
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
 दनांक 25.04.2018 दपारी ु 03.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे ूशा कय 
इमारतीतील प हल्या माळयावरील सिमती सभागहृात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा री 
क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते. 

 

ौी अ दल शमीम अ दल्ला साबु ु , सभापती  

          सवौी  
अ. स ार अ. गफुर   च हाण आनंद शकंरराव    
पवळे उमेश देवराव   खान म. मसुद अहेमद खान उःमान खान 
खान फा ख अली इलीयात खान स. शेर अली अ. महेबुब अली 
देशमुख सितश पुंडलीकराव  येवनकर मोहीनी वजय 

ितडके ूशांत व ठल  मुथा कांताबाई ूकाशचंद 

नवाब गुरिमतिसघं ब-यामिसंघ वैशाली िमलींद देशमुख 
 

सभापती   उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय उपआयु  तथा ूािधकृत अिधकारी ौी र ाकर वाघमारे, 
ौी संभाजी वाघमारे उपआयु  ूशासन, मु यलेखािधकारी ौी कंदेवाड,  मु  य लेखा प र क ौी 
आर. एस. कोलगणे, कायकारी अिभयंता ौी िगरीष कदम, कायकारी अिभयंता ौी सुमीव अधंारे, 
सव वभाग ूमखु, े ऽय अिधकारी यांचे ः वागत क न सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येते. 

वषय बं.1 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत JNNURM अतंगत या रःता बं. 24, रःता बं. 08 व  

                 भागतिसंग चौक ते लोहार गल्ली ते इतवारा रः याचे डांबरीकरण क न द ःती करणेु  

 संदभ :-  कायालयीन आदेश बं. मनपा/साबां व/12165/2017 दनांक 10.11.2017 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NNURM अतंगत या रःता बं. 24, रःता बं. 08 व भगतिसंग चौक ते 
लोहार गल्ली ते इतवारा रः यांचे डांबरीकरण क न द ःती करणेसाठ  पये ु 44,78,258/- क रता कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/साबां व/15823/2018 दनांक 22.01.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतरीय) / दैिनक उदयाचा मराठवाडा या 
वतमान पऽातनु दनांक 23.01.2018 चौ यांदा िन वदा ूिस द केल्या नुसार िन वदा सदरील कामवर (01) िन वदा ूा  झाली 
ूा  झाली िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 15.02.2018 रोजी उघड यात आली असता यांचा तुलना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 माझा क सश शन नांदेड 10.00% जाःत दर 
 तुलना मक त यानुसार माझ क सश शन नांदेड यांची िन वदा कमी दराची असुन जी अदंाजपऽक य दरापे ा 10.00% 
जाःत दराची असल्यामुळे संबंधीतास वाटाघाटीसाठ  पाचारण केले असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन ु
सदर काम अदंाजपऽक दरापे ा 9.80% जाःत दरानेच कर याची लेखी समतंी दली.  सालसन 2017-18 SSR या सुधारीत दरा 
ूमाणे व ःटार रेट वचारात घेता तुलना मक त यानुसार दर हे 31.74% जाः त येत आहेत.  यानुसार वाटाघाटी अतंी सदर 
कामासाठ  माझ क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 9.80% जाःत दराची िन वदा मंजरुीःतव जी क  17-18 या 
SSR सुधारील दरा ूमाणे व ःटार रेट अ वये 21.94% कमी येत आहे.  तसेच सदर कामासाठ  लागणारा खच पये 
44,78,258/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
मु य लेखािशष  : रःते द ःतीु /नाली द ःतीु  

एकूण तरतुद  : . 5,00,00,000/- 
पुव  झालेला खच  : . 3,95,15,965/- 
या कामावर होणारा खच : . 44,78,258/- 
िशल्लक पये  : . 28,07,573/- 
सभापती ूशासना िन वदा मंजरुीचा ूःताव सादर केला असुन यास मा यता दे यात येते तसेच सदरचे 

कामा या आवँय े नुसार काम वाढल्यास याची मा यता ःथायी सिमती समोर घे यास मा यता 
दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं.01      ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत JNNURM अतंगत या रःता बं. 24, रःता बं. 08 व  

                 भागतिसंग चौक ते लोहार गल्ली ते इतवारा रः याचे डांबरीकरण क न द ःती करणेु  

 संदभ :-  कायालयीन आदेश बं. मनपा/साबां व/12165/2017 दनांक 10.11.2017 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NNURM अतंगत या रःता बं. 24, रःता बं. 08 व भगतिसंग चौक ते 
लोहार गल्ली ते इतवारा रः यांचे डांबरीकरण क न द ःती करणेसाठ  पये ु 44,78,258/- क रता कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/साबां व/15823/2018 दनांक 22.01.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतरीय) / दैिनक उदयाचा मराठवाडा या  



(2) 

 

वतमान पऽातनु दनांक 23.01.2018 चौ यांदा िन वदा ूिस द केल्या नुसार िन वदा सदरील कामवर (01) िन वदा ूा  झाली 
ूा  झाली िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 15.02.2018 रोजी उघड यात आली असता यांचा तुलना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 माझा क सश शन नांदेड 10.00% जाःत दर 
 तुलना मक त यानुसार माझ क सश शन नांदेड यांची िन वदा कमी दराची असुन जी अदंाजपऽक य दरापे ा 10.00% 
जाःत दराची असल्यामुळे संबंधीतास वाटाघाटीसाठ  पाचारण केले असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपु ऽ देवुन 
सदर काम अदंाजपऽक दरापे ा 9.80% जाःत दरानेच कर याची लेखी समतंी दली.  सालसन 2017-18 SSR या सुधारीत दरा 
ूमाणे व ःटार रेट वचारात घेता तुलना मक त यानुसार दर हे 31.74% जाः त येत आहेत.  यानुसार वाटाघाटी अतंी सदर 
कामासाठ  माझ क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 9.80% जाःत दराची िन वदा मंजरुीःतव जी क  17-18 या 
SSR सुधारील दरा ूमाणे व ःटार रेट अ वये 21.94% कमी येत आहे.  तसेच सदर कामासाठ  लागणारा खच पये 
44,78,258/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते.  तसेच सदर रः या या 
आवँय े नुसार जाःती काम झाल्यास याची मा यता ःथायी सिमती समोर घे यास ह मनपा ःथायी  सिमतीची सभा सवानुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
मु य लेखािशष  : रःते द ःतीु /नाली दु ःती 
एकूण तरतुद  : . 5,00,00,000/- 
पुव  झालेला खच  : . 3,95,15,965/- 
या कामावर होणारा खच : . 44,78,258/- 
िशल्लक पये  : . 28,07,573/- 
वषय बं.2 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽीय कायालय बं.अ अतंगत सालसन 2016-17 या वषात गणेश उ सव, 
दगा उ सवु , दगा महो सवु , जयतंी, पु यितथी, ईद, दसरा दवाळी ई. सणािनिम  मु य व अतंगत रःते द ःती क रता देखभाल ु
द ःतीचे पये ु 55.11 ल  चे कामास िन वदा ू बया हाती घे यात येवुन कंऽाटदार मे. साई क सश शन नांदेड यांना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/6047/2016 दनांक 06.08.2016 अ वये कायारंभ आदेश दे यात आले आहे. 

 
 

 ेऽीय कायालय बं. अ मधील तरोडा खु. व बु. भागात JNNURM अतंगत बहतांश मु  यु  व अतंगत रः यावर 
मलिनःसारण वाहीनीचे काम हाती घे यात आल्यामळे सदर रःते ना द ःत झाले होतेु .  याच काळात मोठया ूमाणात पाऊस 
पडल्यामुळे रः यावर खुप िचखल झाला होता.  यामुळे नाग रकां या सुलभ वाहतुक या ीकोणातुन रःते द ःती करणे ु
आवँयक होते. 
 स टबर म ह यातील गणपती उ सव व दगा महो सवा या काळात झालेल्या अितवृ ीु मुळे प रसरातील नाग रक, स. 
सदःय यां या मागणीनुसार तसेच वेळोवेळी ूा  कायालयीन आदेशा वये वेळोवेळी रःते द ःतीचे काम हाती घेणे आवँयक होतेु .  
तसेच नदीघाटावर तयार कर यात आलेला घाट नदीला आलेल्या पुरा या पा यामुळे वाहन गेल्याने पुन  घाट तयार करणेु  
आवँयक होते यामुळे कामाची तातडी ल ात घेता वरील सव अित आवँयक कामे वेळोवेळी हाती घे यात आले. 
 खालील तपशीला ूमाणे वर नमदु केलेल्या कामा या प रमाणात तसेच र कमेत वाढ झाली आहे. 
अ.ब. बाब अंदाजपऽकानुसार 

बाबीचे प रमाण 

ू य ात 
वापर यात बाबीचे 

प रमाण 

अंदाजपऽकानुसार 
मंजरु र कम 

वाढीव र कम 

01 Providing and laying Granular Sub 
Base (GSB-1) etc. completed 

100 1770.58 198195 3509201 

02 Supplying 40 mm & spreading etc. 
complete 

250 297.56 265710 316258 

03 Supplying tractor for conveying 
material in nwcmc etc. complete 

60 333 144000 799200 

04 Supplying 6 mm trap granite/ 
quartzite etc. complete 

550 3090.68 524892 2949590 

 सदर कामाची मंजरु कमंत पये 55.11 ल  असुन ू य ात वरील तपशीलाूमाण कामा या कमंतीत पये 
2411559/- ने वाढ झाली असुन कामाची तातडी व गरज ल ात घेता सदरचे काम देखभाल द ःतीलसाठ  िनयु  कंऽाु टदार मे. 
साई क सश शन नांदेड यां याकडून क न घे यात आले आहे. 
 क रता या कामाचे सधुारीत अदंाजपऽक पये 7922362/- या रक मेस सुधारीत ूशास कय व आथ क मा यता 
ूदान क न वाढीव र कम पये 2411559/- अदा कर यास मा यता दे यासाठ  ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर 
मा यतेसाठ  सादर. 
 
 



(3) 
सभापती ूशासनाने सादर केलेल्या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो 
ठराव बं.02      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽीय कायालय बं.अ अतंगत सालसन 2016-17 या वषात गणेश उ सव, 
दगा उ सवु , दगा महो सवु , जयतंी, पु यितथी, ईद, दसरा दवाळी ई. सणािनिम  मु य व अतंगत रःते द ःती क रता देखभाल ु
द ःतीचे पये ु 55.11 ल  चे कामास िन वदा ू बया हाती घे यात येवुन कंऽाटदार मे. साई क सश शन नांदेड यांना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/6047/2016 दनांक 06.08.2016 अ वये कायारंभ आदेश दे यात आले आहे. 
 ेऽीय कायालय बं. अ मधील तरोडा खु. व बु. भागात JNNURM अतंगत बहतांश मु  यु  व अतंगत रः यावर 
मलिनःसारण वाहीनीचे काम हाती घे यात आल्यामळे सदर रःते ना द ःत झाले होतेु .  याच काळात मोठया ूमाणात पाऊस 
पडल्यामुळे रः यावर खुप िचखल झाला होता.  यामुळे नाग रकां या सुलभ वाहतुक या ीकोणातुन रःते द ःती करणे ु
आवँयक होते. 
 स टबर म ह यातील गणपती उ सव व दगा महो सवा या काळात झालेल्या अितवृ ीमुळे प रसरातील नाग रकु , स. 
सदःय यां या मागणीनुसार तसेच वेळोवेळी ूा  कायालयीन आदेशा वये वेळोवेळी रःते द ःतीचे काम हाती घेणे आवँयक होतेु .  
तसेच नदीघाटावर तयार कर यात आलेला घाट नदीला आलेल्या पुरा या पा यामुळे वाहन गेल्याने पुन  घाट तयार करणे ु
आवँयक होते यामुळे कामाची तातडी ल ात घेता वरील सव अित आवँयक कामे वेळोवेळी हाती घे यात आले. 
 खालील तपशीला ूमाणे वर नमदु केलेल्या कामा या प रमाणात तसेच र कमेत वाढ झाली आहे. 
अ.ब. बाब अंदाजपऽकानुसार 

बाबीचे प रमाण 

ू य ात 
वापर यात बाबीचे 

प रमाण 

अंदाजपऽकानुसार 
मंजरु र कम 

वाढीव र कम 

01 Providing and laying Granular Sub 
Base (GSB-1) etc. completed 

100 1770.58 198195 3509201 

02 Supplying 40 mm & spreading etc. 
complete 

250 297.56 265710 316258 

03 Supplying tractor for conveying 
material in nwcmc etc. complete 

60 333 144000 799200 

04 Supplying 6 mm trap granite/ 
quartzite etc. complete 

550 3090.68 524892 2949590 

 सदर कामाची मंजरु कमंत पये 55.11 ल  असुन ू य ात वरील तपशीलाूमाण कामा या कमंतीत पये 
2411559/- ने वाढ झाली असुन कामाची तातडी व गरज ल ात घेता सदरचे काम देखभाल द ःतीलसाठ  िनयु  कंऽाु टदार मे. 
साई क सश शन नांदेड यां याकडून क न घे यात आले आहे. 
 क रता या कामाचे सुधारीत अदंाजपऽक पये 7922362/- या रक मेस सुधारीत ूशास कय व आथ क मा यता देते.  
तसेच वाढीव र कम पये 2411559/- अदा कर यास  ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.3 

 मनपा ह ीतील NRAP या सांडपाणी उपसा किाम ये न वन 300 HP पंप सेट बस व यासाठ  गोदावरील नदीचे ूदषण ु
होऊ नये यासाठ  NRAP (रा ीय नदी कृती आराखडा) या योजनेतुन, महारा  जवन ूािधकरण या वभागा माफत जनुा पुल 
देगलुर नाका येथे सांड पाणी उपसा कि बांध यात आले असुन, या पंप गहृात 150 HP चे दोन पंप सेट व 300 HP चे तीन पपं 
असून, फ  300 HP चा एक पंपसंच चालु आहे.  उवरीत पंप संच बंद आहेत व ते चालु हो या या ःथतीम ये नाहीत.  यामुळे 
या ठकाणी 300HP चा एक पंप सेट न वन खरेदी कर यासाठ  िन वदा सुचना बमांक 17721/18 दनांक 28.02.2018 अ वये 
ितस-यांदा िन वदा माग व यात आली असता दोन िन वदा धारक पाऽ ठरले.  िलफाफा बमांक 02 दराचा तुलना मक त ा 
ऽसदःय सिमतीसमोर उघड यात आला असता खालील ूमाणे दर आलेले आहेत. 
अ.ब. िन वदा धारक अंदाजपऽक ट केवारी िन वदेतील दर 
01 माना इले शीकल अ ड इं जिनअ रंग सव सेस 7512000/- - 1.99% 7362511.20 
02 लआमी इं जिनअ रंग 7512000/- - 0.99% 7437631.20 
 न वन पंप सेट बस व याक रता संबंधीत एज सीस दनांक 03.04.2018 रोजी दर कमी करणे क रता बोला वले असता 
-0.16% दर कमी क न असे -2.15% कमी दराने काम कर याची लेखी समंती दली आहे.  NRAP माना इले शीकल अ ड 
इं जिनअ रंग स वसेस यांची अदंाजपऽ कय दरापे  -2.15% कमी दराची ( पये 1,62,000/- ने कमी क न पये 73,50,000/-) 
(अ री पये ऽयाह र ल  प नास हजार फ ) िन वदा मंजरु करणे व ूशास कय व आथ क मा यता देणे क रता महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 (क) व (ड) नुसार ूःताव ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 
सभापती ूशासना सादर केलेल्या िन वदा मंजरुी या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
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ठराव बं.03      ठराव 

 मनपा ह ीतील NRAP या सांडपाणी उपसा किाम ये न वन 300 HP पंप सेट बस व यासाठ  गोदावरील नदीचे ूदषण ु
होऊ नये यासाठ  NRAP (रा ीय नदी कृती आराखडा) या योजनेतुन, महारा  जवन ूािधकरण या वभागा माफत जनुा पुल 
देगलुर नाका येथे सांड पाणी उपसा कि बांध यात आले असुन, या पंप गहृात 150 HP चे दोन पंप सेट व 300 HP चे तीन पपं 
असून, फ  300 HP चा एक पंपसंच चालु आहे.  उवरीत पंप संच बंद आहेत व ते चालु हो या या ःथतीम ये नाहीत.  यामुळे 
या ठकाणी 300HP चा एक पंप सेट न वन खरेदी कर यासाठ  िन वदा सुचना बमांक 17721/18 दनांक 28.02.2018 अ वये 
ितस-यांदा िन वदा माग व यात आली असता दोन िन वदा धारक पाऽ ठरले.  िलफाफा बमांक 02 दराचा तुलना मक त ा 
ऽसदःय सिमतीसमोर उघड यात आला असता खालील ूमाणे दर आलेले आहेत. 
अ.ब. िन वदा धारक अंदाजपऽक ट केवारी िन वदेतील दर 
01 माना इले शीकल अ ड इं जिनअ रंग सव सेस 7512000/- - 1.99% 7362511.20 
02 लआमी इं जिनअ रंग 7512000/- - 0.99% 7437631.20 
 न वन पंप सेट बस व याक रता संबंधीत एज सीस दनांक 03.04.2018 रोजी दर कमी करणे क रता बोला वले असता 
-0.16% दर कमी क न असे -2.15% कमी दराने काम कर याची लेखी समंती दली आहे.  NRAP माना इले शीकल अ ड 
इं जिनअ रंग स वसेस यांची अदंाजपऽ कय दरापे  -2.15% कमी दराची ( पये 1,62,000/- ने कमी क न पये 73,50,000/-) 
(अ री पये ऽयाह र ल  प नास हजार फ ) िन वदा मंजरु करणे व ूशास कय व आथ क मा यता देते.  तसेच महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 (क) व (ड) नुसार ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व 
हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.4 

 ःथािनक सःथा कर ूणाली दनांक 01.08.2015 पासुन शासनाने बंद केली असून 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 संः ा कराचा भरणा क न िनधारणा क रता वा षक ववरणपऽ दाखल केली आहेत. यानुसार 
िनधारणाचे काम चालु असुन सदर िनधारण दनांक 31.03.2018 पयत पूण करणे बंधनकारक आहे. 
 परंतु सदर कामाचे सॉ टवेअर (फाउ टेनहेड इनफोसोल्युशन ूा.िल. वाशी न व मुंबई) दनांक 25.02.2018 पासुन बंद 
होते.  यामुळे सदर सॉ टवेअरचे यवःथापक ौी िशरीष बांिे व ौी लोकेश िगद यांना ॅमण वनी व न संपक साधुन सॉ टवेअर 
चालु कर याबाबत सुचना दे यात आल्या असता,  यांनी सदर सॉ टवेअर या वा षक देखभालीचा खच दे यात आलेला नाही असे 
सांगुन तुत सॉ टवेअर ता पुरते चालु क न दले आहे व सालसन 2014-15 व 2016-17 या दोन वषा क रताचे ूितवष पये 
2,06,113/- (अ री पये दोन ल  सहा हजार एकशे तेरा) या ूमाणे पये 4,12,226/-) ल ाचे देयक दाखल केले आहे. 
 सदर सॉ टवेअर कंपनीस कायारंभ आदेश दल्यानंतर एक वषापयत कंपनीकडून वनाशलु्क (ANNUAL TECHNIAL 

SUPPORT) सेवा पुर व यात येईल असे अटी / शत  म ये नमुद आहे.  सबंधीतास आदेश बं. ःथासक/2989/2010 दनांक 
26.11.2010 अ वये कायारंभ आदेश दे यात आला आहे.   ःथािनक संःथा कर अभय योजनेत ूा  झालेल्या वा षक ववरण 
पऽा या िनधारणाचे काम एका वषा या आत हणजे दनांक 31.03.2018 पयत पुण करणे बंधनकारक आहे.  सदर कामाची 
तातडी ल ात घेऊन संबधंीत फाउ टेनहेड इ फोसोल्युशन ूा.िल. वाशी न व मुंबई यांना सालसन 2016-17 या एक वषा या पये 
2,06,113/- (अ री पये दोन ल  सहा हजार एकशे तेरा केवळ) वा षक देखभाल खच दे यास मा यतेःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेल्या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं.04      ठराव 

 ःथािनक सःथा कर ूणाली दनांक 01.08.2015 पासुन शासनाने बंद केली असून 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 संः ा कराचा भरणा क न िनधारणा क रता वा षक ववरणपऽ दाखल केली आहेत.  यानुसार 
िनधारणाचे काम चालु असुन सदर िनधारण दनांक 31.03.2018 पयत पूण करणे बंधनकारक आहे. 
 परंतु सदर कामाचे सॉ टवेअर (फाउ टेनहेड इनफोसोल्युशन ूा.िल. वाशी न व मुंबई) दनांक 25.02.2018 पासुन बंद 
होते.  यामुळे सदर सॉ टवेअरचे यवःथापक ौी िशरीष बांिे व ौी लोकेश िगद यांना ॅमण वनी व न संपक साधुन सॉ टवेअर 
चालु कर याबाबत सुचना दे यात आल्या असता,  यांनी सदर सॉ टवेअर या वा षक देखभालीचा खच दे यात आलेला नाही असे 
सांगुन तुत सॉ टवेअर ता पुरते चालु क न दले आहे व सालसन 2014-15 व 2016-17 या दोन वषा क रताचे ूितवष पये 
2,06,113/- (अ री पये दोन ल  सहा हजार एकशे तेरा) या ूमाणे पये 4,12,226/-) ल ाचे देयक दाखल केले आहे. 
 सदर सॉ टवेअर कंपनीस कायारंभ आदेश दल्यानंतर एक वषापयत कंपनीकडून वनाशलु्क (ANNUAL TECHNIAL 

SUPPORT) सेवा पुर व यात येईल असे अटी / शत  म ये नमुद आहे.  सबंधीतास आदेश बं. ःथासक/2989/2010 दनांक 
26.11.2010 अ वये कायारंभ आदेश दे यात आला आहे.   ःथािनक संःथा कर अभय योजनेत ूा  झालेल्या वा षक ववरण 
पऽा या िनधारणाचे काम एका वषा या आत हणजे दनांक 31.03.2018 पयत पुण करणे बंधनकारक आहे.  सदर कामाची 
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 तातडी ल ात घेऊन संबंधीत फाउ टेनहेड इ फोसोल्युशन ूा.िल. वाशी न व मुंबई यांना सालसन 2016-17 या एक वषा या 
पये 2,06,113/- (अ री पये दोन ल  सहा हजार एकशे तेरा केवळ) वा षक देखभाल खच दे यास ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.5 

 वषय :-  नांदेड मनपाचे म यवत  बसःथानका समोरील उ डाणपुला खालील (द ण बाज)ु वाहनतळ म ा बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे म यवत  बसःथानाका समोरील उ डाणपुला खालील (द ण बाज)ु येथील 
वाहनतळ म ा सन 2018-19 या वषासाठ  ताबा तारखेपासुन एक वषासाठ  ई-िललावाने देणे बाबत दनांक 31.03.2018 रोजी  
ई-िललाव सचुना काढन दनांक ू 12.04.2018 रोजी ई-िललाव ठेव यात आला असता खालील ूमाणे ई-िललाव बोली बोल यात 
आलेली आहे. 

अ.ब. िललाव धारकांचे नांव िललाव र कम 

01 ौी मोह मद खालेद मो. इःमाईल 6,47,500/- 
02 ौी शेख इरशाद शेख खलील 6,37,500/- 
03 ौी मोह मद युनसू मोह मद इःमाईल 6,42,500/- 

 तरी सदरील ौी मोह मद खालेद मो. इःमाईल यांची पये 6,47,500/- ह सवाज जाःतीची ई-िललाव बोली बोललेली 
असल्याने सदरील वाहनतळाचा म ा िनयम व अटीनुसार मा यतेःतव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती सभे 
समोर मा यतेःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेल्या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं.05      ठराव 

 वषय :-  नांदेड मनपाचे म यवत  बसःथानका समोरील उ डाणपुला खालील (द ण बाज)ु वाहनतळ म ा बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे म यवत  बसःथानाका समोरील उ डाणपुला खालील (द ण बाज)ु येथील 
वाहनतळ म ा सन 2018-19 या वषासाठ  ताबा तारखेपासुन एक वषासाठ  ई-िललावाने देणे बाबत दनांक 31.03.2018 रोजी  
ई-िललाव सचुना काढन दनांक ू 12.04.2018 रोजी ई-िललाव ठेव यात आला असता खालील ूमाणे ई-िललाव बोली बोल यात 
आलेली आहे. 

अ.ब. िललाव धारकांचे नांव िललाव र कम 

01 ौी मोह मद खालेद मो. इःमाईल 6,47,500/- 
02 ौी शेख इरशाद शेख खलील 6,37,500/- 
03 ौी मोह मद युनसू मोह मद इःमाईल 6,42,500/- 

 तरी सदरील ौी मोह मद खालेद मो. इःमाईल यांची पये 6,47,500/- ह सवाज जाःतीची ई-िललाव बोली बोललेली 
असल्याने िनयम व अटीनुसार सदरील वाहनतळाचा म ा दे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता  देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.6 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ-C मधील मु य रः यावरील चौकांचे डांबरीकरण करणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ-C मधील मु य रः यावरील चौकांचे डांबरीकरण करणेसाठ  पये 
30,31,465/- चे कामास िन वदा ू बया हाती घे यात येवनु कंऽाटदार अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती 
अदंाजपऽक दरापे ा 7.86% जाःत दराने कायारंभ आदेश जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/17853/2018 दनांक 03.03.2018 
अ वये आदेश दे यात आले आहे. 
 ेऽ-C मधील खराब झालेल्या चौकांचे डांबरीकरण क न यावर Thermoplastics चे झेॄा Crossingचे पांढरे प टे मारणे व  

Boundry Line मा न चौकांचे सुशोभीकरणाचे काम करणेसाठ  वाढलेल्या कामास व वाढीव कामास मा. उपआयु  ( वकास) यांची 
मा यता ूा  झाल्या ूमाणे वाढलेल्या कामाचे सधुारीत अदंाजपऽक सालसन DSR 2017-18 नुसार तयार क न किन  अिभयंता 
व उप अिभयंता यां या अहवालानुसार पये 15,67,950/- ने वाढ होत आहे. 
 क रता सदर कामाचे मंजरु कमंत पये 30,31,465/- + 15,64,950/-  =  45,99,415/- साठ  सुधारीत ूशास कय व 
आथ क मा यता ूदान क न वाढीव काम पुव याच कंऽाटदारा माफत अदंाजपऽक दरावर क न घेणे या मा यतेःतवचा ूःताव 
मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   ूशासना या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.06      ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ-C मधील मु य रः यावरील चौकांचे डांबरीकरण करणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ-C मधील मु य रः यावरील चौकांचे डांबरीकरण करणेसाठ  पये 
30,31,465/- चे कामास िन वदा ू बया हाती घे यात येवुन कंऽाटदार अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची असनु ती 
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 अदंाजपऽक दरापे ा 7.86% जाःत दराने कायारंभ आदेश जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/17853/2018 दनांक 03.03.2018 
अ वये आदेश दे यात आले आहे. 
 ेऽ-C मधील खराब झालेल्या चौकांचे डांबरीकरण क न यावर Thermoplastics चे झेॄा Crossingचे पांढरे प टे मारणे व  

Boundry Line मा न चौकांचे सुशोभीकरणाचे काम करणेसाठ  वाढलेल्या कामास व वाढीव कामास मा. उपआयु  ( वकास) यांची 
मा यता ूा  झाल्या ूमाणे वाढलेल्या कामाचे सधुारीत अदंाजपऽक सालसन DSR 2017-18 नुसार तयार क न किन  अिभयंता 
व उप अिभयंता यां या अहवालानुसार पये 15,67,950/- ने वाढ होत आहे. 
 क रता सदर कामाचे मंजरु कमंत पये 30,31,465/- + 15,64,950/-  =  45,99,415/- साठ  सुधारीत ूशास कय व 
आथ क मा यता ूदान क न वाढीव काम पुव याच कंऽाटदारा माफत अदंाजपऽक दरावर क न घे यास ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता  देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.7 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ- A व D मधील मु य रः यावरील चौकांचे डांबरीकरण करणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ A व D मधील मु य रः यावरील चौकांचे डांबरीकरण करणेसाठ  पये 
20,56,664/- चे कामास िन वदा ू बया हाती घे यात येवनु कंऽाटदार अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती 
अदंाजपऽक दरापे ा 8.27% जाःत दराने कायारंभ आदेश जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/17319/2018 दनांक 21.02.2018 अ वये 
आदेश दे यात आले आहे. 
 ेऽ A व D मधील खराब झालेल्या चौकांचे डांबरीकरण कर याचे काम करतांना ेऽीय कायालय बं.अ म ये (1) 
चैत यनगर चौक (2) सांगवी चौक (3) तरोडा नाका चौक (4) उऽपती चौक या चौकांचे काम पूण क न घे यात आले आहे.  
ेऽीय कायालय बं. ड मधील (1) रवीनगर चौक (2) होळकर चौक (3) भगतिसंघ चौक (4) आय.जी. ऑ फस चौक (5) 

साईबाबा कमाल चौक वरील काम करत असतांना होळकर चौक भागात JNNURM अतंगत झालेला डांबरीरः यावर Expansion 

Joinls या ठकाणी पुणपणे भ◌ेगा◌ापडल्यामुळे रःता या ठकाणी ् 2 इंच ते खालीवर झाला होता यामुळे या ठकाणी ट ू
हीलर वहाणे पुणपणे घस न पडत होते वाहणे पडत असल्यामळेु या ठकाणी दररोज ACCIDENT होत होते यामुळे सदरील 
रःता वहातुक साठ  धोकादायक णाला होता यामुळे सदरील रःता दो ही बाजनेु करणे आवँयक होते यामुळे सदरील रः याचे 
काम पूण क न घे यात आलेले आहे.  सदरील काम करणेसाठ  मा. आयु  यांचे आदेशा ूमाणे वाढलेल्या कामाचे सुधारीत 
अदंाजपऽक सालसन DSR 2017-18 नुसार तयार क न किन  अिभयतंा व उप अिभयंता यां या अहवालानुसार पये 
15,55,245/- ने वाढ होत आहे. 
 क रता सदर कामाची मंजरु कमंत . 20,56,664/- + 15,55,245/- = 36,11,909/- साठ  सुधारीत ूशास कय व 
आथ क मा यता ूदान क न वाढीव काम पुव याच कंऽाटदारा माफत अदंाजपऽक दरावर क न घेणे या मा यतेःतव ूःताव 
ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   ूशासनाचा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.07      ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ- A व D मधील मु य रः यावरील चौकांचे डांबरीकरण करणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ A व D मधील मु य रः यावरील चौकांचे डांबरीकरण करणेसाठ  पये 
20,56,664/- चे कामास िन वदा ू बया हाती घे यात येवनु कंऽाटदार अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती 
अदंाजपऽक दरापे ा 8.27% जाःत दराने कायारंभ आदेश जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/17319/2018 दनांक 21.02.2018 अ वये 
आदेश दे यात आले आहे. 
 ेऽ A व D मधील खराब झालेल्या चौकांचे डांबरीकरण कर याचे काम करतांना ेऽीय कायालय बं.अ म ये (1) 
चैत यनगर चौक (2) सांगवी चौक (3) तरोडा नाका चौक (4) उऽपती चौक या चौकांचे काम पूण क न घे यात आले आहे.  
ेऽीय कायालय बं. ड मधील (1) रवीनगर चौक (2) होळकर चौक (3) भगतिसंघ चौक (4) आय.जी. ऑ फस चौक (5) 

साईबाबा कमाल चौक वरील काम करत असतांना होळकर चौक भागात JNNURM अतंगत झालेला डांबरीरः यावर Expansion 

Joinls या ठकाणी पुणपणे भ◌ेगा◌ापडल्यामुळे रःता या ठकाणी ् 2 इंच ते खालीवर झाला होता यामुळे या ठकाणी ट ू
हीलर वहाणे पुणपणे घस न पडत होते वाहणे पडत असल्यामळेु या ठकाणी दररोज ACCIDENT होत होते यामुळे सदरील 
रःता वहातुक साठ  धोकादायक णाला होता यामुळे सदरील रःता दो ही बाजनेु करणे आवँयक होते यामुळे सदरील रः याचे 
काम पूण क न घे यात आलेले आहे.  सदरील काम करणेसाठ  मा. आयु  यांचे आदेशा ूमाणे वाढलेल्या कामाचे सुधारीत 
अदंाजपऽक सालसन DSR 2017-18 नुसार तयार क न किन  अिभयतंा व उप अिभयंता यां या अहवालानुसार पये 
15,55,245/- ने वाढ होत आहे. 
 क रता सदर कामाची मंजरु कमंत . 20,56,664/- + 15,55,245/- = 36,11,909/- साठ  सुधारीत ूशास कय व 
आथ क मा यता ूदान क न वाढीव काम पुव याच कंऽाटदारा माफत अदंाजपऽक दरावर क न घे यास ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
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वषय बं.8 

 वषय :- लोकशाहीर अ णाभाऊ साठे नांगरी वःती सुधारयोजने अतंगत ह ीत ूभाग बं. 18 मधील पंचशीलनगर भाग  

                व उःमानशाही िमल शाळा यांना जोउणा-या रः यावरील नाल्यावर बॉ स कल हटचे काम क न रःता तयार  

                करणे 

 संदभ :- ूशास कय व आथ क मा यता जा.बं.2017/नपाू/का-1/टे-4/िसआर-30 दनांक 02.02.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 18 मधील पंचशीलनगर भाग व उःमानशाही िमल शाळा यांना 
जोडणा-या रः यावरील नाल्यावर बॉ स कल हटचे काम क न रःता करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क 
मा यता दल्यानुसार पये 75,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/16374//2018 दनांक 
02.02.2018 अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतरीय)/दैिनक सामना (रा यःतरीय)/दैिनक गोदातीर समाचार या वृ पऽात 
दनांक 03.02.2018 अ वये ई-टडरींग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द केल्यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झाल्या ूा  
िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 03.03.2018 रोजी उघड यात आल्या असता यानंा तलुना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे. 

 अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 एल. अ ड एस. क सश शन नांदेड  अंदाजपऽ कय दर 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 5.10% जाःत दर 
03 ू वण क सश शन नांदेड 7.70% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा एल अ ड एस. क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽ कय दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  एल. अ ड एस क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक य दराची िन वदा 
मंजरुीःतव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेल्या िन वदा मंजरुीचा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो.  
ठराव बं.08      ठराव 

 वषय :- लोकशाहीर अ णाभाऊ साठे नांगरी वःती सुधारयोजने अतंगत ह ीत ूभाग बं. 18 मधील पंचशीलनगर भाग  

                व उःमानशाही िमल शाळा यांना जोउणा-या रः यावरील नाल्यावर बॉ स कल हटचे काम क न रःता तयार  

                करणे 

 संदभ :- ूशास कय व आथ क मा यता जा.बं.2017/नपाू/का-1/टे-4/िसआर-30 दनांक 02.02.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 18 मधील पंचशीलनगर भाग व उःमानशाही िमल शाळा यांना 
जोडणा-या रः यावरील नाल्यावर बॉ स कल हटचे काम क न रःता करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क 
मा यता दल्यानुसार पये 75,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/16374//2018 दनांक 
02.02.2018 अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतरीय)/दैिनक सामना (रा यःतरीय)/दैिनक गोदातीर समाचार या वृ पऽात 
दनांक 03.02.2018 अ वये ई-टडरींग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द केल्यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झाल्या ूा  
िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 03.03.2018 रोजी उघड यात आल्या असता यानंा तलुना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे. 

 अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 एल. अ ड एस. क सश शन नांदेड  अंदाजपऽ कय दर 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 5.10% जाःत दर 
03 ू वण क सश शन नांदेड 7.70% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा एल अ ड एस. क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽ कय दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  एल. अ ड एस क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक य दराची िन वदा ह 
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.9 

 वषय :- लोकशाहीर अ णाभाऊ साठे नांगरी वःती सुधारयोजने अतंगत ह ीत पांडूरंगनगर गो वंदनगर येथील उवरीत  

                नाल्याचे बांधकाम करणे 

 संदभ :- ूशास कय व आथ क मा यता जा.बं.2017/नपाू/का-1/टे-4/िसआर-30 दनांक 02.02.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत पाडूंरंगनगर, गो वदंनगर येथील उवरीत नाल्याचे बांधकाम करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता दल्यानुसार पये 1,08,53,800/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/16374//2018 दनांक 02.02.2018 अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतरीय)/दैिनक सामना  
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(रा यःतरीय)/दैिनक गोदातीर समाचार या वृ पऽात दनांक 03.02.2018 अ वये ई-टडरींग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा 
ूिस द केल्यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनाकं 03.03.2018 रोजी उघड यात 
आल्या असता यांना तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

 अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 ू वण क सश शन नांदेड  अंदाजपऽ कय दर 
02 एल. अ ड एस. क सश शन नांदेड 21.00% जाःत दर 
03 गु रामदास क सश शन नांदेड 24.00% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ू वण क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽ कय दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  ू वण क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक य दराची िन वदा मंजरुीःतव 
मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरुीचा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.09      ठराव 

 वषय :- लोकशाहीर अ णाभाऊ साठे नांगरी वःती सुधारयोजने अतंगत ह ीत पांडूरंगनगर गो वंदनगर येथील उवरीत  

                नाल्याचे बांधकाम करणे 

 संदभ :- ूशास कय व आथ क मा यता जा.बं.2017/नपाू/का-1/टे-4/िसआर-30 दनांक 02.02.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत पाडूंरंगनगर, गो वदंनगर येथील उवरीत नाल्याचे बांधकाम करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता दल्यानुसार पये 1,08,53,800/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/16374//2018 दनांक 02.02.2018 अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतरीय)/दैिनक सामना 
(रा यःतरीय)/दैिनक गोदातीर समाचार या वृ पऽात दनांक 03.02.2018 अ वये ई-टडरींग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा 
ूिस द केल्यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनाकं 03.03.2018 रोजी उघड यात 
आल्या असता यांना तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

 अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 ू वण क सश शन नांदेड  अंदाजपऽ कय दर 
02 एल. अ ड एस. क सश शन नांदेड 21.00% जाःत दर 
03 गु रामदास क सश शन नांदेड 24.00% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ू वण क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽ कय दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  ू वण क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य दराची िन वदा ह मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.10     ूःताव 

 जेएनएनयुआरएम अतंगत नांदेड शहर वकास कामी रःता बं. 9 देगलुर नाका ते ममता कॉलनी पयतचा रःता 
करणेसाठ  सन 2011 म ये जागा भुसंपादीत कर यात आली होती.  परंतु सदर भुसंपादीत जागेचा मावेजा आजपयत संबधंीत 
नागरीकांना िमळालेला नाही. 
 नांदेड शहर वकास कामे करणे क रता नागरीकांनी ःवखुशीने, कोणतीही अडचण िनमाण न करता आपली जागा 
संपादीत क न दली.  तरी परंतु भुसंपादीत जागे या मावेजासाठ  यांना लोकआयु  मुंबई यांचेकडे तबार करावी लागली आहे. 
 तसेच वलंब केल्यामुळे सदर मावेजापोटी असलेली र कम तहापािलकेला याजासह संबंधीतानंा दयावी लागत आहे 
यामुळे महापािलके या ितजोरीवर वनाकारण भुदड पडत आहे.  यामुळे नागरीकांना देय र कम लवकरात लवकर देणे 
महापािलका आथ क हताचे आहे. 
 क रता जेएनएनयुआरएम अतंगत नांदेड शहर वकासासाठ  रःता बं. 9 साठ  भुसंपादीत केलेल्या जागेचा मावेजा वरीत 
दे यास ही मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- म.मसदु अहेमद खान म.उःमान खान    अनुमोदक:- अ.स ार अ. गफुर, स. शेर अली महेबुब अली 

ूशासक य ट पणी 
       सदर रःता जेएनएनयआुरएम योजने अतंगत नांदेड शहर वकास आराखडयातील मजंरु रःता बं. 9 देगलुर नाका ते 
माळटेकडी पयतचा रःता 30 मी ं दी चा करणे अ यंत गरजेचे होते यासाठ  भसुंपादना क रता शासन िनधी मजंरु नसुन रःता 
ं दीकरणासाठ  लागणारी जागा मनपाने उपल ध क ण देणे आहे हणुन खाजगी जागा बािधत मालम ा धारका समवेत खाजगी 
सं मतीने वषयांक त रः या या मावेजा पोटी बांधकामा क रता FSI/TDR चा लाभ दे या या अटीवर संयु  मोजणी न करता सन 
2011 ते 2013 चे कालावधीत ताबा पावती देवुन जागेचा ताबा घे यात आला आहे. 
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      तदनंतर संयु  मोजणी ूःताव दाखल कर यात येवुन बाधीत ेऽ िन ीत कर यात आले आहे. याम ये 189 भुधारकांची 
जागा बाधीत झालेले आढळन आलेले आहेु . यासाठ  अिधक कालावधी लागला आहे.याच कालावधीत कि शासनाने भुसंपादन 
अिधनीयम 1894 र  क न नवीन भुसंपादन कायदा 2013 “ भसुंपादनाखाली यो य नुकसान भरपाईचा अिधकार व ःथानांतरण 
पुनरःथापना आ ण पुनर वसन 2013 “ अमलात आणला आहे. याम ये भसुंपादन मावेजा बाबत शहरी भागा क रता दलासा 
र कम 30% ऐवजी 100 %  देय आहे. यामुळे आता बाधीत मालम ाधारक FSI/TDR घे यास उःतुक नाहीत तसेच शासनाने 
माहानगरपालीके या मु य आिथक ोत जकात/एलबीटी बंद केल्या मुळे महापालीकेचे दैनं दन उःप न घटले असनु वकास कामे 
करणे क रता िनधी उपल ध करणे अवघड झाले आहे.तसेच जेएनएनयुआरएम योजने अतंगत नादेंड शहर वकास कामी िनधी 
आला होता यामुळे भुसंपादण महापालीकेने करणे आहे.  यामुळे शासनाकडे भुसंपादन िनधीची मागणी करता येत नसनु मनपा 
फंडातुन देय आहे यासाठ  आथ क तरतुदी क रता द. 23/08/2017 रोजी सवसाधारण सभेत ूःताव सादर कर यात आला असुन 
द.19/12/2017 चे सव साधारण सभेत ठराव बं.80 अ वये र कम .8.00 कोटी साठ  मा यता दे यात आली आहे. याूमाणे 
साल सन 2018-2019 चे अदंाजपऽकात भुसंपादन िनधी ची तरतुद क न उपल धते नसुार मावेजा दे याचा ूय  कर यात येत 
असुन मा.लोक आयु ांनी 10 तबारधारका पैक  5 चे अनुषंगाने दलेल्या िनदशाचे अनुपालनाथ या 5 भुधारकांचे जागेचा मावेजा 
र कम .60,13,791/- माहे फेबवुारी 2018 म ये वतरण कर यात आले असनु उवरीत तबारधारकांना ये या 6 म हनेत मावेजा 
देणे बाबत द.12/04/2018 रोजी मा. लोक आयु  महारा  रा य मुंबई यांचे कायालयात झालेल्या सनुावनी वेळी 3 
तबारधारकांना मावेजा देणे बाबत िनदश दले आहे. यावेळीही अिधकािधक बािधत भुधारकांना FSI/TDR चा लाभ दे यात येईल 
तदनंतर िनधी उपल धते ूमाणे मावेजा वतरण कर यात येईल अशी बाज ुमांडली आहे. 
         स  महानगरपालीके या आथ क प रःथीतीचा वचार करता बाधीत मालम ा धारकांना ताबा पावती म ये नमुद केल्या 
ूमाणे बाधीत जागेचा रोख मावेजा ऐवजी FSI/TDR चा लाभ घे या बाबत ूोःताहीत करणे गरजेचे झाले आहे.जेणे क ण 
महापालीकेस आथ क भुदड सहन करावा लागणार नाही.पयायाने इतर वकासाचे कामे या र कमेत करता येतील.याूमाणे 
झाल्यास FSI/TDR िनयमानसुार दे याची कायवाही वरीत कर यात येईल. 
सभापती स. सदःयाचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

िनयमानसुार आयु ांनी पुढील वधैािनक कायवाही करावी. 
ठराव बं.10      ठराव 

 जेएनएनयुआरएम अतंगत नांदेड शहर वकास कामी रःता बं. 9 देगलुर नाका ते ममता कॉलनी पयतचा रःता 
करणेसाठ  सन 2011 म ये जागा भुसंपादीत कर यात आली होती.  परंतु सदर भुसंपादीत जागेचा मावेजा आजपयत संबधंीत 
नागरीकांना िमळालेला नाही. 
 नांदेड शहर वकास कामे करणे क रता नागरीकांनी ःवखुशीने, कोणतीही अडचण िनमाण न करता आपली जागा 
संपादीत क न दली.  तरी परंतु भुसंपादीत जागे या मावेजासाठ  यांना लोकआयु  मुंबई यांचेकडे तबार करावी लागली आहे. 
 तसेच वलंब केल्यामुळे सदर मावेजापोटी असलेली र कम तहापािलकेला याजासह संबंधीतानंा दयावी लागत आहे 
यामुळे महापािलके या ितजोरीवर वनाकारण भुदड पडत आहे.  यामुळे नागरीकांना देय र कम लवकरात लवकर देणे 
महापािलका आथ क हताचे आहे. 
 क रता जेएनएनयुआरएम अतंगत नांदेड शहर वकासासाठ  रःता बं. 9 साठ  भुसंपादीत केलेल्या जागेचा मावेजा वरीत 
दे यास ही मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार 
आयु ांनी पुढील वैधािनक कायवाही करावी. 
सभापती   आज या सभेचे कामकाज संपल्यामुळे सभा संपल्याचे जा हर कर यात येते. 
 
 
                         ःवा रीत/-                                      ःवा रीत/- 
   नगरसिचव     सभापती 
        नावाशमनपा नांदेड                                ःथायी सिमती 
           नावाशमनपा नांदेड 

   
 
 

 


