दोन ूतीं या वर कोण याह  ूकारचा ूंट डॉ युमट, सादर करण अिधका-यांना 

पा हजे अस यास याचे चाजस ावे लागतील अस िलह लय. 
९. कमान वेतन काय ानुसार ूित ःवयंसेवक . २७३/- ावे लागतील हणजेच १२ ःवयंसेवकांचे 

ूितम हना 8190 ूमाणे जवळपास एक ल  पये मानधन ावे लागेल. हणजेच महापािलकेला साडेसहा ल  
लोकसं ये या, चार झोन या मागे १२ माणसे हणजे एका झोनला ४ माणसे ह  एज  सी िनयु  त कर ल. अहो 
आ  ह  6000 . म  ये रोड कारकून, 8000 . म  ये इं जिनअर, 10000 . म  ये वधी अिधकार  अशा 
लोकांकडून काम घेतलय. तर काय आ  ह  ः वयंसेवकांना 8000 . म हना मानधन देणार काय ? 

१०. महानगरपािलका आयु  व उपायु  यांनीच सांिगतलेली सव कामे करावी लागतील हणजे मा. 
महापौर, मा. उपमहापौर, मा. सभापती, मा. वरोधी प नेता यांनी सांिगतलेली/ सुचवलेली कामे करायची क  
नाह  याचा कोणताच उ लेख नाह . 

हे झाल ूःतावाच व ेषण, जे ूःतावात नमूद आहे तेच मी आतापयत सांिगतलय. आयु ांनी यांना 
ूा  असले या अिधकारानुसार ह  िन वदा मा य क न आम या पुढे न द कर ता आणलीय. 

या ूःतावातील सावळा ग धळ पाहता हणजे आम याकडून तु ह  कती खचाला मा यता घेताय / 
मागताय तेच कळत नाह ये. जो खच होणार आहे तो म हणेवार  आहे का ? वषाचा ? याचा कुठेच उ लेख नाह . 
मग आ ह  नेमक  कोण या रकमेस मा यता ायची ? आ ण संः था नेमक काम काय करणार ?  याच 
मु  यमापन कोण करणार याची कोणतीच मा हत दे  यात आलेली नाह . जसा स वः तर बार क-सार क खच 
ूः तावात िलह लाय तस नेमक कामह  काय घेणार हे िलहायला पा हजे होत, परंतू ते प  दतशीरपणे टाळ  यात 
आलयं. 

परंतु केवळ १२ माणसं लावून म ह याला कमीत कमी दोन लाखाला हणजेच वषाला अदंाजे २४ 
लाखाला चूना लावणा-या संःथेस काम देऊ नका अशी माझी या ूःतावा या अनुषंगाने सचुना आहे. 

ः व  छ महारां श अिभयानाकर ता आप  याकडे ः वतंऽ क  ः थापन कर  यात आलेला आहे.  या 
क ाकर ता उपायु  त, सहा.आयु  त, सिनयऽंण अिधकार , काय. अिभयंता, उप अिभयंता, किनं ठ अिभयतंा, 
कायालय अिध क, व रं ठ िलपीक, िलपीक अशा मोठया ूमाणात ः वतंऽ  

 
 



(६) 

िनयु   या कर  यात आले  या आहेत. वेगळयाूकारचे नकाशे, मा हती तयार कर  याचे नमुने, दररोजचे अहवाल 
चे नमुने अस वेगवेगळ  मा हती आपले अिधकार  तयार करत आहेत. तसेच वेळोवेळ  वेगवेगळे आदेश काढनू  
ूशासन वसलूी िलपीकांना ः व  छ महारां श अिभयानाची कामे लावतेच आहे. सोशल िम डयावर जे फोटो येत 
आहेत.  याम  ये NGO चा एखाद दसरा कमचार  आहे तर आमचे उपायु  ताु पासुन िलपीक ते सफाई 
कामगारापयत लोक आहेत. 26 डसबरला एक आदेश काढन ू 100 कमचा-यांना उघडयावर शौचास बसणा-यांवर 
कायवाह  कर  याकर ता िनयु  त कर  यात आले आहे. याम  ये कर िन र क ते बहतांश वसुली िल पक यांना ु
िनयु  त कर  यात आले आहे. एवढ सार  शास कय यंऽणा स मपणे ः व  छ महारां श अिभयानासाठ  कायरत 
असतांना मागदशन कर यासाठ  एखाद  एज सी िनयु  क न जनते या कर पी पैशाची उधळण कर याची 
आवँयकता नाह  अशी माझी ःप  धारणा आहे. भारत सरकार ते महारां श शासन रां श य ः तरावर ल Ad Agency 

कडून जनतेला कळणा-या, मनाला िभडणा-या  युज पेपर, ट .  ह ., रे डओ, बॅनर या मा  यमातून ः व  छ 
महारां श अिभयाना  या जा हराती करतच आहेत.  यामुळे मनपाने 14  य व  त आयोगातील  हा एवढा पैसा 
खच क न वेगळयाने जा हरात कर  याची आवँ यकता नाह . तसह  आपण महारां श शासनाचेच एक अगं 
आहोत. 

  ःथायी सिमती समोर ूशासनाने आणलेला ूःतावाची आ ह  न द घेणार नाह  उलट महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५१ मधील तरतुद नुसार आयु ांचा आदेश वखंड तसाठ  िशफारस क  
कारण हा आदेश महापािलकेचया आथ क हता या वरोधात आहे कलम ४५१ म ये ःप  तरतुद आहे क  
मनपाके या कंवा इतरकोण याह  ूािधका-या या ( हणजे यात आयु ह  आले) ठरावाचे कंवा आदेशाची 
अमलबजावणी के यास महापािलके या आथ क हता या वरोधात जात असेल तर या आदेशाची वरोधात 
शासनाकडे दाद मागता येईल तसेच उ  आदेश वखंड त कर यासाठ  शासनास िशफारस कर यासाठ  मा यता 
दे यात यावी. 

सभापती सौ. तेहरा अनुजा अिमतिसंह यानंी आयु ांचे आदेशाची न द न घेता सदर ल आदेशास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ४५१ मधील तरतुद नुसार वखंड त कर यासाठ  शासनास िशफारस कर यास मा यता 
दे यात येते.  

ठराव बं. १२०     ठराव 
आयु ांनी सादर केले या कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ःवमअ/११३५०/१६ दनांक २८.११.२०१६ अ वये ःव छ महारा  

अिभयाना अतंगत अिभयानाची जनजागतृी करणे यात मा हती, िश ण व ूसार (IEC) साठ  िन वदा सुचना बं. ःवमअ/१५०३५/२०१६ 
दनांक १५.०२.२०१६ नुसार माग व यात आ या हो या याम ये एकूण ०३ िन वदा ूा  झा या हो या.  तलुना मक त यानुसार सवात कमी 
दराची िन वदा मे. द  फाऊंडेशन नांदेड यांची िन वदा मंजरु कर यासाठ  ूशासनाने सादर केले या आदेशाची न द घे यास ह  ःथायी 
सिमतीची सभा नकार देते सदर आदेश हा महापािलके या आथ क हता या वरोधात अस यामळेु सदर ल आदेश महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ४५१ मधील तरतुद नुसार वखंड त कर यासाठ  शासनास िशफारस कर यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.०३ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड मलिनःसारण योजने अतंगत झोन बं. ब-२ शामनगर भागात मोगडप ली ते गोदवार 
यां या घरा पयत मलूवाह सरुळ त होत नस याने कामाची तातड  व िनकश ल ात घेता उपअिभयंता व कायकार  अिभयंता यां या 
अहवालानुसार ४० मी. मलवा हणी तातड ने क न चबस चे बांधकाम क न मलवा हणी सरुळ त क न घे यात आली.  यासाठ  . 
१,५७,६६०/- येवढा खच झाला असुन झाले या खचास काय र ूशास कय व आथ क मा यता सालसन २०१६-१७ याम लिनःसारण देखभाल 
द ःतीु  या लेखा िशषातुन खच कर यास काय र पशास कय व आथ क मा यता देणे क रता मुंबई महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 
उपआयु     कायदयातील तरतुद नुसार  सव वभाग ूमुखानंी वना िन वदा  मंजरू चे कामे क  नये.  एखादया कामाची 

तातड  आहे. िन वदा काढणे हे श य नाह  तर अशा वेळ   ःथायी सिमतीस  येणा-या बैठक त वषय 
घे याबाबत वनतंी करावी. ःथायी सिमती मा यता देणार आहे असे गहृ त ध न काम कर यात  येवू नये. 
ःथायी सिमतीची आधी मा यता यावी. यानंतरच कामे हाती घे यात यावे. तीन लाखाचे कामाला केवळ सात 
दवसाची िन वदा ूिस द करता येईल. 50 हजारापयत कोटेशन घेवून काम पुण क न घेता येव ूशकते काम 
कर यापुव  ूःताव  ःथायी सिमती समोर आला पाह जे ह  काळजी सव वभाग ूमुखांनी यावी. 

 
 
 
 
 



(७) 
उमेश च हाण  ःथायी सिमतीची बैठक 8 दवसाला होत असते यामुळे वषय पास क न दे यात आ हाला काहाह  अडथळा 

नाह . कायदया या चौकट त राहनच ूशासने काम करावेु . सदर ल वषय हा ूशासनाचा आहे. यामुळे  
काय रचे सव वषय पास कर यात यावेत. ःथायी सिमती यानतंर काय तर वषय समोर ठेवू नये. 

सभापती आयु ांनी सादर केले या काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे या बाबतचा ूःतावास मा यता दे यात 
येते. 

ठराव बं. १२१     ठराव 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड मलिनःसारण योजने अतंगत झोन बं. ब-२ शामनगर भागात मोगडप ली ते गोदवार 

यां या घरा पयत मलूवाह सरुळ त होत नस याने कामाची तातड  व िनकश ल ात घेता उपअिभयंता व कायकार  अिभयंता यां या 
अहवालानुसार ४० मी. मलवा हणी तातड ने क न चबस चे बांधकाम क न मलवा हणी सरुळ त क न घे यात आली.  यासाठ  . 
१,५७,६६०/- येवढा खच झाला असुन झाले या खचास काय र ूशास कय व आथ क मा यता सालसन २०१६-१७ याम लिनःसारण देखभाल 
द ःती या लेखा िशषातुन खच कर यास मुंबई महानगरपािलका अिधिनयम ु १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र 
पशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते.   
वषय बं.०४ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पाणीपुरवठा योजने अतंगत हंगोली गेट ते देगलुरनाका पयत अःती वात असलेली लाईन 
सालसन २०१४ म ये JNNURM अतंगत मलवा हणी टाकतांना ४०० मी.मी. यासाची पाणी पुरवठा रायझींगमेन लाईन खोदकाम करतेवेळेस 
बाधीत झाली होती.  सदर मलवा हणीचे कंऽाटदाराने बाधीत झालेली जलवा हणी Redeusing केली.  तथापी जलवा हणी द ःती या कामासाठ  ु
मलवा हणी या कामात तरतुद नस यामुळे द ःती या कामाची र कम थक त रा हु ली. 
 क रता सदर कामा बाबत ूक प स लागार ILFS यांचे अिभूायानसुार हंगोली गेट ते ROB ते बाफना मोटार पयत २००mm Dia काढन ू
परत टाक याचे काम केले.  तसेच बरकत कॉ पले स ते देगलुर नाका पयत ४००mm Dia DI पाईप काढन कामा या जवळ ःटॉक क न ठेवले ू
होते.  सदर ल पाईप दसु-या एज सी माफत जलशु द करण कद काबरानगर येथे पोहचुन ठेव यात आले.  यासाठ  सदर ल काम मे. ःवॉन 
इ ृाःश चर नांदेड यांचे कडून राःत अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले.  यास . ४,५१,८००/- खच झाला असुन झाले या खचास 
सालसनस २०१६-१७ या पाणीपरुवठा देखभाल द सती या लेखा िशषातुन खच कर यासु  काय र ूशास कय व आथ क मा यता देणे क रता 
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 
सभापती आयु ांनी सादर केले या काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे या बाबतचा ूःतावास मा यता दे यात येते. 
ठराव बं. १२२     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पाणीपुरवठा योजने अतंगत हंगोली गेट ते देगलुरनाका पयत अःती वात असलेली लाईन 
सालसन २०१४ म ये JNNURM अतंगत मलवा हणी टाकतांना ४०० मी.मी. यासाची पाणी पुरवठा रायझींगमेन लाईन खोदकाम करतेवेळेस 
बाधीत झाली होती.  सदर मलवा हणीचे कंऽाटदाराने बाधीत झालेली जलवा हणी Redeusing केली.  तथापी जलवा हणी द ःती या कामासाठ  ु
मलवा हणी या कामात तरतुद नस यामुळे द ःती या कामाचीु  र कम थक त रा हली. 
 क रता सदर कामा बाबत ूक प स लागार ILFS यांचे अिभूायानसुार हंगोली गेट ते ROB ते बाफना मोटार पयत २००mm Dia काढन ू
परत टाक याचे काम केले.  तसेच बरकत कॉ पले स ते देगलुर नाका पयत ४००mm Dia DI पाईप काढन कामा या जवळ ःटॉक क नू  ठेवले 
होते.  सदर ल पाईप दसु-या एज सी माफत जलशु द करण कद काबरानगर येथे पोहचुन ठेव यात आले.  यासाठ  सदर ल काम मे. ःवॉन 
इ ृाःश चर नांदेड यांचे कडून राःत अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले.  यास . ४,५१,८००/- खच झाला असुन झाले या खचास 
सालसनस २०१६-१७ या पाणीपरुवठा देखभाल द ःती या लेखा िशषातुन खच कर यास मुंबईु  ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते. 
वषय बं.०५ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, गोवधनघाट पुलावर SDBC चा एक लेअर मारणे बाबत या कामासाठ  अदंाजपऽक . 
४०,०१,३९८/- साठ  ई टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/९७३६/२०१६ दनांक १७.१०.२०१६ अ वये दैिनक ूभाव ( हंद  / दैिनक 
नगुशे उद)ु या वतमान पऽात दनांक १८.१०.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो कामासाठ  एकूण ०५ (पाच) िन वदा 
ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक २९.११.२०१६ रोजी उघड यात आ या असता याचा तुलना मक त ा खालील 
ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
१ गु रामदास क सश शन नांदेड १.४१% कमी दर 
२ अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड २.४१% कमी दर 
३ ू वण क सशकशन नांदेड ६% जाःत दर 

 
 



(८) 
४ ःवान इ ृाःश चर नांदेड ०.९८% कमी दर 
५ पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड १% कमी दर 

 तुलन मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची असून ती अंदाजपऽक य दरापे ा २.४१% 
कमी दराची आहे. 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, गोवधनघाट पुलावर SDBC चा एक लेयर मारणे बाबत या कामासाठ  अबचलनगर 
इ ृाःश चर नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा २.४१% कमी दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती आयु ांनी सादर केले या िन वदा मंजरु कर या बाबतचा ूःतावास मा यता दे यात येते. 
ठराव बं. १२३     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, गोवधनघाट पुलावर SDBC चा एक लेअर मारणे बाबत या कामासाठ  अदंाजपऽक . 
४०,०१,३९८/- साठ  ई टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/९७३६/२०१६ दनांक १७.१०.२०१६ अ वये दैिनक ूभाव ( हंद  / दैिनक 
नगुशे उद)ु या वतमान पऽात दनांक १८.१०.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो कामासाठ  एकूण ०५ (पाच) िन वदा 
ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक २९.११.२०१६ रोजी उघड यात आ या असता याचा तुलना मक त ा खालील 
ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
१ गु रामदास क सश शन नांदेड १.४१% कमी दर 
२ अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड २.४१% कमी दर 
३ ू वण क सशकशन नांदेड ६% जाःत दर 
४ ःवान इ ृाःश चर नांदेड ०.९८% कमी दर 
५ पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड १% कमी दर 

 तुलन मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची असून ती अंदाजपऽक य दरापे ा २.४१% 
कमी दराची आहे. 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, गोवधनघाट पुलावर SDBC चा एक लेयर मारणे बाबत या कामासाठ  अबचलनगर 
इ ृाःश चर नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा २.४१% कमी दराची िन वदा ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंुर करते. 
वषय बं.०६ 
 कायालयीन आदेश बं. मनपा/ वधुत/१२२४९/१६ दनांक १५.१२.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वःता रत 
माता गुजर जी वसावा उ ानात ८ नग ०३ मीटर टयुबूलार पोल उभा न गाडन लाईट बस वणे या कामासाठ चे अदंाजपऽक खच पये 
५,५४,२१३/- साठ  आदेश बं. मनपा/उपअिभ/ वधुत/७०९५/२०१६ दनांक २९.०८.२०१६ अ वये ूशास कय व आथ क मा यता ूा  आहे.  
यानुसार जा.बं.नावाशमनपा/ वधुत/ई-टडर/७१६१/२०१६ दनांक ३०.०८.२०१६ व सांज दैिनक नांदेड वाता व दैिनक सहेर (उद)ु दनांक 
३१.०८.२०१६ म ये िन वदा ूिस द बी-१ ूपऽात मोहरबंद िन वदा ऑनलाईन टडर बं. १००७ नसुार माग व यात आले होते.  उ  िन वदा 
ू बया म ये एकूण ०३ िन वदा ूा  झा या हो या यानुसार ऽीसदःयीय सिमतीची िन वदा उघड याची मा यता दनांक ०६.१२.२०१६ नुसार 
ऽीसदःयीय सिमती समोर उघडून यात मे. रचना इले श क स परभणी यांनी सादर केलेली िन वदा सवात कमी दराची असून जी अदंाजपऽक 
दरापे  ०.५०% कमी दराची अस याने ऽीसदःयीय सिमती तफ िशफारस कर यात आलेली आहे. 
 िन वदे या ऑनलाईन तुलना मक त यानुसार मे. रचना इले श क स परभ◌ंणी यांची िन वदा कमी द् राची असून जी अदंाजपऽक 
दरापे  ०.५०% कमी दराची अस याने मे. रचना इले श क स परभणी यांची अदंाजपऽक दरापे  ०.५०% कमी दराची िन वदा उ  आदेशा दारे 
मंजरु कर यात आली यास महारा  मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३(ड) नसुार मनपा ःथायी सिमती समोर न द घे याःतव सादर. 
सभापती   आयु ांनी सादर केलेले या आदेशाची न द घे यात येते.  
ठराव बं. १२४     ठराव 

कायालयीन आदेश बं. मनपा/ वधुत/१२२४९/१६ दनांक १५.१२.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वःता रत 
माता गुजर जी वसावा उ ानात ८ नग ०३ मीटर टयुबूलार पोल उभा न गाडन लाईट बस वणे या कामासाठ चे अदंाजपऽक खच पये 
५,५४,२१३/- साठ  आदेश बं. मनपा/उपअिभ/ वधुत/७०९५/२०१६ दनांक २९.०८.२०१६ अ वये ूशास कय व आथ क मा यता ूा  आहे.  
यानुसार जा.बं.नावाशमनपा/ वधुत/ई-टडर/७१६१/२०१६ दनांक ३०.०८.२०१६ व सांज दैिनक नांदेड वाता व दैिनक सहेर (उद)ु दनांक 
३१.०८.२०१६ म ये िन वदा ूिस द बी-१ ूपऽात मोहरबंद िन वदा ऑनलाईन टडर बं. १००७ नुसार माग व यात आले होते.  उ  िन वदा 
ू बया म ये एकूण ०३ िन वदा ूा  झा या हो या यानुसार ऽीसदःयीय सिमतीची िन वदा उघड याची मा यता दनांक ०६.१२.२०१६ नुसार 
ऽीसदःयीय सिमती समोर उघडून यात 
 
 
 
 
 



(९) 
मे. रचना इले श क स परभणी यांनी सादर केलेली िन वदा सवात कमी दराची असून जी अदंाजपऽक दरापे  ०.५०% कमी दराची अस याने 
ऽीसदःयीय सिमती तफ िशफारस कर यात आलेली आहे. 
 िन वदे या ऑनलाईन तुलना मक त यानुसार मे. रचना इले श क स परभ◌ंणी यांची िन वदा कमी दराची्  असून जी अदंाजपऽक 
दरापे  ०.५०% कमी दराची अस याने मे. रचना इले श क स परभणी यांची अदंाजपऽक दरापे  ०.५०% कमी दराची िन वदा उ  आदेशा दारे 
मंजरु कर यात आली यास महारा  मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३(ड) नसुार ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते न द 
घेते. 
वषय बं.०७ 
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/उ ान/१२२०९/२०१६ दनांक १४.१२.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नादेंड 
अतंगत वसावा उ ान ( वःतार त भाग) म ये उ ान वकिसत कर यासाठ  कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/९४५०/२०१६ दनांक 
१०.१०.२०१६ अ वये पये १२,६०,१११/- ची सुधार त ूशास कय आथ क मा यता ूा  आहे.  यानुसार जा.बं. 
नावाशमनपा/उ ान/९४८८/२०१६ दनांक १०.१०.२०१६ Online Tender No. १०२८ नुसार िन वदा सुचना दैिनक गोदावर  ऑ झवहर, दैिनक 
लाकाशा द. १४.१०.२०१६ अ वये बी-१ ूपऽात मोहरबंद िन वदा नुसार माग व यात आले होते.  उ  िन वदा ू बये म ये एकूण ०३ िन वदा 
ूा  त झा या हो या यानुसार ऽीसदःय सिमतीची िन वदा उघड याची मा यता द. १८.११.२०१६ (०८.१२.२०१६) नुसार ऽसदःय सिमती समोर 
उघडुन यात िशवाजी नामदेवराव इंगळे नांदेड यांची िन वदा सवात कमी अस याने ऽसदःयीय सिमती तफ िशफारस कर यात आलेली आहे. 

िन वदे या ऑनलाईन तुलना मक त यानुसार िशवाजी नामदेवराव इंगळे नांदेड यांची िन वदा कमी दराची असून जी अदंाजपऽक य 
दराची अस याने िशवाजी नामदेवराव इंगळे नांदेड यांची अदंाजपऽक य  दराची िन वदा मंजरु कर यात आली यास महारा  मनपा अिधिनयम 
१९४९ चे कलम ७३(ड) नुसार मनपा ःथायी सिमती समोर न द घे याःतव सादर. 
सभापती   आयु ांनी सादर केलेले या आदेशाची न द घे यात येते.  
ठराव बं. १२५     ठराव 

कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/उ ान/१२२०९/२०१६ दनांक १४.१२.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नादेंड 
अतंगत वसावा उ ान ( वःतार त भाग) म ये उ ान वकिसत कर यासाठ  कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/९४५०/२०१६ दनांक 
१०.१०.२०१६ अ वये पये १२,६०,१११/- ची सुधार त ूशास कय आथ क मा यता ूा  आहे.  यानुसार जा.बं. 
नावाशमनपा/उ ान/९४८८/२०१६ दनांक १०.१०.२०१६ Online Tender No. १०२८ नुसार िन वदा सुचना दैिनक गोदावर  ऑ झवहर, दैिनक 
लाकाशा द. १४.१०.२०१६ अ वये बी-१ ूपऽात मोहरबंद िन वदा नुसार माग व यात आले होते.  उ  िन वदा ू बये म ये एकूण ०३ िन वदा 
ूा  त झा या हो या यानुसार ऽीसदःय सिमतीची िन वदा उघड याची मा यता द. १८.११.२०१६ (०८.१२.२०१६) नुसार ऽसदःय सिमती समोर 
उघडुन यात िशवाजी नामदेवराव इंगळे नांदेड यांची िन वदा सवात कमी अस याने ऽसदःयीय सिमती तफ िशफारस कर यात आलेली आहे. 

िन वदे या ऑनलाईन तुलना मक त यानुसार िशवाजी नामदेवराव इंगळे नांदेड यांची िन वदा कमी दराची असून जी अदंाजपऽक य 
दराची अस याने िशवाजी नामदेवराव इंगळे नांदेड यांची अदंाजपऽक य  दराची िन वदा मंजरु कर यात आली यास महारा  मनपा अिधिनयम 
१९४९ चे कलम ७३(ड) नुसार ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते न द घेते. 
वषय बं.०८ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत मा सुनपुव रमजान ईद िनिम  झोन क मधील करकोळ द ःतीचे काम करणे व ु
इदगाह मैदान रंगरंगोट  कर यासाठ  कायकार  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची 
२०१५-१६ नुसार झाले या कामाचे अदंाजपऽक पये ८,००,०००/- चे तयार क न घे यात आले आहे. 

कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम कायकार  अिभयंता माफत वना िन वदा राःत प दतीने अदांजपऽक दरावर मे. 
माझ क ःश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच . ८,००,०००/- यास महारा  महानरगपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे ूकरण-५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर िनणयाःतव 
सादर. 
सभापती आयु ांनी सादर केले या काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे या बाबतचा ूःतावास मा यता दे यात 

येते. 
ठराव बं. १२६     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत मा सुनपुव रमजान ईद िनिम  झोन क मधील करकोळ द ःतीचे काम करणे व ु
इदगाह मैदान रंगरंगोट  कर यासाठ  कायकार  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची 
२०१५-१६ नुसार झाले या कामाचे अदंाजपऽक पये ८,००,०००/- चे तयार क न घे यात आले आहे. 

कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम कायकार  अिभयंता माफत वना िन वदा राःत प दतीने अदांजपऽक दरावर मे. 
माझ क ःश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच . ८,००,०००/- यास महारा  महानरगपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे ूकरण-५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते. 
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वषय बं.०९ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ेऽीय कायालय बं. C म ये (१) ह लाबोल (२) ौी िशवाजी जयंती (B) डॉ. बाबासाहेब 
आबेंडकर यांची १२५ वी जयंती िनिम य करकोळ द ःतीचे काम करणेसाठ  कायकारु  कायकार  अिभयंता यानंी ू य  ःथळ पाहणी क न 
आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार झाले या कामाचे अदंाजपऽक पये ४,९५,६३२/- चे तयार क न घे यात 
आले आहे. 

कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम कायकार  अिभयंता माफत वना िन वदा राःत प दतीने अदांजपऽक दरावर मे. 
माझ क ःश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच . ४,९५,६३२/- यास महारा  महानरगपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे ूकरण-५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर िनणयाःतव 
सादर. 
सभापती आयु ांनी सादर केले या काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे या बाबतचा ूःतावास मा यता दे यात 

येते. 
ठराव बं. १२७     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ेऽीय कायालय बं. C म ये (१) ह लाबोल (२) ौी िशवाजी जयंती (B) डॉ. बाबासाहेब 
आबेंडकर यांची १२५ वी जयंती िनिम य करकोळ द ःतीचे काम करणेसाठ  कायकारु  कायकार  अिभयंता यानंी ू य  ःथळ पाहणी क न 
आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार झाले या कामाचे अदंाजपऽक पये ४,९५,६३२/- चे तयार क न घे यात 
आले आहे. 

कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम कायकार  अिभयंता माफत वना िन वदा राःत प दतीने अदांजपऽक दरावर मे. 
माझ क ःश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच . ४,९५,६३२/- यास महारा  महानरगपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे ूकरण-५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते. 
वषय बं.१० 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ ेका-ब/२१९६/१६ दनांक १२.१२.२०१६ अ वये दनांक १७ स टबर २०१६ रोजी मराठपवाडा 
मु  संमाम दना िनिम  सकाळ  ८.३० वाजता माता गुजर जी वसावा उ ानातील ःमतृीःतंभास मानवंदना व पुंपचब अपण कर याचा 
कायबम व सकाळ  ०९.०० वाजता वजारोहणाचा कायबम कर यासाठ  आवँ  यवःथा करणेसाठ  पावसाचे दवस अस यामळेु वॉटरूुफ 
मंडप, रेड कारपेट, फायबर चेअर, सोफा वथ क हर, साइड ंग इ याद  सा ह यासाठ  जाह र सुचना बं. ेका-ब/१२४०/१/१६ द. ०७.०९.१६ 
अ वये जाह र सुचने दारे कोटेशन माग व यात आले होते यानुसार ितन कोटेशन ूा  झाले परंतु ौी सहयोग सेवा, जनुा म ढा नांदेड यांचे 
कोटेशन कमी दराचे अस यामुळे कायालयीन आदेश बं, ेका-ब/ १३२७/१६/ दनांक १६.०९.१६ अ वये उकत ूमाणे यवःथा कर यासाठ  
संबंधीतानंा आदेश दे यात आले होते. 
 ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे बल नं. ८१२/ दनांक १७.०९.२०१६ नुसार उ  ूमाणे आवँय  यवःथा करणेकामी 
एकूण . १,३२,०७७/ चे देयक सादर केलेले आहे सदरचे देयक ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे नावे अदाई कर याक रता काय र 
ूशास कय व आथ क मानयता सदर ल आदेशा दारे दे यात आली यास मनपा ःथायी सिमती समोर मा यतेसतव सादर.  सदर ल खच 
सालसन २०१६-१७ या मनपा अदंाजपऽकातील संबंधीत लेखािशषकातुन कर  यात यावा. 
सभापती आयु ांनी सादर केले या काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे या बाबतचा ूःतावास मा यता दे यात 

येते. 
ठराव बं. १२८     ठराव 

कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ ेका-ब/२१९६/१६ दनांक १२.१२.२०१६ अ वये दनाकं १७ स टबर २०१६ रोजी मराठपवाडा 
मु  संमाम दना िनिम  सकाळ  ८.३० वाजता माता गुजर जी वसावा उ ानातील ःमतृीःतंभास मानवंदना व पुंपचब अपण कर याचा 
कायबम व सकाळ  ०९.०० वाजता वजारोहणाचा कायबम कर यासाठ  आवँ  यवःथा करणेसाठ  पावसाचे दवस अस यामळेु वॉटरूुफ 
मंडप, रेड कारपेट, फायबर चेअर, सोफा वथ क हर, साइड ंग इ याद  सा ह यासाठ  जाह र सुचना बं. ेका-ब/१२४०/१/१६ द. ०७.०९.१६ 
अ वये जाह र सुचने दारे कोटेशन माग व यात आले होते यानुसार ितन कोटेशन ूा  झाले परंतु ौी सहयोग सेवा, जनुा म ढा नांदेड यांचे 
कोटेशन कमी दराचे अस यामुळे कायालयीन आदेश बं, ेका-ब/ १३२७/१६/ दनांक १६.०९.१६ अ वये उकत ूमाणे यवःथा कर यासाठ  
संबंधीतांना आदेश दे यात आले होते. 
 ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे बल नं. ८१२/ दनांक १७.०९.२०१६ नुसार उ  ूमाणे आवँय  यवःथा करणेकामी 
एकूण . १,३२,०७७/ चे देयक सादर केलेले आहे सदरचे देयक ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे नावे अदाई कर याक रता काय र 
ूशास कय व आथ क मानयता सदर ल आदेशा दारे दे यात आली यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमती सभा सवानमुते मा यता देते. 
वषय बं.११ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. १४ वंणुनगर येथे पांचाळ यांचे घर ते कशनाई िनवास, राज ुहाडकर यांचे 
घर ते िशवकांता भंगे यांचे घर व राज ुहाडकर ते अ य कराणा असे तीन  रःते नाद ःत होतेु  पावसाळया या  
 



(११) 
काळात रःते द ःती करणेसाठ  या वभागाचे कायकार  अिभयंता यांनीु  ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा 
दरसुची २०१५-१६ नुसार पये ३,८७,८००/- चे अदंाजपऽक केले. 

कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम कायकार  अिभयंता माफत वना िन वदा राःत प दतीने अदांजपऽक दरावर 
पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच . ३,८७,८००/- यास महारा  
महानरगपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण-५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती 
समोर िनणयाःतव सादर. 
सभापती आयु ांनी सादर केले या काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे या बाबतचा ूःतावास मा यता दे यात 

येते. 
ठराव बं. १२९     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. १४ वंणुनगर येथे पांचाळ यांचे घर ते कशनाई िनवास, राज ुहाडकर यांचे 
घर ते िशवकांता भंगे यांचे घर व राज ु हाडकर ते अ य कराणा असे तीन  रःते नाद ःत होते पावसाळया या काळात रःतेु  द ःती ु
करणेसाठ  या वभागाचे कायकार  अिभयंता यानंी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ 
नुसार पये ३,८७,८००/- चे अदंाजपऽक केले. 

कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम कायकार  अिभयंता माफत वना िन वदा राःत प दतीने अदांजपऽक दरावर 
पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच . ३,८७,८००/- यास महारा  
महानरगपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण-५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देते. 
वषय बं.१२ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड पं पंग मशीनर  देखभाल द ःती क रताु  झोन बं. १ अतंगत असदवन पाणी पुरवठा 
जलशु द करण कि येथील वधतु यवःथे या कामा क रता कायकार  अिभयंता यां या अहवालानुसार असदवन पाणीपुरवठा जलशु द करण 
कि येथनु िसडको, हाडको, असदवन, वाघाळा, कौळा, असजन येथे पाणी पुरवठा कर यात येतो सदर ल ठकाणी १२० HP चे तीन मोटार  
दनांक १४.०२.२०१५ ते २३.०२.२०१६ या दर यान मंजरु िसिलगं दरावर मे. दलीप इले श क स वकस नांदेड यां याकडून तातड ने क न 
घे यात आले यास पये २,४६,३४८/- ऐवढा खच झाला असनु झाले या खचास काय र ूशासक य व आथ क मा यता सालसन २०१६-१७ 
या देखभाल द ःती वु  पं पंग द ःती या लेखा िशषकातुन खच कर यास काय र ूशास कय व आथ कु  मा यता देणे क रता मुंबई ूांितक 
मनपा अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड   ूकरण-५ कलम २ नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती आयु ांनी सादर केले या काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे या बाबतचा ूःतावास मा यता दे यात 

येते. 
ठराव बं. १३०     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड पं पंग मशीनर  देखभाल द ःती क रताु  झोन बं. १ अतंगत असदवन पाणी पुरवठा 
जलशु द करण कि येथील वधतु यवःथे या कामा क रता कायकार  अिभयंता यां या अहवालानुसार असदवन पाणीपुरवठा जलशु द करण 
कि येथनु िसडको, हाडको, असदवन, वाघाळा, कौळा, असजन येथे पाणी पुरवठा कर यात येतो सदर ल ठकाणी १२० HP चे तीन मोटार  
दनांक १४.०२.२०१५ ते २३.०२.२०१६ या दर यान मंजरु िसिलगं दरावर मे. दलीप इले श क स वकस नांदेड यां याकडून तातड ने क न 
घे यात आले यास पये २,४६,३४८/- ऐवढा खच झाला असनु झाले या खचास काय र ूशासक य व आथ क मा यता सालसन २०१६-१७ 
या देखभाल द ःती वु  पं पंग द ःती या लेखा िशषकातुन खच कर यास मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयमु  १९४९ चे अनुसचूी ड   ूकरण-५ 
कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय बं.१३ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ौी गु  गो वंदिसंघजी बकेट ःटेड यम येथील जाँगीग शॅक वर िसटिथक सरफेसचे काम 
करणे (Synthetic Pattern) साठ  या वभागाचे उप अिभयंता व किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पहाणी क न या मैदाना या वायर 
फे सींग लगत व ूे क गॅलर या दर यान ६२०x२.५० आकराचे ेऽ हे Jogging ूमाणे Synthetic Material वाप न Jogging Trak तयार करणे 
अस यामुळे आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हादरसुची २०१५-१६ नुसार पये ४६,६०,५००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत ौी गु  गो वंदिसघंजी बकेट ःटे डयम येथील जाँगीग शॅक वर िसंटेिथक सरफेसचे काम करणे 
(Synthetic Pattern) या कामासाठ  लागणार  र कम पये ४६,६०,५००/- (अ र  ये सेहेचाळ स ल  साठ हजार पाचशे फ ) यास 
अथसंक प २०१६-१७ मधील ौी गु  गो वंदिसंघजी ःटे डयम वकसीत करणे या लेखािशषातुन ूशासक य व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव 
मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
 
 
 
 
 



 
(१२) 

जयौी जाधव   2016-17 या आिथक वषाम ये ौी गु  गो वदंिसंघजी ःटेड यमचा वकास कर यासाठ   एक कोट ची तरतुद 
ठेवली आहे. या कोट  पयात ःटेड यम कोणती कोणती कामे पुण केली याचा  खुलासा कर यात यावा.  हे 
काम 43 ल  पयाचे आहे. ह  र कम एक कोट  पया यितर  आहे काय याचा खुलासा करावा. 

कायकार  अिभयतंा(सांबा व)  आजपयत 23 ल  पये खच झालेले आहेत याबाबत मा हती सभागहृाला सादर कर यात येईल. 
सभापती ःटेड यम बाबतची मा हती संबंधीत वभागाने लेखी ःव पात स.सदःयांना दे यात यावी.  तसेच आयु ांनी सादर 

केले या ूशास कय व आथ क मा यता दे या बाबतचा ूःतावास मा यता दे यात येते. 
ठराव बं. १३१     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ौी गु  गो वंदिसंघजी बकेट ःटेड यम येथील जाँगीग शॅक वर िसटिथक सरफेसचे काम 
करणे (Synthetic Pattern) साठ  या वभागाचे उप अिभयंता व किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पहाणी क न या मैदाना या वायर 
फे सींग लगत व ूे क गॅलर या दर यान ६२०x२.५० आकराचे ेऽ हे Jogging ूमाणे Synthetic Material वाप न Jogging Trak तयार करणे 
अस यामुळे आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हादरसुची २०१५-१६ नुसार पये ४६,६०,५००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत ौी गु  गो वंदिसघंजी बकेट ःटे डयम येथील जाँगीग शॅक वर िसंटेिथक सरफेसचे काम करणे 
(Synthetic Pattern) या कामासाठ  लागणार  र कम पये ४६,६०,५००/- (अ र  ये सेहेचाळ स ल  साठ हजार पाचशे फ ) यास 
अथसंक प २०१६-१७ मधील ौी गु  गो वंदिसघंजी ःटे डयम वकसीत करणे या लेखािशषातुन ूशासक य व आथ क मंजरु  ह नावाशमनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते. 
वषय बं.१४     ूःताव 
 ूभाग बं. ३२ म ये होळ  कंुभार टेकड  भागात सेनेज लाईन पणु वःकळ त पड यामुळे घाणीचे साॆा य पसरले आहे व पाणी 
कांह  घरा पयत जात नस यामुळे खालील ठकाणी न वन लाईन टाक यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते. 
१) वनोद पोलावार यांचे घरा पासुन ते राजरुकर यांचे घरा पयत सेनेज लाईन टाकणे. 
२) जागीरदार यांचे घरा पासुन ते डॉ. तळणकर यांचे दवाखा या पयत सेनेज लाईन टाकणे 

३) सराफा भागात आनंद वेलस ते पे सलवार यां या घरा पयत सेनेज लाईन टाकणे 

४) पाठक ग ली भागात १०० मी.मी. पा याची पाईप लाईन टाकणे. 
सुचक :- गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल                अनुमोदक :- जयौी आनंद जाधव 
गु खुदे सुंदरलाल मा या ूःतावात पुढ ल ूमाणे द ःतीु  कर यात यावी. ूभाग बं. ३२ म ये होळ  कंुभार टेकड  भागात सेनेज 

लाईन पुण वःकळ त पड यामुळे घाणीचे साॆा य पसरले आहे व पाणी कांह  घरा पयत जात नस यामुळे व 
कांह  रःते पुणपणे नाद ःत झा यामुळे खालील ठकाणी रःते न वनु  लाईन टाकणे अशी द ःती क न यास ु
मा यता दे यात यावी  
१) भोजालाल गवळ  चौक ते जनै मं दर पयत रः याचे डांबर करण करणे. 
२) बागवान ग ली मःजीद ते सराफा मेन रोड पयत रः याचे डांबर करण करणे 

३) बागवान ग ली मःजीद ते म सरु खान हवेली पयत या रः याचे डांबर करण करणे. 
४) अरब ग ली मःजीद ते होळ  कृंणा मं दर पयत या रः याचे डांबर करण करणे. 

सभापती स. सदःयांचा द ःती ूःतावासह मंजरु कर यातु  येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं. १३२     ठराव 
ूभाग बं. ३२ म ये होळ  कंुभार टेकड  भागात सेनेज लाईन पणु वःकळ त पड यामुळे घाणीचे साॆा य पसरले आहे व पाणी 

कांह  घरा पयत जात नस यामुळे व कांह  रःते पुणपणे नाद ःत झा यामुळेु  खालील ठकाणी रःते न वन लाईन टाक यास ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  
करावी. 
१) वनोद पोलावार यांचे घरा पासुन ते राजरुकर यांचे घरा पयत सेनेज लाईन टाकणे. 
२) जागीरदार यांचे घरा पासुन ते डॉ. तळणकर यांचे दवाखा या पयत सेनेज लाईन टाकणे 

३) सराफा भागात आनंद वेलस ते पे सलवार यां या घरा पयत सेनेज लाईन टाकणे 

४) पाठक ग ली भागात १०० मी.मी. पा याची पाईप लाईन टाकणे. 
५) भोजालाल गवळ  चौक ते जनै मं दर पयत रः याचे डांबर करण करणे. 
६) बागवान ग ली मःजीद ते सराफा मेन रोड पयत रः याचे डांबर करण करणे 

७) बागवान ग ली मःजीद ते म सरु खान हवेली पयत या रः याचे डांबर करण करणे. 
८) अरब ग ली मःजीद ते होळ  कृंणा मं दर पयत या रः याचे डांबर करण करणे. 
 



(१३) 
वषय बं.१५     ूःताव 
 मनपा मालक या इमारतीमधील वधुत देखभाल द ःती क रता ु २ वषा क रता एिशयन इले श क स ह  एज सी िनयु  कर यात 
आलेली होती सदर एज सी िनयु  झा यापासुन यांना आपण दले या देयकांची (Net Payable) ची मा हती दे यात यावी. 
 सदर ल एज सीची दोन वषाची मुदतवाढ डसबर-२०१६ म ये संपलेली असतांना देखील ती एज सी कोणा या आदेशा वये आजपयत 
काम करत आहे तसेच मुदतवाढ डसबर-२०१६ म ये संपत अस याचे मा हती असतांना देखील फेरिन वदा का काढ यात आली नाह  याचाह  
खुलासा कर यात यावा या एज सी सोबत करारनामा करतांना वारंट  / गॅरंट  या मु ानुसार यांनी मनपाकेला आतापयत कोणकोणते पाट 
बदलुन दले याचीह  मा हती सभागहृासमोर सादर करावी क रता ूसताव सादर. 
सुचक:- उमेश च हाण          अनुमोदक :-  सौ. सोनाबाई मोकले 

उपआयु  तथा ूािधकृत अिधकार  ूःतावा या अनुषंगाने सदरची मा हती पुढ ल सभेत दे यात येईल. 
सभापती उपआयु ांनी सांगीत या ूमाणे एिशन इले श क स एज सीची स वःतर मा हती ूशासनाने पुढ ल सभेत सादर 

कर यास मा यता दे यात येते. 
ठराव बं. १३३     ठराव 

मनपा मालक या इमारतीमधील वधुत देखभाल द ःती क रता ु २ वषा क रता एिशयन इले श क स ह  एज सी िनयु  कर यात 
आलेली होती सदर एज सी िनयु  झा यापासुन यांना आपण दले या देयकांची (Net Payable) ची मा हती दे यात यावी. 
 सदर ल एज सीची दोन वषाची मुदतवाढ डसबर-२०१६ म ये संपलेली असतांना देखील ती एज सी कोणा या आदेशा वये आजपयत 
काम करत आहे तसेच मुदतवाढ डसबर-२०१६ म ये संपत अस याचे मा हती असतांना देखील फेरिन वदा का काढ यात आली नाह  याचाह  
खुलासा कर यात यावा या एज सी सोबत करारनामा करतांना वारंट  / गॅरंट  या मु ानुसार यानंी मनपाकेला आतापयत कोणकोणते पाट 
बदलुन दले या बाबतची स वःतर मु ेिनहाय मा हती पुढ ल सभेत ूशासनाने सादर कर यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मा यता देते. 
 

सभापती   आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे आजची सभा संप याचे जा हर कर यात येते. 
 
 
 
 

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

 
 


