
         
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 

  
  सोमवार िद.२३.२.२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे ूशासिकय 
इमारतीतील पिह 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  
    अन् नेवार गंगासागर संिदप     मोरे संजय गंगाधर               
   इंदबाई िशवाू जीराव घोगरे   वनयकुमार जगिदश गुरम             
    संिगता पृ  वीराज राओऽे      योती महि खेडकर   
     पवळे उमेश देवराव    वाजेदा त बसुम अथर उल ईमान              

चाऊस हसीना बेगम साबेर           िकशोर िकशनलाल यादव,     
अ.हबीब अ.रिहम बागवान          बावजीर शेख हबीब शेख अ द लाु  

सभापती   सव ूथम उप ःथत स.सदःय, आयुक् त ौी सुिशल खोडवेकर, उपआयुक् त ौी र ाकर वाघमारे, मु  य लेखा 
प र क ौी आर.एस.कोलगणे,मु  य वै िकय अिधकार , सौ.िमरा कुलकण , ौी िगर ष कदम, कायकार  
अिभयंता,ौी सुमीव अधंारे,का.अिभयंता बएसयुपीव सव वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  याचे ः वागत क न 
आज  या सभे या  कामकाजास सु वात कर यात येते.  

  सव ूथम महानगरपािलकेत न याने  ज ूझालेले   आयु  ौी सुिशल खोडवेकर यांनी सभागहृास   आपला  
प रचय क न िदला व ःथायी सिमतीचे सदःयानंी आयु ांना आपला प रचय क न िदला,  

िकशोर यादव   रा याचे माजी उपमु यमऽी व गहृमंऽी ,रा वाद  प ाचे जें ठ नेते ौी आर.आर.पाट ल यांचे तसेच अ ात 
लोकांनी  रा यातील सामा जक कायकत व क युिनःट नेते कॉॆेड  गो वदं पानसरे यांची हत्या केली त्याचा 
िनषेध क न त्यानंा भावपुण ौ दांजली  अपण कर यात यावी. 

संजय मोरे   ौी िकशोर यादव यांनी मांडले या ौ दांजली या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे.  
सभापती   रा याचे माजी उपमु यमंऽी व गहृमंऽी कै.आर.आर.पाट ल (आबा) यांना तसेच कामगार नेते कॉॆेड गो वंद 

पानसरे यांना भावपूण ौ दांजली अपण कर यात येते.  
ठराव ब १३१    ठराव  
      महारा   रा याचे माजी उपमु यमंऽी व गहृमंऽी,व रा वाद  प ाचे जे  नेते  कै.आर.आर.पाट ल,(आबा) यांचे अ पशा आजाराने 
अकाली द:ुखद िनधन झाले त्यानंा ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते भावपुण ौ दाजंली अपण करते व त्यांचे कुटं बयावर ु
ओढावले या द:ुखात सहभागी होते.   

ठराव ब १३२    ठराव  
      महारा   रा यातील प रवतन चळवळ तील जे   कामगार नेते कॉॆेड गो वंद पानसरे यांचेवर  अ ात सणातणी धमाध माथेिफ  
ह लेखोरांनी गोळया घालून िनघणृ हत्या केली त्याचा िनषेध क न कॉॆेड गो वंद पानसरे यांना ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानमुते भावपणु ौ दांजली अपण करते व त्यांचे कुटं बयावर ओढावले या दु :ुखात सहभागी होते.  

वनय गुरम  नुकतेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे आयु  हणून ौी सुशील खोडवेकर हे ज ूझालेले आहेत  
त्यांचे महानगरपािलकेतील सव प ाचे वतीने मी हाद क अिभनंदन करतो. आमचे ूभागातील सव ू  
समाजावून घेवून ते सोड व याचे ते ूय  करतील शहर वकास कामासाठ  त्यांचे पुण सहकाय िमळेल  अशी 
मी त्यांचेकडून अपे ा य  करतो.   

िकशोर यादव  मागील १०-१५ वषापासुन माझे ूभागातील व जराबाद, गोवधनधाट भागात पा याची समःया होती.नागर कांना  
पाणी िमळत न हते परंतु  पाणी पुरवठया वभागाचे उपआयु  ौी र ाकर वाघमारे  अिभयंता ौी शलेैि 
जाधव , ौी के.ट  शा ी यां या ूय ाने न वन पाईप लाईन टाकून पा याची समःया सोड वली त्याब दल मी 
त्याचे अिभनंदनाचा ूःताव मांडतो  त्यास मान्यता दे यात यावी. तसेच शहरात  उन्हाळयात पाणी टंचाई 
िनमाण हो याची शक्यता आहे त्या ीने काय उपाय योजना कर यात येत आहेत त्याचा खुलासा कर यात 
यावा.  

सभापती ौी िकशोर यादव यांचा अिभनंदनाचा ूःताव मंजरु कर यात येतो.  

 



 
 
 

(२) 
ठराव ब १३३    ठराव  
       मागील १०-१५ वषापासुन व जराबाद, गोवधनधाट भागातील नागर कांना प याचे पाणी िमळत न हते पा याची खुप मोठ  समःया 
होती ,पाणी पुरवठा वभागाचे उपआयु  ौी र ाकर वाघमारे,  अिभयंता ौी शलेैि जाधव , ौी के.ट  शा ी यां या ूय ाने या भागात  
 

  न वन पाणी पुरवठा  पाईप लाईन टाकून कायम ःव पी  पा याची समःया सोड वली त्याब दल त्यांचे ह  नांवामनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते  अिभनंदन करते. 
आयु   उन्हयाळयातील संभा य पाणी टंचाई ल ात घेता मा. ज हािधकार , नांदेड यांनी आज दपार  ु १२.०० वा. सव  

सबंिधत अिधका-याची बठैक बोला वली असनू त्या बैठक स मलाह  जावयाचे आहे. तसेच याच संदभात 
महानगरपािलकेतील सव संबंिधत अिधका-याची आज दपार  ु ३.०० वा.बोला वली असून ३० जूलै पयतचा  
पाणी टंचाईचे िनयोजन कर यात येणार आहे. 

वनय गुरम  ौी िकशोर यादव यांचे ूभागातील पा याचा ू  सुटला ते खपु निशबवान आहे परंतु मी अड च वषापासून 
िनवडून आलो ूत्येक सवसाधारण सभेत मागील ःथायी सिमती या सभेत मा या ूभागातील  दरवेशनगर 
भागातील पा याचा ू  मांडत आहेत ,सेनेजचा ू  मांडत आहेत सबंिधत अिधका-यांना लेखी तबार कर त 
आहे परंतु अिधकार  तबार ची दखल धेत दरवेश नगर भागात न याने  पा याची टाक  बांध यात आली 
असताना त्या भागातील नागर कांना पाणी िमळत नाह . लोकसं या नुसार तेथे  ६ इंची पाईप लाइन 
टाक याची आवँयकता असतांना अिभयंत्यानी ३-४ इंची पाईप लाइन टाक यामळेू  नागर कांना पाणी पुरवठा 
होत नाह . बएसयुपी योजने अतंगत मलिनःसारणाची जी लाईन टाक यात आली ती ले हल म ये टाक यात 
आली नस यामळेू ती वाहत नाह . जागोजागो लाईन चोकअप होत आहे.आ ण त्याचा नागर कांना ऽास होतो.  
संबंिधत कंऽाटदाराकडून सदरची  लाईन द ःती कर यासाठ  वारंवार लेखी पऽ ु देवून त्याचेकडून द ःतीची ु
काम क न यावे नंतरच देयकाची अदाई करावी असे कळ वले परंतु अिधकार  मनावर घेत नाह .     
अिधका-याची  कंऽाटदाराबरोबर पाटनरिशप आहे काय अशी शकंा येते.आयु  साहेबांना वनंती आहे क  माझे 
ूभागातील समःयाकडे  ू ाकडे जातीने ल  पाणी पुरवठा व मलिनःसारणाचा ू  त्वर त सोडवावा.   

िकशोर यादव  रा यात सवऽ ःवाईन फलूची साथ वाढत असून शहरात ःवाईन फलूची साथ पस  नये हणून काय काय  
उपाय योजना कर यात येत आहे त्याची मािहती दे यात यावी. नगरसेवक ःवे छा िनधीतून कामे 
काढ याबाबतह  खुलासा कर यात  यावा.  

आयु    माच म ये िकती अपे त  उत्पन् न िमळेल हे  पाहन  ू स.सदःयां या ःवे छा िनधीतील कामाकर ता िन वदा 
काढ यात येत आहे. ःवाईन फलयू या बाबतीत आरो यािधकार  खुलासा करतील.  

आरो यािधकार   ःवाईन फलयूचे हायरस हे देशात व रा यात व वध मा यमा दोर पसरत अस यामूळे हा रोग संसजन्य रोग 
अस यामूळे  ःवाईन फलयूची  साथ वाढत आहे. हा रोग संसजन्य रोग एका पासुन दसु-यास होतो शक्यतो 
लहान मुलानंा वृ दाना लवकर होत अस यामळेू  दर दोन तीन तासानी  साबणाने हात धुवावे, संशयीत 
णाशी माःक लावून  द न बोलावे ु ,गद या िठकाणी जावू नये, सद , खोकला , ताप वाढ यास त्वर त 

िशटमट यावी अशा  ूकारे नागर काम ये मोठया ूमाणात जनजागतृी कर यात येत आहे. महानगरपािलका 
ह द तील सव शाळे या मु या यापकांना या व ा यास खोकला व सद  झाली त्यास आठ िदवस शाळेत न 
येवू दे याबाबत  कळ वलेले आहे.  साथ वाढ नये हणून करावया या उपाय योजना ू याबाबत शासनाने गाईड 
लाईन िदले या असून त्यानुसार महानगरपािलकेमाफत कायवाह  कर यात येत आहे. नांदेडचे भा य आहे क  
नांदेड म ये अजून ःवाईन फलू पसरलेला नाह  फ   एक ण पॉ झट ह ण  आढळन आलेला आहेू . असे 
ःवाईन फलयुचे ण आढळन आ यास त्यां या  कुटंबातील सदःयांना कॉन्टक्ट िशटमट दे यात येत आहेू ु . 
ौी गु  गो वंदिसंघजी शासक य णालयात ःवाईन फलयू णासाठ  ःवतंऽ क  सु  कर यात आलेला 
असून णांची सं या वाढली तर महानगरपािलके या दवाखान्यातह  क  सू  कर यात येईल. याकर ता 
लागणारा आवँयक तो वै िकय कमचार  दे यात येईल. खाजगी दवाखान्यात सु दा यावर उपचार करता येतो 
परंतु खाजगी णांलयानी ःवाईन फलयू णाची िनयिमत  मािहती देणे आवँयक आहे.ःवाईन फलयू ची 
होवू नये हणनू नागर कांनी जागतृ राहणे आवँयक अस यामूळे नागर काम ये व वध मा यमा दारे 
जनजागतृी कर यात येत आहे.     



(३) 
संजय मोरे  माझा ूभाग ब.३६ वसरणी म ये पुण  गोर गर ब लोक  झोपडयात राहत असुन त्यांना वै िकय सु वधा  

उपल द नाह  हणून सवसाधारण सभेने वसरणी भागात सु  कर यासाठ  मान्यता देवून सन २०१३.२०१४ 
या अदंाजपऽकात .१० ल ाची तरतदू केली होती ,त्या अनुषंगाने वसरणी भागात दवाखाना सु  कर यासाठ   
मी आरो यािधकार  वारंवार लेखी पऽ िदले २५ वेळा ूत्य  भेटलो परंतु आरो यािधकार  यांनी कोणतीच 
कायवाह  केलेली नाह . आयु  साहेबांना वनंती आहे क   कौठा भागात जो दवाखाना आहे तो वसरणी 
भागात िशफट करावा. आ ह  िदले या पऽाचे उ र आ हाला दे यात येत नाह .  

आयु    रे वे ःटेशन, बस ःटॅ ड येथे बाहे न मोठया ूमाणात ःवाईन फलयूची लागण झालेले ूवासी येतात 
त्याचेमूळेह  ःवाईन फलयू पसरतो. याबाबत नागर कांनी ःवत:च काळजी घेणे आवँयक आहे. ःवाईन फलयू 
णासाठ  लागणार  आवँयक ती सु वधा, औषधी, ऑक्सीजनीची यवःथा वै िकय त  ौी गु  

गो वंदिसंघजी शासक य णालयात अस यामूळे तेथे ःवाईन फलयू णाकर ता ःवतंऽ क  सु  कर यात 
बाबत शासनाचे आदेश आहेत. णाचे सं यानुसार क  अपुरा पडला तर महानगरपािलके या दवाखान्यात 
अित र  क  सु  कर यात येईल. तपासणी अतंी ण ःवाईन फलय ूपॉ झट ह असेल तर त्यास ःवाईन 
फलयूचा औषधोपचार कर या या सुचना आहेत. शहरात ःवाईन फलयू पस  नये हणून नागर कांम ये  
जनजागतृी कर यात येत आहे. वसरणी भागात गोरगर ब नागर क राहत असुन त्यांना वै िकय सु वधा 
दे यासाठ  त्या भागात दवाखाना सु  कर यात येइल. स.सदःयानंी िदले या पऽाचे सगंणकावर  ए.बी.सी.ड . 
ूमाणे वग करण क न  संबंिधतांना  पाठ व यात येत असून ूत्येक पऽाचे अिभलेखे ठेवून ूत्येक पऽावर  
केले या कायवाह चे उ र दे यात येइल.     

वनय गुरम  माझे ूभागात ौी जाधव,याचे राजीव गांधी शाळेचे नावाने व भा यलआमी  कोटलवार याचे २-३ खाजगी  
ओपन लॉट असून याम ये कचरा व नालीचे घाण पाणी मोठया ूमाणात जमा होवून दलदल झा याने   
नागर कां या आरो यास धोका िनमाण झाला  हणून सदर ल लॉटमालका व द िनयमानसुार कायवाह  
करावी व लॉट ःव छ क न दे यासाठ  वारंवार सबंिधत अिधका-याकडे तबार केली, उपआयु  ौी र ाकर 
वाघमारे यांनी लॉटची पाहणी क न थोडेफार मटे रयल टाकले आहे. ेऽीय अिधकार  यांना या लॉटचे मालक 
कोण आहेत याची मािहती नस याचे सांगत आहेत. सबंिधताकडून मालम ा कराची आकारणी कर यात येते 
िकंवा नाह .  

सभापती   महानगरपािलकेने लाटची साफसफाई के यानंतर संबंिधत लाटधारकाकडून साफसफाई खचाची  

                        भरपाई करता येते िकंवा नाह .  

आयु   खचाची भरपाई करता  येईल परंतु िकती कचरा उचलला, त्या िठकाणी िकती गाडया मटे रयल टाकले या  
कामाकर ता िकती मजरु लागले या सव  खचाचे रेकॉड ठेवावे लागेल.   

अ.हबीब बागवान  माऴे ूभागातील ॄ हपुर  भागात मोठया ूमाणात पा याची टचाई िनमाण झालेली असून आज पयत तेथे  
प याची पाईप लाईन टाक यात आलेली नाह .जी मलिनःसारण लाईन टाक यात आली ती ले हलम ये 
टाक यात आली नस यामूळे ती वाहत नाह ,ह  कधी द ःत कर यात ये यार आहे याचा खुलासा ु कर यात 
यावा.  

शेख बावजीर  माझे ूभागातील फ ेबु ज भाग हा उंचावर अस यामूळे तेथे बाराह  मिहणे पा याची टंचाई असते. पुरेशा  
दाबाने पाणी पुरवठा हावा हणून बुःटर बस वणे आवँयक आहे उपआयु  ौी र ाकर वाघमारे यांनी या 
भागाची पाहणी क न पा याचा ू  सोडवावा. तातड या पाणी पुरवठा योजने अतंगत दोन तीन वंधन 
विहर  घे यात या यात  

गंगासागर आणेवार माझे ूभागात द षत पाणी पुरवठा होत अस यामूळे या भागाची पाहणी क न पाईप लाईन िलकेजेस द ःत  ु ु
कर यात या यात.  

अिभयंता पापु.   पाहणी क न पाणी पुरवठा लाईनवर िलकेजेस असतील  द ःत कर यात येतीलु . 
संिगता राओऽे  माझे ूभागातील श नगर भागात मलिनःसारण लाईन क हा टाक यात येणार आहे याचा खुलास कर यात  

यावा. तसेच देशमुखनगर भागात मलिनःसारण लाईन बंद होवून नागर कां या घरात घाण पाणी जात आहे 
त्या िठकाणी  न वन मलिनःसारण लाईन  टाक यात यावी. 

योती खेडकर माझे ूभागातील वंधन विहर वर ५-६ वषापुव  व ुत सबमिसबल पंप बस व यात आला होता परंतू तो  
गायब आहे. मला असे समजले आहे क , या  सबमिसबल  पंपाचे व ुत बल महानगरपािलका भरते हे खरे 
आहे काय याचा खुलासा कर यात यावा.  



 

(४) 
अिभयंता पापु.  ःथळ पाहणी क न खुलासा कर यात येईल. 
संजय मोरे  माझे ूभागात बएसयुपी योजने अतगत घराचे बांधकामासाठ  २००९ म ये घराचा  स ह होवून लाभा याची  

याद  ूिस द कर यात आली व त्याूमाणे कंऽाटदार पंधे यांना घराचे बांधकामासाठ  कामाचे आदेश दे यात 
आले त्यानंतर त्यांनी कामे केली नस यामूळै त्याचे काम र द क न दसु-या कंऽाटदारास १२५ घराचे 
बांधकामाचे आदेश  दे यात आले त्यांनी फ  लन्ःथ ले हलवर काम क न काम बंद केलेले आहे. 
लाभा यानी घराचे बाधंकाम कर यासाठ  ४-५ वषापुव   जागा रकामी क न िदलेली आहे आज ते उघडयावर 
रहात आहेत, ूत्येक वेळ  दोन िदवसात बांधकाम सु  कर यात येईल असे सांग यात येते परंतु अ ाप 
बांधकाम सु  कर यात आलेले नाह .तसेच नागर  सु वधा अतंगत करावयाची कामे ूलं बत आहे ह  कामे सु  
कर यासाठ  पऽ िदले परंतु त्याचे उ र दे या आलेले नाह .  िकती िदवसात कामे  सु  कर यात येईल याचा 
खुलासा कर यात यावा.   

आयु   का.अिभयंता बएसयुपी यांनी ौी संजय मोरे यां या ूभागात एकूण िकती घरे मंजरु आहेत त्यापैक  िकती  
लाभा यानी आपला वाटा भरलेला आहे, िकती घराचे बांधकाम पुण झाले िकती घराचे बाधकाम अपुण आहेत 
याचा स वःतर अहवाल ावा, हणजे  स.सदःयासंह त्याचे ूभागास भेट देवून ःथळ पाहणी कर यात येईल.  

िकशोर यादव  यंकटराव तरोडेकर माकटचे पाठ मागील रःत्याचे बांधकाम नगरोत्थान योजने अतंगत मंजरु आहे परंतु ४-५  
वषापासुन काम ूलं बत आहे.हा  महत्वाचा पयायी रःता अस यामूळे काम तातड ने करणे आवँयक आहे   

उपआयु    पुव या शासन िनणयानुसार नगरोत्थान योजने अतंगत रःत्याचे कामासाठ  लागणा-या खचापैक   शासन   
५० टक्के व ५० टक्के महानगरपािलकेने करावयाचा होता आता शासनाने त्यात बदल केलेला असून ७० 
टक्के शासन व ३० टक्के महानगरपािलकेने करावयाचा आहे परंतु शासनाने महानगरपािलकेने आपला ३० 
टक्के ूथम करावा असे िनदश िदलेले आहे.त्यानुसार महानरगपािलकेस २० कोट चा िनधी लागणार असून 
िनधी अभावी रःत्याची कामे थांबलेली आहेत.  

वषय ब.१ 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त िहंगोली गेट रे  वे ओ  हर ॄज आ ण अडंर ॄज खालील ब-याच ूमाणात खडे पडले 

होते तसेच गु  दारा तफ नगर िकतनाचा कायबम आयो जत केला होता.तसेच ह  लाबोल कायबमा िनिमत् य घोडेः वार व हत् तीची भ  य 
िमरवणूक काढ  यात येणार होती त् यामूळे सी.सी.पॅचवकचे काम करणे अत् यंत आवँ यक अस  याने या वभागाचे किनं ट अिभयंता व उप 
अिभयंता यानंी ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार .1,27,513/-चे अदंाजपऽक तयार क न सदरची कामे वना िन वदा राः त प  दतीने 
अदंाजपऽक दरावर मे.कामार कर कन् ः शक् शसन ,नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घेतले.   

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  मे.कामार कर 
कन् ः शक् शसन, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले त्यास झालेला खच .1,27,513/- यास काय र ूशासक य व आिथक 
मंजरु साठ  ूःताव मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.१३४       ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त िहंगोली गेट रे  वे ओ  हर ॄज आ ण अडंर ॄज खालील ब-याच ूमाणात खडे पडले 
होते तसेच गु  दारा तफ नगर िकतनाचा कायबम आयो जत केला होता.तसेच ह  लाबोल कायबमा िनिमत् य घोडेः वार व हत् तीची भ  य 
िमरवणूक काढ  यात येणार होती त् यामूळे सी.सी.पॅचवकचे काम करणे अत् यंत आवँ यक अस  याने या वभागाचे किनं ट अिभयंता व उप 
अिभयंता यानंी ज  हा दर सचुी 2014-2015 नुसार .1,27,513/-चे अदंाजपऽक तयार क न सदरची कामे वना िन वदा राः त प  दतीने 
अदंाजपऽक दरावर मे.कामार कर कन् ः शक् शसन ,नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घेतले.   

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  मे.कामार कर 
कन् ः शक् शसन, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले त्यास झालेला खच .1,27,513/-ला  मुंबई ूांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
 
 
 
 
 
 
 



(५) 
वषय ब.२ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ.ब.नांवाशमनपा/यां ऽक  व प रवहन/16795/14, िद. 15.12.14 अन् वये मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 अन् वये आयुक् त यांनी े ऽय कायालय ब.1 िशवाजीनगर यांना  पोकलेन-110/जेसीबी ारे 
िद.25.05.14 ते िद.06.06.14  या कालावधीत नाली सफाई कर  यासाठ  मान् यता िदली. सदर ल नाली सफाईचे कामाचे  मे. ऐश अथ 
मु  हस, नांदेड यांना मिशनर चे भाडे अदाई साठ ची रक् कम . 2,90,800/ (अ र  दोन लाख न  वद  हजार आठशे पये केवळ) ची 
ूशासिकय व आिथक मान् यता दे  यात आली त् यास कायात् तर ूशासक य व आिथक मान् यता देणे बाबत. 
उमेश पवळे   े ऽय कायालय ब.१ म ये कधी काम कर यात आले याचा खुलास कर यात यावा.  
ू.अिभयंता यां ऽक   पावसाळयापुव  जेसीबी दारे ना याची साफसफाई कर यत आली आहे. 
वनय गुरम  साफसफाई काम एटझेड यांना दे यात आलेले ु अस यामूळे त्याचे देयकातनू .२९०८००/-चे  ना याचे  

साफसफाईचे देयक कपात कर यात आलेले आहे काय खुलासा कर यात यावा.  
उपआयु  ूशासन  मु य लेखा लेखा प र क यांनी तपासणी क न अहवाल ावा.  
सभापती  संबंिधतां या देयकांतून कर यात आले या खचाची कपात कर यात आली िकंवा नाह  हे बध याचे काम   

ूशासनाचे अस यामूळे ूशासन बघेल आयु ाचा ूःताव मंज  कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.     

ठराव ब. १३५      ठराव  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आ.ब.नांवाशमनपा/यां ऽक  व प रवहन/16795/14, िद. 15.12.14 अन् वये मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 अन् वये आयुक् त यांनी े ऽय कायालय ब.1 िशवाजीनगर यांना  पोकलेन-110/जेसीबी ारे 
िद.25.05.14 ते िद.06.06.14  या कालावधीत नाली सफाई कर  यासाठ  मान् यता िदली. सदर ल नाली सफाईचे कामाचे  मे. ऐश अथ 
मु  हस, नांदेड यांना मिशनर चे भाडे अदाई साठ ची रक् कम . 2,90,800/ (अ र  दोन लाख न  वद  हजार आठशे पये केवळ) ची 
ूशासिकय व आिथक मान् यता दे  यात आली त् यास कायात् तर ूशासक य व आिथक मान् यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.३ 

नांवामनपा ह  द त अतंगत घरोघर  कचरा संकलन करणे,रः ते झाडणे ,ना  या काढणे,गाळ व कचरा वाहतुक क न त् याची 
व  हेवाट लाव  यासाठ  या कामाचे अनुभवी कंऽाटदाराकडून िन वदा माग व  यासाठ  टाई  स ऑफ इंिडया या वतमानपऽात रा  यः तर य 
अकंात कमीत कमी जागेत ूिस  द कर  यासाठ  कळ वले असता संबंिधताने िद.23.11.2014 (र ववार)  या अकंात िन वदा सुचना ूिस  द 
क न त् याचे देयक .2,25,120/- अदाईः तव सादर केले आहे. 
 कर ता वतमानपऽात ूिस  द स दे  यात आले  या जािहर िनिददा सुचनाचे देयक .2,25,120/-(अ र  दोन ल  पंच वस हजार 
एकशे वस फक् त ) ची रक् कम BENNETT, COLMAN, & CO. LTD  यां  या नांवे अदाई कर  यासाठ  या मान् यतेचा ूः ताव  मनपा ः थायी 
सिमती सभेसमोर मंजरु कर ता सादर.  

सभापती   ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.१३६       ठराव  

नांवामनपा ह  द त अतंगत घरोघर  कचरा संकलन करणे, रः ते झाडणे ,ना  या काढणे,गाळ व कचरा वाहतुक क न त् याची 
व  हेवाट लाव  यासाठ  या कामाचे अनुभवी कंऽाटदाराकडून िन वदा माग व  यासाठ  टाई  स ऑफ इंिडया या वतमानपऽात रा  यः तर य 
अकंात कमीत कमी जागेत ूिस  द कर  यासाठ  कळ वले असता संबंिधताने िद.23.11.2014 (र ववार)  या अकंात िन वदा सुचना ूिस  द 
क न त् याचे देयक .2,25,120/- अदाईः तव सादर केले आहे. 
 कर ता वतमानपऽात ूिस  द स दे  यात आले  या जािहर िनिददा सुचनाचे देयक .2,25,120/-(अ र  दोन ल  पंच वस हजार 
एकशे वस फक् त ) ची रक् कम BENNETT, COLMAN, & CO. LTD  यां  या नावे अदाई कर यासाठ   ूशासक य व आिथक मान्यता िह 
नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभासवानुमते देते व हाठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.४ 

मा.पंतूधान ,भारत सरकार यांनी िद.2 ऑक् टोबर 2014 रोजी रां श पता महात् मा गांधी जयंती व लाल बहादर शाः ऽीु  जयंतीचे 
औिचत् य साधुन ः व  छ भारत अिभयान िद.2.10.2014 ते 31.10.2014 दर  यान राब व  याची घो षत केले आहे.त् यानुसार िद.30.9.2014 
 या शासन प रपऽकात िनदष िदले आहे. सदर अिभयाना अतंगत शहरातील वा ण  य वापरा  या होड ंगवर ः व  छतेचा संदेश देणारे बॅनर 
िशवाजीनगर ओ  हर हेड ॄज ,आय.ट .आय. चौक, राजकॉनर, व जराबाद चौक, गु  दारा चौरः ता,महाराणा ूतापिसंह चौक व तसेच 
शहरातील महत् वा  या चौकात बॅनर लाव  यासाठ  आयुक् तानी िनदश केले त् यानुसार एकूण 50 बॅनर शहरातील मु  य रहदार  
चौकात,चौरः त् या  या िठकाणी  लाव  यात आली आहे.  



 

(६) 
तसेच उक् त अिभयानाचा एक भाग  हणून िदपावली सणािनिमत् य सव अिधकार ,पदािधकार   ,ूितं ठ त नागर क,ः वयंसेवी 

संः था,सव मालमत् ताधारक,मिहला बचतगट  ई.यांना ः व  छतेचे  संदेश देणारे शुभे  छा भेटकाड एकूण 100000 छापून वाटप कर  यात आले 
त् यानुसार 10x 20 या साईजचे ूतीनग .4250 याूमाणे 50 बॅनरचे एकूण .2,12,500/-( ूिटंग फ ट ग व ृेमसह ) तसेच िदपावली  
शभेु  छा भेट काड (पािकटसह) छपाई क न ूितनग .2,70 ूमा  ◌ो 100000 काडचे .2,70,000/-याूमाणे पुरवठा कर  यात आलेला 
आहे. 
      कर ता मु.ूा.मनपा अिधिनयम 1949 चे कलम 73 (क) नुसार बॅनर व िदपावली शभेु  छा भेट काडाचे एकूण देयक .4,82,500/- 
यशौी िबएशन् स नांदेड यांना दे  यासाठ  आ.ब. नावाशमनपा /आवः व व/16846/2014 िद.16 िडसबर 2014 अन् वये ूशासक य व आिथक 
मान् यता दे  यात आली त् यास काय त् तर मान् यता देणे बाबत.  

सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब. १३७      ठराव  

मा.पंतूधान ,भारत सरकार यांनी िद.2 ऑक् टोबर 2014 रोजी रां श पता महात् मा गांधी जयंती व लाल बहादर शाः ऽीु  जयंतीचे 
औिचत् य साधुन ः व  छ भारत अिभयान िद.2.10.2014 ते 31.10.2014 दर  यान राब व  याची घो षत केले आहे.त् यानुसार िद.30.9.2014 
 या शासन प रपऽकात िनदष िदले आहे.  

सदर अिभयाना अतंगत शहरातील वा ण  य वापरा  या होड गंवर ः व  छतेचा संदेश देणारे बॅनर िशवाजीनगर ओ  हर हेड ॄज 
,आय.ट .आय. चौक, राजकॉनर, व जराबाद चौक, गु  दारा चौरः ता,महाराणा ूतापिसंह चौक व तसेच शहरातील महत् वा  या चौकात बॅनर 
लाव  यासाठ  आयुक् तानी िनदश केले त् यानुसार एकूण 50 बॅनर शहरातील मु  य रहदार  चौकात,चौरः त् या  या िठकाणी  लाव  यात आली 
आहे.  

तसेच उक् त अिभयानाचा एक भाग  हणून िदपावली सणािनिमत् य सव अिधकार ,पदािधकार   ,ूितं ठ त नागर क,ः वयंसेवी 
संः था,सव मालमत् ताधारक,मिहला बचतगट  ई.यांना ः व  छतेचे  संदेश देणारे शुभे  छा भेटकाड एकूण 100000 छापून वाटप कर  यात आले 
त् यानुसार 10x 20 या साईजचे ूतीनग .4250 याूमाणे 50 बॅनरचे एकूण .2,12,500/-( ूिटंग फ ट ग व ृेमसह ) तसेच िदपावली  
शभेु  छा भेट काड (पािकटसह) छपाई क न ूितनग .2,70 ूमा  ◌ो 100000 काडचे .2,70,000/-याूमाणे पुरवठा कर  यात आलेला 
आहे. 
      कर ता मु.ूा.मनपा अिधिनयम 1949 चे कलम 73 (क) नुसार बॅनर व िदपावली शभेु  छा भेट काडाचे एकूण देयक .4,82,500/- 
यशौी िबएशन् स नांदेड यांना दे  यासाठ  आ.ब. नावाशमनपा /आवः व व/16846/2014 िद.16 िडसबर 2014 अन् वये ूशासक य व आिथक 
मान् यता दे  यात आली त् यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय त् तर ूशासक य व 
आिथक मान्यता िह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यत येतो.  
वषय बं.५   

 कायालयीन आदेश बं. मनपा/पापुजिन/17173/14 िद. 20 िडसबर 2014 अन्वये मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम 1949 चे 
कलम 73(क) व (ड) अन्वये खालील आदेशाची न द घेणे बाबत. 
 नावाशमनपा नादेंड पाणी टंचाई 2015 कालावधी क रता खात्या माफत देखभाल दु ःती क रता मा. आयु  यांचे सुचनेनुसार 
वंणूपुर  ूक प जलशयातील उपल ध जलसाठ  येत्या उन्हाळयात अपुरा पड याची शक्यता आहे स :ःथीतीत शहराचा पाणी पुरवठा 2 
िदवस आड असनू पुढ ल काळात पाणी पुरवठा कपात होऊ शकतो अशा िभषण पाणी टंचाई काळात शहरातील हातपंपावर पाणी वापर 
वाढणार अस याने सव हातपंप / पावरपंप चाल ूःथीतीत ठेवणे आवँयक आहे.  सदर काम खात्या माफत आमीम रक्कम देवुन के यास 
अ प दरास व वना वलंब करता येतील. 
 ःथािनक बाजारात चौकशी केली असता हातपंप काढणे व िफट ंग करणेसाठ  करागीरचे दर ूती हातपंप . 1500/-  व 
पावरपंप काढणे िफट ंगचे दर . 2500/- खच अपे ीत असून त्या ूमाणेच सरासर  दोन मिह यासाठ  खालील ूमाणे खच लागेल. 

अ.ब. तपशील नग / दर रक्कम 

1 हातपंप द ःतीु  200x1500 3,00,000 

2 पावरपंप द ःतीु  40x2500 1,00,000 
3 हातपंप द ःतीसाठ ल लागु णारे सािहत्य पाईप, 

रॉड, लजर, वॉशर ई. 
-- 1,00,000 

4 पावरपंप द ःतीसाठ  लागणारे सािहत्य ु
रवायिडंग बुशेश ई. 

-- 1,00,000 

 एकूण  6,00,000 



  (७) 
 वर ल ूमाणे एकूण देयक रक्कम पये 6,00,000/- (सहा ल  फ ) खच अपे ीत असून त्यास ूशासिकय आथ क मान्यता 
सदर ल आदेशान्वये ूदान कर यात आली व कामावर ल होणारा खच पाणी पुरवठा देखभाल द ःती या िशषातुन तूत ु . 2,00,000/- 
(दोन ल  फ ) अमीम रक्कम ौी तयमुर खान पठाण िलपीक यांचे नांवे दे याची मान्यता ूदान कर यात येते तसेच संबंधीतांनी झोन 
बं. 1 ते 6 अतंगत सव हातपंप व पावरपंप देखभाल द ःतीचे काम संबंधीत उप अिभयंता यांचे माफत सव सािहत्याचे अिभलेखे यवःथीत ु
ठैवून कायकार  अिभयंता याचें अिधपत्याखाली झोन िनहाय तबार चे िनवारण काळजी पूवक क न टंचाई कालावधीत कामे यवःथीत पार 
पाडावेत या अट वर अमीम रक्कम दे यास मान्यता ूदान कर यात येते त्याची न द घेणे बाबत. 
सभापती    न द घे यात येते.  
ठराव ब.१३८       ठराव  
 नांवाशमनपा नादेंड पाणी टंचाई 2015 कालावधी क रता खात्या माफत देखभाल द ःती क रता माु . आयु  यांचे सुचनेनुसार 
वंणूपुर  ूक प जलशयातील उपल ध जलसाठ  येत्या उन्हाळयात अपुरा पड याची शक्यता आहे स :ःथीतीत शहराचा पाणी पुरवठा 2 
िदवस आड असनू पुढ ल काळात पाणी पुरवठा कपात होऊ शकतो अशा िभषण पाणी टंचाई काळात शहरातील हातपंपावर पाणी वापर 
वाढणार अस याने सव हातपंप / पावरपंप चाल ूःथीतीत ठेवणे आवँयक आहे.  सदर काम खात्या माफत आमीम रक्कम देवुन के यास 
अ प दरास व वना वलंब करता येतील. 
 ःथािनक बाजारात चौकशी केली असता हातपंप काढणे व िफट ंग करणेसाठ  करागीरचे दर ूती हातपंप . 1500/-  व 
पावरपंप काढणे िफट ंगचे दर . 2500/- खच अपे ीत असून त्या ूमाणेच सरासर  दोन मिह यासाठ  खालील ूमाणे खच लागेल. 

अ.ब. तपशील नग / दर रक्कम 

1 हातपंप द ःतीु  200 x 1500 3,00,000 

2 पावरपंप द ःतीु  40 x 2500 1,00,000 
3 हातपंप द ःतीसाठ ल लागणारे सािहत्य पाईपु , 

रॉड, लजर, वॉशर ई. 
-- 1,00,000 

4 पावरपंप द ःतीसाठ  लागणारे सािहत्य ु
रवायिडंग बुशेश ई. 

-- 1,00,000 

 एकूण  6,00,000 
वर ल ूमाणे एकूण देयक रक्कम पये 6,00,000/- (सहा ल  फ ) खच अपे ीत असून त्यास ूशासिकय आथ क मान्यता मनपा/ 

पापुजिन/ 17173/14 िद. 20 िडसबर 2014 अन्वये आदेशान्वये ूदान कर यात आली व कामावर ल होणारा खच पाणी पुरवठा देखभाल 
द ःती या िशषातुन तूत ु . 2,00,000/- (दोन ल  फ ) अमीम रक्कम ौी तयमुर खान पठाण िलपीक यांचे नांवे दे याची मान्यता 
ूदान कर यात आली तसेच सबंधंीतांनी झोन बं. 1 ते 6 अतंगत सव हातपंप व पावरपंप देखभाल द ःतीचे काम संबंधीत उप अिभयंता ु
याचें माफत सव सािहत्याचे अिभलेखे यवःथीत ठैवून कायकार  अिभयंता याचें अिधपत्याखाली झोन िनहाय तबार चे िनवारण काळजी 
पूवक क न टंचाई कालावधीत कामे यवःथीत पार पाडावेत या अट वर कायालयीन आदेश बं. मनपा/पापुजिन/17173/14 िद. 20 िडसबर 
2014 अन्वये अमीम रक्कम दे यास मान्यता ूदान कर यात आली त्याची न द ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते.  
वषय बं.६  

 नावाशमनपा भुिमगत गटार वभागात आरसीसी ृेम / क हस पुरठा करणेसाठ  अदंाजपऽक िद. 08.01.2013 अन्वये 
ूःता वत केलेले अदंाजपऽक . 23,03,018/- (तेवीस ल  तीस हजार अठरा पये) पयाचे अदंाजपऽाक सालसन 2012-13 या 
म. ज.ूा. ज हा दरसुचीनुसार सादर हे त्यास मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम 1949 चे कलम 73 (क) व (ड) अन्वये . 23,03,018/- 
यास ूशासिकय व आथ क मान्यता ूदान कर यात आली होती त्यानुसार त्यास मा. आयु  यांची िद. 20.07.2013 अन्वये मान्यता 
घेवुन पुरवठा आदेश दे यात आला होता पुरवठा आदेशानुसार पुरवठा धारक मे. इॆान इंडःश ज नांदेड यांनी पुरवठा आदेश केलेला असनू 
िश लक पुरवठयापैक  . 5,82,018/- देयक देणे बाक  आहे. 
 अदंाजपऽक िदनांक 08.01.2013 अन्वये सादर केले या अहवालानुसार मु य रःत्यावर ल व झोन बं. 1 ते 5 अतंगत मंजरु 
दरानुसार व वध आकारांचे आरसीसी ृेम क हार टाकणे आवँयक अस यामुळे खालील ूमाणे झोन िनहाय पुरवठा कर यासाठ  लागणा-या 
खचास ूशासिकय व आथ क मान्यता ूदान कर यात आली  

आकार झोन बं. 
चौकोनी चौकोनी गोल 

 60X45 90X45 640 mm 

1 -- 85 75 
2 -- 75 45 



(८) 
3 25 75 15 
4 20 123 45 
5 -- 45 07 

एकूण 45 403 187 

 वर ल ूमाणे खच अपे ीत असनू 31 माच 2015 पयत . 18,24,775/- एवढा खच अपे ीत असून मनपा मलिनःसारण 
सािहत्य खरेद  या िशषकात . 10,000.00/- िश लक असून उव रत रक्कम पाणी पुरवठा सािहत्य खरेद  या िशषकात . 20,000.00/- 
िश लक असून त्यामधुन . 10,000.00/- वळती क न मे. इॆान इंडःश ज नांदेड यांचे कडून मंजरु दरावर आरसीसी ृेम क हर खरेद  
कर यास ूशासिकय व आथ क मान्यता ूदान कर यासाठ चा ूःताव येत्या ःथायी सिमती समोर वचाराथ सादर सदर ल पुरवठा आदेश 
मंजरु िन वदा धारक मे. इॆान इडःश ज नांदेड यांचेकडून पुरवठा क न घे यासाठ  मान्यते क रता ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती  ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व सदर ल मंजरु दरावर आरसीसी ृेम क हर मे. इॆान  

इंडःश ज नांदेड यांचेकडून खरेद  कर यास मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यत येतो. 
ठराव ब.१३९      ठराव  
   नावाशमनपा भुिमगत गटार वभागात आरसीसी ृेम / क हस पुरठा करणेसाठ  अदंाजपऽक िद. 08.01.2013 अन्वये ूःता वत केलेले 
अदंाजपऽक . 23,03,018/- (तेवीस ल  तीस हजार अठरा पये) पयाचे अदंाजपऽाक सालसन 2012-13 या म. ज.ूा. ज हा 
दरसुचीनुसार सादर हे त्यास मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम 1949 चे कलम 73 (क) व (ड) अन्वये . 23,03,018/- यास ूशासिकय व 
आथ क मान्यता ूदान कर यात आली होती त्यानुसार त्यास मा. आयु  यांची िद. 20.07.2013 अन्वये मान्यता घेवुन पुरवठा आदेश 
दे यात आला होता पुरवठा आदेशानुसार पुरवठा धारक मे. इॆान इंडःश ज नांदेड यांनी पुरवठा आदेश केलेला असून िश लक पुरवठयापैक  
. 5,82,018/- देयक देणे बाक  आहे.   

 अदंाजपऽक िदनांक 08.01.2013 अन्वये सादर केले या अहवालानुसार मु य रःत्यावर ल व झोन बं. 1 ते 5 अतंगत मंजरु 
दरानुसार व वध आकारांचे आरसीसी ृेम क हार टाकणे आवँयक अस यामुळे खालील ूमाणे झोन िनहाय पुरवठा कर यासाठ  लागणा-या 
खचास ूशासिकय व आथ क मान्यता ूदान कर यात आली आहे.   
 
 

आकार झोन बं. 
चौकोनी चौकोनी गोल 

 60X45 90X45 640 mm 

1 -- 85 75 
2 -- 75 45 
3 25 75 15 
4 20 123 45 
5 -- 45 07 

एकूण 45 403 187 

  

        वर ल ूमाणे खच अपे ीत असून 31 माच 2015 पयत . 18,24,775/- एवढा खच अपे ीत असून मनपा मलिनःसारण 
सािहत्य खरेद  या िशषकात . 10,000.00/- िश लक असून उव रत रक्कम पाणी पुरवठा सािहत्य खरेद  या िशषकात . 20,000.00/- 
िश लक असून त्यामधुन . 10,000.00/- वळती क न मे. इॆान इंडःश ज नांदेड यांचे कडून मंजरु दरावर आरसीसी ृेम क हर खरेद  
कर यास ूशासिकय व आथ क मान्यता ह  नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते.  व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  

वषय ब.७ 

        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, हि त वाष क देखभाल द ःतीसाठ  झोन बु . 1 ते 6 क रता िन वदा माग व यात आले 
होते.  
       झोन ब.6 चे देखभाल द ःती करणेसाठ  मेु . िड.एम.पाट ल, नांदेड याचंी उ  काम करणेसाठ  अदंाजपऽक दरापे ा 4% जाःत 
दराची िन वदा मंजरु कर यात येवून द ःतीसाठ  लागणारा खच ु .50.00 ल  यास कायालयीन आदेश ब. साबां व/7872/2013 
िद.20.07.2013 अन्वये ूशासक य व आथ क मंजरु  दे यात आली. 
      साल-सन 2013-14 चे आथ क वषात देखभाल द ःतीची कामे कर यासाठ  ु .1,32,97,074/- खच झालेला असून ूा  मंजरु  वजा 
जाता .82,97,074/- ची कामे क न घे यात आलेली आहे. 
     ःथायी सिमतीने ठराव ब.70 िद.11.07.2013 अन्वये यापुव  .50.00 ल  पयत या खचास मान्यता िदलेली आहे. जाःती या 
लागणा-या खचास पुनश:्च ःथायी सिमती समोर ूःताव सादर क न मंजरु  घे या बाबत सूिचत केले आहे.  
 



(९) 
     ःथायी सिमतीने ठराव पार त के यानूसार झोन ब. 4 अतंगत मंजरु पे ा जाःतीचा खच .82,97,074/- यास काय र ूशासिकय 
व.आिथक मंजरु  क रता ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.   
वनय गुरम  एएमआरसी अतंगत ५० ल  कामे कर यासाठ  मान्यता असतांनाह  . .82,97,074/- जाःतीची कामे क न  

घे यात आलेली आहे.परंतु एएमआरसी अतंगत  आ ह  आमचे ूभागातील पाणी पुरवठयाची ,रःत्याची कामे 
कर यासाठ  वनंती के यानंतर आमचे ूभागात एएमआरसी अतंगत कामे कर यात येत नाह . अनेक 
िदवसापासून पाणी पुरवठा वभागातील उपअिभयतं्यास दरवेश नगर भागात ५०-६० िमटर पाणी पुरवठा पाईप 
लाईन टाक यासाठ  वनंती कर त आहे ूत्येक वेळ  १५ िदवसात काम क न देतो असे सांगतात. परंतु आज 
पयत काम केलेले नाह .   

उपआयु  पापु. व. सार याच कामासाठ  ूत्येक वेळ  िन वदा काढन कामे करणे अडचणीचे ठरत होतेू  व कामे कर यास वेळ 
लागत होता  त्यामूळे वषभरासाठ  कंऽाटदाराकडून कामाचे दर मागवून मंजरु दरावर कामे क न घे यात येत 
आहे या कामाकर ता वषभराकर ता .५० ल ाची तरतूद कर यात आली होती एएमआरसी अतंगत  न वन 
िन वदा अिंतम झाली नस यामळेू व पाणी पुरवठयाची कामे तातड ने करणे आवँयक अस यामूळे मंजरु 
दरावर कामे क न घे यात आलेली आहेत. ौी वनंय गुरम यांनी संबंिधत अिभयंत्यानी काम केले नाह  
हणून उपआयु ,आयु  यांचेकडे कामाची मागणी केलेली नाह .  

सभापती  ौी वनय गुरम यांनी मागणी के याूमाणे त्यांचे  ूभागात लवकरात लवकर पाणी पुरवठा पाईप लाईन  
टाकून त्याभागातील पा याचा ू  सोडवावा. आयु ांनी सादर केले या ूःतावानसुार काय र ूशासक य व 
आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव ब. १४०      ठराव  
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, हि त वाष क देखभाल द ःतीसाठ  झोन बु . 1 ते 6 क रता िन वदा माग व यात आले 
होते.  
       झोन ब.6 चे देखभाल द ःती करणेसाठ  मेु . िड.एम.पाट ल, नांदेड याचंी उ  काम करणेसाठ  अदंाजपऽक दरापे ा 4% जाःत 
दराची िन वदा मंजरु कर यात येवून द ःतीसाठ  लागणारा खच ु .50.00 ल  यास कायालयीन आदेश ब. साबां व/7872/2013 
िद.20.07.2013 अन्वये ूशासक य व आथ क मंजरु  दे यात आली. 
      साल-सन 2013-14 चे आथ क वषात देखभाल द ःतीची कामे कर यासाठ  ु .1,32,97,074/- खच झालेला असून ूा  मंजरु  वजा 
जाता .82,97,074/- ची कामे क न घे यात आलेली आहे. 
     ःथायी सिमतीने ठराव ब.70 िद.11.07.2013 अन्वये यापुव  .50.00 ल  पयत या खचास मान्यता िदलेली आहे. जाःती या 
लागणाढया खचास पुनश:्च ःथायी सिमती समोर ूःताव सादर क न मंजरु  घे या बाबत सूिचत केले आहे.  

     ःथायी सिमतीने ठराव पार त के यानूसार झोन ब. 4 अतंगत मंजरु पे ा जाःतीचा खच .82,97,074/- ला  मुंबई 
ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.८ 
    नांवामनपा पाणी पुरवठा योजने अतंगत नागर  दिलत वः ती सुधार योजना 2012.13 या वत् तीय वषात मनपा हद त ूभाग ब.13 
लआ मीनगर भागात िडआय पाईप लाईन टाकणेकर ता मनपा सवसाधारण सभा ठराव ब.83 िद.14.8.2014 अन् वये ूशासक य मान् यता घेवून 
स वः तर ूः ताव मा. ज  हािधकार  नांदेड यांना पाठ वला असता ज  हािधकार  कायालयाकडून िद.6.9.2014  याआदेशान् वये 
.1,75,29,934/- पयास आिथक मान् यता ूदान कर  यात आली आहे. 

      त् यानुसार रतसर िन वदा ूिबया क न िन वदा माग वले असता सदर कामासाठ  तीन िन वदा वब  झाली आहे व तीन िन वदा 
ूा  त झाली आहे.ूा  त िन वदेचा तां ऽक अहता तपासणी ऽसदः यीय सिमती  या अहवालानूसार ितन् ह  िन वदा पाऽ असून ूा  त िन वदेपैक  
सवात कमी दराची िन वदा मे.ः वान इन् ृ ा.नांदेड यांची असनू जी अदंाजपऽक दरापे ा 9.98 टक् के जाः त दराचे ूा  त झाली आहे. ूा  त 
झालेले दर जाः त वाटत अस  याने संबंिधत ठेकेदारास वाटाघाट स पऽ िदले असता ठैकेदारांनी 9.98 टक् के जाः त दराऐवजी िद.4.12.2014 
रोजी  या पऽानुसार अदंाजपऽक दरापे ा 3 टक् के जाः त दराने काम कर  यास लेखी संमती िदली आहे. 
     कर ता मे.ः वान इन् ृ ा. नांदेड यांची अदंाजपऽक दरापे ा 3 टक् के जाः त िकंमतीची िन वदा मान् यत क न िन वदा दरानुसार लागणारा 
खच .4411150/-ला ूशासक य व आिथक मान् यता देणे बाबत. 
सभापती  आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार मे.ः वान इन् ृ ा. नांदेड यांची अदंाजपऽक दरापे ा 3 टक् के  जाः त 

िकंमतीची िन वदा मंजरु कर यास मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
 



(१०) 
ठराव ब. १४१      ठराव  
      नांवामनपा पाणी पुरवठा योजने अतंगत नागर  दिलत वः ती सुधार योजना 2012.13 या वत् तीय वषात मनपा हद त ूभाग ब.13 
लआ मीनगर भागात िडआय पाईप लाईन टाकणेकर ता मनपा सवसाधारण सभा ठराव ब.83 िद.14.8.2014 अन् वये ूशासक य मान् यता घेवून 
स वः तर ूः ताव मा. ज  हािधकार  नांदेड यांना पाठ वला असता ज  हािधकार  कायालयाकडून  िद.6.9.2014  याआदेशान् वये 
.1,75,29,934/- पयास आिथक मान् यता ूदान कर  यात आली आहे. 

      त् यानुसार रतसर िन वदा ूिबया क न िन वदा माग वले असता सदर कामासाठ  तीन िन वदा वब  झाली आहे व तीन िन वदा 
ूा  त झाली आहे.ूा  त िन वदेचा तां ऽक अहता तपासणी ऽसदः यीय सिमती  या अहवालानूसार ितन् ह  िन वदा पाऽ असून ूा  त िन वदेपैक  
सवात कमी दराची िन वदा मे.ः वान इन् ृ ा.नांदेड यांची असनू जी अदंाजपऽक दरापे ा 9.98 टक् के जाः त दराचे ूा  त झाली आहे. ूा  त 
झालेले दर जाः त वाटत अस  याने संबंिधत ठेकेदारास वाटाघाट स पऽ िदले असता ठैकेदारांनी 9.98 टक् के जाः त दराऐवजी िद.4.12.2014 
रोजी  या पऽानुसार अदंाजपऽक दरापे ा 3 टक् के जाः त दराने काम कर  यास लेखी संमती िदली आहे. 
     कर ता मे.ः वान इन् ृ ा. नांदेड यांची अदंाजपऽक दरापे ा 3 टक् के जाः त िकंमतीची िन वदा िह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मंजरु करते, तसेच िन वदा दरानुसार लागणारा खच .4411150/-ला ूशासक य व आिथक मान् यता ह  नांवामनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.    

वषय ब.९ 
      कायालयीन आदेश प.ब.नांवाशमनपा/आ व/औभां/१७७४८/२०१४ िद.२९.१२.२०१४ अन्वये नांवामनपाके या ौीमती कःतुरबा मातसेृवा 
कि ,िशवाजीनगर मनपा दवाखाना नांदेड येथे कुटंब श िबया हा कायबम राब व यासाठ   मुु .ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ क 
व ड अन्वये िन वदादरावर मे.ओम माकट ंग एजन्सी,नांदेड  यां याकडून औषधी व स जकल सािहत्य खरेद कर यासाठ   .२.३९,६४९/-
(अ र  .दोन ल  एकोणचाळ स हजार सहासे एकोणपन्नास फ ) ची ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात आली त्याची न द घेणे 
बाबत.    

सभापती    न द घे यात येते. 
ठराव ब.१४२       ठराव  
         कायालयीन आदेश प.ब.नांवाशमनपा/आ व/औभां/१७७४८/२०१४ िद.२९.१२.२०१४ अन्वये नांवामनपाके या ौीमती कःतुरबा 
मातसेृवा कि ,िशवाजीनगर मनपा दवाखाना नांदेड येथे कुटंब श िबया हा कायबम राब वु यासाठ   मु.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे 
कलम ७३ क व ड अन्वये िन वदादरावर मे.ओम माकट ंग एजन्सी,नांदेड  यां याकडून औषधी व स जकल सािहत्य खरेद कर यासाठ   
.२.३९,६४९/-(अ र  .दोन ल  एकोणचाळ स हजार सहासे एकोणपन्नास फ ) ची ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात आली त्याची 
न द ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची  सभा सवानमुते घेते.  
वषय ब.१० 
       अ पर ज हािधकार  नांदेड शाखा करमणूक कर यांचे पऽ ब.जा ब.२०१४/आरबी -१/टे-१/ककर/िसआर-२३ िद.२.९.२०१४ अन्वये 
नावामनपा हद तील उ ाना या ूवेश शु क  ूकारावर ल करमणूक कराची आकारणी कर यासाठ  मागणी केलेली आहे. मुंबई करमणूक 
शु क अिधिनयम १९२३ चे कलम ३ अन्वये मनोरंजन उ ाना या बाबतीत करमणूक शु क हे खेळ व सवा-यासाठ  ूवेश िमळ याकर ता 
दे यात येणा-या रक्कमेसह मग अशी रक्कम वेगळ  आकार यात येत असो िकंवा नसो मनोरंजन उ ानात ूवेश िमळ व यासाठ   दे यात 
येणा-या रक्कमे या १५टक्के इतक  असेल असे नमूद आहे.  

      स याआकार यात येणा-या ूत्येक िटक टावर उ  अिधिनयमान्वये १५ टक्के करमणूक कराची आकारणी होणे बमूा  आहे. व ती 
रक्कम शासनास भरणा करणे आवँयक आहे. सालसन २०१३-२०१४ व िद.१.४.२०१४ ते िद.३०.६.२०१४ पयत उ ानाम ये ूवेश व इतर 
शु क ईत्याद  पासून िमळाले या एकूण उत्पन्ना या १५ टक्के करमणूक कर  ४,०६,६४६/- ज हािधकार  कायालयात भरणा कर याकर ता 
सालसन २०१४-२०१५ साठ या मनपा अथसंक पातील उ ान वभागा या लेखािशषातील संबंिधत िशषकातून खच कर या या मंजरु ःतव व 
स या अ ःतत्वात असले या उ ाना या ूवेश शु कावर १५ टक्के करमणूक कर आकारणे तसेच नावाशमनपा सवसाधारण सभेने वेळोवेळ  
लागू के या न वन दर वाढ वर १५ टक्के करमणूक करासह उ ानातील ूवेश शु क आकार याची मान्यता देणे बाबबत. 
सभापती    आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.१४३       ठराव  
       अ पर ज हािधकार  नांदेड शाखा करमणूक कर यांचे पऽ ब.जा ब.२०१४/आरबी -१/टे-१/ककर/िसआर-२३ िद.२.९.२०१४ अन्वये 
नावामनपा हद तील उ ाना या ूवेश शु क  ूकारावर ल करमणूक कराची आकारणी कर यासाठ  मागणी केलेली आहे. मुंबई करमणूक 
शु क अिधिनयम १९२३ चे कलम ३ अन्वये मनोरंजन उ ाना या बाबतीत करमणूक शु क हे खेळ व सवा-यासाठ  ूवेश िमळ याकर ता 
दे यात येणा-या रक्कमेसह मग अशी रक्कम वेगळ  आकार यात येत असो िकंवा नसो मनोरंजन उ ानात ूवेश िमळ व यासाठ   दे यात 
येणा-या रक्कमे या १५टक्के इतक  असेल असे नमूद आहे.  
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     स या आकार यात येणा-या ूत्येक िटक टावर उ  अिधिनयमान्वये १५ टक्के करमणूक कराची आकारणी होणे बमूा  आहे. व ती 
रक्कम शासनास भरणा करणे आवँयक आहे. सालसन २०१३-२०१४ व िद.१.४.२०१४ ते िद.३०.६.२०१४ पयत उ ानाम ये ूवेश व इतर 
शु क ईत्याद  पासून िमळाले या एकूण उत्पन्ना या १५ टक्के करमणूक कर  ४,०६,६४६/- ज हािधकार  कायालयात भरणा कर याकर ता 
सालसन २०१४-२०१५ साठ या मनपा अथसंक पातील उ ान वभागा या लेखािशषातील संबंिधत िशषकातून खच कर याची ूशासक य व 
आिथक मान्यता  व स या अ ःतत्वात असले या उ ाना या ूवेश शु कावर १५ टक्के करमणकू कर आकार यास तसेच नावाशमनपा 
सवसाधारण सभेने वेळोवेळ  लागू के या न वन दर वाढ वर १५ टक्के करमणूक करासह उ ानातील ूवेश शु क आकार याची ूशासक य  
मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.११ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त वःतार त नाथनगर येथे ौी मा ती यां या घरापासनू ते नागडा याचे धरापयत पवार 
यां या घरापासून ते ौीनाथ िनवास पयत आरसीसी नाली करणे अत् यंत आवँ यक असुन  त्या प रसरातील नागर क ौी भगतिसघं यांनी 
त्याचे लॉट मधनू नालीसाठ  जागा िद यामूळे ब-याच िदवसापासनू ूलं बत ू  सुटणार अस याने या वभागाचे किन   अिभयंता व उप 
अिभयंता यानंी ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार .३,०३,३००/-चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने 
अदंाजपऽक दरावर एन.एन.भालेराव  ,नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घेतले.   

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  एन.एन.भालेराव  ,नांदेड 
या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले त्यास झालेला खच  .३,०३,३००/-यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव मुंबई 
ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.१४४       ठराव  
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त वःतार त नाथनगर येथे ौी मा ती यां या घरापासून ते नागडा याचे धरापयत पवार 
यां या घरापासून ते ौीनाथ िनवास पयत आरसीसी नाली करणे अत् यंत आवँ यक असुन  त्या प रसरातील नागर क ौी भगतिसघं यांनी 
त्याचे लॉट मधनू नालीसाठ  जागा िद यामूळे ब-याच िदवसापासनू ूलं बत ू  सुटणार अस याने या वभागाचे किन   अिभयंता व उप 
अिभयंता यानंी ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार .३,०३,३००/-चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने 
अदंाजपऽक दरावर एन.एन.भालेराव  ,नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घेतले.   

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  एन.एन.भालेराव  ,नांदेड 
या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले त्यास झालेला खच  .३,०३,३००/- ला  मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे 
ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१२ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि तील िशवाजीनगर एस.बी.एच बॅकेजवळ तसेच फुलेनगर भागात ःलॅब कल हटचे 
बांधकाम करणे,िशवाजीनगर एस.बी.एच बॅकेजळ मोठया ूमाणात पाणी साचनू रािह यामूळे तसेच प रसरातील पा याचा अ ःतत्वातील 
नालीतून िनचरा होत नस यामळेू ःलॅब तोडून तसेच नालीची उंची वाढवून न याने बांधकाम करणे आवँयक आहे.तसेच फुले नगरयेथील 
अ ःतत्वातील जनूी ना द ःत नाली मधनू पा याचा योु य िनचरा होत नस याने न याने आर.सी.सी.नालीचे ःलॅबसह बाधंकाम करणे 
आवँयक अस याने  या वभागाचे किन   अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार अदंाजपऽक तयार केलेल 
असून अदंाजपऽक य िकंमत .१,४८,१५०/-चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.राज 
कन्ःशक्शन  ,नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घेतले.   

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  दरावर मे.राज 
कन्ःशक्शन,नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले त्यास झालेला खच  .१,४८,१५०/-यास काय र ूशासक य व आिथक 
मंजरु साठ  ूःताव मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब. १४५      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि तील िशवाजीनगर एस.बी.एच बॅकेजवळ तसेच फुलेनगर भागात ःलॅब कल हटचे 
बांधकाम करणे,िशवाजीनगर एस.बी.एच बॅकेजळ मोठया ूमाणात पाणी साचनू रािह यामूळे तसेच प रसरातील पा याचा अ ःतत्वातील 
नालीतून िनचरा होत नस यामळेू ःलॅब तोडून तसेच नालीची उंची वाढवून न याने बांधकाम करणे आवँयक आहे.तसेच फुले नगरयेथील 
अ ःतत्वातील जनूी ना द ःत नाली मधनू पा याचा यो य िनचरा होत नस याने न याने आरु .सी.सी.नालीचे ःलॅबसह बाधंकाम करणे 
आवँयक अस याने  या वभागाचे किन   अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ज  हा  
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दर सुची 2014-2015 नुसार अदंाजपऽक तयार केलेल असून अदंाजपऽक य िकंमत .१,४८,१५०/-चे अदंाजपऽक तयार क न 
सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.राज कन्ःशक्शन  ,नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घेतले.   

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  दरावर मे.राज 
कन्ःशक्शन,नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले त्यास झालेला खच  .१,४८,१५०/- ला  मुंबई ूांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१३ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त िशवाजीनगर ओ हर हेड ॄज खाली ःलीप रोड जवळ खालील रोडवर  आरसीसी नाली 
करणे अस याने या वभागाचे किन   अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार .९,९५,५२६/-चे अदंाजपऽक 
तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी जुनैद अहेमद खान, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घेतले.   

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  ौी जनुैद अहेमद खान, 
नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले त्यास झालेला खच  .९,९५,५२६ /-यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव 
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब. १४६      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त िशवाजीनगर ओ हर हेड ॄज खाली ःलीप रोड जवळ खालील रोडवर  आरसीसी नाली 
करणे अस याने या वभागाचे किन   अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार .९,९५,५२६/-चे अदंाजपऽक 
तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी जुनैद अहेमद खान, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घेतले.   

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  ौी जनुैद अहेमद खान, 
नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले त्यास झालेला खच  .९,९५,५२६ /- ला  मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 
चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१४ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त मु य इमातीत इलेक्श क म बांधणे तसेच क पऊड वॉलचे बांधकाम कर यासाठ  या 
वभागाचे किन   अिभयंता यानंी ःथळ पाहणी केली असता सदरचे काम तातड ने पुण करणे गरजेचे अस यामूळे आवँययक बाबीचा 
समावेश क न ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार .१,९१,९००/-चे अदंाजपऽक सादर केलेले आहे.  

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  ौी जनुैद अहेमद खान, 
नांदेड या कंऽाटदाराकडून पुण क न घे यात आले त्यास व कामासाठ   झालेला खच  .१,९१,९००/-यास काय र ूशासक य व आिथक 
मंजरु साठ  ूःताव मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब. १४७      ठराव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त मु य इमातीत इलेक्श क म बांधणे तसेच क पऊड वॉलचे बांधकाम कर यासाठ  या 
वभागाचे किन   अिभयंता यानंी ःथळ पाहणी केली असता सदरचे काम तातड ने पुण करणे गरजेचे अस यामूळे आवँययक बाबीचा 
समावेश क न ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार .१,९१,९००/-चे अदंाजपऽक सादर केलेले आहे.  

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  ौी जनुैद अहेमद खान, 
नांदेड या कंऽाटदाराकडून पुण क न घे यात आले त्यास व कामासाठ   झालेला खच  .१,९१,९००/- ला  मुंबई ूांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१५ 
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, हि त वाष क देखभाल दु ःतीसाठ  झोन ब. 1 ते 6 क रता िन वदा माग व यात आले 
होते.  
       झोन ब.३ चे देखभाल द ःती करणेसाठ  मेु . िड.एम.पाट ल, नांदेड यांची उ  काम करणेसाठ  अदंाजपऽक दरापे ा ४% जाःत 
दराची िन वदा मंजरु कर यात येवून द ःतीसाठ  लागणारा खच ु .५0.00 ल  यास कायालयीन आदेश ब. साबां व/७८८४/20१3 
िद.20.0७.20१3 अन्वये ूशासक य व आथ क मंजरु  दे यात आली. 
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 साल-सन 2013-14 चे आथ क वषात देखभाल द ःतीची कामे कर यासाठ  ु .५५,४१,८५०/- खच झालेला असनू ूा  मंजरु  

वजा जाता .५,४१,८५०/- ची कामे क न घे यात आलेली आहे. 
     ःथायी सिमतीने ठराव ब.६४ िद.६.0९.201४ अन्वये यापवु  .५0.00 ल  पयत या खचास मान्यता िदलेली आहे. जाःती या 
लागणा-या खचास पुन  ःथायी सिमती समोर ूःताव सादर क न मंजरु  घे या बाबत सूिचत केले आहे.  
     ःथायी सिमतीने ठराव पार त के यानूसार झोन ब.३ अतंगत मंजरु पे ा जाःतीचा खच .५,४१,८५०/- यास काय र ूशासिकय 
व.आिथक मंजरु  क रता ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.    
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.१४८       ठराव  
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, हि त वाष क देखभाल द ःतीसाठ  झोन बु . 1 ते 6 क रता िन वदा माग व यात आले होते.  
       झोन ब.३ चे देखभाल द ःती करणेसाठ  मेु . िड.एम.पाट ल, नांदेड यांची उ  काम करणेसाठ  अदंाजपऽक दरापे ा ४% जाःत 
दराची िन वदा मंजरु कर यात येवून द ःतीसाठ  लागणारा खच ु .५0.00 ल  यास कायालयीन आदेश ब. साबां व/७८८४/20१3 
िद.20.0७.20१3 अन्वये ूशासक य व आथ क मंजरु  दे यात आली. 
      साल-सन 2013-14 चे आथ क वषात देखभाल दु ःतीची कामे कर यासाठ  .५५,४१,८५०/- खच झालेला असून ूा  मजंरु  वजा 
जाता .५,४१,८५०/- ची कामे क न घे यात आलेली आहे. 
     ःथायी सिमतीने ठराव ब.६४ िद.६.0९.201४ अन्वये यापवु  .५0.00 ल  पयत या खचास मान्यता िदलेली आहे. जाःती या 
लागणा-या खचास पुन  ःथायी सिमती समोर ूःताव सादर क न मंजरु  घे या बाबत सूिचत केले आहे.  

     ःथायी सिमतीने ठराव पार त के यानूसार झोन ब.३ अतंगत मंजरु पे ा जाःतीचा झालेला  खच .५,४१,८५०/- ला  मुंबई 
ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१६ 
  नांवामनपाके या न वन मु य ूशासक य इमारतीतील हाऊस िकं पंगचे (साफसफाई ,िलफट ,टॉयलेट,गाड नींगचे) चे काम ूथम 
िसम फॅिसिलट  स ह सेस मुंबई यांना  िद.२०.९.२०११ पासून १९.९.२०१३ पयत व त्यानंतर त्यांचीच कंपनी ूोक्लीन हॉःपीटॅिलट  ूा.िल.यांना 
२०.९.२०१३ ते १९.९.२०१४ पयत .१९०००० ूितमहा २६ कमचार  ूितिदन याूमाणे दे यात आले होते व नांवामनपा सवसाधारण सभा 
िद.२५.११.२०१३ ठराव ब.१६१ अन्वये काय र  मान्यता दे यात आली होती व करारना यातील अट ब.२ ूमाणे पुढ ल यवःथा होई पयत 
पुव याच गु ेदाराने काम करावे असे अस यामूळे तीच संःथा आज पयत काम कर त आहे. त्यामूळे पुढ ल गु ेदारास काम देई पयत या 
कामाच खचास मान् ता देणे, 

तसेच सदर ल कामाचे िद.२२.८.२०१४ रोजी टडर नोट स काढ यात आली असता ई.टेडर ंग ूॉ लेममूळे एकह  िन वदा आली नाह  
त्यामूळे िद.२.११.२०१४ रोजी मॅन्युअल िन वदा सुचना दै.िद य मराठ  व गोदातीर समाचारया वृ ापऽा◌ात दे यात आली असता फ  २ 
िन वदा ूा  झाले त्यामूळे दसु-यांदा िद.४.१२.२०१४ रोजी जािहर िन वदा सुचना काढ यात आली असता  खालील ूमाणे िन वदा ूा  
झा या . 
अ.ब. नाव  इ.एम.ड  अनुभव 

ूमाणपऽ  
कमचार   
सं या 

ूित कमचार  
खच  

िन वदा रक्कम 

१  ूोक्लीन हॉःपीटॅिलट  ूा.िल. आहे आहे  २६ ७३०७/- १९००००/- 
२  औरंगाबाद म ट  स ह सेस. आहे आहे  २३ ११०९८- २५५२६२/- 
३  बालाजी लेबर व सेक्यु रट   

स ह सेस औरंगाबाद 
आहे आहे  २० ९०००/- १८००००/- 

४  जय संतोषी इंटरूायजेस  आहे आहे  - - अनुभव ूमाणपऽ  
नस यामूळे उघडले 
नाह  

५  केअर टेकर मुप नादेड आहे आहे  १६ ११३३२/- १६९९८१/- 
६  प लवी एंटरूायजेस . आहे आहे  २३ ९५६५/- २२००००/-  
    
     तर  केअर टेकर गुप नादेड यांची िन वदा रक्कम .१६९९८१/-ह  सवात कमीची आहे. त्यामूळे त्यांची िन वदा मंजरु क न काम देणे 
यो य िनणयाःतव  
 



(१४) 
चाऊस हसीना बेगम साबेर  ूोक्लीन हॉःपीटॅिलट  ूा.िल.यांची २६ कमचा-यामाफत काम क न घे यासाठ  . १९००००, ूित मजुर 

.७३०७,बालाजी लेबर सेक्यु रट  स ह सेस औरंगाबाद यांची २० कमचा-यामाफत काम क न घे यासाठ  .  
१८०००० ूित मजरु ९००० व केअर टेकर मूप नांदेड याची १६ कमचा-यामाफत काम क न घे यासाठ  
.१६९९८१ ूित मजरु .१०६२३ अशा ूकारचे दर आलेले आहेत ूोक्लीन हॉःपीटॅिलट  ूा.िल.याचंा ूित मजरु 
.७३०७ हा सवात कमी दर अस यामूळे व त्यांना तीन वषाचा कामाचा अनुभव आहे. १६ मजरुा माफत 
महानगरपािलके या पुण इमारतीची (फोर ह लर पाक ग व ट हलर पाक गसहु ) साफसफाई ,िलफट 
,टॉयलेट,गाड नींगचे व इमारती सभोवताल या प रसराची  दररोज िनयिमत साफसफाईचे  कामे होणे शक्य 
नाह  यासाठ  जवळपास २६ मजरुांची आवँयकता आहे त्यामूळे ूोक्लीन हॉःपीटॅिलट  ूा.िल यांचा ूितमजरु 
.७३०७ या दराची िन वदा मजंरु करणे हे महानगरपािलके या िहताचे आहे कर ता ूोक्लीन हॉःपीटॅिलट  
ूा.िल यांचा िन वदा मंजरु कर यात यावा.  

शेख बावजीर   ूोक्लीन हॉःपीटॅिलट  ूा.िल या कंपनीला  तीन वषाचा अनुभव असुन ते  महाहनगरपािनलके मागील दोन 
वषापासून चांग या पकारचे काम कर त आहेत त्याची कोणत्याची ूकारची तबार नाह  त्यामूळै ूोक्लीन 
हॉःपीटॅिलट  ूा.िल यांचा तुलनात्मक या ूित मजरु .३७०७ या दराचा  िन वदा मंजरु कर या या 
ूःतावास माझे अनुमोदन आहे.  

सभापती  चाऊस हसीना बेगम साबेर  यांनी जो ूःताव मांडला त्यास मान् ता दे यात येत.तसेच  कामगार ऍक्ट 
काय ाूमाणे मजरुांना आवँयक त्या सु वधा दे याची जबाबदार  ूोक्लीन हॉःपीटॅिलट  ूा.िल. या अट वर 
त्यांचा िन वदा मंजरु कर यास मान्यता दे यात  येते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो  

ठराव ब. १४९      ठराव  
       नांवामनपाके या न वन मु य ूशासक य इमारतीतील हाऊस िकं पंगचे (साफसफाई ,िलफट ,टॉयलेट,गाड नींगचे) चे काम ूथम 
िसम फॅिसिलट  स ह सेस मुंबई यांना  िद.२०.९.२०११ पासून १९.९.२०१३ पयत व त्यानंतर त्यांचीच कंपनी ूोक्लीन हॉःपीटॅिलट  ूा.िल.यांना 
२०.९.२०१३ ते १९.९.२०१४ पयत .१९०००० ूितमहा २६ कमचार  ूितिदन याूमाणे दे यात आले होते व नांवामनपा सवसाधारण सभा 
िद.२५.११.२०१३ ठराव ब.१६१ अन्वये काय र  मान्यता दे यात आली होती व करारना यातील अट ब.२ ूमाणे पुढ ल यवःथा होई पयत 
पुव याच गु ेदाराने काम करावे असे अस यामूळे तीच संःथा आज पयत काम कर त आहे. त्यामूळे पुढ ल गु ेदारास काम देई पयत या 
कामाच खचास ूशासक य व आिथक मान्यता िह नांवामनपा ःथायी सिमतीचीसभा सवानुमते देते  

तसेच सदर ल कामाचे िद.२२.८.२०१४ रोजी टडर नोट स काढ यात आली असता ई.टेडर गं ूॉ लेममूळे एकह  िन वदा आली नाह  
त्यामूळे िद.२.११.२०१४ रोजी मॅन्युअल िन वदा सुचना दै.िद य मराठ  व गोदातीर समाचारया वृ ापऽा◌ात दे यात आली असता फ  २ 
िन वदा ूा  झाले त्यामूळे दसु-यांदा िद.४.१२.२०१४ रोजी जािहर िन वदा सुचना काढ यात आली असता  खालील ूमाणे िन वदा ूा  
झा या . 
अ.ब. नाव  इ.एम.ड  अनुभव 

ूमाणपऽ  
कमचार   
सं या 

ूित कमचार  
खच  

िन वदा रक्कम 

१  ूोक्लीन हॉःपीटॅिलट  ूा.िल. आहे आहे  २६ ७३०७/- १९००००/- 
२  औरंगाबाद म ट  स ह सेस. आहे आहे  २३ ११०९८- २५५२६२/- 
३  बालाजी लेबर व सेक्यु रट   

स ह सेस औरंगाबाद 
आहे आहे  २० ९०००/- १८००००/- 

४  जय संतोषी इंटरूायजेस  आहे आहे  - - अनुभव ूमाणपऽ  
नस यामूळे उघडले 
नाह  

५  केअर टेकर मुप नादेड आहे आहे  १६ ११३३२/- १६९९८१/- 
६  प लवी एंटरूायजेस . आहे आहे  २३ ९५६५/- २२००००/-  
        
       उपरो  ूा  िन वदावर स वःतर वचार कर यात आला ूोक्लीन हॉःपीटॅिलट  ूा.िल.यांची २६ कमचा-यामाफत काम क न 
घे यासाठ  . १९००००, ूित मजरु .७३०७,बालाजी लेबर सेक्यु रट  स ह सेस औरंगाबाद यांची २० कमचा-यामाफत काम क न घे यासाठ  
.  १८०००० ूित मजरु ९००० व केअर टेकर मूप नांदेड याची १६ कमचा-यामाफत काम क न घे यासाठ  .१६९९८१ ूित मजरु .१०६२३ 
अशा ूकारचे दर आलेले आहेत ूोक्लीन हॉःपीटॅिलट  ूा.िल.याचंा ूित मजरु .७३०७ हा सवात  
 



(१५) 
कमी दर असून  त्यांना तीन वषाचा कामाचा अनुभव आहे. १६ मजरुा माफत महानगरपािलके या पुण इमारतीची (फोर ह लर पाक ग व ट ु
हलर पाक गसह) साफसफाई ,िलफट ,टॉयलेट,गाड नींगचे व इमारती सभोवताल या प रसराची  दररोज िनयिमत साफसफाईचे  कामे होणे 

शक्य नाह  या कामासाठ  जवळपास २५-३०  मजरुांची आवँयकता आहे , ूोक्लीन हॉःपीटॅिलट  ूा.िल ह  कंपनी मागील दोन वषापासुन 
समाधानकारक काम कर त असुन त्यांची कोणत्याह  ूकारची तबार नस यामूळे त्याचा  ूित मजरु .७३०७ या दराची िन वदा मंजुर 
करणे हे महानगरपािलके या िहताचे आहे कर ता या पुव याच  अट  व शत नुसार तसेच कामगार काय ाूमाणे मजरुांना आवँयक त्या 
सु वधा दे याची जबाबदार  ूोक्लीन हॉःपीटॅिलट  ूा.िल.याची रािहल या  अट वर त्यांची  ूित मजरु .७३०७ /-या ूमाणे २६ 
मजरुांकर ताची . १९००००/-या दराची िन वदा ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मजंरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  
वषय ब.१७ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह दत झोन बं १ व २ म ये मु य रसत्यावर ल गोल पोल फार जनेू अस यामूळे ते 
क हाह  पड याची शक्यता अस यामूळे संबंिधत भागाचे व ुत िन र क व किन  अिभयंता ( व ुत) यां या अहवालानूसार सदर ल पोल 
तातड ने क न ावयाचे िन वदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम( व ुत वभागा या) ड .एस.आर. 201३-1४ नुसार 
तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे.ओम सेल अ ड स ह सेस नांदेड  यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व 
या कामासाठ    .४७५३२/-  (अ र  . स ेचाळ स  हजार पाचसे बतीस  फ ) एवढा खच झालेला आहे. क रता  या कामास मुंबई 
ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम  1949 या अनूसूची (ड) ूकरण (5) कलम (2) अन्वये काय र ूशासक य व आिथक मान्यतेःतव 
ूःताव ःथायी सिमतीसमोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.१५०       ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह दत झोन बं १ व २ म ये मु य रसत्यावर ल गोल पोल फार जनेू अस यामूळे ते 
क हाह  पड याची शक्यता अस यामूळे संबंिधत भागाचे व ुत िन र क व किन  अिभयंता ( व ुत) यां या अहवालानूसार सदर ल पोल 
तातड ने क न ावयाचे िन वदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम( व ुत वभागा या) ड .एस.आर. 201३-1४ नुसार 
तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे.ओम सेल अ ड स ह सेस नांदेड  यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व 
या कामासाठ    .४७५३२/-  (अ र  . स ेचाळ स  हजार पाचसे बतीस  फ ) एवढा खच झालेला आहे. त्यास मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब. १८     ूःताव 
  नांदेड शहरात ४ जी केबल टाक यात आलेले आहे.संपुण शहराअतंगत टाक यात आले या केबल या अनुषंगाने आवँयकतेनुसार 
भ वंयात रलायन्स टावर उभार यात येणार आहेत. सदर कबल टाकणा-या एजन्सीला रोड चाजस हे चालू वषा या ज हा दरसुचीनूसार न 
आकारता चार ते पाच वष जनु्या ज हा दरसुचीनूसार आकार यात आले आहेत यामूळे महानगपािलकेचे आिथक नुकसान झाले आहे. 

सदर ल एजन्सीजला चालू वषा या ज हा दर सुचीनसुार रोड चाजस आकार यात यावेत व फरकाची रक्क्म तात्काळ वसुल 
कर यास ह  ःथायी सिमतीची सभा मान्यता देते. 
सुचक :- हबीब बावजीर शेख अ द ला ु     अनुमोदक :- अ.हबीब अ.रिहम बागवान  
हबीब बावजीर शेख अ द ला ु  रलायन्स कंपनीकडून ४ जी अतंगत कबल लाईन टाकणेसाठ  शहरातील  व वध भागातील रःते  फोड यात 

येत असून या  रःत्या या  द ःतीसाठ  जो काह  खच लागणार आहे तो खच संबंिधत कंपनीकडून कोणत्या ु
वषा या िडएसआरनुसार वसलु कर यात येत आहे त्यांचा खुलासा कर यात यावा.   

का.अिभयंता  रलायन्स कंपनीस ४ जी अतंगत कबल लाईन टाकणेसाठ  परवानगी दे यात आलेली असून  सदर ल 
कंपनीकडून रःता द ःतीसाठ  लागणारा खच हा करंट िडएसआरनुसार वसुल कर यात येत आहेु .तसेच 
सुपर हजीन चाजसह  वसुल कर यात येत आहे.   

सभापती  नांदेड शहरात रलायन्स कंपनीकडून ४ जी कबल टाक यात येत असून याकर ता जे रःते फोड यात येत 
आहेत त्या रःत्या या द ःतीसाठ  वसुल करावयाचे रोडचाजस हा जनू्या िडएसआरनुसार वसुल न करता चालू ु
वषा या िडएसआरनुसार वसुल कर यात यावा.    

 
 
 
 



(१६) 
ठराव ब. १५१      ठराव  
  नांदेड शहरात रलायन्स कंपनीकडून ४ जी कबल टाक यात येत असून याकर ता जे रःते फोड यात येत आहेत त्या रःत्या या 
द ःतीसाठ  वसुल करावयाचे रोडचाजस ु हे चालू वषा या ज हा दरसुचीनूसार वसुल कर यात यावे असे ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते संमत करते.   

वशेष बाब हणून आयत्या वेळेस घे यात आलेले तातड चे वषय 
वषय ब. १     

           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत  जयिभमनगर कमान ते ए.के.संभाजी मंगल कायालया 
पयत हॉट िमक्स रःता तयार करणे क रता  अदंाजपऽक . 40,00,000/- साठ  ई-टडर सेल ारे िन वदा सुचना ब. साबां व/10256/2014 िद. 
27.08.2014 अन्वये दै. गोदातीर समाचार/दै.ूभाव िहंद  या वतमान पऽात िद. 28.08.2014 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  

कामासाठ  एकुण 3 (ितन) िन वदा ूा   झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर  िद. 18.11.2014 रोजी उघड यात आले असता त्याचा 
तुलनात्मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

1 ौी. पृ वी कंन्ःशक्शन कंपनी, नांदेड  12.50 % जाःत दर 

2 ौी. आशा  कंन्ःशक्शन, नांदेड 15.00 % जाःत दर 

3 ौी. िनखीला  कंन्ःशक्शन नांदेड 9.9 % जाःत दर 

 

           तुलनात्मक तक्त्यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ौी. िनखीला  कंन्ःशक्शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा 9.9 % जाःत दराची 
अस याने व ते दर जाःत वाटत अस याने दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट साठ   पाचारण केले असता सबंधीताने लेखी पऽदेवनु सदर कामाचे अंदाजपऽक 

सालसन 2014-15 या दरसुची नुसार अदंाजपऽक दराने कर यास तयार अस याची समती  िदली आहे 

           क रता दर सुची 2014-15 अन्वये 1.1 % कमी दराची िन वदा िकमत येत अस यामुळे नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत जयिभमनगर 

कमान ते ए.के.सभंाजी मंगल कायालया पयत हॉट िमक्स रःता तयार करणेसाठ  ौी. िनखीला कंन्ःशक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दरावर (2013-14 

DSR)  9.9 % जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती  आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार ौी. िनखीला कंन्ःशक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दरावर (2013- 14 DSR)  

9.9 % जाःत दराची िन वदा मंजरु कर यास मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  

ठराव ब.१५२       ठराव  
           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत  जयिभमनगर कमान ते ए.के.संभाजी मंगल कायालया 
पयत हॉट िमक्स रःता तयार करणे क रता  अदंाजपऽक . 40,00,000/- साठ  ई-टडर सेल ारे िन वदा सुचना ब. साबां व/10256/2014 िद. 
27.08.2014 अन्वये दै. गोदातीर समाचार/दै.ूभाव िहंद  या वतमान पऽात िद. 28.08.2014 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  

कामासाठ  एकुण 3 (ितन) िन वदा ूा   झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर  िद. 18.11.2014 रोजी उघड यात आले असता त्याचा 
तुलनात्मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

1 ौी. पृ वी कंन्ःशक्शन कंपनी, नांदेड  12.50 % जाःत दर 

2 ौी. आशा  कंन्ःशक्शन, नांदेड 15.00 % जाःत दर 

3 ौी. िनखीला  कंन्ःशक्शन नांदेड 9.9 % जाःत दर 

 

           तुलनात्मक तक्त्यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ौी. िनखीला  कंन्ःशक्शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा 9.9 % जाःत दराची 
अस याने व ते दर जाःत वाटत अस याने दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट साठ   पाचारण केले असता सबंधीताने लेखी पऽ देवुन सदर कामाचे 

अदंाजपऽक सालसन 2014-15 या दरसुची नुसार अदंाजपऽक दराने कर यास तयार अस याची समती  िदली आहे 

           क रता दर सुची 2014-15 अन्वये 1.1 % कमी दराची िन वदा िकमत येत अस यामुळे नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत जयिभमनगर 

कमान ते ए.के.सभंाजी मंगल कायालया पयत हॉट िमक्स रःता तयार करणेसाठ  ौी. िनखीला कंन्ःशक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दरावर (2013-14 

DSR)  9.9 % जाःत दराची िन वदा ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
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वषय ब. २     

           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त िसडको ,हडको उ यानात वाचनालय व ःपधा पर ा कि सु  करणेसाठ  अदंाजपऽक . 57,45,800/- 

साठ  ई-टडर सेल ारे िन वदा सुचना ब. साबां व/17805/ 2014 िद. 30.12.2014 अन्वये दै. ूजावाणी/दै.पु यनगर  या वतमान पऽात िद. 31.12.2014 

रोजी (पाच यांदा) िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ   एकुण  1 (एक)  िन वदा   ूा   झाली  ूा   िन वदा  ऽीसदःयीय  समीती  
समोर  िद. 30.01.2015 रोजी उघड यात आले असता त्याचा तुलनात्मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
 
 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

1 ौी. कामार कर  कंन्ःशक्शन, नांदेड  12 % जाःत दर 

            

           तुलनात्मक तक्त्यानुसार ूा  कमी दराची िन वदा ौी. कामार कर  कंन्ःशक्शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा 12 % जाःत दराची 
अस याने व ते दर जाःत वाटत अस याने दर कमी कर यासाठ  दर पृ थकरणासह वाटाघाट साठ   पाचारण केले असता सबंधीताने अदंाजपऽक सालसन 

2012-13 या दरसुची नुसार अस याने 12 % जाःत दराने काम कर याची समती दश वली. 
          क रता दर सुची 2014-15 अन्वये 6.56 % कमी दराची िन वदा िकमत येत अस यामुळे ौी. कामार कर  कंन्ःशक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य 

दरावर 12% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती  आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार ौी. कामार कर  कंन्ःशक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरावर  12% जाःत 

दराची िन वदा मंजरु कर यास मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. १५३      ठराव  
               नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त िसडको ,हडको उ यानात वाचनालय व ःपधा पर ा कि सु  करणेसाठ  अदंाजपऽक . 
57,45,800/- साठ  ई-टडर सेल ारे िन वदा सुचना ब. साबां व/17805/ 2014 िद. 30.12.2014 अन्वये दै. ूजावाणी/दै.पु यनगर  या वतमान पऽात 

िद. 31.12.2014 रोजी (पाच यांदा) िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ   एकुण  1 (एक)  िन वदा   ूा   झाली  ूा   िन वदा  
ऽीसदःयीय  समीती  समोर  िद. 30.01.2015 रोजी उघड यात आले असता त्याचा तुलनात्मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
 
 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

1 ौी. कामार कर  कंन्ःशक्शन, नांदेड  12 % जाःत दर 

            

           तुलनात्मक तक्त्यानुसार ूा  कमी दराची िन वदा ौी. कामार कर  कंन्ःशक्शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा 12 % जाःत दराची 
अस याने व ते दर जाःत वाटत अस याने दर कमी कर यासाठ  दर पृ थकरणासह वाटाघाट साठ   पाचारण केले असता सबंधीताने अदंाजपऽक सालसन 

2012-13 या दरसुची नुसार अस याने 12 % जाःत दराने काम कर याची समती दश वली. 
          क रता दर सुची 2014-15 अन्वये 6.56 % कमी दराची िन वदा िकमत येत अस यामुळे ौी. कामार कर  कंन्ःशक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य 

दरावर 12% जाःत दराची ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरू करते व हा ठराव याच सभेत कायम करयात येतो.  

वषय ब.३      

      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त शहरातील चौरःत्यावर  थम लाःट क पटचे प टे ओढणेचे काम  करणे अत्यंत  आवँयक  अस याने 

सदर कामासाठ  दोनदा िन वदा मािगवी या असता त्यास ूितसाद िमळाला नस याने व मा. रा यपाल महारा  रा य, यांचा नांदेड येथे िनयोजीत दौरा 
अस याने व वाहतुक सुर ा स ाह अस याने शहरातील चौरःत्यावर थम लाःट क पटचे प टे ओढणेचे काम तातड ने करणे अवँयक अस याने सदरचे 

काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. ःमीता इंडःश ज, नांदेड यांचे कडून क न घे यात आले. त्यानुसार या  वभागाचे  किन   

अिभयंता   व  उप  अिभयंता   यां या  अहवाला  नुसार   ज हा   दरसुिच  2014-2015  नुसार अदंाजपऽक तयार कर यात आले त्याची अदंाजपऽक य 

िकमत  . 16,65,996/- एवढ  आहे. 
        कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर   मे. ःमीता इंडःश ज, नांदेड यांचे कडून  क न  

घे यात  आले  त्यास  व  सदर  कामावर झालेला खच  16,65,996/- यास काय र ूशासक य व अिथक मंजरु साठ  ूःताव मुंबई ूांितक 

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.१५४       ठराव  
      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त शहरातील चौरःत्यावर  थम लाःट क पटचे प टे ओढणेचे काम  करणे अत्यंत  आवँयक  अस याने 

सदर कामासाठ  दोनदा िन वदा मािगवी या असता त्यास ूितसाद िमळाला नस याने व मा. रा यपाल महारा  रा य, यांचा नांदेड येथे िनयोजीत दौरा 
अस याने व वाहतुक सुर ा स ाह अस याने शहरातील चौरःत्यावर थम लाःट क पटचे प टे ओढणेचे काम तातड ने  
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करणे अवँयक अस याने सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. ःमीता इंडःश ज, नांदेड यांचे कडून क न घे यात आले. 
त्यानुसार या  वभागाचे  किन   अिभयंता   व  उप  अिभयंता   यां या  अहवाला  नुसार   ज हा   दरसुिच  2014-2015  नुसार अदंाजपऽक तयार कर यात 

आले त्याची अदंाजपऽक य िकमत  . 16,65,996/- एवढ  आहे. 
        कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर   मे. ःमीता इंडःश ज, नांदेड यांचे कडून  

क न  घे यात  आले  त्यास  व  सदर  कामावर झालेला खच  16,65,996/- ला  मुबंई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 
कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  
वषय ब.४      

           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत  िशवरायनगर भागात खड ◌ेकरणासह िस.िस. रोड, 
आर.िस.िस. नालीचे बांधकाम करणे. अदंाजपऽक . 38,79,500/- साठ  ई-टडर सेल ारे िन वदा सुचना ब. साबां व/19379/2015 िद. 23.01.2015 

अन्वये दै. गोदातीर समाचार/दै.ूभाव िहंद  या वतमान पऽात िद. 24.01.2015 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकुण 3 

(ितन) िन वदा ूा   झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर  िद. 20.02.2015 रोजी उघड यात आले असता त्याचा तुलनात्मक त ा खालील 

ूमाणे आहे. 
अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

1 ौी. माझ कंन्ःशक्शन, नांदेड  5.5% जाःत दर 

2 ू वण कंन्ःशक्शन, नांदेड 5% जाःत दर 

3 एल. ड एस. कंन्ःशक्शन नांदेड अंदाजपऽक य दराने 

           तुलनात्मक तक्त्यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ौी. एल. ड एस. कंन्ःशक्शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा अंदाजपऽक 

दराची आहे. 
           क रता नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत िशवरायनगर भागात खड ◌ेकरणासह रोड, आर.िस.िस. नालीचे बांधकाम करणेसाठ  ौी. एल. 
ड एस. कंन्ःशक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 

सभापती  आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार ौी. एल. ड एस. कंन्ःशक्शन नांदेड याचंी अदंाजपऽक दराची  िन वदा 
मंजरु कर यास मान् ता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव ब. १५५      ठराव  
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत  िशवरायनगर भागात खड करणासह िस.िस. रोड, 
आर.िस.िस. नालीचे बांधकाम करणे. अदंाजपऽक . 38,79,500/- साठ  ई-टडर सेल ारे िन वदा सुचना ब. साबां व/19379/2015 िद. 23.01.2015 

अन्वये दै. गोदातीर समाचार/दै.ूभाव िहंद  या वतमान पऽात िद. 24.01.2015 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकुण 3 

(ितन) िन वदा ूा   झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर  िद. 20.02.2015 रोजी उघड यात आले असता त्याचा तुलनात्मक त ा खालील 

ूमाणे आहे. 
 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

1 ौी. माझ कंन्ःशक्शन, नांदेड  5.5% जाःत दर 

2 ू वण कंन्ःशक्शन, नांदेड 5% जाःत दर 

3 एल. ड एस. कंन्ःशक्शन नांदेड अंदाजपऽक य दराने 

 

           तुलनात्मक तक्त्यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ौी. एल. ड एस. कंन्ःशक्शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा अंदाजपऽक 

दराची आहे.क रता नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत िशवरायनगर भागात खड ◌ेकरणासह रोड, आर.िस.िस. नालीचे बांधकाम करणेसाठ  ौी. 
एल. ड एस. कंन्ःशक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो.  

वषय ब.५      

           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग ब. 23 श  नगर भागात खड  करणासह िस.िस. रोड 

नाली तसेच समाज सभाग ्हाचे बांधकाम करणे. अंदाजपऽक . 33,94,400/- साठ  ई-टडर सेल ारे िन वदा सुचना ब. साबां व/19379/2015 िद. 
23.01.2015 अन्वये दै. गोदातीर समाचार/दै. ूभाव िहंद  या वतमान पऽात िद. 24.01.2015 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  

कामासाठ  एकुण 3 (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर िद. 20.02.2015 रोजी उघड यात आले असता त्याचा तुलनात्मक 

त ा खालील ूमाणे आहे. 



 

(१९) 
 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

1 ौी. साई कन्ःशक्शन,नांदेड  07% जाःत दर 

2 सोहेल कन्ःशक्शन,नांदेड 09% जाःत दर 

3 कामार कर कंन्ःशक्शन नांदेड अंदाजपऽक य दराने 

 

           तुलनात्मक तक्त्यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर कंन्ःशक्शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा अंदाजपऽक दराची 
आहे. 
           क रता नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत  ूभाग ब. 23 श नगर भागात खड ◌ेकरणासह िस.िस. रोड आर.िस.िस. नाली तसेच समाज 

सभागहृाचे  बांधकाम करणेसाठ  ौी. कामार कर कंन्ःशक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    आयु ानी सादर केले या ूःतावानुसार ौी. कामार कर कंन्ःशक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मजरु  
   कर यास मान् ता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव ब. १५६      ठराव  
           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग ब. 23 श  नगर भागात खड  करणासह िस.िस. रोड 

नाली तसेच समाज सभाग ्हाचे बांधकाम करणे. अंदाजपऽक . 33,94,400/- साठ  ई-टडर सेल ारे िन वदा सुचना ब. साबां व/19379/2015 िद. 
23.01.2015 अन्वये दै. गोदातीर समाचार/दै. ूभाव िहंद  या वतमान पऽात िद. 24.01.2015 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  

कामासाठ  एकुण 3 (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर िद. 20.02.2015 रोजी उघड यात आले असता त्याचा तुलनात्मक 

त ा खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

1 ौी. साई कन्ःशक्शन,नांदेड  07% जाःत दर 

2 सोहेल कन्ःशक्शन,नांदेड 09% जाःत दर 

3 कामार कर कंन्ःशक्शन नांदेड अंदाजपऽक य दराने 

 

           तुलनात्मक तक्त्यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर कंन्ःशक्शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा अंदाजपऽक दराची 
आहे. 
           क रता नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत  ूभाग ब. 23 श नगर भागात खड ◌ेकरणासह िस.िस. रोड आर.िस.िस. नाली तसेच समाज 

सभागहृाचे बाधकाम करणेसाठ  ौी. कामार कर कंन्ःशक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.६      

आमदार ःथािनक वकास कायाबम अतंगत 2014-15 या व ीय वषात मा. आमदार ौी.ओमूकाश पोकणा यांनी एकुण 9 कामासाठ  

.30.96 ल ा या कामास िनधी िद यानुसार 9 कामाचे िन वदा ूिस द कर यात आले. असता त्यापैक  अनु ब.4 चे काम नं◌ावाशमनपा हि त खोजा 
कॉलनी येथे अतंगत डांबर करणाचा रःता करणेसाठ  ूितसाध िमळाले नस याने पुन्हा 2 वेळेस िन वदा ूिस द कर यात आली परंतु िन वदेस ूितसाध 

िमळाला नाह . सदरचे काम करणे अवशयक अस याने वभागाचे उप अिभयंता यांनी अिभूय देवुन उ  काम कोणत्याह  न दणीकृत कंऽाटदारा माफत 

क न घे या बाबत अिभूय िदला त्यानुसार सदरचे काम  वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर ौी. गु  रामदास कन्ःशक्शन, नांदेड या 
कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले. कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर  ौी. गु  रामदास 

कन्ःशक्शन, नांदेड या  कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले. त्यास व झालेला खच .2,99,000/-यास काय र मंजरु साठ  ूःताव मुंबई ूांितक 

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.१५७       ठराव  
        आमदार ःथािनक वकास कायाबम अतंगत 2014-15 या व ीय वषात मा. आमदार ौी.ओमूकाश पोकणा यांनी एकुण 9 कामासाठ  

.30.96 ल ा या कामास िनधी िद यानुसार 9 कामाचे िन वदा ूिस द कर यात आले. असता त्यापैक  अनु ब.4 चे काम नांवाशमनपा हि त खोजा 
कॉलनी येथे अतंगत डांबर करणाचा रःता करणेसाठ  ूितसाध िमळाले नस याने पुन्हा 2 वेळेस िन वदा ूिस द कर यात आली परंतु िन वदेस ूितसाध 

िमळाला नाह . सदरचे काम करणे अवशयक अस याने वभागाचे उप अिभयंता यांनी अिभूय देवुन उ  काम कोणत्याह  न दणीकृत कंऽाटदारा माफत 

क न घे या बाबत अिभूय िदला त्यानुसार सदरचे काम  वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर ौी. गु  रामदास कन्ःशक्शन, नादेंड या 
कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले. 



(२०) 

       कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर  ौी. गु  रामदास कन्ःशक्शन, नांदेड या  
कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले. त्यास व झालेला खच .2,99,000/- ला  मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 
कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  
वषय ब. ७      

          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत  ूभाग ब. 39 िसडको K1, K2 नगर भागात खड करणासह 

िस.िस. रोड, आर.िस.िस. नाली तसेच समाज सभागहृाचे बांधकाम करणे. अदंाजपऽक . 29,17,900/- साठ  ई-टडर सेल ारे िन वदा सुचना ब. साबां व/ 
19379/2015 िद. 23.01.2015 अन्वये दै. गोदातीर समाचार/दै. ूभाव िहंद  या वतमान पऽात िद. 24.01.2015 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली 
असता उपरो  कामासाठ  एकुण 3 (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर  िद. 20.02.2015 रोजी उघड यात आले असता 
त्याचा तुलनात्मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

1 ौी. माझ कंन्ःशक्शन, नांदेड  03% जाःत दर 

2 सोहेल कंन्ःशक्शन, नांदेड 9% जाःत दर 

3 कामार कर कंन्ःशक्शन नांदेड अंदाजपऽक य दराने 

 

          तुलनात्मक तक्त्यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर कंन्ःशक्शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा अदंाजपऽक दराची 
आहे. 
          क रता नागर  दिलत वःती सधुार योजना अतंगत  ूभाग ब. 39 िसडको K1,K2 नगर भागात खड ◌ेकरणासह िस.िस. रोड, आर.िस.िस. नाली 
तसेच समाज सभागहृाचे  बांधकाम करणेसाठ  ौी. कामार कर कंन्ःशक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती 
समोर सादर. 
सभापती  आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार ौी. कामार कर कंन्ःशक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजरु  

कर यास मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.१५८       ठराव  
                नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत  ूभाग ब. 39 िसडको K1, K2 नगर भागात खड  
करणासह िस.िस. रोड, आर.िस.िस. नाली तसेच समाज सभागहृाचे बांधकाम करणे. अदंाजपऽक . 29,17,900/- साठ  ई-टडर सेल ारे िन वदा सुचना ब. 
साबां व/ 19379/2015 िद. 23.01.2015 अन्वये दै. गोदातीर समाचार/दै. ूभाव िहंद  या वतमान पऽात िद. 24.01.2015 रोजी िन वदा ूिस द कर यात 

आली असता उपरो  कामासाठ  एकुण 3 (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर  िद. 20.02.2015 रोजी उघड यात आले 

असता त्याचा तुलनात्मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

1 ौी. माझ कंन्ःशक्शन, नांदेड  03% जाःत दर 

2 सोहेल कंन्ःशक्शन, नांदेड 9% जाःत दर 

3 कामार कर कंन्ःशक्शन नांदेड अंदाजपऽक य दराने 

          तुलनात्मक तक्त्यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर कंन्ःशक्शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा अदंाजपऽक दराची 
आहे. क रता नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत  ूभाग ब. 39 िसडको K1,K2 नगर भागात खड ◌ेकरणासह िस.िस. रोड, आर.िस.िस. नाली 
तसेच समाज समाज सभागहृाचे  बांधकाम करणेसाठ  ौी. कामार कर कंन्ःशक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा ह  नांवामनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.    

वषय ब. ८      
    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त ूभाग ब.9 अतंगत कैलाश नगर भागात वकशॉप पा याची टाक  ते सरःवती हायःकुल पयत िस.िस.  
रःता  करणे. अत्यंत  आवँयक  अस याने या  वभागाचे  किन   अिभयंता  व  उप  अिभयंता  यां या अहवाला नुसार ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार 

. 7,00,000/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर ौी. गु  रामदास कन्ःशक्शन, नांदेड या 
कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले. 
             कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर  ौी. गु   रामदास  कन्ःशक्शन, नांदेड या  
कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले. त्यास व झालेला खच  7,00,000/- यास काय र ूशासक य व अिथक मंजरु साठ  ूःताव मुबंई ूांितक 

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
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सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब. १५९      ठराव  
      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त ूभाग ब.9 अतंगत कैलाश नगर भागात वकशॉप पा याची टाक  ते सरःवती हायःकुल पयत िस.िस.  
रःता  करणे. अत्यंत  आवँयक  अस याने या  वभागाचे  किन   अिभयंता  व  उप  अिभयंता  यां या अहवाला नुसार ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार 

. 7,00,000/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर ौी. गु  रामदास कन्ःशक्शन, नांदेड या 
कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले. 

कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर  ौी. गु   रामदास  कन्ःशक्शन, नांदेड या  
कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले. त्यास व झालेला खच  7,00,000/- ला  मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 
कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  
वषय ब. ९     

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त ूभाग ब. 16 म ये नई आबाद  अबेंडकर नगर येथे  व वध िठकाणी ना यांवर ःलॅब टाकणे  

अत्यंत आवँयक अस याने या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यां या अहवाला नुसार  ज हा दरसुिच 2014-15 नुसार . 90,100/- चे 

अदंाजपऽक  तयार क न  सदरचे  काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर ौी. कामार कर कन्ःशक्शन, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न 

घे यात आले. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर  ौी. कामार कर कन्ःशक्शन, नांदेड  या  कंऽाटदाराकडून  

क न घे यात आले. त्यास व झालेला खच  90,100/-  यास काय र ूशासक य व अिथक मंजरु साठ  ूःताव मुंबई ूांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.१६०       ठराव  
      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त ूभाग ब. 16 म ये नई आबाद  अबेंडकर नगर येथे  व वध िठकाणी ना यांवर ःलॅब टाकणे  अत्यंत 

आवँयक अस याने या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यां या अहवाला नसुार  ज हा दरसुिच 2014-15 नुसार . 90,100/- चे अदंाजपऽक  

तयार क न  सदरचे  काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर ौी. कामार कर कन्ःशक्शन, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर  ौी. कामार कर कन्ःशक्शन, नांदेड  या  कंऽाटदाराकडून  

क न घे यात आले. त्यास व झालेला खच  90,100/-  ला  मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार 
काय र ूशासक य व आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब. १०      

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त ौीनगर येथील उवर त रःता िस.िस. बांधकाम करणेसाठ  या  वभागाचे  किन   अिभयंता  व  उप  

अिभयंता  यां या अहवाला नुसार ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार . 7,20,900/- चे अदंाजपऽक सादर केलेले आहे.  
        कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर  ौी. िशवाजी इंगळे कंऽाटदार नांदेड या  
कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले असून त्यास व झालेला खच  7,20,900/- यास काय र ूशासक य व अिथक मंजरु साठ  ूःताव मुंबई ूांितक 

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब. १६१      ठराव  
      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हि त ौीनगर येथील उवर त रःता िस.िस. बांधकाम करणेसाठ  या  वभागाचे  किन   अिभयंता  व  उप  

अिभयंता  यां या अहवाला नुसार ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार . 7,20,900/- चे अदंाजपऽक सादर केलेले आहे.  
        कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर  ौी. िशवाजी इंगळे कंऽाटदार नांदेड या  

कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले असून त्यास व झालेला खच  7,20,900/- ला  मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 
5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो.  
वषय ब.११      

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, हि त र वनगर भागात तरोडा नाका ते ौी. हेमंत पाट ल यां या घरापयत हॉटिमक्स हॉटलेड बट  रःता 
करणे अतं्यत आवँयक अस याने या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यां या अहवालानूसार ज हादर सूची 2014-15 नूसार . 16,32,300/- 

चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी. गु  रामदास कन्ःशक्शन, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न 

घे यात आले. 
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कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर u ौी. गु  रामदास u कन्ःशक्शन, नांदेड या  
कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले. त्यास व झालेला खच . 16,32,300/- यास काय र मंजरु साठ  ूःताव मुंबई ूांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.१६२       ठराव  
       नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, हि त र वनगर भागात तरोडा नाका ते ौी. हेमंत पाट ल यां या घरापयत हॉटिमक्स हॉटलेड बट  रःता 
करणे अतं्यत आवँयक अस याने या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यां या अहवालानूसार ज हादर सूची 2014-15 नूसार . 16,32,300/- 

चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी. गु  रामदास कन्ःशक्शन, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न 

घे यात आले. 
        कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर u ौी. गु  रामदास u कन्ःशक्शन, नांदेड 

या  कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले. त्यास व झालेला खच . 16,32,300/- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 
कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  
वषय ब.१२ 
        नांवामनपा ूभाग ब.४० शाहनगरु , िलबंोणीनगर, लहजीनगर ईू .भागाम ये स य ःथतीत ५ एचपी.,मोनो लाक मोटार दारे हडको 
WTP येथून  पाणी पुरवठा केला जातो. परंतू सदर ल मोनो लॉक मोटार यवःथीत पाणी फेकत नस यामूळे त्या िठकाणी १० एच.पी.पंप 
सेट बस वणे आवँयक आहे. सदर ल कामास अदंाजे .७०६३४/- (अ र  .स र हजार सहासे चौतीस फ ) खच अपे त आहे. सदर ल 
पंपसेट मा.आयु   मनपा नांदेड यांची मान्यता घेवून  उपअिभयतंा यांनी िद.६.१.२०१५ रोजी बस व यात आली हे काम अत्यंत तातड चे व 
आवँयक अस यामूळे ौी साई इले.ऍ ड इ ज.कामगार सहकार  संःथा नांदेड याचेंकडून बसवून घे यात आले  त्यास ूशासक य व आिथक 
मान्यता दे यासाठ   िन वदा न माग वता M.J.P.D.S.R.  2013=2014 या दरानुसार काय र मान्यता दे याकर ता  ूःताव सादर.  
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.१६३       ठराव  
        नांवामनपा ूभाग ब.४० शाहनगरु , िलबंोणीनगर, लहजीनगर ईू .भागाम ये स य ःथतीत ५ एचपी.,मोनो लाक मोटार दारे हडको 
WTP येथून  पाणी पुरवठा केला जातो. परंतू सदर ल मोनो लॉक मोटार यवःथीत पाणी फेकत नस यामूळे त्या िठकाणी १० एच.पी.पंप 
सेट बस वणे आवँयक आहे. सदर ल कामास अदंाजे .७०६३४/- (अ र  .स र हजार सहासे चौतीस फ ) खच अपे त आहे. सदर ल 
पंपसेट मा.आयु   मनपा नांदेड यांची मान्यता घेवून  उपअिभयंता यांनी िद.६.१.२०१५ रोजी बस व यात आला, हे काम अत्यंत तातड चे व 
आवँयक अस यामूळे वना िन वदा राःत M.J.P.D.S.R.  2013=2014 या दरावर  ौी साई इले.ऍ ड इ ज.कामगार सहकार  संःथा नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले त्यास मुबंई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नसुार काय र ूशासक य व 
आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.१३ 
        नावंामनपा ूभाग ब.३६ वसरणी भागाम ये भागाम ये हात पंप नस यामूळे त्या िठकाणी विहर आहे. पाणी टंचाई या काळात 
विहर तून पाणी पुरवठा केला जावू शकतो. त्यासाठ  त्यािठकाणी  १० एच.पी.पंप सेट बस वणे आवँयक आहे. सदर ल कामास अदंाजे 
.८१२६६/- (अ र  .एक्याशंी हजार दोनसे सहास   फ ) खच अपे त आहे. सदर ल पंपसेट मा.आयु   मनपा नांदेड यांची मान्यता 
घेवून  उपअिभयंता यांनी िद.६.१.२०१५ रोजी बस व यात आली हे काम अत्यंत तातड चे व आवँयक अस यामूळे ौी साई इले.ऍ ड 
इ ज.कामगार सहकार  संःथा नांदेड यांचेकडून बसवून घे यात आले  त्यास ूशासक य व आिथक मान्यता दे यासाठ   िन वदा न 
माग वता M.J.P.D.S.R.  2013=2014 या दरानुसार काय र मान्यता दे याकर ता  ूःताव सादर.  
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.१६४       ठराव  
        नांवामनपा ूभाग ब.३६ वसरणी भागाम ये भागाम ये हात पंप नस यामूळे त्या िठकाणी विहर आहे. पाणी टंचाई या काळात 
विहर तून पाणी पुरवठा केला जावू शकतो. त्यासाठ  त्यािठकाणी  १० एच.पी.पंप सेट बस वणे आवँयक आहे. सदर ल कामास अदंाजे 
.८१२६६/- (अ र  .एक्यांशी हजार दोनसे सहास   फ ) खच अपे त आहे. सदर ल पंपसेट मा.आयु   मनपा नांदेड यांची मान्यता 
घेवून  उपअिभयंता यांनी िद.६.१.२०१५ रोजी बस व यात आला. हे काम तातड चे व आवँयक अस यामूळे वना िन वदा राःत 
M.J.P.D.S.R.  2013=2014 या दरावर ौी साई इले.ऍ ड इ ज.कामगार सहकार  संःथा नांदेड याचेंकडून क न घे यात आले त्यास मुंबई 
ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र   
 



 
(२३) 

ूशासक य व आिथक मान्यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१४ 
  नावामनपा आदेश प.ब.नावाशमनपा/२०७६३/२०१५ िद.२१ फेॄूवार  २०१५ अन्वये पाणी टंचाई काळात शहरातील हातपंपावर पाणी 
वापर वाढणार अस याने १ ते ६ झोन अतंगत सव हातपंप/पावर पंप चालू ःथतीत ठेवणे आवँयक आहे.सदर काम वभागामाफत अमीम 
रक्कम देवून  के यास अलप दरात व वना वलंब करता येतील हणून सदर कामाकर ता  ौी तैमूर खान पठाण, िल पक यांना 
.२,००,०००/-(दोन ल  फक्त् ◌ा ) अमीम रक्कम दे यात आली त्याची न द घेणे बाबत.   
सभापती    न द घे यात येते.  
ठराव ब.१६५       ठराव  

नावामनपा आदेश प.ब.नावाशमनपा/२०७६३/२०१५ िद.२१ फेॄूवार  २०१५ अन्वये पाणी टंचाई काळात शहरातील हातपंपावर पाणी 
वापर वाढणार अस याने १ ते ६ झोन अतंगत सव हातपंप/पावर पंप चालू ःथतीत ठेवणे आवँयक आहे.सदर काम वभागामाफत अमीम 
रक्कम देवून  के यास अलप दरात व वना वलंब करता येतील हणून सदर कामाकर ता  ौी तैमूर खान पठाण,िल पक यांना 
.२,००,०००/-(दोन ल  फ  ) अमीम रक्कम दे यात आली त्याची न द ह  नांवामना ःथायीसिमतीची सभा सवानुमते घेते.  
वषय ब.१५ 
िकशोर यादव   नांदेड नगर चे पिहले लोकिनयु  नगरा य य  तथा रा याचे  माजी मु यमंऽी व माजी कि य गहृमंऽी 

कै.शकंररावजी च हाण साहेब यां या पु यःमरणा या दशकपुत  सोहळया िनिमत्य नांदेड म ये िद.२५ ,२६ व 
२७ फेॄूवार  २०१५ रोजी व वध कायबमाचे  आयोजन कर यात आले आहे. मागील दहा वषापासून संगीत 
शकंर दरबार या मा यमातून भारतातील सगंीत ेऽातील अनेक नामवंत कलाकारांनी आपला सहभाग 
न द वला आहे. यात सहभागी झाले या मान्यवरां या िनिमत्याने नांदेड शहराचा साःकृितक मागोवा  
छायािचऽ ूदशन महानगरपािलकेने भर व यात यावे यामूळे मागील दहा वषात साःकृितक ेऽातील आलेले 
मान्यवर व त्यापुव ची दिमळ छायािचऽ ूदशना या मा यु मातून नांदेड शहरातील नागर कां या जनू्या मधूर 
ःमतृीना उजाळा िमळणार आहे. कर ता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वतीने  नांदेड शहराचा 
सांःकृितक मागोवा  छायािचऽ ूदशना या  आयोजनासाठ   लागणारा अदंा जत खच .२,५०,०००/- ची 
ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात यावी 

चाऊस हसीना बेगम  या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे. 
सभापती    ौी िकशोर यादव यांनी मांडले या ूःतावास मान्यता  दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम  
   कर यात येतो.  
ठराव ब.१६६       ठराव  
  नांदेड नगर चे पिहले लोकिनयु  नगरा य  तथा रा याचे  माजी मु यमंऽी व माजी कि य  गहृमंऽी कै.शकंररावजी च हाण 
साहेब यां या पु यःमरणा या दशकपुत  सोहळया िनिमत्य नांदेड म ये आजपयत मागील दहा वषापासुन जे जे कायबम झालेले आहे त्या 
कायबमात संिगत ेऽातील अनेक मान्यवरांनी आपला सहभाग न द वलेला आहे अशा मान्यवराचे  नांदेड शहराचा साःकृितक मागोवा  
छायािचऽ ूदशन महानगरपािलकेने भर व यात यावे यामूळे मागील दहा वषात साःकृितक ेऽातील आलेले मान्यवर व त्यापवु ची दिमळ ु
छायािचऽ ूदशना या मा यमातनू नांदेड शहरातील नागर कां या जनू्या मधूर ःमतृीना उजाळा िमळणार आहे. कर ता नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या वतीने  नादेंड शहराचा सांःकृितक मागोवा  छायािचऽ ूदशना या  आयोजनासाठ   लागणारा अदंा जत खच 
.२,५०,०००/- ची ूशासक य व आिथक मान्यता दे यात ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो.  
सभापती       आज या सभेचे कामकाज संप यामूळे आजची सभा सपं याचे जािहर कर यात येते.                                    
 
 
   ःवा र त/-                                                                ःवा र त/- 
   नगरसिचव,                          सभापती,                                        
 नांवाशमनपा, नांदेड.          ःथायी सिमती,   
                                                               नांवाशमनपा, नादेंड 
 
 


