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     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    िदनांकः-  १४.०६.२०१६ 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

ःथायी सिमती या सभेची सूचना 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड चे ूकरण -२ मधील िनयम ब. ३ (अ) अ वये मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूिच ड चे ूकरण दोन मधील िनयम ब ३ (अ) (ब) अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा िदनांक १६.०६.२०१६ रोजी सकाळ  ११.३० वाजता नांवाशमनपा ःथायी सिमती सभागहृ येथे 
भर व यात येत आहे तर  या सभेस उप ःथत राहावे ह  वनंती.  

 
                ःवा र त/-                                                       ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
ूित, 
ौी/ौीमती  
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 

वषय बं.०१ 
 िदनांक ०२.०४.२०१६ रोजी मागील झाले या ःथायी सिमती या सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत 
वषय बं.०२ 

 नागर  घनकचरा ( यवःथापन व हाताळणी) िनयम २००० नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त दैनंिदन िनमाण होणा-
या घनकचरा मौजे तु पा येथील ड पींग माऊ डवर टाक यात येत आहे.  सदर िठकाणी साठवले या कच-यामधुन िनघणा-या िमथेन सार या 
वलनशील वायुंमुळे वारंवार आग लागुन सव कचरा पेटन आग भडकत अस याने अ नीशमन दला या यंऽणे दारे वेळोवेळ  वॉटर कुलींग ू
क न िनयं ऽत कर यात येत आहे. 
 दररोज येणारा कच-यास आग लागून परत आग वाढ नये यासाठ  या कचू -यातील लॉःट क व वलनशील पदाथ वेगळे के यास 
उवर त कचरा साठवणे श य हावे हणुन खालील ूमाणे उपाययोजना करणे आवँयक आहे. 
 दररोज जमा होणा-या कच-यावर दगधीनाशक ु BIO CULTURE औषध पंपा दारे फवारणी करणे, Tractor attached loader दारे 
पलॉटमाफवर कचरा पसरवुन Tractor hoe दारे मोठे छोटे लॉःट क व इतर Non Biodegradable पदाथ वेगळा करणे, उवर त कचरा Window 

प दतीने पसरवुन दररोज रो तयार करणे, पंधरा िदवसानंतर Compost झालेला सदर कचरा एकऽ करणे, इ याद  सव कामासाठ  अदंा जत 
मनुंयबळ व यंऽसामुमी खालील ूमाणे तातड ने लावणे अ यंत आवँयक आहे. 
  तपशील      अदंाजीत िकमंत 
१) २० कामगार (िकमान वेतन ूमाणे)    २,३०,०००/- 
२) Tractor attached hoader & hoe      ७५,०००/- 
३) दगधीनाशक ु Bio Culture औषधी फवारणी   १,००,०००/- 
४) इतर िकरकोळ खच        १०,०००/- 
       एकूण ४,१५,०००/- ूित महा 
 क रता उ  सव ूिकयेस आवँयक मनुंयबळ व यंऽसामुमीसाठ  लागणारा एकूण ूितमहा खच . ४,१५,०००/- ूमाणे एक 
वषा या कालावधी क रता पये ४९,८०,०००/- या तरतुद स लागणारा र कम १४ या व  आयोगातील ूा  िनधीतुन खच कर यास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमा या प रिश  ५ मधील ूकरण ५ मधील २(२) नुसार आथ क तरतुद ंची मंजरु  क रता ूःताव ःथायी सिमती 
समोर सादर. 
वषय बं.०३ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त जुना म ढा भागात रंजीतिसंघ माकट व बंद मंगल कायालय ु PPP त वावर वकसीत 
कर यात येत आहे.  सदर कामाची िनवीदा मे. जयकेदारनाथ ब डकॉन ूा.िल. यांची मनपा ःथायी सिमती सभा ठराव बं. ९३ िदनांक 
१६.०८.२०१२ रोजी मंजरु झालेली असुन कामाचा करारनामा हा िदनांक ३०.११.२०१२ रोजी मंजरु झाला आहे. 
 



 
 

(२) 
 वकासकाने दकान गाळयाचे पनुवसन व बंद मंगल कायालय यासाठ  एकूण ु ु २९४४ चौ.मी. ेऽफळाचे बांधकाम मनपास 
हःतां र◌ीत करावयाचे होते.  मनपाके या नगररचना वभागाने िदले या िदनांक ०७.०१.२०१६ या परवानगीनुसार वकासक यांनी १००६.४२ 
चौ.मी. वाढ व एक मजला बांधकाम मनपाके या झोन कायालयासाठ  ( ेऽीय कायालय बं. सी) केलेले आहे सदर वाढ व बांधकाम केले या 
कामाची िकमंत . १.९०,९६,८२०/- होते असे या कामाचे ूक प स लागार Fortress यांनी अहवाल सादर केला आहे.  सदरचे काम तातड ने 
पुण करणे गरजेचे अस यामुळे आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये १,९०,९६,८२०/- चे अदंाजपऽक सादर 
केलेले आहे. 
 सदरचे काम ूगतीत असले या कामा म ये अंदाजपऽक दरावर मे. जयकेदारनाथ ब डकॉन पार् .िल. या कंऽाटदाराकडून क न 
घे यात आले यास व कामावर झालेला खच . १,९०,९६,८२०/- यास काय र ूशासक य व आथ क मंजरु साठ  ूःताव महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी सिमती समोर सादर करावा. 
 तसेच सदर कामाचा करानामा . ५.९१ कोट  ूिमनीयम र कमेस मंजरु झालेले असुन वकासकाने दरवष  २५% र कम पये 
१,४७,७५,०००/- इतक  महापािलकेस जमा करावयाची आहे.  सदर जमा करावया या र कमेतुन वाढ व केले या कामाची र कम . 
१,९०,९६,८२०/- इतक  समायोजीत करणेस मानयता देणेसाठ  मा. ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
वषय बं.०४ 

 ःथािनक संसथा कर ूाधाली ( . ५० कोट  पे ा जाःत यवसाय असले या वयवसायीक वगळनु ) िदनांक ०१.०८.२०१५ पासुन 
शासनाने बंद केली असुन यवसायीकांना ःथािनक संःथा कर भरणे सुलभ हावे या क रता ःथािनक संःथा कर अभय योजना शासनाने 
घोषीत केली होती.  या अभय योजनेत अनेक यवसायीकांनी ःथािनक संःथा कराचा भरणा क न िनधारणा क रता वा षक ववरणपऽ दाखल 
केली आहेत.  यानुसार िनधारणाचे काम चालु असुन सदर िनधारण िदनांक ३१.०३.२०१७ पयत पणु करणे बंधनकारक आहे. 
 परंतु सदर कामाचे सॉ टवेअर (फाउ टनहेड इनफोसो युशन ूा.िल. वाशी न व मुबंई) िदनांक ०१.०४.२०१६ पासुन बंद होते.  यामळेु 
सदर सॉ टवेअरचे यवःथापक ौी िशर ष ब िे व ौी संजय घाडगे यांना ॅमण वसनी व न सपंक साधुन सॉ टवेअर चालु कर या बाबत 
सुचना दे यात आ या असता, यांनी सदर सॉ टवेअर वा षक देखभालीचा खच दे यात आलेला नाह  असे सांगुन तुत सॉ टवेअर ता पुरते 
चालु क न िदले आहे व सालसन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या चार वषा क रताचे ूितवष पये २,००,०००/- (अ र  पये दोन ल ) ूमाणे 
पये ८,००,०००/- लाखचे देयक दाखल केले आहे. 

 सदर सॉ टवेअर कंपनीस कायारंभ आदेश िद यानंतर एक वषा पयत कंपनीकडून वनामु य (Annual Technical Support) सेवा 
पुर व यात येईल असे अट  / शत  म ये नमुद आहे.  संबंधीतास आदेश बं. ःथासक/२९८९/१० िदनां २६.११.२०१९ अ वये कायारंभ आदेश 
दे यात आला आहे.  ःथािनक संःथा कर अभय योजनेत ूा  झाले या वा षक ववरण पऽा या िनधारणाचे काम एका वषा या आत हणजे 
िदनांक ३१.०३.२०१७ पयत पुण करणे बंधनकारक आहे सदर कामाची तातड  ल ात घेऊन संबधंीत फाउं टनहेड इ फोसो युशन ूा.िल वाशी, 
न व मुंबई यांना सालसन २०१५-१६ या एक वषाचा पये २,००,०००/- (अ र  पये दोन लाख केवळ) वा षक देखभाल खच दे यास 
मा यतेःतव सादर. 
वषय बं.०५ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त येणारे ूमुख रःते वेळोवेळ  द ःत करणे व डागडुजी करणे जेणे क न सदर ेऽामधीलु  
शहरातील रः यावर ल वाहतुक सुरळ त होवुन भ वंयात कोण याह  ूकारची हानी होणार नाह .  मनपा मालक या इमारतीची िकरकोळ 
द ःती क न घेणे तसेच दरवष  साजरे होणारे सणु , उ सव, जयंती, पु यितथी VIP दौरे, गणेश उ सव, दगादेवीु , रमजान ईद, दसरा, िदवाळ , 
होळ  ई. िनिम  दरवष  लागणार  कामे सालसन २०११-१२ पासुन ेऽ िनहाय कंऽाटदार नेमुण वाष क देखभाल द ःतीची कामे कर यात येत ु
आहेत. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ेऽ अ अतंगत वाष क देखभाल द ःती अतंगत लागणारा पये ु ५५,११,०००/- खचाची 
ूशासिकय आथ क मा यता ूदान झा यानुसार िन वदा सुचना बं. ३०९/२०१६ िदनांक ०६.०४.२०१६ अ वये दैिनक उदयाचा मराठवाडा / 
दैिनक िद य मराठ  या वतमान पऽात िन वदा ूिस द कर यात आली होती. 
 ेऽ अ अतंगत वाष क देखभाल द ःती अतंगत एकूण ु ४ िन वदा ूा  झा या असुन ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर 
िदनांक २३.०५.२०१६ रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
०१ ौी साई क सश शन नांदेड ४.१% कमी दराने 
०२ लोबल इंटरूायजेस नांदेड २.१% कमी दराने 
०३ ू वण क सश शन नांदेड ५% जाःत दराने 
०४ ौ दा इले श क स � ड इं जिनअर कंपनी ७% जाःत दराने 

 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ौी साई क सश शन नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक दरापे ा ४.१% कमी 
दराची आहे. 



 
 

 

(३) 
 

 क रता ेऽ अ अतंगत वाष क देखभाल द ःती ची कामे करणेसाठ  ौी साई क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दरापे ा ु ४.१% 
कमी दराची िन वदा मंजरु ःतव व लागणा-या खचास ूशासिकय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
वषय बं.०६ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त येणारे ूमुख रःते वेळोवेळ  द ःत करणे व डागडुजी करणे जेणे क न सदर ेऽामधील ु
शहरातील रः यावर ल वाहतुक सुरळ त होवुन भ वंयात कोण याह  ूकारची हानी होणार नाह .  मनपा मालक या इमारतीची िकरकोळ 
द ःतीु  क न घेणे तसेच दरवष  साजरे होणारे सण, उ सव, जयंती, पु यितथी VIP दौरे, गणेश उ सव, दगादेवीु , रमजान ईद, दसरा, िदवाळ , 
होळ  ई. िनिम  दरवष  लागणार  कामे सालसन २०११-१२ पासुन ेऽ िनहाय कंऽाटदार नेमुण वाष क देखभाल द ःतीची कामे कर यात येत ु
आहेत. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ेऽ ब अतंगत वाष क देखभाल द ःती अतंगत लागणारा पये ु ८०,६८,०००/- खचाची 
ूशासिकय आथ क मा यता ूदान झा यानुसार िन वदा सुचना बं. ३०९/२०१६ िदनांक ०६.०४.२०१६ अ वये दैिनक उदयाचा मराठवाडा / 
दैिनक िद य मराठ  या वतमान पऽात िन वदा ूिस द कर यात आली होती. 
 ेऽ अ अतंगत वाष क देखभाल द ःती अतंगत एकूण ु ४ िन वदा ूा  झा या असुन ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर 
िदनांक २३.०५.२०१६ रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
०१ ौ दा इले श क स � ड इं जिनअर कंपनी ०.२८% कमी दराने 
०२ ू वण क सश शन नांदेड २.५% जाःत दराने 
०३ ौी साई क सश शन नांदेड ८%  जाःत दराने 

 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ौ दा इले श स � ड इं जिनअर कंपनी नांदेड यांची असनु ती अदंाजपऽक 
दरापे ा ०.२८% कमी दराची आहे. 
 क रता ेऽ ब अतंगत वाष क देखभाल द ःती ची कामे करणेसाठ  ौ दा इले श क स ु � ड इं जिनअर कंपनी नांदेड यांची 
अंदाजपऽक दरापे ा ०.२८% कमी दराची िन वदा मंजरु ःतव व लागणा-या खचास ूशासिकय व आथ क मंजुर साठ चा ूःताव ःथायी सिमती 
समोर सादर. 
वषय बं.०७ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त येणारे ूमुख रःते वेळोवेळ  द ःत करणे व डागडुजी करणे जेणे क न सदर ेऽामु धील 
शहरातील रः यावर ल वाहतुक सुरळ त होवुन भ वंयात कोण याह  ूकारची हानी होणार नाह .  मनपा मालक या इमारतीची िकरकोळ 
द ःती क न घेणे तसेच दरवष  साजरे होणारे सणु , उ सव, जयंती, पु यितथी VIP दौरे, गणेश उ सव, दगादेवीु , रमजान ईद, दसरा, िदवाळ , 
होळ  ई. िनिम  दरवष  लागणार  कामे सालसन २०११-१२ पासुन ेऽ िनहाय कंऽाटदार नेमुण वाष क देखभाल द ःतीची कामे कर यात येत ु
आहेत. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ेऽ ड अतंगत वाष क देखभाल द ःती अतंगत लागणारा पये ु ६२,५६,०००/- खचाची 
ूशासिकय आथ क मा यता ूदान झा यानुसार िन वदा सुचना बं. ३०९/२०१६ िदनांक ०६.०४.२०१६ अ वये दैिनक उदयाचा मराठवाडा / 
दैिनक िद य मराठ  या वतमान पऽात िन वदा ूिस द कर यात आली होती. 
 ेऽ अ अतंगत वाष क देखभाल द ःती अतंगत एकूण ु ४ िन वदा ूा  झा या असुन ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर 
िदनांक २३.०५.२०१६ रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
०१ कामार कर क सश शन नांदेड ५% कमी दराने 
०२ ू वण क सश शन नांदेड ३.२८% कमी दराने 
०३ ौी साई क सश शन नांदेड ५%  जाःत दराने 
०४ ौ दा इले श कल � ड इं जिनअर कंपनी नांदेड ७%  जाःत दराने 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर क सश शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक दरापे ा ५% कमी 
दराची आहे. 
 क रता ेऽ ड अतंगत वाष क देखभाल द ःती ची कामे करणेसाठ  कामार कर क सश शन नादेंड यांची अदंाजपऽक दरापे ा ु ५% 
कमी दराची िन वदा मंजरु ःतव व लागणा-या खचास ूशासिकय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
 
 
 



(४) 
वषय बं.०८ 

 महारा  िदनाचा ५६ वा वधापन िदन समारंभ मु य शासक य वजारोहनाचा कायबम िदनांक ०१.०५.२०१६ रोजी पोलीस मु यालय 
कवायत मैदान गोवधन घाट रोड नांदेड येथे साजरा कर यात आला असुन सदर िठकाणी कायबमा क रता व अितमह वा या य  क रता 
आसन यवःथा जसे मंडप, वॉटर ूुफ, साईड ंग, मीन व रेड कापट, चटई, सोफासेट चेअर िटपॉय इ याद ची यवःथा ौी सहयोग सेवा जनुा 
म ढा नांदेड यांचे माफत क न सदर कामाचे पये ३,२३,०५४/- चे देयक दाखल केले आहे. 
 क रता वर ल ूमाणे पये ३,२३,०५४/- या खचास काय र ूशासक य व आथ क मा यता देणे क रता सदरचा ूःताव मनपा 
ःथायी सिमती समोर सादर. 
वषय बं.०९      अ पल 

ूित,                 िदनांक ०२.०४.२०१६ 

मा. सभापती साहेब, 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 

 ूकरण :- महारा  ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ५६(४) मधील तरतुद नुसार अ पल 

 

 मा. सभापती महोदयाचे यायालयात मी कायालयीन आदेश बं. मनपा/आःथा-१/१४६७८ िदनांक ०८.०२.२००७ चे आदेशा व द 
अ पल कर त आहे. 
 मा. महोदय उ  आदेशा व द अ पल कर यास मला वलंब झाला आहे माझे िश ण अगद च तोडके आहे मला काय ाची जान 
नाह .  मला कांह  कारण नसतांना िनलंबीत केले हणुन माझी मानिसक अवःथा बघडली होती.  यामुळे विहत मुदतीत मी आप या 
यायालयात अ पल दाखल क  शकलो नाह  यामुळे मला मा क न वलंब म पत क न माझे अ पल मा य करावे ह  वनंती. 

 मा. महोदय माझी िनयु  भुतपूव नांदेड नगरपािलका कायालयात िदनांक ०१.०४.१९८३ रोजी िशपायी या पदावर कर यात आली 
मला मनपा कायालयाने कायालयीन आदेश बं   मनपा/आःथा-६/३७४२/ िदनांक २१.०६.२००६ अ वये िनलंबीत क न मा यावर ापन, 
जोडपऽ १ ते ४ िदनांक ०४.१०.२००६ रोजी बजावले,  जोडपऽ एक म ये मा यावर (१) कामात िनंकाळजीपणा करणे (२) नेमुण िदले या 
कत यात कसुर करणे असे दोन दोषारोपठेव यात आले.  विहत मुदतीत िदनाकं ११.१०.२००६ रोजी मी मा यावर ठेव यात आलेले आरोप 
नाकबुल क न तसे कायालयास कळ वले.  सदर ःप ीकरणात मी असे नमुद केले आहे क , चौकशी अिधकार  समोर मी मा यावर ठेव यात 
आलेले दोषारोपाचे उ र देईन याचा ःप  अथ असा आहे क , मा यावर ठेव यात आलेले दोषारोप मी ःप पणे नाकरले होते. 
 मा. महोदय महारा  नागर  िशःत अ पल १९७१ मधील तरतुद नुसार अपचार  कमचार  यांनी यांचेवर लादलेले दोषारोप नाकरले 
असतील तर चौकशी अिधकार  यांची नेमणुक क न वभागीय चौकशी क न वभागीय चौकशी अतंी लादलेले दोष िस द झाले तर िश ा 
दे याची तरतुद आहे.  तथापी ूःतुत ूकरणात वभागीय चौकशी न करता माझा िनलंबन काळ मी कामावर ज ुतारखे पयत िनलंबन काळ 
गहृ त ध न माझी एक वाष क वेतनवाढ कायदेशीर कायम ःव पी बंद क न मा यावर घोर अ याय केला आहे.  माझे कधीह  न भ न 
िनघणारे आथ क नुकसान केले आहे. 
 मा. महोदय महारा  नागर  िशःत अ पल १९७९ मधील तरतुद नसुार ःथायी सिमतीचे पुव मा यतेने िशवाय कोण याह  कमचा-यांची 
वाष क वेतनवाढ कायम सव पी बंद करता येत नाह .  अशी िनयमात तरतुद असतांना देखील ःथायी सिमतीची मा यता न घेता 
बेकायदेशीर र या माझी एक वाष क वेतनवाढ कायम ःव पी बंद क न मा यावर कठोर अ याय केला आहे. 
 मा. महोदय माझा िनलंबन कालावधी कत य काळ क न बंद कर यात आलेली वाष क वेतनवाढ पुववत चालु करणे संबंधी मी 
अनेक वेळा मा. आयु  यांना वनंती अज केले तथापी एकह  अजाचा आजपावेतो वचार केला नाह . 

वनंती 
 मा. महोदयांना वनंती कर यात येते क  मला अ पल करणेस झालेला वलंब मापीत क न अ पल मा य करावे तसेच िनलंबन, 
बडतफ , सेवेतुन काढन टाकणे व या काळातील ूदाने ू १९८२ चे िनयम ८१ व ८२ चे तरतुद नुसार माझा िनलंबन कालावधी कत य काळ 
गहृ त ध न मला या काळातील वेतन यावे माझी एक वाष क वेतनवाढ कायम ःव पी बंद केलेली पुववत चालु करावी अशी वनंती आहे. 

अ पलाथ  

ःवा र त/- 

ूकाश जयराम भंडार  

िशपायी 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



(५) 

 

वषय बं.१०      ूःताव 

 मनपा ह त ूभाग बं. २८ म ये (१) भारत व ालय चौरःता ते आबेंडकर वाचनालय पयतज आरसीसी नाली व ःलॅब चे बांधकाम 
करणे (२) रजानगर भागात ौी सलाम भंगारवाला यांचे घर ते अ द लाह कापडवाला यांचे घरा पयत व ौी अमीन भंगारवाला ते अ दल वहाब ु ु
यांचे घरा पयत मलिनःसारण लाईन टाक यासाठ  लागणा-या खचास ूशासिकय व आथ क मा यता िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देते 

सुचक:- फा ख हसेन कासीम साबु                            अनुमोदक :- इशरत फातेमा अ दल शमीमु  

वषय बं.११      ूःताव 

 तरोडा झोन अ अतंगत JNNURM योजने अतंगत ूभाग बं. ७ म ये तरोडा खु पाणी पुरवठा पाईपलाईन टाक याचे काम पूण झालेले 
असुन कांह  भागा म ये (ओकंारनगर, वधमान कालनी, वृ दाौम प रसर) पाणी पुरवठा सुरळ त होत नस यामुळे मालेगांव रोड ते कंतेवार 
यांचे घरा पयत गचतीमधुन १५० एमएम यासाची पाणी पुरवठा पाईपलाईन टाक यासाठ  िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता 
देते. 
सुचक:- सौ. गंगासागर अ नेवार                                 अनुमोदक :- संजय गंगाधरराव मोरे 

वषय बं.१२      ूःताव 

 िसडको झोन ड  अतंगत JNNURM योजने अतंगत मलिनःसारण व पाणी पुरवठा पाईपलाईन टाक याचे काम चालू आहे.  वसरणी 
ूभाग बं. ३६ म ये कांह  भाग/अतंगत रःते वर ल योजनेतुन वस न राह ले आहेत यामुळे जो भाग/अतंगत रःते वंचीत राह नये हणुन ू
बचती मधनु भाग मलिनःससारण व पाणी पुरवठा पाईपलाईन टाक यासाठ  िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक:- संजय गंगाधरराव मोरे                                      अनुमोदक :- सौ. गंगासागर अ नेवार 
 
 

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

 


