
    जा.ब./नसका/ःथायी/CR-  १५/२०१७. 

     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-    १०.०२.२०१७ 

 
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 १४.०२.२०१७ रोजी दपार  ु १२.०० 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 
 द. ३०.११.२०१६, व द. १६.१२.२०१६ रोजी मागील झाले या ःथायी सिमती या सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत. 
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 

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/- 



 
(२) 

 
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. 
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 ःती 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. 
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 हलीु . 
 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 यास काय र ूशास कु य 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. 
 
 
 
 
 
 



 

(३) 
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 
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. 
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 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 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 दराची 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. 
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. 
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. 

 
 
 
 
 

 



 

(४) 
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. 
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  कायकार  ु 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. 
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  
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 मनपा ःथायी सिमती समोर मा यतेसतव सादर.  सदर ल खच 
सालसन २०१६-१७ या मनपा अदंाजपऽकातील संबंधीत लेखािशषकातुन कर  यात यावा. 
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 होते पावसाळया या काळात रःते 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 साठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती 
समोर िनणयाःतव सादर. 
वषय बं.१२ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड पं पंग मशीनर  देखभाल द ःती क रता ु 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 व पं पंग द ःती या लेखा िशषा◌ातुन खच कर यास काय र ूु ु शास कय व आथ क मा यता देणे क रता मुंबई ूांितक 
मनपा अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड   ूकरण-५ कलम २ नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
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  
 



 
 

(५) 
 

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 जागँीग 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. 
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 
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 
 

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

 


