
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
 शुबवार, दनांक 08.03.2019 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची अदंाजपऽ कय वशेष 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.  

 

ौी खान फा ख अली इलीयाज खान, सभापती 
          सवौी 
   अ. शमीम अ द ला साब ु    खान मसुद अहेमद खान उःमान खान  
   येवनकर मोह नी वजय    अ. लतीफ अ. मजीद    
   रावत भानुिसंह गयादनिसंह   क याणकर योती कशन   
   कोकाटे क णा भीमराव   वाघमारे दयानंद नामदेव   
   य नम राजेश लआमीनारायण   अ. रशीद अ. गणी    
   फा ख हसेन कासीम परानु    जाधव ौीिनवास नारायणराव  

 

सभापती   उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय उपआयु  ूशासन ौीमती िगता ठाकरे, ूभार  
मु  यलेखा प र क ौीमती शोभा मुंढे, मु यलेखािधकार  ौी संतोष कंदेवार, कायकार  अिभयंता ौी 
िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता ौी समुीव अधंारे, सव वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  यांचे 
ः वागत क न सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येते. 

मोह नी येवनकर  सवात ूथम मी जागतीक म हला दना िनमीत हा दक शभेु छा देते. आपली महानगरपािलका 
ःव छ सव णाअतंगत 120 बमांकाव न 60 या बमांकावर आलेले आहे याबददल मी आयु  
महोदयांचे अिभनंदन करते, यांना शभेु छा देते. जे कमचार  ःव छतेचे काम कर त आहे यांचेह  
मी अिभनंदन करते. मा या ूभागात बु द वहारा या प रसरात नाले सफाई कर यासाठ  वशेष 
पथक तयार करावे. पुढ ल मह यात 14 एूीलचा सण आहे. नागर कांना ऽास होणार नाह . 
मा.आयु  व सहा यक आयु  ःव छता यां या मागदशना खाली आम या ूभागाची सफाई 
चांग या रतीने होत आहे याबददल यांचे अिभनंदन कर यात यावा 

सभापती ःव छ सव णा अतंगत नांदेड महानगरपािलकेचा 60 या बमांकवर आ यामुळे मा. आयु  ौी 
लहराज माळु , ौीमती िगता ठाकरे ू. उपआयु , ौी गुलाम साद क सहा यक आयु  ःव छता 
यांचे अिभनंदन कर यात येते.  

ठराव बं. 132    ठराव 

 महारा ात ःव छता अिभयान अतंगत नांदेड महानगरपािलकेचा 7वा बमांक आ यामुळे महपािलकेचे आयु  ौी लहराज ु
माळ , ौीमती िगता ठाकरे ू. उपआयु  ःव छता, ौी गुलाम साद क सहा यक आयु  ःव छता यांचा अिभनदंन कर यास ह  
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते. 
अ दल लतीफु    ःथायी सिमती या सदःयांना लाईट दे याचा वषय यापुव या िमट ंगम ये चचा कर यात आली 

होती परंतू आता पयत लाईट काह  पुर व यात आले  नाह . 
मसुद अहेमद खान   लाईटचे लाव याचे काम यो य प दतीने होत नाह त. आ ह  सांगुनह  काम होत नाह  हे चुक आहे. 
ू. उप अिभयंता( वधुत)   तीनशे लाईट बस व यात आले आहेत. यापुव  ह  लाईट लाव यात आलेले आहेत. या ूभागाची 

याद  ह  पुढ ल ूमाणे आहे. 
मसुद अहेमद/अ. लतीफ   300 लाईट हे कोण या ूभागात लावले आहे याची मा हती दे यात यावी. 
फा ख बदवेल    लाईट दे यात येणार होते ते लाईट आतापयत दलेले नाह . 
अ दल रिशदु    ःथायी सिमती सदःयांना ए शा 10 लाईट दे याचे सांगीतले होते ते लाईट लावलेले आहेत काय ? 

यापुव  लाईट लाव यात आलेले आहेत याची माह ती आ हाला नको जाःतीचे लाईट लावले आहेत, 
याची मा हती दे यात यावी. 

फा ख बदवेल   या अिभयं याचे काम होत नस याने यां या कडून हे काम काढनू  घे यात यावे हे काम ौी ढवळे 
यांना दे यात यावे. 

सभापती  मागील िमट ंगम ये दोन दवसात ःथायी सिमती या सदःयांना 20 लाईट बस व याचे सागंीतले 
होते ते लाईट बस वले काय हे सदःय वचारणा कर त आहेत याची मा हती दयावी. अदयापयत हे 
लाईट बस व यात आले नाह . 

 
 
 
 



(2) 
ू. उप अिभयंता( वधुत)   य नम साहेबां या वाडात, मॅडम या वाडात लाईट बस व यात आले आहेत. रावत साहेब यां या 

ूभागात 7 लाईट लाव यात आलेले आहेत. 10 लाईट लाव यासाठ  एक पुण दवस जात आहे. 
इतर कोण याह  लाईनमनला काम करता येत नाह , चालू लाईन म ये लाईट लाव यात येत आहेत. 
यामुळे लाईट लाव यास उिशर होत आहे. 

राजेश य नम   10 लाईट सवाना दे यात यावे. आयु ांची मा यता घेणे बाक  राह ले आहे असे काह  सांगु नये. 
आता 14 एूील येत आहे यामुळे लाईट लावणे गरजेचे आहे. अ दल लतीफ ु : आम या ूभागात 
एकह  लाईट लाव यात आलेला नाह . ते क हा लावणार आहेत याची माह ती दयावी. 

मसुद अहेमद खान   एका दवसात 10 लाईट हे लावत आहेत तर 20 ूभागात हे क ती लाईट लावू शकतात. हे काम 
कर त नाह  असे दसुन येत आहे. 

अ दल रिशदु    कंऽाटदार यां याकडे लोक नाह त. यांनी का हणत आहेत यां याकडे दोन लोक आहेत हणुन 
यांनी काम क न घेतले पाह जे. कंऽाटदार काम कर यास स म नाह  तर काम सोडून दले पाह जे. 
लेबर वाढ करणे हे या कंऽाटदाराची जबाबदार  आहे ती महापािलकेची नाह . 

सभापती  दोन दवसात लाईट लावतो असे सांगीतले होते तर ह  यात सुधारणा झाली नाह  लाईट 
लाव या या तबार  हे सदःय कर त आहेत. आपण लाईट लाव या या कामात कसुर केला आहे. 
मीट ंग होवून 15 दवस होवून गेले आहे. ःश ट लाईट लाव या या तबार  आहेत.सभागहृात 
आ ासन द यानंतर याची अमंलबजावणी कर याची जबाबदार  आपली आहे. 

ौीिनवास जाधव   आपण आ हास 10 लाईट देणार असे सांिगतले होते. परंतू आतापयत आ हाला एकह  लाईट दला 
नाह , या संदभात आ ह  आपणास वचारणा कर त आहोत याऐवजी आपण आ हाला इतर 
मा हती सांगत आहात. आप या 300 चे वचाराना कर त नाह  आम या वाडात क ती लाईट दले 
याचा ू  कर त आहोत उप अिभयंता यानंी आ हाला यो य मा हती दयावी. 

उप आयु (ूशासन)  या ूभागात आतापयत लाईट लावले नाह  आ ण सदःयांची मागणी ल ात घेता वशेष क न 
ःथायी सिमती सदःयां या ूभागात या पुव  लावले या लाईट नतंरह  जाःतीचे कमान 10 लाईट 
लाव यासाठ  उप अिभयंता यांना आदेशीत कर यात येईल. 

सभापती  ये या काळात 14 एूीलला भारतर  डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांची जयंती आहे हा सण 
अस यामुळे शहरातील सव भागातील साफसफाईचे काम हाती घे यात यावे. या एर यात 
कायबमाचे आयोजन असते या एर यात चुना इ याद  टाकुन साफसफाई कर यात यावी. 
साफसफाईचे काम चांग या प दतीने कर यात येत आहे. याबददल ःव छता सहा यक आयु  
यांचे अिभनंदन. ौी कुलकण  यांनी यां या काय ेऽात सफाई कर त अस याबाबत यांचे 
अिभनंदन. 

फा ख बदवेल   खोजा कॉलनी येथील काम करावयाचे िश लक राह ले आहे. पाईप येणार होते आतापयत पाईप 
आलेले नाह त या ठकाणचे चबरवर क हर टाकले नाह . ते काम क हा चालू कर यात येणार आहे 
याची मा हती दे यात यावी. 

सभापती    वषय प ऽका चालू करावी. 
वषय बं.01 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 09 म ये पा पा गेःट हाऊस ते वसंतनगर चौक ते  

                 यशवंत कॉलेज रोड ौी कुलकण  यांचे घरापयत रः याचे डांबर करण करणे 

 संदभ :-  1) कायालयीन आदेश बं नावाशमनपा/साबां व/14173/2019 दनांक 01.01.2019 

                2) कायालयीन पऽ बं नावाशमनपा/साबां व/17313/2019 दनांक 27.02.2019 

         3) कंऽाटदाराचे पऽ दनांक 27.02.2019 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 09 म ये पा पा गेःट हाऊस ते वसतंनगरचौक ते यशवंत 
कॉलेज रोड ौी कुलकण  यांचे घरापयत रः याचे डांबर करण करणेसाठ  संदभ बं. 01 या आदेशा वये मा यता द यानुसार 
पये 58,75,200/- क रता ई-िन वदा सचुना बं. नावाशमनपा/साबां व/15919/2019 दनांक 31.01.2019 अ वये दैिनक 
लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक तहेलका टाई स या वृ पऽात दनांक 02.02.2019 अ वये ई-
टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर दनांक 16.02.2019 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 जी.जे. क सश शन नांदेड 4.99 %  जाःत दर 
02 लोबल इ टरूायजेस नांदेड 14.22 %  जाःत दर 



(3) 
 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा जी.जे. क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽ कय दरापे ा 4.99 %  जाःत दराची आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास संदभ बं 02 अ वये दर 
कमी करणेसाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबंधीतानंी संदभ बं. 03 अ वये लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य 
दरापे ा 4.99 %  जाःत दर जाःत दरा ऐवजी अदंाजपऽक य दराने कर याची समंती दली आहे. 
 क रता सदर कामासाठ  जी.जे. क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी अदंाजपऽ कय दराची 
िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर कामासाठ  लागणारा खच पये 58,75,200/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यतेःतवचा ूःताव 
मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु चा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 133     ठराव 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 09 म ये पा पा गेःट हाऊस ते वसंतनगर चौक ते  

                 यशवंत कॉलेज रोड ौी कुलकण  यांचे घरापयत रः याचे डांबर करण करणे 

 सदंभ :-  1) कायालयीन आदेश बं नावाशमनपा/साबां व/14173/2019 दनांक 01.01.2019 

                2) कायालयीन पऽ बं नावाशमनपा/साबां व/17313/2019 दनांक 27.02.2019 

         3) कंऽाटदाराचे पऽ दनांक 27.02.2019 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 09 म ये पा पा गेःट हाऊस ते वसतंनगरचौक ते यशवंत 
कॉलेज रोड ौी कुलकण  यांचे घरापयत रः याचे डांबर करण करणेसाठ  संदभ बं. 01 या आदेशा वये मा यता द यानुसार 
पये 58,75,200/- क रता ई-िन वदा सचुना बं. नावाशमनपा/साबां व/15919/2019 दनांक 31.01.2019 अ वये दैिनक 
लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक तहेलका टाई स या वृ पऽात दनांक 02.02.2019 अ वये ई-
टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर दनांक 16.02.2019 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 जी.जे. क सश शन नांदेड 4.99 %  जाःत दर 
02 लोबल इ टरूायजेस नांदेड 14.22 %  जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा जी.जे. क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽ कय दरापे ा 4.99 %  जाःत दराची आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास संदभ बं 02 अ वये दर 
कमी करणेसाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबंधीतानंी संदभ बं. 03 अ वये लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य 
दरापे ा 4.99 %  जाःत दर जाःत दरा ऐवजी अदंाजपऽक य दराने कर याची समंती दली आहे. 
 क रता सदर कामासाठ  जी.जे. क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी अदंाजपऽ कय दराची 
िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर कामासाठ  लागणारा खच पये 58,75,200/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.02 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील रः यावर ल व वध ठकाणचे ख डे बुज वणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील रः यावर ल व वध ठकाणचे ख डे बुज वणेसाठ  कायालयीन ई-दरपऽक 
सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/16845/2019 दनांक 16.02.2019 दैिनक वराक-ए-ताजा / दैिनक सोलापुर त ण भारत या 
वृ पऽात दनांक 17.02.2019 रोजी दसु-यांदा ई-दरपऽक मागवनु यास एकवेळ मुदतवाढ देवुन दरपऽक माग वले असता फ  
(01) दरपऽक ूा  झाले ूा  दरपऽक िन वदा सिमतीने मा यता द यानसुार दनांक 02.03.2019 रोजी उघडले असता 
अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांचे दर ूा  झाले.  अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेडयांनी भरलेले दर जाःतीचे वाटत 
अस याने संबधंीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/साबां व/17497/2019 दनाकं 
02.03.2019 अ वये जाःत वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबंधीतांनी लेखीपऽ देवुन यांनी भरले या दराऐवजी एकूण 
01 ते 06 बाबींसाठ  अदंाजपऽक य दराने कर याची समंती दली आहे. 
 क रता सदर कामासाठ  खालील ूमाणे अचबलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  
अतंी अदंाजपऽ कय दरानपे मंजरु ःतव तसेच िनयमानसुार GST 12% वेगळयाने देणेःतव व लागणा-या खचास अदंाजीत पये 
05.00 कोट  मया दत ूशास कय व आथ क मा यतेःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
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शहरातील मु यरःते द ःती कर याची यादु  

अ.ब. कामाचे ठकाण अ.ब. कामाचे ठकाण 

01 रे वे ःटेशन ते व जराबाद पोलीस चौक  ते गु दारा गेट नं. 
01 ते केळ  माकट ते बक  चौक (JNNURM रःता बं. 01 
ते 04) 

02 वकशॉप ते मुथा चौक 
 

03 मुथा चौक ते जनुा म ढा टॉवर ते बक  चौक ते देगलुर 
नाका 

04 मुथा चौक ते गोवधनघाट ॄज ते लातुर रोड 

 
05 गु दारा प रबमा-02 06 गु दारा प रसरातील सव रःते 
07 गांधी पुतळा ते महा वर चौक 08 हंगोली गेट RUB ते िचखलवाड  चौक 
09 व जराबाद रोड ते बंदाघाट 10 रोड नं. 24 यानमाता शाळा ते देगलुर रोड 
11 सावर कर ब ड ंग ते नावघाट 12 भगतिसंग रोड बाफना ते न वन पुल 
13 देगलुर रोड ते केळ  माकट (बेशर रोड) 14 लातुर रोड ते दध डेअर  ु (साईबाबा कमान रःता), 

नावघाट ॄज ते दध डेअरु  
15 िसडको हडको भागातील मु य डांबर  रःते द ःत ु

करणे 
16 वमानतळ सागंवी ते छऽपती चौक 

17 छऽपती चौक ते रेःट हाऊस 18 िशवाजीनगर ROB ते नसरतपुर 
19 िशवाजी पुतळा ते देगलु रोड 20 वकशाप ट पाईट ते नागाजनुा हॉटेल 
21 भा यनगर ट पा ट ते ह .आय.पी. रोड ते रे वे ःटेशन 22 ह .आय.पी. रोड 
23 हंगोली गेट ROB / RUB ते MGM कॉलेज 24 आनंदनगर चौक ते महादेव दाल मील 
25 D.Ed. कॉलेज रोड 26 गोकुळनगर चौक ते MSEB ऑ फस 
27 फुले माकट ते पावडेवाड  नाका 28 मालेगांव रोड – मनपा ह  
29 औ ोिगक वसाहत रःते 30 दप नगर पाट  ते ाने र नगर 
31 बाबानगर STD ते पा गेःट हाऊस 32 योती टॉक ज रोड 
33 िशवाजीनगर ROB ते िशवाजीनगर डॉ टर लाईन ते 

लालवाड  RUB 
34 महाराणा ूताप चौक ते बाफना ROB 

35 हंगोली गेट ःलप रोड & RUB द ण व उ र 36 रे वे ःटेशन ते देगलुर नाका 
37 देगलुर रोड ते चौफाळा 38 दबकपुल ते संगतसा हत गु दारा 
39 अ सीस बँक ते खडकपुरा RUB 40 लातुर रोड पोलीस चौक  ते र वनगर चौक 
41 आय.जी. ऑ फस ते लातुर रोडु 42 गांधी व ालय ते बड  दगाह 
43 चुना भ ट  रःता 44 सराफा रःता ते नगरे र मं दर 
45 दरबार मःजीद ते नावघाट 46 मुनवरा मःजीद ते अिमन क ची मु य रःता 
 
अ दल रिशदू   खुदबईनगर कमानीचा रःता, मुजाह द चौक ते बाय पास पयत या रः यावर ल खडडे बुज व यात 

यावे. तसेच बरकत कॉ पले स ते गंज चौकापयतचा रः याचा समावेश करावा. 
अ दल ु शमीम  रःता बमांक 9 या रः याचा काह  भागातील रः यावर ल खडडे, बुज व यात यावे. बरकत 

कॉ पले स ते टपु सुनलतान रोड बायपास रोड समा व  कर यात यावा 
भानुिसंह रावत   पा गेःट हाऊस ते बाबानगर डाबर करण करणे व बाबा नगर ते पा गेःट हाऊस पयतचा रःता 

करणे.पुव  नगरपािलकेत असे चालत होत परंतू आता हे कसे काय याचा खुलासा करावा. 
कायकार  अिभयतंा(सांबा व)  हे चुक ने झालेले आहे यात द ःती क न घे यात येईलु . 
भानुिसंह रावत   चुक ने झाले असेल तर द ःती क न यावी पण मुरमरा ग ली तेु  कालेजी टेकड  पयत या 

रः यावर ल खडडे बजवावे. 
नगरसिचव   ूशासनामाफत आय या वेळेसचा वषय आलेला आहे. सोनु इलेश सचा वषय आहे, तो घे यात 

यावा. ूःताव वाचुन दाख वला. 
अ. शमीम/मसुद अहेमद खानमा. सभापती यानंा अिधकार दे यात येतात. 
भानुिसंह रावत   तय बाजार चा वषय यापुव  महापािलका सभे ऐवजी ःथायी सिमती या समोर ठेव यात आला 

नाह . यांना मदुत वाढ कँया या आधारे दली आहे.आपले वक ल या ठकाणी उप ःथत राह ले 
नाह  काय हे सांगावे. आपली बाज ूचांगली मांडणे आवँयक आहे. ती का मांड यात आली नाह . 
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नगरसिचव   सदर ूकरणी यायालयाने िनणय दला अस याने यायालयाने 30 एूील पयत मुदत वाढ दली 

आहे यानुसार ते तय बाजार ची वसुली कर त आहेत. यानंतर न वन कंऽाटदाराची िनयु  
कर याचे आदेश दलेले आहेत. 

सभापती ौी अ. रशीद व अ. शमीम यांनी सुच व यानुसार मुजाहेद चौक ते बायपास रःता, बरकत 
कॉ पले स ते जनुा गंज व बरकत कॉ पले स ते टपु सुलतान रोड बायपास रःता या द ःतीसह ु
ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता 
येतो. 

ठराव बं. 134     ठराव 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील रः यावर ल व वध ठकाणचे ख डे बुज वणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील रः यावर ल व वध ठकाणचे ख डे बुज वणेसाठ  कायालयीन ई-दरपऽक 
सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/16845/2019 दनांक 16.02.2019 दैिनक वराक-ए-ताजा / दैिनक सोलापुर त ण भारत या 
वृ पऽात दनांक 17.02.2019 रोजी दसु-यांदा ई-दरपऽक मागवनु यास एकवेळ मुदतवाढ देवुन दरपऽक माग वले असता फ  
(01) दरपऽक ूा  झाले ूा  दरपऽक िन वदा सिमतीने मा यता द यानसुार दनांक 02.03.2019 रोजी उघडले असता 
अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांचे दर ूा  झाले.  अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेडयांनी भरलेले दर जाःतीचे वाटत 
अस याने संबधंीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/साबां व/17497/2019 दनाकं 
02.03.2019 अ वये जाःत वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबंधीतांनी लेखीपऽ देवुन यांनी भरले या दराऐवजी एकूण 
01 ते 06 बाबींसाठ  अदंाजपऽक य दराने कर याची समंती दली आहे. 
 क रता सदर कामासाठ  खालील ूमाणे अचबलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  
अतंी अदंाजपऽ कय दरानपे मंजरु ःतव तसेच िनयमानसुार GST 12% वेगळयाने देणेःतव व लागणा-या खचास अदंाजीत पये 
05.00 कोट  मया दत ूशास कय व आथ क मा यतेःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 

शहरातील मु यरःते द ःती कर याची यादु  

अ.ब. कामाचे ठकाण अ.ब. कामाचे ठकाण 

01 रे वे ःटेशन ते व जराबाद पोलीस चौक  ते गु दारा गेट नं. 
01 ते केळ  माकट ते बक  चौक (JNNURM रःता बं. 01 
ते 04) 

02 वकशॉप ते मुथा चौक 
 

03 मुथा चौक ते जनुा म ढा टॉवर ते बक  चौक ते देगलुर 
नाका 

04 मुथा चौक ते गोवधनघाट ॄज ते लातुर रोड 

 
05 गु दारा प रबमा-02 06 गु दारा प रसरातील सव रःते 
07 गांधी पुतळा ते महा वर चौक 08 हंगोली गेट RUB ते िचखलवाड  चौक 
09 व जराबाद रोड ते बंदाघाट 10 रोड नं. 24 यानमाता शाळा ते देगलुर रोड 
11 सावर कर ब ड ंग ते नावघाट 12 भगतिसंग रोड बाफना ते न वन पुल 
13 देगलुर रोड ते केळ  माकट (बेशर रोड) 14 लातुर रोड ते दध डेअर  ु (साईबाबा कमान रःता), 

नावघाट ॄज ते दध डेअरु  
15 िसडको हडको भागातील मु य डांबर  रःते द ःत ु

करणे 
16 वमानतळ सागंवी ते छऽपती चौक 

17 छऽपती चौक ते रेःट हाऊस 18 िशवाजीनगर ROB ते नसरतपुर 
19 िशवाजी पुतळा ते देगलु रोड 20 वकशाप ट पाईट ते नागाजनुा हॉटेल 
21 भा यनगर ट पा ट ते ह .आय.पी. रोड ते रे वे ःटेशन 22 ह .आय.पी. रोड 
23 हंगोली गेट ROB / RUB ते MGM कॉलेज 24 आनंदनगर चौक ते महादेव दाल मील 
25 D.Ed. कॉलेज रोड 26 गोकुळनगर चौक ते MSEB ऑ फस 
27 फुले माकट ते पावडेवाड  नाका 28 मालेगांव रोड – मनपा ह  
29 औ ोिगक वसाहत रःते 30 दप नगर पाट  ते ाने र नगर 
31 मुरमुरा ग ली ते कालेजी टेकड  32 योती टॉक ज रोड 
33 िशवाजीनगर ROB ते िशवाजीनगर डॉ टर लाईन ते 

लालवाड  RUB 
34 महाराणा ूताप चौक ते बाफना ROB 

35 हंगोली गेट ःलप रोड & RUB द ण व उ र 36 रे वे ःटेशन ते देगलुर नाका 
37 देगलुर रोड ते चौफाळा 38 दबकपुल ते संगतसा हत गु दारा 
39 अ सीस बँक ते खडकपुरा RUB 40 लातुर रोड पोलीस चौक  ते र वनगर चौक 
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41 आय.जी. ऑ फस ते लातुर रोडु 42 गांधी व ालय ते बड  दगाह 
43 चुना भ ट  रःता 44 सराफा रःता ते नगरे र मं दर 
45 दरबार मःजीद ते नावघाट 46 मुनवरा मःजीद ते अिमन क ची मु य रःता 
47 मुजाहेद चौक ते बायपास रःता 48 बरकत का पले स ते जनुा गंज रःता 
49 बरकत का पले स टपु सुलतान रोड ते बायपास रोड -- -- 

वशेष बाब हणुन आये या वेळ  घे यात आलेले 
वषय -      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वरोधीप  नेता िनवड  बाबत महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
तरतुद नुसार सौ. गु ूतकौर दलीपिसंघ सोड  यांची वरोधीप  नेता पद  िनवड केलेली असनु सदर ल पदा या िनवड  बाबत मा. 
उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे यािचका दाखल कर यात आली होती.  सदर ूकरणात मा. उ च यायालय खंड पठ 
औरंगाबाद यांनी मा. महापौर यांनी मनपा अिधिनयमातील तरतदु नुसार वरोधीप  नेता वर िनवड कर यात आलेले आदेश र  
केलेले आहे.  तर  या ूकरणात मा. महापौर यां या महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुद नुसार कत य पार पाडतांना  
सदर आदेश पार त केला होता.  यामुळे मा. महापौर यां या तफ कर यासाठ  मा. सव च यायालय येथे अ पल दाखल 
कर यासाठ  व सदर ल ूकरणासाठ  वशेष अिभव ाची िनयु /वक ल लाव यासाठ  लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क 
मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.    

सुचक :- अ. शमीम अ द लाु                अनुमोदक :- दयानंद वाघमारे 
सभापती    स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 135     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वरोधीप  नेता िनवड  बाबत महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
तरतुद नुसार सौ. गु ूतकौर दलीपिसंघ सोड  यांची वरोधीप  नेता पद  िनवड केलेली असनु सदर ल पदा या िनवड  बाबत मा. 
उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे यािचका दाखल कर यात आली होती.  सदर ूकरणात मा. उ च यायालय खंड पठ 
औरंगाबाद यांनी मा. महापौर यांनी मनपा अिधिनयमातील तरतदु नुसार वरोधीप  नेता वर िनवड कर यात आलेले आदेश र  
केलेले आहे.  तर  या ूकरणात मा. महापौर यां या महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुद नुसार कत य पार पाडतांना  
सदर आदेश पार त केला होता.  यामुळे मा. महापौर यां या तफ कर यासाठ  मा. सव च यायालय येथे अ पल दाखल 
कर यासाठ  व सदर ल ूकरणासाठ  वशेष अिभव ाची िनयु /वक ल लाव यासाठ  लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क 
मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.    
वषय -    ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 11 मधील िम लतनगर रोड (ESR) ते रःता बमांक 09 यांना 
जोडणा-या रः याचे काम कर यासाठ  लागणा-या खच पये 36,45,390/- हे मनपा खच सालसन 2018-19 या 
अदंाजपऽकातील न वन रःते / न वन ना या या लेखा िशषकाखालील कर यास ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- म. मसुद अहेमद खान             अनुमोदक :- अ. शमीम अ द ला साबु  

सभापती   स. सदःयांचा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 136     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 11 मधील िम लतनगर रोड (ESR) ते रःता बमांक 09 यांना 
जोडणा-या रः याचे काम कर यासाठ  लागणा-या खच पये 36,45,390/- हे मनपा खच सालसन 2018-19 या 
अदंाजपऽकातील न वन रःते / न वन ना या या लेखा िशषकाखालील कर यास ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सभापती   िनयमीत सभेचे कामकाज संप यामुळे अदंाजपऽ कय वशेष सभा घे यात येईल. 
 
 
                                  ःवा र त/-                                                                                                            ःवा र त/- 
          (स. अजीतपालिसंघ संधु)                                        (खान फा ख अली इलीयाज खान) 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
 


