
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.  
  शबुवार द. ०६.११.२०१५  रोजी साय. ४.०० 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. ःथाई सिमतीचे सदःय उप ःथत होते. 
                               ौी  वनय वँ वांभरराव पाट ल, सभापती 
          सवौी  
    पवळे उमेश देवराव     वाजेदा त बसुम अथर उल ईमान 

गाडगे शकंर जयवंतराव    चाऊस हसीना बेगम साबेर  
कशोर कशनलाल यादव,   अ.हबीब अ.र हम बागवान  
बावजीर शेख हबीब शेख अ द लाु        मोरे संजय गंगाधर       

   अ नेवार गंगासागर सं दप   इंदबाई िशवाजीराव घोगरेू  

संिगता पृ  वीराज राओऽे      योती महि खेडकर  
        सिलमा बेगम नु ला खान     
सभापती  सव ूथम उप ःथत स.सदःय, ौी ूकाश येवले, ूािधकृत अिधकार  तथा उपआयु . ौी रमेश नानकराम होतवानी, अिध क 

अिभयंता, भारत ःव छता अिभयांन, स.आयु  ौी वजयकुमार मुंडे, ौी आर.एस.कोलगणे, मु  य लेखा प र क, डॉ.आिसफ, 
मु  य वै कय अिधकार  ौी िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता, ौी समुीव अधंारे, का.अिभयंता बएसयुपी व सव वभाग 
ूमुख, सव े ऽय अिधकार  याचे ः वागत क न आज  या सभे या कामकाजास सु वात कर यात येते. 

संजय मोरे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील तरतूद नूसार व महानगरपािलका ःथायी सिमतीचे कामकाज िनयमातील 
तरतूद नूसार वषय प ऽकेवर प हला वषय हा  मागील सभेचे इितवृ  कायम कर याचा असतो परंतु द.११.१२.२०१४ पासून 
हणजे ११ म ह यापासुन आज पयत झाले या मागील ःथायी सभेचे इितवृ  कायम कर याचा वषय ःथायी सिमती समोर 
आणलेला नाह  . याचा खुलासा नगरसिचवानंी करावा. 

नगरसिचव  ूोसेस म ये आहे.     
वषय बं.१ 
 नावाशमनपा ह ीत ौी गु  गो वंदिसंघजी ःटेड यम अतंगत मैदानाचे काम ूगतीपथावर असून मैदानावर ल हरवळ स पाणी पुरवठा 
कर या या ीने Sump (हौद) ची उभारणी आवँयक अस याने सदर प रसरात Sump (हौद) चे कामासाठ  ज हा दरसुची २०१४-१५ नुसार पये 
१६,७९,०००/- चे अदंाजप९क तयार क न सदर काम ौी साई कनसश शन नांदेड यांचेकडून राःत प दतीने क न घे यात आले. कामाची िनकड, 
व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी साई क सश शन नांदेउ यांचेकडून क न घे यात आले 
यास व कामावर झालेला खच पये १६,७९,०००/- यास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ  ूःताव मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे 
ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
उमेश पवळे  ौी गु  गो वंदिसंघजी ःटेड यम अतंगत मैदानाचे काम करणेसाठ  कती पयाचे कामासाठ  िन वदा मंजरु  

कर यात आला होता, आज पयत यावर कती वाढ व खच कर यात आला व यापुढे कती खच करावा लागणार 
आहे , वना िन वदा याच कंऽाटदाराकडून मंजरु दरावर काम क न घे यात येणार आहे याचा खलुासा कर यात 
यावा.  

का.अिभयंता सा.बा. व. कंऽाटदारास कामाचे आदेश दे यात आ यानंतर कामाम ये वाढ होत गेली. पुव या अदंाजपऽकात मैदानातील पाणी 
काढनू  दे यासाठ  यवःथा कर यात आली नस यामूळे याकर ता वाढ व खच करावा लागत आहे. तसेच  
मैदानावर ल हरवळ स पाणी पुरवठा कर या या ीने Sump (हौद) बांधकामाचे िनयोजन कर यात आले न हते, 
मैदानाचे सपाट करणासाठ  जाःत ूमाणात मु म लागत आहे यामूळे खचात वाढ होत गेलेली  आहे. ौी गु  
गो वंदिसंघजी ःटेड यम मैदानाचे पुण काम कर यासाठ  जवळपास ५.५० कोट चा खच लागणार आहे.  

उमेश पवळे  . १.८० कोट चे काम .५.५० कोट वर गेलेले आहे यापुढे वाढ व काम करावयाचे झा यास या वाढ व कामासाठ   
न याने िन वदा माग व यात यावा.  

सभापती    आयु ां या ूःतावानुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता देवून हा ठराव याच सभेत कायम कर यात  
   येतो. 
ठराव बं.१४९      ठराव 
  नावाशमनपा ह ीत ौी गु  गो वंदिसंघजी ःटेड यम अतंगत मैदानाचे काम ूगतीपथावर असून मैदानावर ल हरवळ स पाणी पुरवठा 
कर या या ीने Sump (हौद) ची उभारणी आवँयक अस याने सदर प रसरात Sump (हौद) चे कामासाठ  ज हा दरसुची २०१४-१५ नुसार पये 
१६,७९,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम ौी साई कनसश शन नांदेड यांचेकडून राःत प दतीने क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी साई क सश शन नांदेउ 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये १६,७९,०००/- यास मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ 
नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते , व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 



(२) 
 

वषय ब.२ 
 मनपा ह ीतील ब ढार मलशु द करण कि प रसरातील मनपाके या मालक या दोन एक जागेवर आजुबाजू या 
नागर कांनी जमीनीवर ताबा घेवुन लॉट ंग पाडन अितबमण केले सदर जागेवर मनपाकेचे पोलीस पथक सतत हजरू  राहन कायदा ू
व सु यवःथेचा ू  िनमाण न होवू न देता उपआयु  ( वकास) यां या आदेशा वये व मागदशनाखाली सदर जागेवर ल अितबमण 
काढन टाकावेू . 
 या क रता पोलीस पथकातील ८ पोलीस ू येक . १,०००/- व पोलीस उपिनर क दोन कमचार  यांना . २,०००/- व 
१,५००/- या ूमाणे एकूण . ११,५००/- ब ीस हणुन मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ६६ (१८) अ वये ूशास कय व 
आथ क मा यता ूदान करणेसाठ  सदरचा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती  आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार ूशासक य व आिथक मा यता देवून हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं.१५०      ठराव 

मनपा ह ीतील ब ढार मलशु द करण कि प रसरातील मनपाके या मालक या दोन एक जागेवर आजुबाजू या 
नागर कांनी जमीनीवर ताबा घेवुन लॉट ंग पाडन अितबमण केले सदर जागेवर मनपाकेचे पोलीस पथक सतत हजरू  राहन कायदा ू
व सु यवःथेचा ू  िनमाण न होव ून देता उपआयु  ( वकास) यां या आदेशा वये व मागदशनाखाली सदर जागेवर ल अितबमण 
काढन टाकावेू . 
 या क रता पोलीस पथकातील ८ पोलीस ू येक . १,०००/- व पोलीस उपिनर क दोन कमचार  यांना . २,०००/- व 
१,५००/- या ूमाणे एकूण . ११,५००/- ब ीस हणुन दे यासाठ   मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ६६ (१८) अ वये 
ूशास कय व आथ क ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव  याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.३ 

 ौी गणेश वसजना या व वध घाटवर ता पुरती ूखर द यांची यवःथा, जनरेटर टयुबप ट  यवःथा व ईद िनिम  येथे ूखर 
द यांची यवःथा अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम ( वधुत वभागा या) 
ड एसआर २०१३-१४ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजप९क दरावर मे. सोनु इले श क स नागपूर यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात 
आलेली आहे व या कामासाठ  पये २,३९,४२६/- (अ र  पये दोन लाख एकोनचाळ स हजार चारशे सहवीस फ ) एवढा खच झालेला 
आहे.क रता या कामास मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ या अनुसचूी (ड) ूकरण (५) कलम (२) अ वये काय र ूशासक य व आथ क मा यता 
ूदान कर यासाठ  ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता देवून हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.१५१      ठराव 

ौी गणेश वसजना या व वध घाटवर ता पुरती ूखर द यांची यवःथा, जनरेटर टयुबप ट  यवःथा व ईद िनिम  येथे ूखर 
द यांची यवःथा अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम ( वधुत वभागा या) 
ड एसआर २०१३-१४ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजप९क दरावर मे. सोनु इले श क स नागपूर यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात 
आलेली आहे व या कामासाठ  पये २,३९,४२६/- (अ र  पये दोन लाख एकोनचाळ स हजार चारशे सहवीस फ ) एवढा खच झालेला 
आहे.क रता या कामास मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नांवामनपा  
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते, व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   
वषय ब.४ 

 मनपा ह ीत झोन बं. अ म ये ४० हातपंप असनू ते नाग रकांनी वारंवार हाताळ यामुहे ते वारंवार नाद ःत होत असून यांची द ःती ु ु
करणेआवँयक आहे हातपंपा या द ःती व साह याचे दर हे ःथािनक बाजार भावा ूमाणे आहेत या दरा ूमाणे कामाचा अनुभव असणारे ु
कंऽाटदार मे. अजनू इले श कल वकस नांदेड यां याकडून िन वदा न माग वता अदंाजपऽक य दरावर पये १,७९,८००/- चे सदर ल काम क न 
घरे यात येत आहे यास ूशास कय व आथ क मा यता देणेसाठ  सदर ल ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता देवून हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. १५२      ठराव 

 मनपा ह ीत झोन बं. अ म ये ४० हातपंप असून ते नाग रकांनी वारंवार हाताळ यामुहे ते वारंवार नाद ःत होत असून यांची ु
द ःती करणेआवँयक आहेु  हातपंपा या द ःती व साह याचे दर हे ःथािनक बाजार भावा ूमाणे आहेत या दरा ूमाणे कामाचा अनुभव ु
असणारे कंऽाटदार मे. अजनू इले श कल वकस नांदेड यां याकडून िन वदा न माग वता अदंाजपऽक य दरावर पये १,७९,८००/- चे सदर ल काम 
क न घे यात येत आहे क रता या कामास मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता 
ह नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते, व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

 
 
 



(३) 
वषय ब.५ 

 मनपा ह ीत रा ीय शहर  आरो य अिभयाना अतंगत ौावःतीनगर येथील साईट बं. ३४ न वन दवाखा या या द ःती बाबतु  या 
वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यानंी ू य  ःथळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ  
आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हादर सुची २०१४-१५ नसुार पये १,१२,६००/- चे अदंाजपऽक सादर क न सदर काम वलायत खान कर म 
खान नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर झालेला खच पये १,१२,६००/- 
यास काया र ूशासक य व आथ क मंजरु साठ  मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता देवून हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. १५३      ठराव 

मनपा ह ीत रा ीय शहर  आरो य अिभयाना अतंगत ौावःतीनगर येथील साईट बं. ३४ न वन दवाखा या या द ःती बाबतु  या 
वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यानंी ू य  ःथळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ  
आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हादर सुची २०१४-१५ नसुार पये १,१२,६००/- चे अदंाजपऽक सादर क न सदर काम वलायत खान कर म 
खान नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर झालेला खच पये १,१२,६००/- 
यास मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देते, व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   
वषय ब.६ 

 नावाशमनपा ह ीत सा ह यर  लोकशा हर कै. अ णाभाऊ साठे जयंती दनांक ०१.०८.२०१५ रोजी साजर  करणेसाठ  रंगरंगोट  व इतर 
करकोळ द ःती करणेसाठ  ु या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न 
ज हादर सुची २०१४-२१५ नुसार पये ८१,१००/- चे अदंाजपऽक सादर क न सदर काम मे. कामार कर कं सश शन नांदेड यांचेकडुन क न 
घे यात आले. 
 कामाची िनवकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. कामार कर कं सश शन 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ८१,१००/- यास काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता देवून हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.१५४      ठराव 
  नावाशमनपा ह ीत सा ह यर  लोकशा हर कै. अ णाभाऊ साठे जयंती दनांक ०१.०८.२०१५ रोजी साजर  करणेसाठ  रंगरंगोट  व इतर 
करकोळ द ःती करणेसाठ  ु या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न 
ज हादर सुची २०१४-२१५ नुसार पये ८१,१००/- चे अदंाजपऽक सादर क न सदर काम मे. कामार कर कं सश शन नांदेड यांचेकडुन क न 
घे यात आले. 
 कामाची िनवकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. कामार कर कं सश शन 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ८१,१००/- यास मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ 
नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते, व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.   
वषय ब.७ 

 नावाशमनपा योजने अगंत ेऽीय कायालय झोन बं. ४ वजीराबाद भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःससारण देखभाल द ः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 . ३७,२८,७५२/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान केलेली आहे यास मनपा कायालयीन आदेश बं. पापुवजिन/११७७३/१३ 
द. १४.११.२०१३ अ वये कायारंभ आदेश ई रदास अ ड कं. नांदेड यांना दनाकं ०१ डसबर २०१३ पासुन कामाचे आदेश माच २०१५ पयत 
िनगमीत कर यात आले आहे. 

॒ोऽीय कायालय झोन बं. देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण एकूण देयक 

१ २ ३ ४ ५ 

झोन बं. ४ व जराबाद ०१.०५.२०१४ ते ३१.१२.२०१४ ४९,२३,३८६/- ४३,०२,७५५/- ९२,२६,१४१/- 
झोन बं. ४ व जराबाद ०१.०१.२०१५ ते ३१.०३.२०१५ १०,३७,१३२/- ९,९९,५९९/- २०,३६,७३१/- 
एकूण पये    १,१२,६२,८७२/- 

  कायारंभ आदेश नुसार अ प पयत ०१ डसबर २०१३ ते ३१ माच २०१५ पयत देयका पाट  सदर ल कामावर एकूण खच पये 
१,५३,४६,२३५/- होत असून यामधुन . ४०,८३,८६३/- चे देयक अदायी कर यात आलेले आहे. 
 रकाना बं. ५ मधील उपरो  देयक एकूण ११ म ह याचे वर ल त याम ये सादर केले असुन ते अदायी करणे बाक  आहे.  सदर ल 
देयके अदायी कर यासाठ  मंजरु िन वदा कमंती पे ा जाःतीचा होणारा खचास ःथायी सिमतीची ूशास कय व आथ क मा यता घेणे आवँयक 
आहे.  तसेच स या टंचाई कालावधी म ये देखभाल द ःतीची काम याच मंजरु ु िन वदा धारकाकडून क न घे यात येत  



(४) 
 

अस यामुळे पुढ ल कालावधी क रता याच िनयु  ठेकेदारा माफत व याच मंजरु दरावर काम क न घे यास ूःताव ःथायी सिमती समोर 
ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करणे क रता ूःताव मा यतेःतव सादर. 
सभापती    आयु ाचे ूःतावा मा यता दे यात येते , हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. १५५      ठराव 

नावाशमनपा योजने अगंत ेऽीय कायालय झोन बं. ४ वजीराबाद भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःससारण देखभाल द ः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 . ३७,२८,७५२/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान केलेली आहे यास मनपा कायालयीन आदेश बं. पापुवजिन/११७७३/१३ 
द. १४.११.२०१३ अ वये कायारंभ आदेश ई रदास अ ड कं. नांदेड यांना दनाकं ०१ डसबर २०१३ पासुन कामाचे आदेश माच २०१५ पयत 
िनगमीत कर यात आले आहे. 

॒ोऽीय कायालय झोन बं. देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण एकूण देयक 

१ २ ३ ४ ५ 

झोन बं. ४ व जराबाद ०१.०५.२०१४ ते ३१.१२.२०१४ ४९,२३,३८६/- ४३,०२,७५५/- ९२,२६,१४१/- 
झोन बं. ४ व जराबाद ०१.०१.२०१५ ते ३१.०३.२०१५ १०,३७,१३२/- ९,९९,५९९/- २०,३६,७३१/- 
एकूण पये    १,१२,६२,८७२/- 

 कायारंभ आदेश नुसार अ प पयत ०१ डसबर २०१३ ते ३१ माच २०१५ पयत देयका पाट  सदर ल कामावर एकूण खच पये 
१,५३,४६,२३५/- होत असून यामधुन . ४०,८३,८६३/- चे देयक अदायी कर यात आलेले आहे. 
 रकाना बं. ५ मधील उपरो  देयक एकूण ११ म ह याचे वर ल त याम ये सादर केले असुन ते अदायी करणे बाक  आहे.  सदर ल 
देयके अदायी कर यासाठ  मंजरु िन वदा कमंती पे ा जाःतीचा होणारा खचास ूशास कय व आथ क मा यता ह ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देते.  तसेच स या टंचाई कालावधी म ये देखभाल द ःतीची काम याच मंजरु िन वदा धारकाकडून क न घे यात येत अस यामुळे ु
पुढ ल कालावधी क रता याच िनयु  ठेकेदारा माफत व याच मंजरु दरावर काम क न घे यास ूशास कय व आथ क मा यता ह ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.८ 

 नावाशमनपा योजने अतंगत ेऽीय कायालय बं. २ अशोकनगर भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण देखभाल द ःती क रताु  
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 . ७५,५०,३९३/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान केलेली आहे यानुसार मनपा कायालयीन आदेश बं. पापुजिन/ 
१९५३८/१३ दनांक ११.११.२०१३ अ वये कायारंभ आदेश इंिजा कं ःश शन यांना दनांक ०१ डसबर २०१३ पासुन कामाचे आदेश माच २०१५ 
पयत िनगमीत कर यात आले आहे. 
  

ेऽीय कायालय झोन बं. देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण अित र  बाब एकूण देयक 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
झोन बं. २ अशोकनगर ०१.०७.२०१४ ते ३१.१२.२०१४ २८,१५,०२१/- २५,४९,८१५/- १३,७८,८६९/- ६७,४३,७०५/- 
झोन बं. २ अशोकनगर ०१.०१.२०१५ ते ३१.०३.२०१५ ५,९२,३८२/- २४,७३,७१८/- ४,६४,३५३/- ३५,३०,४५३/- 
एकूण  ३४,०७,४०३/- ५०,२३,५३३/- १८,४३,२२२/- १,०२,७४,१५८/- 

 कायारंभ आदेशानुसार अ ाप पयत ०१ डसबर २०१३ ते ३१ माच २०१५ पयत देयका पोट  सदर ल कामावर एकूण खच पये 
१,४९,२३,७२३/- होत असुन यामधुन . ४६,४९,५६५/- चे देयक अदायी कर यात आलेले आहे. 
 िश लक देयक एकूण ९ म ह याचे उपरो  त याम ये सादर केले असुन ते अदायी करणे बाक  आहे सदर ल देयके अदायी 
कर यासाठ  मंजुर िन वदा कमंती पे ा जाःतीचा होणारा खचास ःथायी सिमतीची ूशासक य व आथ क मा यता घेणे आवँयक आहे.  तसेच 
स या टंचाई कालावधी म ये देखभाल द ःतीची कामे याच मंजरु िन वदा धारका कडून क न घे यात येत अस यामुळे पुढु ल कालावधी क रता 
याच िनयु  ठेकेदारा माफत व याच मंजरु दरावर काम क न घे यास मुदतवाढ घेणे आवँयक आहे.  क रता सदर ल कामावर लागणा-या 
खचास मागील वषातील थक त देयके अदायी क रता कर यात आले या अथसंक पीय तरतुद  मधुन खच कर यास ूशासक य व आथ क 
मा यता ूदान क न पुढ ल िन वदा ू बया अतंीम होईपयत मंजरु  क रता ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    आयु ाचे ूःतावा मा यता दे यात येते , हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.१५६      ठराव 

नावाशमनपा योजने अतंगत ेऽीय कायालय बं. २ अशोकनगर भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण देखभाल द ःती क रताु  
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 . ७५,५०,३९३/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान केलेली आहे यानुसार मनपा कायालयीन आदेश बं. पापुजिन/ 
१९५३८/१३ दनांक ११.११.२०१३ अ वये कायारंभ आदेश इंिजा कं ःश शन यांना दनांक ०१ डसबर २०१३ पासुन कामाचे आदेश माच २०१५ 
पयत िनगमीत कर यात आले आहे. 
 
 



(५) 
 ेऽीय कायालय 

झोन बं. 
देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण अित र  बाब एकूण देयक 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
झोन बं. २ अशोकनगर ०१.०७.२०१४ ते ३१.१२.२०१४ २८,१५,०२१/- २५,४९,८१५/- १३,७८,८६९/- ६७,४३,७०५/- 
झोन बं. २ अशोकनगर ०१.०१.२०१५ ते ३१.०३.२०१५ ५,९२,३८२/- २४,७३,७१८/- ४,६४,३५३/- ३५,३०,४५३/- 
एकूण  ३४,०७,४०३/- ५०,२३,५३३/- १८,४३,२२२/- १,०२,७४,१५८/- 

 कायारंभ आदेशानुसार अ ाप पयत ०१ डसबर २०१३ ते ३१ माच २०१५ पयत देयका पोट  सदर ल कामावर एकूण खच पये 
१,४९,२३,७२३/- होत असुन यामधुन . ४६,४९,५६५/- चे देयक अदायी कर यात आलेले आहे. 
 िश लक देयक एकूण ९ म ह याचे उपरो  त याम ये सादर केले असुन ते अदायी करणे बाक  आहे सदर ल देयके अदायी 
कर यासाठ  मंजुर िन वदा कमंती पे ा जाःतीचा होणारा खचास ःथायी सिमतीची ूशासक य व आथ क मा यता ह ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देते.  तसेच स या टंचाई कालावधी म ये देखभाल द ःतीची कामे याच मंजरु िन वदा धारका कडून क न घे यात येत अस यामुळे ु
पुढ ल कालावधी क रता याच िनयु  ठेकेदारा माफत व याच मंजरु दरावर काम क न घे यास मुदतवाढ ह ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते 
देते.  तसेच सदर ल कामावर लागणा-या खचास मागील वषातील थक त देयके अदायी क रता कर यात आले या अथसंक पीय तरतुद  मधुन 
खच कर यास ूशासक य व आथ क मा यता देते व पुढ ल िन वदा ू बया अतंीम होईपयत मजंरु  होई पयत काम क न घे यास ह ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.९ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका योजने अतंगत ेऽीय कायालय बं. १ िशवाजीनगर भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण 
देखभाल द ःती क रताु  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 मजंरु दरानुसार पये ४६,४७,७१२/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान केलेली आहे.  यास मनपा कायालयीन आदेश बं. 
पापुवजिन/१९८७१/१३ दनांक १४.११.२०१३ अ वये कायारंभ आदेश सोहेल क सश शन अ ड ःटल वकस नांदेड यानंा दनांक ०१ डसबर २०१३ 
पासुन कामाचे आदेश माच २०१५ पयत िनगमीत कर यात आले आहे. 

ेऽीय कायालय झोन बं. देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण एकूण देयक 

१ २ ३ ४ ५ 

झोन बं. १ िशवाजीनगर ०१.०२.२०१४ ते ३०.०३.२०१५ ३,६३,१४१/- ५,३१,५३०/- ८,९४,६७१/- 
अित र  बाब  ३,८०,१४३ २९,७७४/- ४,०९,९१७/- 
झोन बं. १ िशवाजीनगर ०१.०४.२०१५ ते ३०.०९.२०१५ ११,०१,७८९/- १६,२२,२५०/- २७,२४,०३९/- 
अित र  बाब  ६२,२२१/- ३,२९,१६६/- ३,९१,३८७/- 

 कायारंभ ओदशनुसार अ ाप पयत ०१ डसबर २०१३ ते जानेवार  २०१५ पयत देयका पोट  सदर ल कामावर  एकूण खच पये 
६७,७५,९४२/- खच झाला असनु माहे फेॄुवार  व माच चे देयक पये १३,०४,६८९/- चे देयक अदायी करणे बाक  आहे.  तसेच दनांक 
०१.०४.२०१५ ते ३०.०९.२०१५ पयतचे देयक पये ३०,२१,९८३/- अदाई कर यास ूशास कय व आथ कमा यता ूदान कर यात येते. 
 मंजरु िन वदा कमंतीनुसार जाःतीचा होणा-या खचास वर ल ूमाणे दश व यानसुार पुढ ल िन वदा अतंीम होई पयत लगणारा एकूण 
खच पये ४३,२६,६७२/- अदाई कर यास ूशास कय व आथ क मा यता दे यासाठ  मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
 तसेच सदर ल कामावर मुदत ३१ माच २०१५ रोजी संपली असून कंऽाटदारांनी वनंती अज दनांक ०१.०४.२०१५ अनवये मुदतवाढ 
मागीतली आहे यानुसार किन  अ भयंता व उपअिभयंता यांचे सुचनेनसुार टंचाई कालावधी क रता व अपुरा कमचार  वग अस यामुळे यास 
िनयु  ठेकेदारा माफत काम क न घे यात येत अस यामुळे िन वदा ू बया पुण होई पयत मुदतवाढ देवुन लागणा-या खचास ूशास कय व 
आथ क मा यता देणेसाठ  ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 
सभापती    आयु ाचे ूःतावा मा यता दे यात येते , हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.१५७      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका योजने अतंगत ेऽीय कायालय बं. १ िशवाजीनगर भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण 
देखभाल द ःती क रताु  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 मजंरु दरानुसार पये ४६,४७,७१२/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान केलेली आहे.  यास मनपा कायालयीन आदेश बं. 
पापुवजिन/१९८७१/१३ दनांक १४.११.२०१३ अ वये कायारंभ आदेश सोहेल क सश शन अ ड ःटल वकस नांदेड यानंा दनांक ०१ डसबर २०१३ 
पासुन कामाचे आदेश माच २०१५ पयत िनगमीत कर यात आले आहे. 

ेऽीय कायालय झोन बं. देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण एकूण देयक 

१ २ ३ ४ ५ 

झोन बं. १ िशवाजीनगर ०१.०२.२०१४ ते ३०.०३.२०१५ ३,६३,१४१/- ५,३१,५३०/- ८,९४,६७१/- 
अित र  बाब  ३,८०,१४३ २९,७७४/- ४,०९,९१७/- 
झोन बं. १ िशवाजीनगर ०१.०४.२०१५ ते ३०.०९.२०१५ ११,०१,७८९/- १६,२२,२५०/- २७,२४,०३९/- 
अित र  बाब  ६२,२२१/- ३,२९,१६६/- ३,९१,३८७/- 



(६) 
 

 कायारंभ ओदशनुसार अ ाप पयत ०१ डसबर २०१३ ते जानेवार  २०१५ पयत देयका पोट  सदर ल कामावर  एकूण खच पये 
६७,७५,९४२/- खच झाला असनु माहे फेॄुवार  व माच चे देयक पये १३,०४,६८९/- चे देयक अदायी करणे बाक  आहे.  तसेच दनांक 
०१.०४.२०१५ ते ३०.०९.२०१५ पयतचे देयक पये ३०,२१,९८३/- अदाई कर यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान कर यास मा यता ह 
ःथायी  सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
 मंजरु िन वदा कमंतीनुसार जाःतीचा होणा-या खचास वर ल ूमाणे दश व यानसुार पुढ ल िन वदा अतंीम होई पयत लगणारा एकूण 
खच पये ४३,२६,६७२/- अदाई कर यास ूशास कय व आथ क मा यता ह ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते समोर सादर. 
 तसेच सदर ल कामावर मुदत ३१ माच २०१५ रोजी संपली असून कंऽाटदारांनी वनंती अज दनांक ०१.०४.२०१५ अनवये मुदतवाढ 
मागीतली आहे यानुसार किन  अ भयंता व उपअिभयंता यांचे सुचनेनसुार टंचाई कालावधी क रता व अपुरा कमचार  वग अस यामुळे यास 
िनयु  ठेकेदारा माफत काम क न घे यात येत अस यामुळे िन वदा ू बया पुण होई पयत मुदतवाढ देवुन लागणा-या खचास ूशास कय व 
आथ क मा यता ह ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.१० 

 मनपा ह ीतील (१) ूभाग बं. २५ मधील इदगाह मैदान सपाट करण करणे, मु म, चुर  टाकूण ख डे बुज वणे, इदगाह िभंतीस 
रंगरंगोट  करणे (२) दलेशाह रहेमान नगर भागातील ईद यावर सपाट करण करणेु , रःते द ःत करणेु , मु म व चुर  टाक याचे काम करणेसाठ  
या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अ भयंता यांनी ू य  ःथळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ  
आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हादरसुची २०१४-१५ नसुार पये १०,३५,०००/- चे अदंाजपऽक सादर क न सदर काम मे. माझा 
कं 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 मे. माझा क सश शन नांदेड 
यांचेकडुन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये १०,३५,०००/- यास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव 
मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलमू २ नुसार ःथायी सिमती समोर मंजरु ःतव सादर. 
सभापती    आयु ाचे ूःतावा मा यता दे यात येते, हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. १५८      ठराव 

मनपा ह ीतील (१) ूभाग बं. २५ मधील इदगाह मैदान सपाट करण करणे, मु म, चुर  टाकूण ख डे बुज वणे, इदगाह िभंतीस 
रंगरंगोट  करणे (२) दलेशाह रहेमान नगर भागातील ईद यावर सपाट करण करणेु , रःते द ःत करणेु , मु म व चुर  टाक याचे काम करणेसाठ  
या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अ भयंता यांनी ू य  ःथळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ  
आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हादरसुची २०१४-१५ नसुार पये १०,३५,०००/- चे अदंाजपऽक सादर क न सदर काम मे. माझा 
कं 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 मे. माझा क सश शन नांदेड 
यांचेकडुन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये १०,३५,०००/- यास मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ 
नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते , व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.   
वषय बं.११ 
 मनपा योजने अतंगत ेऽीय कायालय झोन बं. ३ इतवारा भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण देखभाल द ःतीु  क रता 
रतसर िन वदा माग व यात आ या हो या.  यास मनपा ःथायी सिमतीने ठराव बं. १६ दनांक २५.०३.२०११ रोजी पार त क न सदर कामाची 
िन वदा अदंाजपऽक दरापे ा २४.६५% जाःत दरानपे मंजरु क न झोन बं. ५ या मंजरु िन वदा धारक ौी ड .एम. पाट ल यां याकडून 
कायालयीन आदेश बं. २९६/११ दनांक २०.०७.२०११ अ वये क न घे यात येत आहे यानुसार लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता 
ूदान केलेली आहे. 
 

ेऽीय कायालय झोन बं. देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण हातपंप देखभाल द ःतीु  

१ २ ३ ४ ५ 

झोन बं. ३ इतवारा  द. २१.१२.२०११ ते ३०.११.२०१२ १३,०३,७२८/- ५८,५१,७१०/- ४,५२,२४४/- 
एकूण    ७८,३३,३८७/- 
 उपरो  देयक एकूण १२ म ह याचे देयक वर ल त याम ये सादर केले असुन ते अदायी करणे बाक  आहे.  सदर ल देयके २४.६५% 

जाःत दराची िन वदा अस यामुळे देय र कम पये ७८,३३,३८७/- (अ र  पये अठया र ल  तेहतीस हजार तीनशे स यांशी फ ) अदायी 
कर यासाठ  मंजरु िन वदा कमंतीनुसार लागणा-या खचास ःथायी सिमतीची ूशास कय व आथ क मा यते क रता ूःताव ःथायी सिमती समोर 
सादर.  तसेच सदर ल कामासाठ  लागणारा खच मागील वषातील थक त देयके अदाईसाठ  ( ःपलवक) या लेखािशषकातुन खच कर यास 
मा यतेःतव सादर. 
सभापती    आयु ाचे ूःतावा मा यता दे यात येते , हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
 
 



(७) 
ठराव बं.१५९      ठराव 

मनपा योजने अतंगत ेऽीय कायालय झोन बं. ३ इतवारा भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण देखभाल द ःतीु  क रता 
रतसर िन वदा माग व यात आ या हो या.  यास मनपा ःथायी सिमतीने ठराव बं. १६ दनांक २५.०३.२०११ रोजी पार त क न सदर कामाची 
िन वदा अदंाजपऽक दरापे ा २४.६५% जाःत दरानपे मंजरु क न झोन बं. ५ या मंजरु िन वदा धारक ौी ड .एम. पाट ल यां याकडून 
कायालयीन आदेश बं. २९६/११ दनांक २०.०७.२०११ अ वये क न घे यात येत आहे यानुसार लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता 
ूदान केलेली आहे. 
ेऽीय कायालय झोन बं. देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण हातपंप देखभाल द ःतीु  

१ २ ३ ४ ५ 

झोन बं. ३ इतवारा  द. २१.१२.२०११ ते ३०.११.२०१२ १३,०३,७२८/- ५८,५१,७१०/- ४,५२,२४४/- 
एकूण    ७८,३३,३८७/- 
 उपरो  देयक एकूण १२ म ह याचे देयक वर ल त याम ये सादर केले असुन ते अदायी करणे बाक  आहे.  सदर ल देयके २४.६५% 

जाःत दराची िन वदा अस यामुळे देय र कम पये ७८,३३,३८७/- (अ र  पये अठया र ल  तेहतीस हजार तीनशे स यांशी फ ) अदायी 
कर यासाठ  मंजुर िन वदा कमंतीनुसार लागणा-या खचास ःथायी सिमतीची ूशास कय व आथ क मा यता ह ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
देते.  तसेच सदर ल कामासाठ  लागणारा खच मागील वषातील थक त देयके अदाईसाठ  ( ःपलवक) या लेखािशषकातुन खच कर यास ह 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.१२ 

 नावाशमनपा योजने अतंगत ेऽीय कायालय झोन बं. ३ इतवारा भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण  देखभाल दे ः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 ६०,५६,२५२/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान केलेली आहे.  यास मनपा कायालयीन आदेश बं. 
पापुवजिन/१९७७२/१३ दनांक १४.११.२०१३ अ वये कायारंभ आदेश मे. ई रदास अ ड कं. नांदेड यांना दनांक ०१ डसबर २०१३ पासुन कामाचे 
आदेश माच २०१५ पयत िनगमीत कर यात आले आहे. 
ेऽीय कायालय झोन बं. देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण एकूण देयक 

१ २ ३ ४ ५ 

झोन बं. ३ इतवारा  द. ०१.०७.२०१३ ते ३१.०३.२०१५ २९,३७,११९/- १७,७८,५५३/- ४७,१५,४१२/- 
एकूण    ४७,१५,४१२/- 
 रकाना बं. ५ मधील उपरो  देयक एकूण ०९ म ह याचे देयक वर ल त या म ये सादर केले असुन ते अदायी करणे बाक  आहे.  
सदर ल देयके ९.५% जाःत दराची िन वदा अस यामुळे देय र कम पये ४७,१५,४१२/- (अ र  पये स ेचाळ स ल  पंधरा हजार चारशे बारा 
फ ) अदायी कर यासाठ  मंजरु िन वदा कमंतीनुसार लागणा-या खचास ःथायी सिमतीची ूशास कय व आथ क मा यते क रता ूःताव ःथायी 
सिमती समोर सादर.  तसेच स या टंचाई कालावधी म ये देखभाल द ःतीची कामे याच मंजरु िन वदा धारकाकडून क न घे यात येत ु
अस यामुळे पुढ ल कालावधी क रता याच िनयु  ठेकेदारामाफत व याच मंजरु दरावर काम क न घे यास मुदतवाढ देणेसाठ चा ूःताव ःथायी 
सिमती समोर ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करणे कर ता ूःताव ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर.  
सभापती    आयु ाचे ूःतावा मा यता दे यात येते, हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.     
ठराव बं.१६०      ठराव 
  नावाशमनपा योजने अतंगत ेऽीय कायालय झोन बं. ३ इतवारा भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण  देखभाल दे ः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 ६०,५६,२५२/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान केलेली आहे.  यास मनपा कायालयीन आदेश बं. 
पापुवजिन/१९७७२/१३ दनांक १४.११.२०१३ अ वये कायारंभ आदेश मे. ई रदास अ ड कं. नांदेड यांना दनांक ०१ डसबर २०१३ पासुन कामाचे 
आदेश माच २०१५ पयत िनगमीत कर यात आले आहे. 
ेऽीय कायालय झोन बं. देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण एकूण देयक 

१ २ ३ ४ ५ 

झोन बं. ३ इतवारा  द. ०१.०७.२०१३ ते ३१.०३.२०१५ २९,३७,११९/- १७,७८,५५३/- ४७,१५,४१२/- 
एकूण    ४७,१५,४१२/- 
 रकाना बं. ५ मधील उपरो  देयक एकूण ०९ म ह याचे देयक वर ल त या म ये सादर केले असुन ते अदायी करणे बाक  आहे.  
सदर ल देयके ९.५% जाःत दराची िन वदा अस यामुळे देय र कम पये ४७,१५,४१२/- (अ र  पये स ेचाळ स ल  पंधरा हजार चारशे बारा 
फ ) अदायी कर यासाठ  मंजरु िन वदा कमतंीनुसार लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यत ह ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते 
देते. तसेच स या टंचाई कालावधी म ये देखभाल द ःतीची कामे याच मंजरु िन वदा धारकाकडून क न घे यात येत अस यामुळे पुढ ल ु
कालावधी क रता याच िनयु  ठेकेदारामाफत व याच मंजरु दरावर काम क न घे यास मदुतवाढ दे यासाठ  ह ःथायी सिमतीची सभा 
ूशास कय व आथ क मा यता सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
 
 



(८) 
वषय बं.१३ 

 नावाशमनपा योजने अतंगत ेऽीय कायालय झोन बं. ६ तरोडा बु. व खु.  भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण  देखभाल 
दे ः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 १५,७५,३७०/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान केलेली आहे.  यास मनपा कायालयीन आदेश बं. 
पापुवजिन/२११२३/१३ दनांक २८.११.२०१३ अ वये कायारंभ आदेश ड . एम. पाट ल नांदेड यांना दनांक ०१ डसबर २०१३ पासुन कामाचे आदेश 
माच २०१५ पयत िनगमीत कर यात आले आहे. 
ेऽीय कायालय झोन बं. देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण एकूण देयक 

१ २ ३ ४ ५ 

झोन बं. ६ तरोडा बु. व 
खु. 

द. ०१.१०.२०१४ ते ३१.०३.२०१५ १०,३९,८९५/- िनरंक १०,३९,८९५/- 

एकूण    १०,३९,८९५/- 
 रकाना बं. ५ मधील उपरो  देयक एकूण ०६ म ह याचे देयक वर ल त या म ये सादर केले असुन ते अदायी करणे बाक  आहे.  
सदर ल देयके ९.५% जाःत दराची िन वदा अस यामुळे देय र कम पये १०,३९,८९५/- (अ र  पये दहा ल  एकोनचाळ स हजार आठशे 
पं या नव फ ) अदायी कर यासाठ  मंजरु िन वदा कमंतीनुसार लागणा-या खचास ःथायी सिमतीची ूशास कय व आथ क मा यते क रता 
ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.  तसेच स या टंचाई कालावधी म ये देखभाल द ःतीची कामे याच मजंरु िन वदा धारकाकडूु न क न 
घे यात येत अस यामुळे पुढ ल कालावधी क रता याच िनयु  ठेकेदारामाफत व याच मंजरु दरावर काम क न घे यास मुदतवाढ देणेसाठ चा 
ूःताव ःथायी सिमती समोर ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करणे कर ता ूःताव ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर.  
सभापती    आयु ाचे ूःतावा मा यता दे यात येते , हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.     
ठराव बं.१६१      ठराव 
  नावाशमनपा योजने अतंगत ेऽीय कायालय झोन बं. ६ तरोडा बु. व खु.  भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण  देखभाल 
दे ः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 १५,७५,३७०/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान केलेली आहे.  यास मनपा कायालयीन आदेश बं. 
पापुवजिन/२११२३/१३ दनांक २८.११.२०१३ अ वये कायारंभ आदेश ड . एम. पाट ल नांदेड यांना दनांक ०१ डसबर २०१३ पासुन कामाचे आदेश 
माच २०१५ पयत िनगमीत कर यात आले आहे. 
ेऽीय कायालय झोन बं. देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण एकूण देयक 

१ २ ३ ४ ५ 

झोन बं. ६ तरोडा बु. व 
खु. 

द. ०१.१०.२०१४ ते ३१.०३.२०१५ १०,३९,८९५/- िनरंक १०,३९,८९५/- 

एकूण    १०,३९,८९५/- 
 रकाना बं. ५ मधील उपरो  देयक एकूण ०६ म ह याचे देयक वर ल त या म ये सादर केले असुन ते अदायी करणे बाक  आहे.  
सदर ल देयके ९.५% जाःत दराची िन वदा अस यामुळे देय र कम पये १०,३९,८९५/- (अ र  पये दहा ल  एकोनचाळ स हजार आठशे 
पं या नव फ ) अदायी कर यासाठ  मंजरु िन वदा कमंतीनुसार लागणा-या खचास ःथायी सिमतीची ूशास कय व आथ क ह ःथायी सिमतीची 
सभा सवानुमते देते तसेच स या टंचाई कालावधी म ये देखभाल द ःतीची कामे ु याच मंजरु िन वदा धारकाकडून क न घे यात येत 
अस यामुळे पुढ ल कालावधी क रता याच िनयु  ठेकेदारामाफत व याच मंजरु दरावर काम क न घे यास मुदतवाढ ह ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.१४ 

 नावाशमनपा योजने अतंगत ेऽीय कायालय झोन बं. ५ िसडको  भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण  देखभाल दे ः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 ३६,६५,७९५/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान केलेली आहे.  यास मनपा कायालयीन आदेश बं. 
पापुवजिन/२११२२/१३ दनांक २८.११.२०१३ अ वये कायारंभ आदेश ड . एम. पाट ल नांदेड यांना दनांक ०१ डसबर २०१३ पासुन कामाचे आदेश 
माच २०१५ पयत िनगमीत कर यात आले आहे. 
ेऽीय कायालय झोन बं. देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण एकूण देयक 

१ २ ३ ४ ५ 

झोन बं. ५ िसडको द. ०१.०८.२०१४ ते ३१.०३.२०१५ २१,१९,२००/- २०,०५,६८०/- ४१,२४,८८०/- 
एकूण    ४१,२४,८८०/- 
 रकाना बं. ५ मधील उपरो  देयक एकूण ०८ म ह याचे देयक वर ल त या म ये सादर केले असुन ते अदायी करणे बाक  आहे.  
सदर ल देयके ९.५% जाःत दराची िन वदा अस यामुळे देय र कम पये ४४,७८,६३१/- (अ र  पये चौरेचाळ स ल  अठया र हजार सहाशे 
ऐकतीस फ ) अदायी कर यासाठ  मंजरु िन वदा कमंतीनुसार लागणा-या खचास ःथायी सिमतीची ूशास कय व आथ क मा यते क रता 
ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.  तसेच स या टंचाई कालावधी म ये देखभाल द ःतीची कामे याच मंजरु िन वदा धारकाकडून क न ु  



(९) 
 

घे यात येत अस यामुळे पुढ ल कालावधी क रता याच िनयु  ठेकेदारामाफत व याच मंजरु दरावर काम क न घे यास मुदतवाढ देणेसाठ चा 
ूःताव ःथायी सिमती समोर ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करणे कर ता ूःताव ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर.  
संजय मोरे  झोन ब.५ िसडको भागातील  पाणी पुरवठा व मलिनःसारण  देखभाल दे ःती क रता ङ.एम पाट ल यांना  काम  

दे यात आले होते परंतु यांनी िसडको हडको भागातील पाणी परुवठा व मलिनःसारणाचे कोणतीच कामे केलेली 
नाह  बोगस देयके सादर केली  असा झोन ब.५ िसडको भागातील  (९)  नगरसेवकांचा आ ेप असून यानंी 
ङ,एम पाट ल यांनी  केले या कामाची चौकशी क न देयकाची अदाई करावी अशा ूकारचा ठराव सवसाधारण 
सभेत ठेवलेला आहे यामूळे  ड .एम. पाट ल यांना यापुढे काम दे यात येव ूनये सदर या ूःतावास मा यता 
दे यात येवू नये.याूःतावास मा यता दे यात येत असेल तर यास माझा वरोध न द व यात यावा.  

सभापती  ौी संजय मोरे यांचा वर ध न दवून आयु ांचे ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव  याच सभेत कायम  
कर यात येतो.     

ठराव बं.१६२      ठराव 
नावाशमनपा योजने अतंगत ेऽीय कायालय झोन बं. ५ िसडको  भागा अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण  देखभाल दे ः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 ३६,६५,७९५/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान केलेली आहे.  यास मनपा कायालयीन आदेश बं. 
पापुवजिन/२११२२/१३ दनांक २८.११.२०१३ अ वये कायारंभ आदेश ड . एम. पाट ल नांदेड यांना दनांक ०१ डसबर २०१३ पासुन कामाचे आदेश 
माच २०१५ पयत िनगमीत कर यात आले आहे. 
ेऽीय कायालय झोन बं. देयक कालावधी पाणी पुरवठा मलिनःसारण एकूण देयक 
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झोन बं. ५ िसडको द. ०१.०८.२०१४ ते ३१.०३.२०१५ २१,१९,२००/- २०,०५,६८०/- ४१,२४,८८०/- 
एकूण    ४१,२४,८८०/- 
 रकाना बं. ५ मधील उपरो  देयक एकूण ०८ म ह याचे देयक वर ल त या म ये सादर केले असुन ते अदायी करणे बाक  आहे.  
सदर ल देयके ९.५% जाःत दराची िन वदा अस यामुळे देय र कम पये ४४,७८,६३१/- (अ र  पये चौरेचाळ स ल  अठया र हजार सहाशे 
ऐकतीस फ ) अदायी कर यासाठ  मंजरु िन वदा कमंतीनुसार लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क बहमताने मा यताु  देते तसेच स या 
टंचाई कालावधी म ये देखभाल द ःतीची कामे याच मंजरु िन वदा धारकाकडून क न ु घे यात येत अस यामुळे पुढ ल कालावधी क रता याच 
िनयु  ठेकेदारामाफत व याच मंजरु दरावर काम क न घे यास मुदतवाढ ह ःथायी सिमतीची सभा बहमताने मा यताु  देते व ौी संजय मोरे 
यांचा वरोध न द व यात येतो हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.१५ 

 न वन पंप हाऊस येथील २५० एमबी मोटारची बो रंग व ःटाटर भाब झा यामुळे पं  प बंद पडला येथुन होत असलेला पाणी पुरवठयात 
य यय येत आहे ू य  उप अिभयंता यांनी ःथळ पाहणी केली असता २५० एचपी मोटार चे २ बो रंग व ःटाटर द ःती व येथील ु ४ 
पं पासाठ  वारंवार लागणार  Stand By HRC fuses ई. कामे करणे आवँयक असून सदर कामासाठ  अदंाजीत खच पये २,००,१६२/- अपे ीत आहे 
सदर ल काम दलीप इले श कल वकस नांदेड यां याकडून क न घे यात आले यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता देणे क रता सदरचा 
ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता देवून हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.१६३      ठराव 

न वन पंप हाऊस येथील २५० एमबी मोटारची बो रंग व ःटाटर भाब झा यामुळे पं  प बंद पडला येथुन होत असलेला पाणी पुरवठयात 
य यय येत आहे ू य  उप अिभयंता यांनी ःथळ पाहणी केली असता २५० एचपी मोटार चे २ बो रंग व ःटाटर द ःती व येथील ु ४ 
पं पासाठ  वारंवार लागणार  Stand By HRC fuses ई. कामे करणे आवँयक असून सदर कामासाठ  अदंाजीत खच पये २,००,१६२/- अपे ◌ीत ्
आहे सदर ल काम दलीप इले श कल वकस नांदेड यां याकडून क न घे यात आले यास मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ 
नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते , व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
कशोर यादव  िचखलवाड  कॉनर जवळ सावजिनक शौचालयाचे बांधकाम ूःता वत कर यात आलेले आहे परतु या ठकाणी िशख 

धम याचा ह लाबोल कायबमाची िमरवणूक िनघत अस यामूळे तेथे सावजिनक शौचालयाचे बांधकाम करणे यो य 
होणार नाह  ते र द कर यात यावे दसु-याजागेची  िनवड कर यात यावी अशी आमची सचुना आहे.  

अ.हबीब बागवान मा या ूभागात बएसयुपी योजने अतंगत ना याचे बांधकाम कर यात आलेले असून या ना या जागोजागी 
चोकअप झा या असून या दोर पा याचा िनचरा होत नस यामूळे नागर कां या घरात पाणी जात आहे याची 
ू य  पाहणी ौी अधंारे साहेबांनी  ौी र ाकर वाघमारे उपआयु  यांनी  केलेली आहे पंरतु अ ाप ना या ूवा हत 
कर याचे काम झालेले नाह . कंऽाटदार काम कर यास तयार नाह .नालीचे काम कती दवसात होईल याचा खुलास 
कर यात यावा. 

 



 

(१०) 
का.अिभयंता बएसयुपी स या तीन दवसापासून या भागातील रः याची कामे सु  कर यात आलेली आहे.   

वशेष बाब हणुन आय या वेळ  घे यात आलेला ूःताव 

सभापती  िसडको हडको भागात सव धम यासाठ  एकच ःमशानभूमी असून मुःलीम कॄःथानकर ता क पाऊड वॉल 
बांध याचा ूःताव असून पुढ ल सभेत का. अिभयंता सा.बा. व. यांनी क पाऊड वॉलचे बाधकामाचे अदंाजपऽक 
मा यतेसाठ  सादर करावे.  

तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत शहराला पाणी पुरवठा कर यात येणा-या पाणी 
शु द करणा क रता तुरट  पुरवठयाचा ूःताव दनांक ३०.०७.२०१५ रोजी या ःथायी सिमती या सभेसमोर 
मा यतेक रता आला होता.  शहराला पाणी पुरवठा करणा-या जलसाठयातील यावेळची कमतरता तसेच शहराला 
यावेळ  चार दवसाआड होणारा पाणी पुरवठा व शहरा या कांह  भागातील र हवाशां या गढळ पा या वषयी या ु
तबार  पाहता तुरट ची आवँयकता होती.  याअनुषंगाने ःथायी सिमतीने दनाकं ३०.०७.२०१५ या सभे म ये 
ठराव बं. ८० नुसार मा यता दली.  परंतु पा ा असोिसएटस हे तुरट  पुरवठाधारक या उ पादकाची तुरट  
महापािलकेस पुरवठा करणारा आहेत, या उ पादका या कंपनीची एका पथका माफत ःथळ पाहणी क न तुरट या 
दजाबाबत खातरजमा करणे आवँयक वाटते यासाठ  ःथळ पाहणी पथका म ये ौी वनय पाट ल, ौी वनय 
गुरम, ौीमती हसीना बेगम साबेर चाऊस, ौी स. शेर अली महेबुब अली व उपअिभयंता पाणी पुरवठा, यांची एक 
सिमती ःथापन क न सदर ल सिमतीने एका म ह या या आत ःथळ पाहणीचा दौरा क न या बाबतचा अहवाल 
ःथायी सिमतीस सादर कर यासाठ  व सदर ल दौ-यावर होणारा खचास ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. १६४      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत शहराला पाणी पुरवठा कर यात येणा-या पाणी शु द करणा क रता तुरट  पुरवठयाचा 
ूःताव दनांक ३०.०७.२०१५ रोजी या ःथायी सिमती या सभेसमोर मा यतेक रता आला होता.  शहराला पाणी पुरवठा करणा-या जलसाठयातील 
यावेळची कमतरता तसेच शहराला यावेळ  चार दवसाआड होणारा पाणी पुरवठा व शहरा या कांह  भागातील र हवाशां या गढळ पा या ु
वषयी या तबार  पाहता तुरट ची आवँयकता होती.  याअनुषगंाने ःथायी सिमतीने दनांक ३०.०७.२०१५ या सभे म ये ठराव बं. ८० नुसार 
मा यता दली. 

परंतु पा ा असोिसएटस हे तुरट  पुरवठाधारक या उ पादकाची तुरट  महापािलकेस पुरवठा करणारा आहेत, या उ पादका या 
कंपनीची एका पथका माफत ःथळ पाहणी क न तुरट या दजाबाबत खातरजमा करणे आवँयक वाटते यासाठ  ःथळ पाहणी पथका म ये ौी 
वनय पाट ल, ौी वनय गुरम, ौीमती हसीना बेगम साबेर चाऊस, ौी स. शेर अली महेबुब अली व उपअिभयंता पाणी पुरवठा, ौी ू.मा. यवले. 
उपआयु  ू. यांची एक सिमती ःथापन क न सदर ल सिमतीने एका म ह या या आत ःथळ पाहणीचा दौरा क न या बाबतचा अहवाल 
ःथायी सिमतीस सादर कर यासाठ  व सदर ल दौ-यावर होणारा खचास ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 

स. सदःयांचा ूःताव 

 नांदेड शहरातील ःव छते क रता सालसन २००९ म ये िनयु  केले या बेरोजगारांची तीज नागर क सेवा सहकार  संःथा यांचेशी 
ःव छते बाबत केले या करारना यातील तरतुद नुसार संबंधीत एज सीला आथ क दंड आकारणीपुव  नोट स देऊन खुलासा मागवुन संबधंीतांचा 
खुलासा वचारात घेऊन िनयमानुसार दंडाची आकारणी करणे आवँयक होते.  परंतु तसे झालेले नाह  तसेच सबंंधीतांने ःव छते बाबतचे 
अित र  वाहने पुरवून केले या कामाचे देयक अदा केले नस याचे या एज सीने यांचे वनंती अजात नमुद केले आहे यामुळे या ूकरणी 
दंडाची र कम व अित र  काम के या बाबतचे देयक व दंड माफ सह बेरोजगारांची तील नागर क सेवा सहकार  संःथेस अदा करणेची 
ूशास कय व आथ क मा यता ह  ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते समंत करते. 
सुचक:-  अ. हबीब अ. रह म बागवान                            अनुमोदक :-  हसीना बेगम साबेर चाऊस 

सभापती   ौी अ. हबीब बागवान यांचा ूःतावास मानयता दे यात येते 

ठराव बं. १६५      ठराव 

नांदेड शहरातील ःव छते क रता सालसन २००९ म ये िनयु  केले या बेरोजगारांची तीज नागर क सेवा सहकार  संःथा यांचेशी 
ःव छते बाबत केले या करारना यातील तरतुद नुसार संबंधीत एज सीला आथ क दंड आकारणीपुव  नोट स देऊन खुलासा मागवुन संबंधीतांचा 
खुलासा वचारात घेऊन िनयमानुसार दंडाची आकारणी करणे आवँयक होते.  परंतु तसे झालेले नाह  तसेच सबंंधीतांने ःव छते बाबतचे 
अित र  वाहने पुरवून केले या कामाचे देयक अदा केले नस याचे या एज सीने यांचे वनंती अजात नमुद केले आहे यामुळे या ूकरणी 
दंडाची र कम व अित र  काम के या बाबतचे देयक व दंड माफ सह बेरोजगारांची तील नागर क सेवा सहकार  संःथेस अदा करणेची 
ूशास कय व आथ क मा यता ह  ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते समंत करते. 
सभापती   आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे आजची सभा संप याचे जाह र कर यात येते. 
          ःवा र त/-                                                                            ःवा र त/ 
              नगरसिचव,                             सभापती, 
          नांवाशमनपा, नांदेड.                  ः थायी सिमती,  नावाशमनपा नांदेड 


