
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 

  
  सोमवार द.११.५.२०१५  रोजी दपार  ु ३.००  वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे ूशास कय 
इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  क न सदर 
सभेस खालील म.न.पा. ःथाई सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.  
                             ौी  वनय वँ वांभरराव पाट ल ,सभापती 
          सवौी  
    पवळे उमेश देवराव    वाजेदा त बसुम अथर उल ईमान 

गाडगे शकंर जयवंतराव   चाऊस हसीना बेगम साबेर  
कशोर कशनलाल यादव,  बावजीर शेख हबीब शेख अ द लाु  

मोरे संजय गंगाधर       इंदबाई िशवाजीराव घोगरेू  
ू वण बालाूसाद बयाणी  संिगता पृ  वीराज राओऽे      
संिगता पृ वीराज राओऽे  सिलमा बेगम नु ला खान        

सभापती   सव ूथम उप ःथत स.सदःय, ूभार  उपआयु  त ौी येवले, मु  य लेखा प र क ौी आर.एस.कोलगणे,मु य 
लेखािधकार   ौी सातपुते, ूभार  मु  य वै कय अिधकार , डॉ. बसेन ौी िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता,ौी 
सुमीव अधंारे, का.अिभयंता बएसयुपी व सव वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  याचे ः वागत क न आज  या 
सभे या कामकाजास सु वात कर यात येते.  

कशोर यादव   शहरात मागील चार पाच दवसात पावसामूळे पा याचा अ यंत गंिभर ू  िनमाण झाला होता ,पाणी पुरवठा 
वभागाचे कायकार  अिभयंता ौी सुमीव  अधंारे यांनी व पाणी पुरवठा वभागातील कमचा-यांनी राऽ दवस 
मेहनत क न पाणी पुरवठा सुरळ त केला याबदल  मी ौी सुमीव अधंारे व पाणी पुरवठा वभागातील 
कमचा-यांचे अिभनंदनाचा ूःताव मांडतो  यास मा यता दे यात यावी. व जराबाद भागात व गु दारा 
भागात  क ला व गाधंीपुतळा पा या या टाक तून पाणी पुरवठा होतो परंतु क ला येथील पा याची टाक  
वेळेवर भरत नस यामूळे नागर कां राऽी ८,, १० वाजता कमी दाबाने  पाणीपुरवठा होतो ,व जराबादचा 
काह भाग व  गु दारा भाग श नगर  पा या या टाक ला जोडला तर या भागातील पा याचा ू  सुट ू
शकेल.आयु ं नी श नगर पा या या टाक ला हा भागा जोड यासाठ  व झोिनग कर यासाठ  कामाचे आदेश 
दलेले आहे. पाणी पुरवठा   वभागात क.अिभयं याची व तां ऽक कमचा-यांची सं या कमी आहे ती 
वाढ व यात यावी.  

  व जराबाद भागाकर ता दे यात आले ःव छता िन र क यांची बदली कर यात आलेली असून या भागाचा 
अित र  पदभार दसु-या ःव छता िन र काकडे दे यात आ यामूळे  साफसफाई या तबार  वाढले या आहेत 
. व जराबाद हा भाग शहरातील मु य बाजारपेठेचा व म यवत  भाग आहे तसेच गु दारा सु दा  असून 
याभागात दररोज हजारो याऽेक  भेट देतात,यामूळे याप रसराची िनयिमत ःव छता होणे आवँयक आहे. 
कर ता व जराबाद भागाकर ता ःवतंऽ ःव छता िन र क दे यात यावा. 

सभापती   ौी कशोर यादव यांनी मांडले या ूःतावा ूमाणे ौी समुीव अधंारे व यां या टमचे अिभनंदानाचा ूःताव 
मंजरु कर यात येतो.    

ठराव ब.१      ठराव  
      पाऊसामळेू व इतर तां ऽक कारणामूळे  मागील चार पाच दवसात शहरात पा याचा खुप गंिभर ू  िनमाण झाला होता .न याने 
पाणी पुरवठा वभागाकर ता अित र  पदभार   दे यात आलेले  कायकार  अिभयंता  ौी समुीव अधंारे,यांनी व पाणी पुरवठा वभागातील 
कमचा-यानी  राऽ दवस मेहनत घेवून  पा याचा गंिभर ू  सोड वला याब दल यांचे ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
अिभनंदन करते.  
सभापती  व जराबाद व गु दारा प रसरात सुरळ त पाणी पुरवठा हो याकर ता श नगर भागातील  पा याची टाक तून 

पाणी पुरवठा कर याचे िनयोजन असेल तर याूमाणे का.अिभयंता पाणी पुरवठा यांनी वर त कायवाह  
करावी. तसेच व जराबाद म यवत  भागात यापारपेठ व गु दारा  अस यामूळे िनयिमत साफसफाई होणे 
आवँयक असून व जराबाद भागाकर ता ःवतंऽ ःव छता िन र क दे याची कायवाह   स.आयु  .साू व यांनी 
करावी. स या उ हाळयाचे दवस अस यामूळे काह  भागात पा याची टंचाई अस यामूळे नागर क हात पं पाचे  
पाणी वापर त आहेत शहरातील बरचेशे हात प प ना द ःत असून हातप पाची द ःती करणेसाठ   अमीम ु ु
र कम दे यात आलेली आहे. परतु हातप प लवकर द ःत होत नस याची तबार आहेु . का.अिभयंता यांनी 
हातपं पा द ःती या कामाकडे ल  देवनू संबिंधताकडून बद असलेले हातप प वर त द ःत क न यावेु ु . 
शहरातील  

 



(२) 
  साफसफाइ या कामासाठ  िन वदा माग व यात आलेले असून याबाबत सहायक आयु  ःव छता  यांनी 

मा हती ावी.  

का.अिभयंता पापु.    तां ऽक कारणामूळे क ला येथील पा याची टाक  लवकर भरत नाह . श नगर भागातील पा याचे टाक तून 
होणा-या पाणी पुरवठयाचे िनयोजन क न व जराबाद व गु दारा भागात सुरळ त  पाणी पुरवठा हो यासाठ  
उपाय योजना कर यात येतील.  

स.आयु  ः छता   साफसफाईचे कामासाठ  झोन ब.१,२,६ झोन ब.३,४ व झोन ब.५ असे ितन भागाकर ता िन वदा माग व यात 
आले होते झोन ब.१,२,६ कर ता ३ िन वदा झोन ब.३,४ ,झोन ब.५ कर ता ू येक   एक िन वदा ूा  
झालेली असून  तां ऽक टे डर ओपन केलेले आहे.  

सभापती    िनयमानसुार ूा  झालेले िन वदा ओपन क न लवकरात लवकर िन वदा ू बया पुण क न पुढ ल कायवाह  
कर यात यावी. 

कशोर यादव   व जराबाद भागातील भाजीपाला माकट समोर ल रः यावर मोठया ूमाणात अितबमण होत असनू वाहतुक ला 
अडथळा िनमाण होत आहे.  

स.आयु  साू व  व जराबाद भागातील अितबमण हट व यात आलेली आहे, अितबमण हट वणे अनािधकृत बांधकाम पाडणे 
याकामाकर ता एकाच अिधका-याकडे काम दे यात आले होते आता  चार  े ऽय कायालय सु  कर याचा 
िनणय घे यात आलेला आहे. सबंंिधत े ऽय अिधका-याकडे हे काम दे यात येणार नाह .  

सभापती   मु य रः यावर ल  अितबमण हट व यासाठ  चार झोन कायालया अतंगत ू येक  पाच कमचा-याचे  पथक 
तयार कर यात यावे, 

संजय मोरे   वसरणी भागात अनेक न वन लोक वः या झाले या असून या भागातील रः याची अ यंत ददुशा झालेली 
आहे. १५ दवसात पावसाळा लागणार आहे. पावसाळयापुव  या रः याची कामे झाली नाह  तर नागर कांना 
चालणे अवघड होणार आहे. मागील दड वषापासुन रः याची द ःती कर यासाठ  बांधकाम वभागाकडे ु
पाठपुरावा कर त आहे एक लाखाचा मु म सु दा टाक यात आलेला नाह .रः याचे कामाचे काय िनयोजन आहे 
याचा खुलासा कर यात यावा. आयु ांना .२५ ल ापयत खच कर याचे अिधकार आहेत िनकड चे तातड चे 
कामासाठ  २०-२० लाखाना मंजरु  देवून वना िन वदा कामे क न घेवून यास काय र मा यतेसाठ  ूःताव 
दे यात येत आहे आम या ूभागातील कामासाठ  माऽ पैसे नाह  सांगतात. २५० िम.सेनेज लाईन 
टाक यासाठ  ४.५० ल ाचे अदंाजपऽक तयार क न ठेवले परंतु अजनु लाईन टाक यात आलेली नाह . 
बएसयुपी योजने अतंगत ८००-९०० घराचे बांधकाम कर यात आले परंतु यांना मलुभूत नागर  सु वधा 
दे यात येत नाह . बएसयुपी व नागर  सु वधाचे कामाकर ता वेगवेगळया कंऽाटदाराना कामाचे आदेश दे यात 
आ यामूळे आमचे ूभागात कामे झालेली नाह त. सन २०१०-२०११ चे घरकुले अ ाप पुण झालेली नाह . 

सभापती   पावसाळा पुव करावयाचे कामाचे कँया ूकारे िनयोजन कर यात आलेले याचा खुलासा कर यात यावा. 
जेएनएनयुआएम योजने अतंगत या या भागात पाणी पुरवठा व मलिनःसारण लाईन टाक यात लाईन 
टाक यात आले या आहेत या भागातील रः याची रःटोरेशन िनधीतून तातड ने रःता द ःतीची कामे पुण ु
कर यात यावीत. इतर रः याची कामे एएमआरसी अतंगत करता येईल काय . 

का.अिभयंता साबा    एएमआरसी अतंगत रः याची द ःती व देखभाल कर याचे बदं झालेले असून ु पावसाळा पुव रः याची 
द ःतीचे कामासाठु   झोनिनहाय अदंाजपऽक तयार कर यात येत असून ूःतावास ४-५ दवसात  आयु ांची 
मा यता घेवून रःते द ःतीचीु  कायवाह  कर यात येईल. रःटोरेशन िनधीतून मंजरु रः याची द ःती कर यात ु
येइल.    

सभापती   मेजरु मु य रःता द ःतीचे कामाना ूाधा य दे यात यावेु .  

का.अिभयंता बएसयुपी     बएसयुपी योजने अतंगत घराचे बांधकामासाठ  लाभा यानी  भरावयाचा आपला पुण  वाटा भरलेला नाह  
जवळपास ५४ कोट ची र कम लाभा याकडे बाक  आहे.   

संजय मोरे    सन २०१० पासून आज पयत लाभा याकडून र कम का वसुल केलेली नाह . र कम वसलु कर यासाठ  
आमचा वरोध आहे काय ,मुलभूत नागर  सु वधे बाबत सवसाधारण सभेने ठराव पार त केलेले आहे परंतु 
याची अमलबजावणी कर यात येत नाह .  

का.अिभयंता बएसयुपी   बएसयुपी अतंगत मंजरु झोपडपट  भागाम ये  काह  ठकाणी मंजरु असलेली लाभाथ   सं या उपल द होत 
न हती तसेच काह  लाभाथ  मंजरु यांद त नाव असतांनाह  घरकुलाचा लाभ धे यास 

 
 
 
 
 



      (३) 
   तयार न हते यामूळै  घरकुले शासनास परत जावू नये तसेच  गर ब लाभाथ   घरकुलापासून वंिचत राह ू

नये या ीने शासनाचा शहर झोपडपट  मु  करणे हा उ देश  समोर ठेवून इतर वः यामधील मंजरु 
लाभा याना घरकुल ःथलांतर क न लाभ दे यात आल आहे व दे यात येत आहे. बएसयुपी योजने अतंगत 
झोपडपट  भागाम ये धरकुलाचे बांधकाम झा यामूळे मुलभूत सु वधांची कामे या ठकाणी कर यात आलेली 
आहेत तसेच मळू वः याम ये  मुलभूत सु वधाचंी कामे झाली अस यामूळे ःथलांतर त क न घरकुलाची कामे 
केले या झोपडपट म ये िनधी अभावी मुलभूत सु वधांची कामे हाती धेता आलेली नाह त या ठकाणी 
महानगरपािलके या िनधीतून अथवा इतर योजनेतुन नागर  सु वधाची कामे ट या ट याने हाती घे यात 
येतील. 

संिगता राओऽे    श नगर भागात अ यंत घाण पाणी पुरवठा होत असून याबाबत  मी सबंिधताकडे तबार केलेली 
आहे.या ठकाणी न वन पाणी पुरवठा पाईप लाईन टाक यात यावी.  

का.अिभयंता पापु.   पाईप लाईन िलकेजेस अस यामूळे अशी समःया उदभवते. श नगर भागातील पाईप लाईनची ःथळ पाहणी 
क न िलकेजेस द ःत कर यात येईलु . 

शंकर गाडगे  मा या ूभागातील रमामातानगर, बांतीनगर अ ाप सेनेज लाईनचे कने शन दे यात आलेले नाह . तसेच 
ना याचे बांधकाम कर यात आले परंतु ना यातनू पाणी वाहत नाह .  

का.अिभयंता   ना या ले हल म ये नाह  ,नाली द ःती क न या ूवा हत कर यात येतीलु .  
सभापती   का.अिभयंता पाणी पुरवठा यांनी श नगर भागातील पाणी पुरवठा पाईप लाईनची  पाहणी क न गळ याची 

द ःती करावी तसेच ौी शकंर गाडगे यांचे ूभागातील मलिनःसारण लाईन जोड यात यावी व ना या ु
ूवा हत कर याचे काम वर त पुण करावे.             

वषय ब.१ 
 नांवामनपाके या ह द त सव न. ७१ मौजे नांदेड शहरातील नवा म ढा माकट समोर ल अ णाभाऊ साठे ते आय. ट.आय.कडे 

जाणा-या रः यालगत शासक य अ नधा य गोदाम आहेत.सदर ल गोदाम शहरा या बाहेर ःथलांतर कर यात आलेले असून स या गोदाम 
रकामे आहे. सदर ल जागा म यवत  शहरात असून भाजीपाला माकट, यापार  संकुल व े ऽय कायालय कंवा इतर वा ण य वापरात येवू 
शकेल.याःतव कायालयाचे पऽ ब. जवमा/४५२७/१४ द.६.६.२०१४ रोजी मा. ज हािधकार , नादेड यांना पाठवून वनंती कर यात आली 
क .सदर जागा महानगरपािलकेस हःतातर करावी या वनंती या अनुषंगाने मा. ज हािधकार  यांनी सदर जागे बाबत पऽ ब.मशाका-
२/जमीन/टे-२/िसआर द.३.३.२०१५ रोजी पऽ पाठवून कळ वले आहे क , हआयपी रः यावर ल शासक य अ नधा य गोदामाचे तीन 
शेडमधील बांधकाम अ ःत वात असलेले ४५५०.१० चौ.मी.जागेचे वष २०१५ चे मु यांकन . १०,२६,०५,०००/-(अ॒र  .दहा कोट  स वीस 
लाख पाच हजार फ ्) अस याचे कळ वले असून सदर जागे या मु यांकनाची संपणू र कम ता काळ शासनाकडे जमा करावी असे कळ वले 
आहे. तर  सदर ल र कम . १०,२६,०५,०००/-(अ॒र  . दहा कोट  स वीस लाख पाच हजार फ ्) शासनाकडे जमा क न जागा 
हःतांतरण क न घे यासाठ  ूःताव मा यतेःतव सादर.  

संजय मोरे  जागा हःतांर त कर यात आ यानंतर याजागेचा उपयोग कशा कर ता कर यात येणार  आहे. बीओट  त वावर 
इमारतीचे बांधकाम कर यात येणार आहे    

कायकार  अिभयतंा   सदर जागेवर यापार  संकूल बांध याचा ूःताव असून अ ाप तो अिंतम झालेला नाह .  
सभापती   आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   
ठराव ब. २     ठराव  

नांवामनपाके या ह द त सव न. ७१ मौजे नांदेड शहरातील नवा म ढा माकट समोर ल अ णाभाऊ साठे ते आय. ट.आय.कडे 
जाणा-या रः यालगत शासक य अ नधा य गोदाम आहेत.सदर ल गोदाम शहरा या बाहेर ःथलांतर कर यात आलेले असून स या गोदाम 
रकामे आहे. सदर ल जागा  म यवत  शहरात असून भाजीपाला माकट, यापार  संकुल व े ऽय कायालय कंवा इतर वा ण य वापरात येव ू
शकेल.याःतव कायालयाचे पऽ ब. जवमा/४५२७/१४ द.६.६.२०१४ रोजी मा. ज हािधकार , नादेड यांना पाठवून वनंती कर यात आली 
क .सदर जागा महानगरपािलकेस हःतातर करावी या वनंती या अनुषंगाने मा. ज हािधकार  यांनी सदर जागे बाबत पऽ ब.मशाका-
२/जमीन/टे-२/िसआर द.३.३.२०१५ रोजी पऽ पाठवून कळ वले आहे क , हआयपी रः यावर ल शासक य अ नधा य गोदामाचे तीन 
शेडमधील बांधकाम अ ःत वात असलेले ४५५०.१० चौ.मी.जागेचे वष २०१५ चे मु यांकन . १०,२६,०५,०००/-(अ॒र  .दहा कोट  स वीस 
लाख पाच हजार फ ्) अस याचे कळ वले असून सदर जागे या मु यांकनाची संपणू र कम ता काळ शासनाकडे जमा करावी असे कळ वले 
आहे. कर ता सदर ल र कम . १०,२६,०५,०००/-(अ॒र  . दहा कोट  स वीस लाख पाच हजार फ ्) शासनाकडे जमा कर यासाठ  
ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची  सभा सवानुमते देते, िनयमानसुर सदर ल  जागा वर त 
महानगरपािलकेकडे  हःतांतरण क न घे यात यावी असेह  ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते समंत करते. व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो.  

 
 



(४) 
वषय ब.२  
  द. १७ स टबर २०१४ रोजी मराठवाडा मु  संमाम दनािनिम य सकाळ  ८.४५ वा.माता गुजर जी वसावा उ ानातील 
ःमतृीःतंभास मानवंदना व पुंपचब अपण कर याचा कायबम  व सकाळ  ९.०० वा. वजारोहणाचा कायबम कर यात आलेला 
असून याअनुषंगाने आवँयकती यवःथा कर यासाठ  पावसाचे दवस अस यामळेू वॉटरूूफ मंडप ,फायबर चेअर ,बॅरॉगेट ग,मीन मॅट, टेबल 
सा ह य पुरवठा कर यासाठ  ौी सहयोग सेवा जनूा म ढा यांना कळ व यात आले होते . 
 यानुसार उ  ूमाणे आवँयक ती यवःथा कर याकामी एकूण .१,०७,२४८/- (अ र  .एक ल  सात हाजर दोनसे 
अठेचाळ स फ ) एवढा खच झालेला असून ौी एस. ट.मोरे. सहायक आयु , े ऽय कायालय ब.२ यांना . २०,०००/- अमीम 
मा यवरसाठ  चहा पाणी व ना याची यवःथा करणेकामी दे यात आली होती. यापैक  संबिधतांनी ौी सहयोग सेवा यांना . १०,०००/- 
अमीम र कम दलेली आहे. यानुसार ौी सहयोग सेवा यांची एकूण देयक .१,०७,२४८/- मधून . १०,०००/- उवर त र कम . 
९७,२४८/-(अ र  .स या नव हजार दोनसे अठेचाळ स फ ) चे देयक ौी सहयोग सेवा,जनुा म ढा नांदेड याचे नावे अदाई कर याकर ता 
काय र ूशासक य व आिथक मा यता आदेश ब.नांवाशमनपा/ ेका२/१५८३/२०१५ द. २६.२.२०१५ अ वये दे यात आली यास मा यता 
देणे बाबत. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव ब. ३     ठराव  
द. १७ स टबर २०१४ रोजी मराठवाडा मु  संमाम दनािनिम य सकाळ  ८.४५ वा.माता गुजर जी वसावा उ ानातील 

ःमतृीःतंभास मानवंदना व पुंपचब अपण कर याचा कायबम  व सकाळ  ९.०० वा. वजारोहणाचा कायबम कर यात आलेला 
असून याअनुषंगाने आवँयकती यवःथा कर यासाठ  पावसाचे दवस अस यामळेू वॉटरूूफ मंडप ,फायबर चेअर ,बॅरॉगेट ग,मीन मॅट, टेबल 
सा ह य पुरवठा कर यासाठ  ौी सहयोग सेवा जनूा म ढा यांना कळ व यात आले होते . 
 यानुसार उ  ूमाणे आवँयक ती यवःथा कर याकामी एकूण .१,०७,२४८/- (अ र  .एक ल  सात हाजर दोनसे 
अठेचाळ स फ ) एवढा खच झालेला असून ौी एस. ट.मोरे. सहायक आयु , े ऽय कायालय ब.२ यांना . २०,०००/- अमीम 
मा यवरसाठ  चहा पाणी व ना याची यवःथा करणेकामी दे यात आली होती. यापैक  संबिधतांनी ौी सहयोग सेवा यांना . १०,०००/- 
अमीम र कम दलेली आहे. यानुसार ौी सहयोग सेवा यांची एकूण देयक .१,०७,२४८/- मधून . १०,०००/- उवर त र कम . 
९७,२४८/-(अ र  .स या नव हजार दोनसे अठेचाळ स फ ) चे देयक ौी सहयोग सेवा,जनुा म ढा नांदेड याचे नावे अदाई कर याकर ता 
ूशासक य व आिथक मा यता आदेश ब.नांवाशमनपा/ ेका२/१५८३/२०१५ द. २६.२.२०१५ अ वये दे यात आली यास काय र 
ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   

वषय ब.३ 
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह त वाष क देखभाल द ःतीसाठ  झोन बु . १ ते ६ क रता िन वदा माग व यात आले होते. 
झोन ब.२ चे देखभाल द ःती करणेसाठ  मेु . ौ दा इले. इं ज. कंपनी, नांदेड यांची उ  काम करणेसाठ  अदंाजपऽक  
दराची िन वदा मंजरु कर यात येवून द ःतीसाठ  लागणारा खच ु .५०.०० ल  यास कायालयीन आदेश ब. साबां व/९३७७/ २०१३ 
द.७.८.२०१३ अ वये ूशासक य व आथ क मंजरु  दे यात आली. 
      साल-सन २०१३-२०१४ चे आथ क वषात देखभाल द ःतीची कामे कर यासाठ  ु . १,२४,६२,६९१/- खच झालेला असून ूा  मंजरु  
वजा जाता . ९६,६५,२०२/- ची कामे क न घे यात आलेली आहे. 
     ःथायी सिमतीने ठराव ब.६६ द.६.९.२०१४ अ वये यापुव  .५०,०० ल  पयत या खचास मा यता 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. २ अतंगत मंजरु पे ा जाःतीचा खच . ९६,६५,२०२/- यास काय र ूशास कय 
व आिथक मंजरु  क रता ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.   
ू वण बयाणी   .५० ल ाची मा यता असतांना . १,२४,६२,६९१/-  एवढा खच कसा काय कर यात आला.  
का.अिभयता सा.बा. व. ःथायी सिमतीने सहा झोन कर ता रः याची वा षक देखभाल व द ःतीसाठ   वषभराकर ता ू येक  ु .५० 

ल ाची मा यता दली होती व यानुसार कंऽाटदाराकडून  आयटम िनहाय  कामाचे दर माग वले होते  व 
मंजरु केले या दरावर कंऽाटदाराकडून रःता द ःतीची कामे क न घे यात आलेली आहेु .ू येक कामासाठ  
अदंाजपऽक तयार क न िन वदा मागवनू काम कर यास वेळ लागेल हणून तातड ची रःता द ःतीची कामे ु
मंजरु दरावर कंऽाटदाराकडून कामे क न घे यात आली असुन मंजरु र कमेपे ा .९६,६५,२०२/- एवढा 
जाःतीचा खच झालेला आहे. ,साधारण ह  १४-१५ म ह या या कालावधीतील  कामे आहेत.यावष  
एएमआरसीची कामे बंद कर यात आलेली आहे.    

सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा    ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो. 

 
 



(५) 
ठराव ब.४      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह त वाष क देखभाल द ःतीसाठ  झोन बु . १ ते ६ क रता िन वदा माग व यात आले होते. 
झोन ब.२ चे देखभाल द ःती करणेसाठ  मेु . ौ दा इले. इं ज. कंपनी, नांदेड यांची उ  काम करणेसाठ  अदंाजपऽक  
दराची िन वदा मंजरु कर यात येवून द ःतीसाठ  लागणारा खच ु .५०.०० ल  यास कायालयीन आदेश ब. साबां व/९३७७/ २०१३ 
द.७.८.२०१३ अ वये ूशासक य व आथ क मंजरु  दे यात आली. 
      साल-सन २०१३-२०१४ चे आथ क वषात देखभाल द ःतीची कामे कर यासाठ  ु . १,२४,६२,६९१/- खच झालेला असून ूा  मंजरु  
वजा जाता . ९६,६५,२०२/- ची कामे क न घे यात आलेली आहे. 
     ःथायी सिमतीने ठराव ब.६६ द.६.९.२०१४ अ वये यापुव  .५०,०० ल  पयत या खचास मा यता 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. २ अतंगत मंजरु पे ा जाःतीचा खच . ९६,६५,२०२/- यास काय र ूशास कय 
व आिथक मा यता ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.४      

           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत लेबर कॉलनी भागात  खड  करणासह िस.िस. रोड, व 
आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम करणे. अदंाजपऽक . ४८,४४,६००/-साठ   साठ  ई-टडर सेल ारे (दसु-यांदा) िन वदा सुचना ब. 
साबां व/२०४६२/२०१५ द. १३.२.२०१५ अ वये दै. लोकपऽ या वतमान पऽात द. १४.२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  

कामासाठ  एकुण 3 (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर द. ४.३.२०१५ रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक 

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

1 मे.ःवान इ ृाःश चर ,नांदेड  अदंाजपऽक य दराने 

2 कामार कर कं ःश शन नांदेड ५% जाःत दर 

3 एल.ऍ ड एस. कं ःश शन, नांदेड ३% जाःत दर 

           तुलना मक त यानसुार सवात कमी दराची िन वदा मे.ःवान इ ृाःश चर ,नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा अदंाजपऽक दराची 
आहे. क रता नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत  लेबर कॉलनी भागात  खड  करणासह िस.िस. रोड, व आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम  

करणेसाठ   मे. ःवान इ ृाःश चर ,नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.  
सभापती  दिलत वःती वकास योजने अतंगत इतर ूभागातील कामांना मा यता दे यात आलेली असून मा यता 

दे याचा ूःताव ज हािधकार  नांदेड यांचेकडे सादर कर यात आलेला आहे. का.अिभयंता सा.बा. वभाग. यानंी 
ज हािधकार  कायालयाकडे पाठपुरावा क न दिलत वःतीसुधार योजने या ूःतावास लवकात लवकर  
मा यता ूा  क न िन वदा काढा यात. आयु ानंी सादर केले या ूःतावानुसार सवात कमी दराची िन वदा 
मंजरु कर यास मा यता दे यात  येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव ब. ५     ठराव  
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत लेबर कॉलनी भागात  खड  करणासह िस.िस. रोड, 
व आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम करणे. अदंाजपऽक . ४८,४४,६००/-साठ   साठ  ई-टडर सेल ारे (दसु-यांदा) िन वदा सुचना ब. 
साबां व/२०४६२/२०१५ द. १३.२.२०१५ अ वये दै. लोकपऽ या वतमान पऽात द. १४.२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  

कामासाठ  एकुण 3 (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर द. ४.३.२०१५ रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक 

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

1 मे.ःवान इ ृाःश चर ,नांदेड  अदंाजपऽक य दराने 

2 कामार कर कं ःश शन नांदेड ५% जाःत दर 

3 एल.ऍ ड एस. कं ःश शन, नांदेड ३% जाःत दर 

           तुलना मक त यानसुार सवात कमी दराची िन वदा मे.ःवान इ ृाःश चर ,नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा अदंाजपऽक दराची 
आहे. क रता नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत  लेबर कॉलनी भागात  खड  करणासह िस.िस. रोड, व आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम  

करणेसाठ   मे. ःवान इ ृाःश चर, 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 ह तील शकंरराव च हाण ूे ागहृाचे द ःती ु ,रंगरगोट  व व ुत यवःथा करणेसाठ  या 
वभागाचे किनं ट अिभयंता व उप अिभयंता यांचे अहवालानूसार ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार  

 



(६) 
. ७,३३,४७६/-चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.माझ क  ः श  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. माझ क  ः श  शसन, 

नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले  व कामावर झालेला  खच . ७,३३,४७६/- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. ६     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील शकंरराव च हाण ूे ागहृाचे द ःती ु ,रंगरगोट  व व ुत यवःथा करणेसाठ  या 
वभागाचे किनं ट अिभयंता व उप अिभयंता यांचे अहवालानूसार ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार . ७,३३,४७६/-चे अदंाजपऽक तयार 
क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.माझ क  ः श  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. माझ क  ः श  शसन, 
नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले असून या   कामावर झालेला  खच . ७,३३,४७६/- ला मुबंई ूांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता  ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.६ 

  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील िशवजी पुतळयास िशवजयंती िनिम य कल रंग करणे तसेच मनपा इमारतीतील 
करकोळ द ःती करणे आवँयक अस याने या वभागाचे किनं टु  अिभयंता व उप अिभयंता याचें अहवालानूसार ज  हा दर सुची 2014-
2015 नुसार . ३,४६,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.साई 
क  ः श  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.साई क  ः श  शसन, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास   व कामावर झालेला  खच . 
३,४६,०००/- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे 
बाबत. 
सभापती   काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.७     ठराव  

  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील िशवजी पुतळयास िशवजयंती िनिम य कल रंग करणे तसेच मनपा इमारतीतील 
करकोळ द ःती करणे आवँयक अस याने या वभागाचे किनं टु  अिभयंता व उप अिभयंता याचें अहवालानूसार ज  हा दर सुची 2014-
2015 नुसार . ३,४६,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.साई 
क  ः श  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.साई क  ः श  शसन, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास   व कामावर झालेला  खच . 
३,४६,०००/- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह  
नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.७  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त रे वे ःटेशन ते बस ःथानक पयतचा रःता डांबर करणाने द ःत करणे आवँयक ु
अस याने या वभागाचे किनं ट अिभयंता व उप अिभयतंा याचे अहवालानूसार  ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार . ५,९९,८०४/- चे 
अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.एल.अ ड एस क  ः श  शसन, नांदेड या 
कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले.कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  
मे.एल.अ ड एस क  ः श  शसन, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . ५,९९,८०४/- ला मुंबई 
ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. ८     ठराव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त रे वे ःटेशन ते बस ःथानक पयतचा रःता डांबर करणाने दु ःत करणे आवँयक 
अस याने या वभागाचे किनं ट अिभयंता व उप अिभयंता याचे अहवालानूसार  ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार . ५,९९,८०४/- चे 
अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.एल.अ ड एस क  ः श  शसन, नांदेड या 
कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले. 

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  मे.एल.अ ड एस 
क  ः श  शसन, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . ५,९९,८०४/- ला मुंबई ूांितक  

 



(७) 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.८ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त झ न ब. १ म ये व वध ठकाणी नाली, रोडची  द ःतीचे कामे  करणे आवँयक ु
अस याने या वभागाचे किनं ट अिभयंता व उप अिभयंता याचे अहवालानूसार  ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार .  
३,९०,८००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.एन.एन.भालेराव  क  ः श  शसन, 
नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले   

कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  मे.एन.एन. भालेराव 
क  ः श  शसन, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . ३,९०,८००/- ला मुबंई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव ब. ९     ठराव  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त झ न ब. १ म ये व वध ठकाणी नाली, रोडची  द ःतीचे कामे  करणे आवँयक ु

अस याने या वभागाचे किनं ट अिभयंता व उप अिभयंता याचे अहवालानूसार  ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार .  
३,९०,८००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.एन.एन.भालेराव  क  ः श  शसन, 
नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले   

कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  मे.एन.एन. भालेराव 
क  ः श  शसन, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . ३,९०,८००/- ला मुबंई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते देते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.९ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त २६ जानेवार  २ रा ीय वजारोहणिनिम य झडावंदन ठकाणी रंगरंगोट  करणे 
आवँयक अस याने या वभागाचे किनं ट अिभयंता व उप अिभयंता यांचे अहवालानूसार ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार . ५४,४००/- 
चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.जनूैद अहमद खान, नांदेड या कंऽाटदाराकडून 
क न घे यात आले   
  कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  मे.जनूैद अहमद खान 
,नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . ५४,४००/- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.१०      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त २६ जानेवार  २ रा ीय वजारोहणिनिम य झडावंदन ठकाणी रंगरंगोट  करणे 
आवँयक अस याने या वभागाचे किनं ट अिभयंता व उप अिभयंता यांचे अहवालानूसार ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार . ५४,४००/- 
चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.जनूैद अहमद खान, नांदेड या कंऽाटदाराकडून 
क न घे यात आले  कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  मे.जूनैद अहमद 
खान ,नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . ५४,४००/- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१०  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त झोन ब.१ म ये  व वध ठकाणी रःते  द ःती व नालीवर ल ःलॅब द ःतीची  ु ु
कामे  करणे आवँयक अस याने करणे आवँयक अस याने या वभागाचे किनं ट अिभयंता व उप अिभयंता यांचे अहवालानूसार  ज  हा 
दर सुची 2014-2015 नुसार . ६,५४,१००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर 
मे. वलायत  खान, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत 
प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. वलायत  खान, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . 
६,५४,१००/- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे 
बाबत 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
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ठराव ब.११      ठराव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त झोन ब.१ म ये  व वध ठकाणी रःते  द ःतीु  व नालीवर ल ःलॅब द ःतीची  ु
कामे  करणे आवँयक अस याने करणे आवँयक अस याने या वभागाचे किनं ट अिभयंता व उप अिभयंता यांचे अहवालानूसार  ज  हा 
दर सुची 2014-2015 नुसार . ६,५४,१००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम वना िन वदा राः त प  दतीने अदंाजपऽक दरावर 
मे. वलायत  खान, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत 
प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. वलायत  खान, नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . 
६,५४,१००/- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह  
नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.११      

           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत पवळ  िगरणी भागात खड  करणासह िस.िस. रोड, व 
आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम करणे. अदंाजपऽक . ४५,५७,६००/-साठ   साठ  ई-टडर सेल ारे (ितस-यांदा) िन वदा सुचना ब. 
साबां व/२०२९०/२०१५ द. ३.३.२०१५ अ वये दै. ौिमक एकजटू/दै.ूभाव हंद    या वतमान पऽात द. ४.३.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात 

आली असता उपरो  कामासाठ  एकुण २ (दोन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर द. २३.३.२०१५ रोजी उघड यात आले 

असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 वलायत खान कर म खान, नांदेड  अदंाजपऽक य दराने 

2 सोहेन क स.नांदेड ५% जाःत दर 

           तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा वलायत खान कर म खान, नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा अदंाजपऽक 

दराची आहे.  क रता नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत  पवळ  िगरणी भागात  खड  करणासह िस.िस. रोड, व आर.सी.सी. नालीचे 
बांधकाम करणेसाठ   वलायत खान कर म खान, नांदेड  यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती  आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार सवात कमी दराची िन वदा मंजरु कर यास मा यता दे यात  ते व हा 

ठराव याचसभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव ब. १२     ठराव  
    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत पवळ  िगरणी भागात  खड  करणासह िस.िस. रोड, 
व आर.सी.सी. नालीचे बाधंकाम करणे. अदंाजपऽक . ४५,५७,६००/-साठ   साठ  ई-टडर सेल ारे (ितस-यांदा) िन वदा सुचना ब. 
साबां व/२०२९०/२०१५ द. ३.३.२०१५ अ वये दै. ौिमक एकजटू/दै.ूभाव हंद    या वतमान पऽात द. ४.३.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात 

आली असता उपरो  कामासाठ  एकुण २ (दोन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर द. २३.३.२०१५ रोजी उघड यात आले 

असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 वलायत खान कर म खान, नांदेड  अदंाजपऽक य दराने 

2 सोहेन क स.नांदेड ५% जाःत दर 

           तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा वलायत खान कर म खान, नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा अदंाजपऽक 

दराची आहे.  क रता नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत  पवळ  िगरणी भागात  खड  करणासह िस.िस. रोड, व आर.सी.सी. नालीचे 
बांधकाम करणेसाठ   वलायत खान कर म खान, नांदेड  यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा ह  नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मंजरु 
करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

वषय ब.१२  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.७ म ये गजानननगर भागात आरसीसी नालीचे बांधकाम कर यासाठ  या 

वभागाचे किनं ट अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणीकेली असता सदरचे काम तातड ने पुण करणे गरजचे अस यामूळे आवँयक बाबीचा 
समावेश क न ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार . २,५१,४०० /- चे अदंाजपऽक सादर केलेले आहे.  कामाची िनकड, व तातड  ल ात 
घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी एन.एन. भालेराव कंऽाटदार कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले 
यास व कामावर झालेला  खच . २,५१,४०० /- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार 
काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. १३     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.७ म ये गजानननगर भागात आरसीसी नालीचे बांधकाम कर यासाठ  या 
वभागाचे किनं ट अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणीकेली असता सदरचे काम तातड ने पुण करणे गरजचे अस यामूळे आवँयक बाबीचा 
समावेश क न ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार . २,५१,४०० /- चे अदंाजपऽक सादर केलेले  
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आहे.  कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी एन.एन. भालेराव 
कंऽाटदार कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . २,५१,४०० /- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१३ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त मा णकनगर भागात आरसीसी नालीचे बांधकाम कर यासाठ   या वभागाचे किनं ट 
अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणीकेली असता सदरचे काम तातड ने पुण करणे गरजचे अस यामूळे आवँयक बाबीचा समावेश क न 
ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार . २,९३,७००/- चे अदंाजपऽक सादर केलेले आहे.   

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  ौी वसमतकर संतोष 
ानोबा कंऽाटदार,नांदेड कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . २,९३,७००/- ला मुंबई ूांितक 

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. १४     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त मा णकनगर भागात आरसीसी नालीचे बांधकाम कर यासाठ   या वभागाचे किनं ट 
अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणीकेली असता सदरचे काम तातड ने पुण करणे गरजचे अस यामूळे आवँयक बाबीचा समावेश क न 
ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार . २,९३,७००/- चे अदंाजपऽक सादर केलेले आहे.   

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  ौी वसमतकर संतोष 
ानोबा कंऽाटदार,नांदेड कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . २,९३,७००/- ला मुंबई ूांितक 

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१४ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त इं दन गांधी मैदानाचे सपाट करण करणे तसेच मैदानावर ल अित र  सा ह य 
बालाजीनगर  भागात टाक यासाठ  उपअिभयंता याचें अहवालानुसार इं दरा गाधी मैदानावर आठवाड  बाजार  

भर व याकर ता मैदानाचे सपाट करण करणे आवँयक अस याने पोकलेन मिशन, ट पर चा वापर क न मैदान सपाट करण 
कर यात आले असून यासाठ  . ९,९८,८५०/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम राःत प दतीने ौी ौ दा इले.ए ड 
इ ज.व स.नांदेड याचेकडून  क न घे यात आले, 

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  ौी ौ दा इले.ए ड 
इ ज.व स.नांदेड या  कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . . ९,९८,८५०/- ला मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.१५      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त इं दन गांधी मैदानाचे सपाट करण करणे तसेच मैदानावर ल अित र  सा ह य 
बालाजीनगर  भागात टाक यासाठ  उपअिभयंता याचें अहवालानुसार इं दरा गाधी मैदानावर आठवाड  बाजार  

भर व याकर ता मैदानाचे सपाट करण करणे आवँयक अस याने पोकलेन मिशन, ट पर चा वापर क न मैदान सपाट करण 
कर यात आले असून यासाठ  . ९,९८,८५०/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम राःत प दतीने ौी ौ दा इले.ए ड 
इ ज.व स.नांदेड याचेकडून  क न घे यात आले, 

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  ौी ौ दा इले.ए ड 
इ ज.व स.नांदेड या  कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . . ९,९८,८५०/- ला मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता  ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१५ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.६ म ये चेअरमन अशोकनगर गहृिनमाण संःथा नादेंड यांनी द. 
१४.१२.२०१४ रोजी पऽ देवून अशोकनगर भागात िसिस रःता व आर.सी.सी. नाली व ःलॅब टाकणे बाबत वनंती के यानुसार या वभागाचे 
किन  अिभयंता व उपअिभयता यांचे अहवालाूमाणे  रःता हा खड करण झालनेला असून मलिनःसारण वा हणी टाक यामूळे ना द ःत ु
झा यामूळे रःता करणे आवँयक अस याने ज हा दरसुची २०१४-२०१५ नुसार . १२,००,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम 
राःत प दतीने मे.सोहेल क स. नांदेड याचेकडून  क न घे यात आले 



(१०) 
कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  मे. सोहेल क स. नांदेड या 

कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच  . १२,००,०००/- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 
चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. १६     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.६ म ये चेअरमन अशोकनगर गहृिनमाण संःथा नादेंड यांनी द. 
१४.१२.२०१४ रोजी पऽ देवून अशोकनगर भागात िसिस रःता व आर.सी.सी. नाली व ःलॅब टाकणे बाबत वनंती के यानुसार या वभागाचे 
किन  अिभयंता व उपअिभयता यांचे अहवालाूमाणे  रःता हा खड करण झालनेला असून मलिनःसारण वा हणी टाक यामूळे ना द ःत ु
झा यामूळे रःता करणे आवँयक अस याने ज हा दरसुची २०१४-२०१५ नुसार . १२,००,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम 
राःत प दतीने मे.सोहेल क स. नांदेड याचेकडून  क न घे यात आलेकामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा 
राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  मे. सोहेल क स. नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच  . 
१२,००,०००/- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता  
ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१६ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त वाड  ब.७४ म ये राज सारथी नगर मु य रःता ते मोरे यांचे घर ते तुंगेनवार आ ण 
िशवनगर ते राठोड यां या घरापयत  आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम कर यासाठ  . ४,४८,५००/- ची ूशासक य व आिथक मा यता देवून 
आदेश ब.३५००/१२ द. २२.८.२०१२ अ वये कायारंभ आदेश दे यात आला काम करते वेळेस येथील नागर कांनी द. २८.५.२०१२३ रोजी 
पऽ देवून वनतंी केली क  १३० िमटर जाःतीचे काम कर यातयावे व यानुसार  या वभागाचे किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी 
क न सदरचे काम तातड न पुण करणे गरजेचे असून राजसारथीनगर येथे वाड वकास िनधी अंतगत झाले या आर.सी.सी. नालीची लांबी 
मंजरु नकाशातील लांबीपे ा जाःत कर याचे सुच वले राजसारथीनगरम ये द ण कड ल नगरम ये घाणपाणी येत अस याने वाढ व नालीचे 
बांधकाम करणे आवँयक अस याने नालीचे काम तातड ने ौी ङ.एस.कदम ,कऽाटदार नांदेड क न घे यात आले यासाठ  . १,३९,१८५/- 
खच झालेला आहे. कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  तातड ने ौी 
ङ.एस. कदम, कऽाटदार नांदेड या  कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच  . १,३९,१८५/- ला मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव ब. १७     ठराव  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त वाड  ब.७४ म ये राज सारथी नगर मु य रःता ते मोरे यांचे घर ते तुंगेनवार आ ण 

िशवनगर ते राठोड यां या घरापयत  आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम कर यासाठ  . ४,४८,५००/- ची ूशासक य व आिथक मा यता देवून 
आदेश ब.३५००/१२ द. २२.८.२०१२ अ वये कायारंभ आदेश दे यात आला काम करते वेळेस येथील नागर कांनी द. २८.५.२०१२३ रोजी 
पऽ देवून वनतंी केली क  १३० िमटर जाःतीचे काम कर यातयावे व यानुसार  या वभागाचे किन  अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी 
क न सदरचे काम तातड न पुण करणे गरजेचे असून राजसारथीनगर येथे वाड वकास िनधी अंतगत झाले या आर.सी.सी. नालीची लांबी 
मंजरु नकाशातील लांबीपे ा जाःत कर याचे सुच वले राजसारथीनगरम ये द ण कड ल नगरम ये घाणपाणी येत अस याने वाढ व नालीचे 
बांधकाम करणे आवँयक अस याने नालीचे काम तातड ने ौी ङ.एस.कदम ,कऽाटदार नांदेड क न घे यात आले यासाठ  . १,३९,१८५/- 
खच झालेला आहे. कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  तातड ने ौी 
ङ.एस. कदम, कऽाटदार नांदेड या  कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच  . १,३९,१८५/- ला मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता  ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१७ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.१९ म ये दलेशाह रहेमान म ःजद येथील दफन भूमी मधील जागेत ु
िस.िस. लॅटफाम करणे या वभागाचे किन  अिभयंता  व उपअिभयंता याचें अहवालानुसार  ज हा दरसुची २०१४.२०१५ नुसार . 
४,१७,८००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम राःत प दतीने महाकाली म.स.सं..नांदेड याचेकडून  क न घे यात आले 

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  महाकाली म.स.सं. नांदेड 
या  कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच  . ४,१७,८०० /-ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत  
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
 
 
 



(११) 
 

ठराव ब.१८      ठराव  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.१९ म ये दलेशाह रहेमान म ःजद येथील दफन भूमी मधील जागेत ु

िस.िस. लॅटफाम करणे या वभागाचे किन  अिभयंता  व उपअिभयंता याचें अहवालानुसार  ज हा दरसुची २०१४.२०१५ नुसार . 
४,१७,८००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम राःत प दतीने महाकाली म.स.सं..नांदेड याचेकडून  क न घे यात आले 

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर  महाकाली म.स.सं. नांदेड 
या  कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच  . ४,१७,८०० /-ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता  ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा 
ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१८ 
  नांवामनपा ह द त जनूा कौठा प रसरातील नागर कांना आरो य सेवा पुर व याकर ता कोठा प रसरात खाजगी दकान भाडेत वावर ु
घेवून ता पुर या ःव पात दवाखाना सु  कर याकर ता सवसाधारण सभा ठराव ब.१६३ द. २६.११.२००२ अ वये  मंजरु  द यानुसार लातूर 
रोडवर कौठा भागातील ौी द राम रामजी गोरे याचे दकान  ु ( ेऽ १२.६ बाय २२ ) द. १३.१.२००४ पासून तीन वषाकर ता भाडेत वावर 
घेवून दवाखाना कायरत कर यात आला. 
 द. ४.११.२०११ रोजी या ःथाई सिमती ठराव ब.१९० नुसार  द. १४.१.२०१० पासून पुढ ल तीन वषाकर ता .२१०९/- वर 
करारना यातील अट नुसार १० ट के वाढ क न भाडे त वावर घे यासाठ  सवानमुते मा यता दे यात आली होती. परंतू सदर कालावधीची 
मुदत द. १३.१.२०१३ रोजी संपत अस याने व कौठा भागात महानगरपािलकेची जागा उपल द नस याने द.१४.१.२०१३ पासून पुढ ल तीन 
वषाकर ता .२,३१९/- यावर करारना यातील अट नुसार १०ट के वाढ याूमाणे मुदतवाढ यावयाची आहे कर ता सदर ल ूःताव 
मा यतेःतव सादर 
संजय मोरे  जनूा कोठा या भागात दवाखा याची आवँयकता नाह  कारण जनूा कौठा भागासाठ  जवळच   शासक य 

दवाखाना आहे. व इतर खाजगी दवाखाने सुं दा आहे. हणून हा दवाखाना वसरणी भागात ःथलांतर त करावा 
अशा ूकारचा ठराव सवसाधारण सभेने दड दोन वषापुव  पास केलेला आहे या ठरावाची अमलबजावणी 
कर यासाठ  मी सतत मु य वै कय  आरो यािधकार  यांचेकडे पाठपुरावा कर त आहे वेळोवेळ  आयु ांना  
लेखी पऽ दलेले आहे. वसरणी भागात दवाखाना सु  केला तर याचा लाभ र हमपुरनगर, िभमवाड , न वन 
कौठा ,वसरणीतील व वध नगरातील झोपडपट  भागातील गोरगर ब नागर कांना िमळ शकेल या भागातील ू
स याची लोकसं या जवळपास २० हजार आहे. मु य वै कय आरो यािधकार  यांना हा भाग दाख वलेला 
आहे. मु य वै कय आरो यािधकार  यांनी या भागाची फ  ४ हजार लोकसं या दाख वली ती चकु ची आहे.  

सभापती   कौठा भागातील सु  असलेला दवाखाना ःथलांतर  केला तर या ूभागाचे नगरसेवक, नागर क वरोध 
करतील. आरो यािधकार  यांनी   वसरणी भागात न वन दवाखाना सु   कर यासाठ  आयु ांकडे   ूःताव 
सादर करावा. 

ूभार  मु य वै.अिधकार    जनूा व नवा कौठा या भागातह   लोकसं या जाःत आहे. वसरणी भागात न वन दवाखाना सु   कर यासाठ  
ूःताव सादर कर यात येईल.   

सभापती    आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो.व ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.१९      ठराव  

नांवामनपा ह द त जनूा कौठा प रसरातील नागर कांना आरो य सेवा पुर व याकर ता कोठा प रसरात खाजगी दकान भाडेत वावर ु
घेवून ता पुर या ःव पात दवाखाना सु  कर याकर ता सवसाधारण सभा ठराव ब.१६३ द. २६.११.२००२ अ वये  मंजरु  द यानुसार लातूर 
रोडवर कौठा भागातील ौी द राम रामजी गोरे याचे दकान  ु ( ेऽ १२.६ बाय २२ ) द. १३.१.२००४ पासून तीन वषाकर ता भाडेत वावर 
घेवून दवाखाना कायरत कर यात आला. 
 द. ४.११.२०११ रोजी या ःथाई सिमती ठराव ब.१९० नुसार  द. १४.१.२०१० पासून पुढ ल तीन वषाकर ता .२१०९/- वर 
करारना यातील अट नुसार १० ट के वाढ क न भाडे त वावर घे यासाठ  सवानमुते मा यता दे यात आली असून  सदर जागे या भाडेपट  
कालावधीची मुदत द. १३.१.२०१३ रोजी संपत अस याने व कौठा भागात महानगरपािलकेची जागा उपल द नस याने ौी द राम रामजी 
गोरे यांचे दकानाची   ु ( ेऽ १२.६ बाय २२ ) भाडपट त द.१४.१.२०१३ पासून पुढ ल तीन वषाकर ता .२,३१९/- यावर करारना यातील 
अट नुसार १० ट के वाढ याूमाणे मुदतवाढ कर यास व यावर लागणा-या खचास ूशासक य व आिाक मा यता ह नांवामनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.१९  
       नांवामनपा ह द म ये बएसयुपी योजने अतंगत मोठया ूमाणावर काह  कामे ूगतीपथावर आहेत. काह  कामे पुण  झाली असून 
ह  योजना अिंतम ट याम ये आहे हणून सदर योजने म ये झाले या कामाचा मा हतीपट तयार के यास  
 



(१२) 
महानगरपािलकेस व शासनास उपयु  ठरेल या कामासाठ  एकूण ३ कंपनीकडून दरपऽक माग व यात आले असता खालील ूमाणे  दर 
ूा  त झालेले आहेत कामांचा मा हतीपट तयार करणे 

अ.ब. कंपनीचे नांव  ूा  दर 
१  मे.पा सवड टेिल वहजन इं डया ूा.िल.अधेंर  पुव मुबंई  ९,२८,०००/- 
२ िसनेरंग ःट डओ ूाू .िल.अधेंर  (प) मुंबई  १३,७५,०००/- 
३  रवॉ स,अहमदाबाद  १२,८५,०००/- 

  वर ल ूमाणे ूा  दरपऽकापैक  मे.पा सवड टेिल हजन इं डया ूा.िल.अधेंर  पुव मुंबई याचें दर सवात कमी हणजे . 
९,२८,०००/- एवढे आहेत,तसेच यांना सदर कामाचा आवँयक अनुभव आहे. हणून मे.पा सवड टेिल वहजन इं डया ूा.िल. अधेंर  पुव 
मुंबई यांना सदर काम . ९,२८,०००/- एवढया दराने दे यासाठ  ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर तसेच बएसयुपी योजना ह  अिंतम 
ट याम ये अस याने कामाची तातड  वचारात धेता मुंबई ूांितक अिधिनयमाचे ूकरण ५ मधील िनयम २ अ वये िन वदा कामे 
मे.पा सवड टेिल वहजन इं डया ूा.िल. अधेंर  पुव मुंबई यांना दे यासाठ  ूःताव ःथायी सिमती समोर मंजरु ःतव सादर. 
सभापती    मे.पा सवड टेिल हजन इं डया ूा.िल.अधेंर  पुव मुबंई यांचे दरपऽक मंजरु कर यास मा यता  
   दे यात येते  व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. २०     ठराव  
       नांवामनपा ह द म ये बएसयुपी योजने अतंगत मोठया ूमाणावर काह  कामे ूगतीपथावर आहेत. काह  कामे पुण  झाली असून 
ह  योजना अिंतम ट याम ये आहे हणून सदर योजने म ये झाले या कामाचा मा हतीपट तयार के यास महानगरपािलकेस व शासनास 
उपयु  ठरेल या कामासाठ  एकूण ३ कंपनीकडून दरपऽक माग व यात आले असता खालील ूमाणे  दर ूा  त झालेले आहेत  

अ.ब. कंपनीचे नांव  ूा  दर 
१  मे.पा सवड टेिल वहजन इं डया ूा.िल.अधेंर  पुव मुबंई  ९,२८,०००/- 
२ िसनेरंग ःट डओ ूाू .िल.अधेंर  (प) मुंबई  १३,७५,०००/- 
३  रवॉ स,अहमदाबाद  १२,८५,०००/- 

  वर ल ूमाणे ूा  दरपऽकापैक  मे.पा सवड टेिल हजन इं डया ूा.िल.अधेंर  पुव मुंबई याचें दर सवात कमी हणजे . 
९,२८,०००/- एवढे अस यामूळे उपरो   कामासाठ   मे.पा सवड टेिल हजन इं डया ूा.िल.अधेंर  पवु मुंबई याचे . ९,२८,०००/- चे 
दरपऽक मंजरु कर यास ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   
वषय ब.२०  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मु य इमारतीत मा.ःथायी सिमती सभापती क ात WC  ची द ःती कर यासाठ  तसेच ु
इं दरा गांधी कॉलेज समोर ल रःता द ःत क न दे यासाठ  ु या वभागाचे किनं ट अिभयंता व उपअिभयंता  यां या अहवालानूसार ज  हा 
दर सुची 2014-2015 नुसार . २,२०,००० /- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम राःत प दतीने मे.कामार कर कं सश शन नांदेड 
यांचेकडून  क न घे यात आले आहे.  

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.कामार कर कं सश शन 
नांदेड कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . २,२०,०००/- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. २१     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मु य इमारतीत मा.ःथायी सिमती सभापती क ात WC  ची द ःती कर यासाठ  तसेच ु
इं दरा गांधी कॉलेज समोर ल रःता द ःत क न दे यासाठ  ु या वभागाचे किनं ट अिभयंता व उपअिभयंता  यां या अहवालानूसार ज  हा 
दर सुची 2014-2015 नुसार . २,२०,००० /- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम राःत प दतीने मे.कामार कर कं सश शन नांदेड 
यांचेकडून  क न घे यात आले आहे.  

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.कामार कर कं सश शन 
नांदेड कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . २,२०,०००/- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा 
ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  

 
 

 
 
 



(१३) 
वषय ब.२१  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मु य इमारतीत मा.आयु  यांचे  क ातील मीनी चबर मधीलन टॉयलेट बॉलक ची  
द ःती करणे  िमनीचबरला कल रंग व वॉलपेपर बस वणे चे काम तातड ने पुण करणे गरजेचे अस यामूळे आवँयसक या बाबीचा ु
समावेश क न  ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार . २,९९,५५० /- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम राःत प दतीने ौी एन.एन. 
भालेराव नांदेड कऽाटदार यांचेकडून  क न घे यात आले आहे.  

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 यास व कामावर झालेला  खच . २,९९,५५० /- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.२२      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मु य इमारतीत मा.आयु  यांचे  क ातील मीनी चबर मधीलन टॉयलेट बॉलक ची  द ःती ु
करणे  िमनीचबरला कल रंग व वॉलपेपर बस वणे चे काम तातड ने पुण करणे गरजेचे अस यामूळे आवँयसक या बाबीचा समावेश क न  
ज  हा दर सुची 2014-2015 नुसार . २,९९,५५० /- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम राःत प दतीने ौी एन.एन. भालेराव नांदेड 
कऽाटदार यांचेकडून  क न घे यात आले आहे.  

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 यास व कामावर झालेला  खच . २,९९,५५० /- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे ूकरण 5 कलम 2 काय र ूशासक य व आिथक मा यता  ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव 
यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.२२ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका शहरासाठ  टंचाई काळात तातड ची पाणी पुरवठा योजना मंजरु आहे व  यांचे काम आसना 
नद काठावर ूगतीपथावर आहे. सदर ल कामासाठ  नद काठावर ल एकुण तीन शेतक-यां  या जमीन ता  यात घे  याची कायवाह  ूगतीपथावर 
असुन  यासाठ  भुमी उप- अिध क यांचेकडे जमीन मोजनु घे  यासाठ  पाठपुरावा चालु आहे.  या    शेतक-यांची जमीन घेणे आहे  यांची 
नावे अनुबमे खालीलूमाणे आहेत. 
1) कैलासराव गणेशवराव, गट ब.7 

2) बाळासाहेब तुकाराम, गट ब.42 

3) नामदेवराव लाडाजी क  याणकर, गट ब.44 

वर ल शेतक-याचंी िमळन एकुण जिमनीचे अंु दा जत ेऽ हे 920 चौ.मी. इतक  घे  यात येत असनु  यांचे ेऽफळ हे भुमी उप-
अिध क यांची मोजणी झा  यानंतर अिंतम होणार आहे. त  पुव  काम तातड चे अस  यामुळे जमीन मालकासोबत वाटाघाट  क न जमीन 
ता  यात घेऊन कामास सु वात केलेली आहे. बाजारमु  य दर त   यानुसार तीन गटफोड जमीन असुन  याचे रेड रेकनर . 3,750/- व . 
6,600/- ूित चौ.मी. आहेत. जागा मालकाशी वाटाघाट  क न सव जागा .3,750/- चौ.मी. ूमाणे खरेद  खत क न दे  याबाबत व 
भ वं यात कोणतीह  वाढ व मावेजा न माग  याबाबत करारनामा क न घेतला आहे. ेऽफळानुसार जागेची कंमत .34.50 ल  (चौतीस 
ल  प  नास हजार फ  त) होत आहे.सदर ल जागा मालक हे जिमनी  या मावेजासाठ  सतत पाठपुरावा क रत असुन भुमी उप-अिध क 
वभागाकडुन जिमनीची मोजणी क न अहवाल ूा  त हो  यासाठ  वलंब होणार आहे.  यासाठ  सदर जिमन मालकास जिमनीचा 
िनयमानसुार मावेजा दे  यासाठ  मा. ः थायी सिमतीची मा  यता घे  यात यावी. 
सभापती  महानगरपािलकेने गु  ता ग द  २००८  अतंगत सन २००८  रःता, पा याची टाक  ई वकास  कामासाठ   

असदवन भागातील शेतक-यां या जिमनी हःतांर त कर यात आ या परंतु सहा वषापासुन  आज पयत या 
शेतक-यांना एक पयाह  जिमनीचा मावेजा दे यात आलेला नाह . वकास कामासाठ  या शेतक-यांनी ःव छेने 
जिमनी दले या आहेत यांना मावेजा दे यास काय अडचण आहे. भू संपादन वभागाने या शेतक-यांना  
लवकरात लवकर जिमनीचा मावेजा दे यासाठ  कायवाह  करावी.    

भु संपादन अिधकार   अिधकृत मोजणी नकाशा िमळाला नस यामूळे ूकरण ूलं बत आहे. याबाबत पाठपरुावा क न  

   जिमनीचा मावेजा दे याची कायवाह  कर यात येइल.  
सभापती    आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव ब.२३      ठराव  
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका शहरासाठ  टंचाई काळात तातड ची पाणी पुरवठा योजना मंजरु आहे व  यांचे काम आसना 
नद काठावर ूगतीपथावर आहे. सदर ल कामासाठ  नद काठावर ल जिमनीचे मालक १) ौी  कैलासराव गणेशवराव, गट ब.7, २) ौी  
बाळासाहेब तुकाराम, गट ब.42, ३) ौी नामदेवराव लाडाजी क याणकर ,गट ब. ४४  या  तीन शेतक-यां  या 920 चौ.मी. इतक  जिमन 
घे  यात येत असनु  यांचे ेऽफळ हे भुमी उप-अिध क यांची मोजणी झा  यानंतर अिंतम होणार  
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आहे. त  पुव  काम तातड चे अस  यामुळे संबंिधत  मालकासोबत वाटाघाट  क न यांची  जमीन ता  यात घेऊन कामास सु वात केलेली 
असून  बाजारमु  य दर त   यानुसार तीन गटफोड जमीन असुन  याचे रेड रेकनर . 3,750/- व . 6,600/- ूित चौ.मी.होत आहे.  
सबंिधत  जागा मालकाशी वाटाघाट  क न सव जागा .3,750/- चौ.मी. ूमाणे खरेद  खत क न दे  याबाबत व भ वं यात कोणतीह  
वाढ व मावेजा न माग  याबाबत करारनामा क न घेतला आहे. कर ता उपरो  जिमन मालकांना यां या जिमनीचा मावेजा दे यासाठ   
ेऽफळानुसार जागेची कंमत . 34.50 ल  (चौतीस ल  प  नास हजार फ  त) ला  ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा 

ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते  देते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

वषय ब.२३ 

  नांवामनपाके या कै. शकंरराव च हाण  ूे ागहृ येथे स या असलेले वातानकुुलीत यवःथा जू या प दतीची व ना द ःत ु
अस याने ूे ागहृ वातानुकुलीत हो याची ू बया बरोबर होत नस यामूळै या ठकाणी न वन तंऽ ानायु  कमी वज वाप न जाःत कुलींग 
यवःथा DX - Cooling system  बस व याचे ठरले अस याने सदर ल काम करणारे BSW Airrcon pvt Ltd. Company  Thane यां याकडून राःत प दतीने 
या कामासाठ  लागणा-या खचाचे दरपऽक माग व यात आले असता संबंिधतानंी या कामासाठ  . ३५३४९४०/- (अ र  .पःतीस लाख 
चौतीसल  नवुशे चाळ स फ ) ची सादर केली आहे. 
  मे. BSW Airrcon pvt Ltd. Company  Thane . ३५,३४,९४०/- चे दरपऽक खालील ूमाणे अट  व शत या अमीम ःव पात देणे  

१)  .२० लाख air conditioning system साठ  अमीम ःव पात देणे 

२)  .१० लाख air conditioning system व इतर सव material site वर पोहच यानंतर देणे 

३) उवर त . ५,३४,९४० र कम सदर ल काम संप यानंतर performance test  नंतर अदा कर यात येईल 

४) air conditioning system पुरवठा क न बस व यानंतर प ह या वष  वनामु य with spare parts  स ह सस क न देणे व दसु-या वष  
वनामू य without spare parts  स ह सीग क न ावे लागेल. 

५)  या कामात िनघालेले जनेू सा ह य ( scrap material ) पोट  . ३.०० ल  कंऽाटदारा या अिंतम देयाका मधून  कपात कर यात 
येईल. 

सभापती    आयु ांचा  ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. २४     ठराव  
  नांवामनपाके या कै. शकंरराव च हाण  ूे ागहृ येथे स या असलेले वातानकुुलीत यवःथा जू या प दतीची व ना द ःत ु
अस याने ूे ागहृ वातानुकुलीत हो याची ू बया बरोबर होत नस यामूळे या ठकाणी न वन तंऽ ानायु  कमी वज वाप न जाःत कुलींग 
यवःथा DX - Cooling system  बस व याचे ठरले अस याने सदर ल काम करणारे BSW Airrcon pvt Ltd. Company  Thane यां याकडून राःत प दतीने 
या कामासाठ  लागणा-या खचाचे दरपऽक माग व यात आले असता संबंिधतानंी या कामासाठ  . ३५३४९४०/- (अ र  .पःतीस लाख 
चौतीसल  नवुशे चाळ स फ ) चे सादर केले आहे. 
 कर ता उपरो  कामासाठ   मे. BSW Airrcon pvt Ltd. Company  Thane यांचे . ३५,३४,९४०/- चे दरपऽक खालील अट  व शत या  
अिधन राहन ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करतेू . व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
१)  .२० लाख air conditioning system साठ  अमीम ःव पात देणे 

२)  .१० लाख air conditioning system व इतर सव material site वर पोहच यानंतर देणे 

३) उवर त . ५,३४,९४० र कम सदर ल काम संप यानंतर performance test  नंतर अदा कर यात येईल 

४) air conditioning system पुरवठा क न बस व यानंतर प ह या वष  वनामु य with spare parts  स ह सस क न देणे व दसु-या वष  
वनामू य without spare parts  स ह सीग क न ावे लागेल. 

५)  या कामात िनघालेले जनेू सा ह य ( scrap material ) पोट  . ३.०० ल  कंऽाटदारा या अिंतम देयका मधून  कपात कर यात 
येईल. 

वषय ब.२४ 

 आ.ब.मनपा/भाडंार व/२४/२०१५ द. १७.४.२०१५ अं वये मु.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ नसुार महानगरपािलकेचे 
नुतन आयु   यांचे िनवासःथाना कर ता लागणारे सा ह य गजानन टेडस नांदेड यांचेकडून  खरेद  कर यासाठ   . १,४६,६७८/-(अ र  
एक ल  शेहेचाळ स हजार सहासे अठया र फ  )ची ूशासक य व आिथक मा यता दे यात आली यास काय र ूशासक य व आिथक 
मा यता देणे बाबत. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. २५     ठराव  

आ.ब.मनपा/भाडंार व/२४/२०१५ द. १७.४.२०१५ अं वये मु.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ नसुार महानगरपािलकेचे 
नुतन आयु   यांचे िनवासःथाना कर ता लागणारे सा ह य गजानन टेडस नांदेड यांचेकडून  खरेद  कर यासाठ   
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 . १,४६,६७८/-(अ र  एक ल  शेहेचाळ स हजार सहासे अठया र फ  )ची ूशासक य व आिथक मा यता दे यात आली 
यास काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  

वषय ब.२५ 

  आ.ब.मनपा/ले व/वेतन/६४१/२०१५ द. १९.४.२०१५ अ वये ौी रावसाहेब तातेराव कोलगणे,मु य लेखाप र क  (ूितिनयु ) हे 
द. १.६.२०१४ ते द. ३१.३.२०१५ पयत मु य लेखाप र क हणून कायरत आहेत याचे कायरत कालावधीमधील सेवािनवृ ी अशंदान . 
२३,५६८/- व रजा वेतन अशंदान . २५,९२४/-असे एकूण . ४९,४९२/-(अ॒र  .एकोणप नास हजार चारसे या नव  फ ) ला 
ूशास कय व आथ क मा यता दे यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.२६      ठराव  

आ.ब.मनपा/ले व/वेतन/६४१/२०१५ द. १९.४.२०१५ अ वये ौी रावसाहेब तातेराव कोलगणे,मु य लेखाप र क  (ूितिनयु ) हे 
द. १.६.२०१४ ते द. ३१.३.२०१५ पयत मु य लेखाप र क हणून कायरत आहेत याचे कायरत कालावधीमधील सेवािनवृ ी अशंदान . 
२३,५६८/- व रजा वेतन अशंदान . २५,९२४/-असे एकूण . ४९,४९२/-(अ॒र  .एकोणप नास हजार चारसे या नव  फ ) ला 
ूशास कय व आथ क मा यता दे यात आली यास काय र मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते.  

वषय ब.२६ 

आ.ब.मनपा/ले व/वेतन/६४२/२०१५ द.१७.४.२०१५ अ वये ौी भागवत गजानन जोशी, िश णािधकार   (ूितिनयु ) हे द. 
१०.११.२०१० ते द. १२.२.२०१५ पयत िश णािधकार   हणून कायरत आहेत याचे कायरत कालावधीमधील सेवािनवृ ी अशंदान . 
१५,४४,४७८.०० व रजा वेतन अंशदान . १,५४,४७८.००/- असे एकूण . ३,०८,९५६.००/-(अ॒र  .तीन ल  आठ हजार नवुसे छ प न 
फ ) ला ू.व आ.मा यता दे यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत 

सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
  
ठराव ब.२७      ठराव  

आ.ब.मनपा/ले व/वेतन/६४२/२०१५ द.१७.४.२०१५ अ वये ौी भागवत गजानन जोशी, िश णािधकार   (ूितिनयु ) हे द. 
१०.११.२०१० ते द. १२.२.२०१५ पयत िश णािधकार   हणून कायरत आहेत याचे कायरत कालावधीमधील सेवािनवृ ी अशंदान . 
१५,४४,४७८.०० व रजा वेतन अंशदान . १,५४,४७८.००/- असे एकूण . ३,०८,९५६.००/-(अ॒र  .तीन ल  आठ हजार नवुसे छ प न 
फ ) ला ू.व आ.मा यता दे यात आली यास काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते 
देते.  

वषय ब.२७ 
जेएनएनयुआरएम अतंगत 1. रे  वे ः टेशन ते बाफना ट  पॉईंट व बाफना आरओबी ते महाराणा ूताप चौक ते नमः कार चौक या 

रः  यावर सेनेज लाईन टाक  यामळेु नाद ः तु  रः  यांची द ः तीु  (Road Restoration)  ची कामे कंऽाटदार मे. शारदा कं  स. अ  ड काप . ूा. 
िल. नांदेड यांचे कडुन क न घेणेसाठ  व कामास लागणारा खच .  3,18,73,240/- यास ः थायी सिमती ठराव ब.49 द. 06.09.2014 
अ  वये ूशासक य व आिथक मंजरु  ूदान कर  यात आली असुन जा. ब. नांवाशमनपा/जेएनएनयुआरएम-रः ते/15977/2014 द. 
03.12.2014 अ  वये कामाचे कायारंभ आदेश दे  यात आले आहे. सदर ल रः ते फ  त सेनेज लाईन टाक  यामुळे नाद ः तु  झालेले रः ते 
द ः तु  कर  यासाठ च होते.  

सदर काम ूगतीपथावर असतांना उपरो  त रः  यांवर पुण लांबीम  ये 7 M ं द ला BT करणे, दभाजकु , Karb व CD Work  इ.  
कामे करणे आवँ यक अस  याने वाढ व कामे हाती घे  यात आले. कामे ूगतीपथावर असुन सा. स. 2014-15   या दरसुची नुसार वाढ व 
कामाचे अदंाजपऽक . 2,02,18,518 (दोन कोट  दोन लाख अठरा हजार पाचशे अठरा फ  त ) एवढा होत आहे.  

उपरो  त काम पवु चे कंऽाटदार मे. शारदा कं  स. अ  ड काप . नांदेड यांचे कडुन क न घे  ◌ोस व कामासाठ  लागणारा खच . 
2,02,18,518 (दोन कोट  दोन लाख अठरा हजार पाचशे अठरा फ  त) यास ूशासक य व आथ क मंजरु ः तव तसेच सदर खच 
जेएनएनयुआरएम अतंगत NAD  - 08  मधुन करणेस मंजरु ः तव ूः ताव ः थायी सिमती समोर सादर.   
उमेश पवळे   याकामासाठ  एवढा खच कसा काय वाढला याचा खुलास कर यात यावा.  

का.अिभयंता सा.बा. व.  काम सु  असताना ू य ात रः  यांवर पुण लांबीम  ये 7 M ं द ला BT करणे, दभाजकु , Karb व  

   CD Work  इ.  कामे करणे आवँ यक अस  याने खच वाढला आहे.  
 
 
 
 



(१६) 
सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.२८      ठराव  

जेएनएनयुआरएम अतंगत 1. रे  वे ः टेशन ते बाफना ट  पॉईंट व बाफना आरओबी ते महाराणा ूताप चौक ते नमः कार चौक या 
रः  यावर सेनेज लाईन टाक  यामळेु नाद ः तु  रः  यांची द ः तीु  (Road Restoration)  ची कामे कंऽाटदार मे. शारदा कं  स. अ  ड काप . ूा. 
िल. नांदेड यांचे कडुन क न घेणेसाठ  व कामास लागणारा खच .  3,18,73,240/- यास ः थायी सिमती ठराव ब.49 द. 06.09.2014 
अ  वये ूशासक य व आिथक मंजरु  ूदान कर  यात आली असुन जा. ब. नांवाशमनपा/जेएनएनयुआरएम-रः ते/15977/2014 द. 
03.12.2014 अ  वये कामाचे कायारंभ आदेश दे  यात आले आहे. सदर ल रः ते फ  त सेनेज लाईन टाक  यामुळे नाद ः तु  झालेले रः ते 
द ः तु  कर  यासाठ च होते.  

सदर काम ूगतीपथावर असतांना उपरो  त रः  यांवर पुण लांबीम  ये 7 M ं द ला BT करणे, दभाजकु , Karb व CD Work  इ. 
कामे करणे आवँ यक अस  याने वाढ व कामे हाती घे  यात आले. कामे ूगतीपथावर असुन सा. स. 2014-15   या दरसुची नुसार वाढ व 
कामाचे अदंाजपऽक . 2,02,18,518 (दोन कोट  दोन लाख अठरा हजार पाचशे अठरा फ  त ) एवढा होत आहे.  

कर ता आयु  नांवामनपान नादेंड यांनी सादर केले या ूःतावानूसार उपरो   काम पवु चे कंऽाटदार मे. शारदा कं  स. अ  ड 
काप . नांदेड यांचे कडुन क न घे यास व कामासाठ  लागणारा खच . 2,02,18,518 (दोन कोट  दोन लाख अठरा हजार पाचशे अठरा 
फ  त) यास ूशासक य व आथ क मा यता ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुत देते, तसेच सदर खच जेएनएनयुआरएम 
अतंगत NAD  - 08  मधुन कर यात यावा असेह  ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानमुते समंत यकरते व हा ठराव याच सभेत 
कायम करते.   

वषय ब. २८ 
−ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖ−Ö�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ Æü×§üŸÖ �ëú¦ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Öã¸üÃ�éúŸÖ ‹�úÖŸ´Öß�ú ¿ÖÆü¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ (IDSMT) †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ´ÖÓ•Öã̧  �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ 

¤êü�Ö»Öã̧ ü −ÖÖ�úÖ ´Ö×¤ü−ÖÖ ŸÖã»Ö´Ö ¿ÖÖôêû •Ö¾Öôûß»Ö ×¸ü�úÖ´µÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ (²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ ÆüÖÃ™êü»Ö •ÖÖ�ÖÖ) ¤ãü�úÖ−Ö �ëú¦üÖ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �ú¸ü�Öê µÖÖ �úÖ´ÖÖ “Öê  
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¹ý.2,70,70,695/-“Öê †ÃÖã−Ö ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ´Öê.¯Öé£¾Öß �ÓúÃ™ÒüŒ¿Ö−Ö � Óú¯Ö−Öß,−ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¯Öê�ÖÖ 4% •ÖÖÃŸÖ ¤ü¸üÖ“Öß 

×−Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÓ•Öã¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖã−Ö �úÖ´Ö ¯ÖÏ�ÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. 
´Öãôû ÃÖÓ�ú»¯Ö−ÖêŸÖ ŸÖôû ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü 15 ¤ãü�úÖ−Öê ¾Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê¾Öœêü“Ö �Öê¡Ö±úôûÖ“Öê ×›ü¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü Ã™üÖê†ÃÖÔ“Öê �úÖ´Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. −Ö¾µÖÖ−Öê 

(ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ) ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ �êú»Öê»µÖÖ �úÖ´ÖÖŸÖ ŸÖôû´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü 68 ¤ãü�úÖ−Öê ¾Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü 23 ×›ü¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü Ã™üÖê†ÃÖÔ ¾Ö (1) ÆüÖò»Ö ŸÖÃÖê“Ö (1) ×»Ö±™, (4) 
Ã™êü†¸ �êúÃÖêÃÖ (2) ™üÖµÖ»Öê™ü ²»ÖÖò�ú ¯ÖÖÙ�ú�Ö“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ¾Ö ²ÖÖÆüµÖ ¸üÃŸÖê, −ÖÖ»µÖÖ, ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ�Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ¾ÖÖÃŸÖã×¾ÖÂÖÖ¸ü¤ü ¿Öã»�ú 
‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �êú»ÖÖ †ÖÆêü.´Öãôû ȩ̂ü�ÖÖ −Ö�úÖ¿ÖÖ¯Öê�ÖÖ −Ö¾µÖÖ−Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖßŸÖ ȩ̂ü�ÖÖ −Ö�úÖ¿ÖÖ ´Ö¬Öß»Ö ¤ãü�úÖ−ÖÖÓ“Öß ¾Ö ×›ü¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü Ã™üÖê†ÃÖÔ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ •ÖÖÃŸÖß“Öß 
†ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÆüÖ−Ö�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�êúÃÖ �úÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß †Ö£Öá�ú Ã¡ÖÖêŸÖ ×−Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ÆüµÖÖ´Öãôêû −Ö¾µÖÖ−Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖßŸÖ �êú»Öê»µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ −Ö�úÖ¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê �úÖ´Ö 
�ú¸ü�µÖÖÃÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖã−Ö ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü �úÖ´Ö ¯ÖÏ�ÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü 
        −Ö×¾Ö−Ö ´ÖÓ•Öã¸ü −Ö�úÖ¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê Ã™ÒüŒ“Ö¸ü»Ö ×›ü—ÖÖ‡Ô−Ö �ú¹ý−Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖã−Ö ŸµÖÖ“Öß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�úßµÖ Ø�ú´ÖŸÖ 
¹ý.5,90,49,700/- ‡ŸÖ�úß µÖêŸÖ †ÖÆêü.µÖÖ´Ö¬µÖê �ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê �Ö“ÖÔ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖßŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
†.�Îú. �úÖ´ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ×�ú´ÖŸÖ ¹ý¯ÖµÖê 

1 Construction of Shopping Complex 45456946/- 

2 Add 4 % above on estimated cost 1818277/- 

3 Cost of Extra items with infrastructuresupply 

(Road,Drain,Parking etc) 

6319643/- 

4 Cost of Electrification and electricity supply 10 %  4545694/- 

5 Cost of Architectural Drawings, projects,DPR,Consultancy 

charges 1 % 

454569/- 

6 Add. Contingency charges 1 % 454569/- 
 TOTAL 59049699/- 

      ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ�ú»¯Ö ¯Öã�ÖÔ ÆüÖê�µÖÖÃÖ »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸üß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�úßµÖ Ø�ú´ÖŸÖ ¹ý.59049699/- ¹ý¯ÖµÖê ‡ŸÖ�úß µÖêŸÖ †ÃÖã−Ö ŸµÖÖ´Ö¬Öã−Ö  ´Öãôû ´ÖÓ•Öã̧ ü ¯ÖÏ�ú»¯Ö Ø�ú´ÖŸÖ 

¹ý.27070695/- ¾Ö•ÖÖ •ÖÖŸÖÖ (59049699 – 27070695 = 31979004) ¹ý¯ÖµÖê 3,19,79,004/- ‡ŸÖ�úÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ �Ö“ÖÔ µÖêŸÖ 
†ÖÆêü.  
     ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¹ý.5.91 �úÖê™üß »ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †Ú£Ö�ú ´ÖÓ•Öã¸üßÃÖÖšüß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü“Öê �úÖ´Ö ¯Öã¾Öá“µÖÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¯Öã¾Öá“µÖÖ“Ö �Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸üÖ�ú›ãü−Ö 
�ú¹ý−Ö ‘Öê�Öê“µÖÖ ´ÖÖ−µÖêŸÖÃŸÖ¾Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖ−Ö�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1949 “Öê ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö 5 �ú»Ö´Ö 2 −ÖãÃÖÖ¸ü Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü 
 
 
 
 



      (१७) 
सभापती    . .३,१९,७९,००४/-ने खच कसा काय वाढला 
का.अिभयंता सा.बा. व  मूळ संक पनेत तळ मज यावर १५ दकाने व प ह या मज यावर तेवढेच ेऽफळाचे डपाटमट ु  ःटोअसचे 

काम ूःता वत होते न याने ूःता वत केले या कामात तळमज यावर ६८ दकाने ु ,व प ह या मज यावर २३ 
डपाटमट ःटोअस व एक हॉल एक िलफट,चार ःटेअर केसेस,दोन टॉयलेट पाक ग यवःथा, अतंगत व बाहय 
रःते ना या,सांडपाणी यवःथा पा याची यवःथा, वाःतू वषारद फस ई याद  बाबींचा समावेश के यामूळे 
खच वाढलेला आहे.  

सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब. २९     ठराव  

−ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖ−Ö�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ Æü×§üŸÖ �ëú¦ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Öã¸üÃ�éúŸÖ ‹�úÖŸ´Öß�ú ¿ÖÆü¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ (IDSMT) †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ´ÖÓ•Öã̧  �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¤êü�Ö»Öã̧ ü 
−ÖÖ�úÖ ´Ö×¤ü−ÖÖ ŸÖã»Ö´Ö ¿ÖÖôêû •Ö¾Öôûß»Ö ×¸ü�úÖ´µÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ (²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ ÆüÖÃ™êü»Ö •ÖÖ�ÖÖ) ¤ãü�úÖ−Ö �ëú¦üÖ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �ú¸ü�Öê µÖÖ �úÖ´ÖÖ “Öê  

†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¹ý.2,70,70,695/-“Öê †ÃÖã−Ö ÃÖ¤ü¸ü �úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ´Öê.¯Öé£¾Öß �ÓúÃ™ÒüŒ¿Ö−Ö � Óú¯Ö−Öß,−ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¤ü¸üÖ¯Öê�ÖÖ 4% •ÖÖÃŸÖ ¤ü¸üÖ“Öß 
×−Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÓ•Öã¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖã−Ö �úÖ´Ö ¯ÖÏ�ÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. 

´Öãôû ÃÖÓ�ú»¯Ö−ÖêŸÖ ŸÖôû ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü 15 ¤ãü�úÖ−Öê ¾Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê¾Öœêü“Ö �Öê¡Ö±úôûÖ“Öê ×›ü¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü Ã™üÖê†ÃÖÔ“Öê �úÖ´Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. −Ö¾µÖÖ−Öê 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ) ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ �êú»Öê»µÖÖ �úÖ´ÖÖŸÖ ŸÖôû´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü 68 ¤ãü�úÖ−Öê ¾Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü 23 ×›ü¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü Ã™üÖê†ÃÖÔ ¾Ö (1) ÆüÖò»Ö ŸÖÃÖê“Ö (1) ×»Ö±™, (4) 
Ã™êü†¸ �êúÃÖêÃÖ (2) ™üÖµÖ»Öê™ü ²»ÖÖò�ú ¯ÖÖÙ�ú�Ö“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ¾Ö ²ÖÖÆüµÖ ¸üÃŸÖê, −ÖÖ»µÖÖ, ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ�Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ¾ÖÖÃŸÖã×¾ÖÂÖÖ¸ü¤ü ¿Öã»�ú 
‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �êú»ÖÖ †ÖÆêü.´Öãôû ȩ̂ü�ÖÖ −Ö�úÖ¿ÖÖ¯Öê�ÖÖ −Ö¾µÖÖ−Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖßŸÖ ȩ̂ü�ÖÖ −Ö�úÖ¿ÖÖ ´Ö¬Öß»Ö ¤ãü�úÖ−ÖÖÓ“Öß ¾Ö ×›ü¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü Ã™üÖê†ÃÖÔ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ •ÖÖÃŸÖß“Öß 
†ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÆüÖ−Ö�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�êúÃÖ �úÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß †Ö£Öá�ú Ã¡ÖÖêŸÖ ×−Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ÆüµÖÖ´Öãôêû −Ö¾µÖÖ−Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖßŸÖ �êú»Öê»µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ −Ö�úÖ¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê �úÖ´Ö 
�ú¸ü�µÖÖÃÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖã−Ö ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü �úÖ´Ö ¯ÖÏ�ÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü 
        −Ö×¾Ö−Ö ´ÖÓ•Öã¸ü −Ö�úÖ¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê Ã™ÒüŒ“Ö¸ü»Ö ×›ü—ÖÖ‡Ô−Ö �ú¹ý−Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖã−Ö ŸµÖÖ“Öß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�úßµÖ Ø�ú´ÖŸÖ 
¹ý.5,90,49,700/- ‡ŸÖ�úß µÖêŸÖ †ÖÆêü.µÖÖ´Ö¬µÖê �ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê �Ö“ÖÔ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖßŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
†.�Îú. �úÖ´ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ×�ú´ÖŸÖ ¹ý¯ÖµÖê 

1 Construction of Shopping Complex 45456946/- 

2 Add 4 % above on estimated cost 1818277/- 

3 Cost of Extra items with infrastructuresupply 

(Road,Drain,Parking etc) 

6319643/- 

4 Cost of Electrification and electricity supply 10 %  4545694/- 

5 Cost of Architectural Drawings, 

projects,DPR,Consultancy charges 1 % 

454569/- 

6 Add. Contingency charges 1 % 454569/- 

 TOTAL 59049699/- 

      ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ�ú»¯Ö ¯Öã�ÖÔ ÆüÖê�µÖÖÃÖ »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸üß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�úßµÖ Ø�ú´ÖŸÖ ¹ý.59049699/- ¹ý¯ÖµÖê ‡ŸÖ�úß µÖêŸÖ †ÃÖã−Ö ŸµÖÖ´Ö¬Öã−Ö  ´Öãôû ´ÖÓ•Öã¸ü ¯ÖÏ�ú»¯Ö Ø�ú´ÖŸÖ 
¹ý.27070695/- ¾Ö•ÖÖ •ÖÖŸÖÖ (59049699 – 27070695 = 31979004) ¹ý¯ÖµÖê 3,19,79,004/- ‡ŸÖ�úÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ �Ö“ÖÔ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  
     कर ता आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार उपरो  कामासाठ चे ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú ¹ý.5.91 �úÖê™üß »ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö †Ú£Ö�ú मा यता ह 
नांवामनपाःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते तसेच ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÆüÖ−Ö�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1949 “Öê ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö 5 �ú»Ö´Ö 2 या  तरतूद नूसार ÃÖ¤ü¸ü“Öê 
�úÖ´Ö ¯Öã¾Öá“µÖÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¯Öã¾Öá“µÖÖ“Ö �Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸üÖ�ú›ãü−Ö �ú¹ý−Ö घे यासह  ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.२९ 

 े ऽय कायालय ब.४ तरोडेकर माकट जवळ व हर वर व ुत मोटर  ना द ःती अस याने ती मोटार जनुी अस याने या ठकाणी ु
न वन व तु मोटार बसवून पनु  पाणी पुरवठा सु  कर यात आला आहे. सदर कामासाठ  डएसआर िसएसआर/२०१३-२०१४ या 
दरानुसार .४१,०५९/- एवढा खच अपे त आहे. सदर ल काम मे. दलीप इले श क स ऍ ड इ ज.व स नांदेड याचेकडून पुण क न घे यात 
आले यास काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत.  

सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.३०      ठराव  

े ऽय कायालय ब.४ तरोडेकर माकट जवळ व हर वर व ुत मोटर  ना द ःती अस याने ती मोटार जनुी अस याने या ठकाणी ु
न वन व तु मोटार बसवून पनु  पाणी पुरवठा सु  कर यात आला आहे. सदर कामासाठ  डएसआर िसएसआर/२०१३-२०१४ या 
दरानुसार .४१,०५९/- एवढा खच अपे त आहे. सदर ल काम मे. दलीप इले श क स ऍ ड  



 
 
 

(१८) 
इ ज.व स नांदेड याचेकडून पुण क न घे यात आले यास काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.३० 

         डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर पुतळा उ ान  मनपा नांदेड येथील कारं यां या हौदातील पाणी दगध झा याने ग फर गाड ने हौद साफ ु
क न घे यात आले .उपअिभयतंा यांनी ू य  पाहणी क न .४९,२००/-कामाचे अदंाजपऽक तयार क न मे सोहेल कनस.नादेंड 
यां याकडून अदंाजपऽक य दराूमाणे काम क न घे यात आले यास काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.३१      ठराव  
  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा उ ान  मनपा नांदेड येथील कारं यां या हौदातील पाणी दगध झा याने ग फर गाड ने हौद साफ ु
क न घे यात आले .उपअिभयतंा यांनी ू य  पाहणी क न .४९,२००/-कामाचे अदंाजपऽक तयार क न मे सोहेल कनस.नांदेड 
यां याकडून अदंाजपऽक य दराूमाणे काम क न घे यात आले यास काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.३१ 
 देगलूर नाका येथे सनेज लाईन टाक या या कामात पाणी पुरवठा जलवा हनी राय जगं मेन व वतरण जलवा हणी दो ह  
जलवा हणी ना द ःत झालेली होतीु . यामूळे ूचंड ूमाणात पाणी साचल अस यान रःता द ःतीचे काम रखडून गेले आहेु . सदर भागात 
वाहतूक व रहदार ची िनयिमत वदळ चालू आहे. यामूळे सदर ल काम आवँयक व मह वाचे अस याने द ःती करणे गरजेचे आहेु . 
 या यित र  ड मी राझींग मेन या जलवा हनीतून पाणी गळती सु  अस याने हैदरबाग जलकंुभ समोर राझींग मे स ला कायम 
ःव पी ड मी बस वणे गरजेचे होते ः यूस हॉ ह ची देखभाल व द ःती करणे सु दा गरजेचे होतेु . 
 कामाची तातड  व िनकड पाहता वर ल सव कामे इंिजा क ःश.नांदेड यां याकडून अदंाजपऽक य दरावर सन २०१३-२०१४ या 
डएसआर ूमाणे द.३१.३.२०१५ रोजी कामे पुण क न घे यात आली यास .२२३६६७/-खच लागणार असून यास सालसन २०१५-२०१६ 
या अदंाजपऽकातील  पाणी पुरवठा व मलिनःसारण द ःती या लेखा िशषातूनु  काय र  ूशासक य व आिथक मा यता देणेःतव  

सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
  
ठराव ब. ३२     ठराव  

देगलूर नाका येथे सनेज लाईन टाक या या कामात पाणी पुरवठा जलवा हनी राय जगं मेन व वतरण जलवा हणी दो ह  
जलवा हणी ना द ःत झालेली होतीु . यामूळे ूचंड ूमाणात पाणी साचल अस यान रःता द ःतीचे काम रखडून गेले आहेु . सदर भागात 
वाहतूक व रहदार ची िनयिमत वदळ चालू आहे. यामूळे सदर ल काम आवँयक व मह वाचे अस याने द ःती करणे गरजेचेु  आहे. 
 या यित र  ड मी राझींग मेन या जलवा हनीतून पाणी गळती सु  अस याने हैदरबाग जलकंुभ समोर राझींग मे स ला कायम 
ःव पी ड मी बस वणे गरजेचे होते ः यूस हॉ ह ची देखभाल व द ःती करणे सु दा गरजेचे होतेु . 
 कामाची तातड  व िनकड पाहता वर ल सव कामे  वना िन वदा इंिजा क ःश.नांदेड यां याकडून अदंाजपऽक य दरावर सन २०१३-
२०१४ या डएसआर ूमाणे द.३१.३.२०१५ रोजी कामे पुण क न घे यात आली यास .२२३६६७/-खच लागणार असून यास सालसन 
२०१५-२०१६ या अदंाजपऽकातील  पाणी पुरवठा व मलिनःसारण द ःतीु  या लेखा िशषातून मंजरु  दे यात आली यास  काय र  
ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.३२  
 कायालयीन आदेश नांवाशमनपा/साू व/१५०९/२०१५ द.५.५.२०१५ नांवाशमनपा महापौर व मा.आयु  मनपा नांदेड  यां या 
िनवासःथानी मेःको  से युर ट  स ह सेस पुणे यांना पुरवठा केलेले (६) सुर ा र का या सेवेस द.२१.२.०१५ द.२०.२.२०१६ या एका 
वषासाठ  पुव याच अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ दे यात आली याची नोद घेणे बाबतु . 
सभापती    न द धे यात येते. 
ठराव ब. ३३     ठराव  

 कायालयीन आदेश नांवाशमनपा/साू व/१५०९/२०१५ द.५.५.२०१५ नांवाशमनपा महापौर व मा.आयु  मनपा नांदेड  यां या 
िनवासःथानी मेःको  से युर ट  स ह सेस पुणे यांना पुरवठा केलेले (६) सुर ा र का या सेवेस द.२१.२.०१५ द.२०.२.२०१६ या एका 
वषासाठ  पुव याच अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ दे यात आली याची नोद ु ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते घेते.  
 
 
 
 
 
 



(१९) 
वषय ब.३३  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह दत झोन बं ३ अंतगत ूभाग ब.३० ब   म ये ७० हॅट सो डयम सावजिनक 
पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले .सदर ल काम अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  शासना या 
सावजिनक बांधकाम( व ुत वभागा या) ड .एस.आर. २०११.२०१२ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे.नॅशनल 
इले.इ जिनयस  नांदेड  यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ    .७१५८०/-  (अ र  . एकाह र 
हजार पाचशे ऐंशी फ )  एवढा खच झालेला आहे. क रता  या कामास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम  1949 या अनूसूची 
(ड) ूकरण (5) कलम (2) अ वये काय र ूशासक य व आिथक मा यतेःतव ूःताव ःथायी सिमतीसमोर सादर. 
संजय मोरे  वना िन वदा कामे क न काय र मा यतेसाठ  ूःताव दे यात येतात मी मा या वाडात व वध  ठकाणी 

व ुत लाईट बस व यासाठ  आज पयत ५० पऽ दलेली आहे परंतु लाईट बस व यात आलेली नाह त.  
कशोर यादव  गु दारा चौकात, महा वर चौकात, धाम क कायबमामूळे राऽी या वेळ   नेहमी गद  असते , यामूळे तेथे 

हॅलोजन हायमॉ स बस व यासाठ  सवसाधारण सभेने मा यता दलेली आहे पंरतु आजपयत हॅलोजन 
हायमॉ स लाईट बस व यात आलेले नाह . धाम क कायबमाचे वेळ  करायाने लाईट बस व यात 
येतात.हॅलोजन लाईट बस वले तर करायाने लाईट बस व याची आवँयकता भासणार नाह .  

उपअिभयंता व ुत  अदंाजपऽकातील उपल द तरतूद ूमाणे ू येक ूभागात स.सदःयां या िशफारशीनुसार व ुत दवे 
बस व याची कायवाह  कर यात येते. वसरणी भागातह  व ुत बस व यात आलेले आहे.गु दारा व महावीर 
चौकात हॅलोजन हायमॉ स व ुत दवे बस व यासाठ   ूःताव तयार कर यात आलेला असून आयु ांनी 
मा यता अपे त आहे.  

सभापती  ूशासन आप या इ छे ूमाणे कामाची तातड  व िनकड दाखवून  २०-२० लाखाची वना िन वदा काम क न 
घेवून यास काय र   ूशासक य व आिथक  मा यता दे याचे ूःताव ःथायी सिमतीला सादर करते.  
सोसायट तील नागर कां या  वनंती अजानुसार सोसायट त  वना िन वदा राःत कामे क न घेयात येतात  
परंतु ःथायी सिमती या स.सदःयांनी तातड ने  पाणी पुरवठा, रःता द ःती ु , व ुत लाईट बस वणे ई.नालीवर 
ःलॅब टाकणे ई. कामे कर यासाठ  सुच वले असेल तर याचीह  कामे याच प दतीने कर यास काय अडचण 
आहे.सोसायट या वनंती अजानुसार सोसायट त  वना िन वदा राःत कामे क न घेयात येतात . सबंिधत 
वभाग ूमुखानी स.सदःयानंी िशफारस केलेली लहान सहान कामे करावीत. िन वदा काढावी लागेल  िनधी 
नाह  असे हणून नये वषया कंत ूःतावावस काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव ब. ३४     ठराव  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह दत झोन बं ३ अतंगत ूभाग ब. ३० ब म ये ७० हॅट सो डयम सावजिनक पथ दवे 

पुरवठा क न बस व यात आले .सदर ल काम अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता  
महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम( व ुत वभागा या) ड .एस.आर. २०११.२०१२ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक 

दरावर मे.नॅशनल इले.इ जिनयस  नांदेड  यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ    . ७१५८०/-  
(अ र  . एकाह र हजार पाचशे ऐंशी फ )  एवढा खच झालेला आहे. क रता  या कामास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम  
1949 या अनूसूची (ड) ूकरण (5) कलम (2) अ वये काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देत व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.३४  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह दत ूभाग ब.३३ ब   म ये फ ेबु ज भागात एनज  एफ िशएंयंट ४x24 हॅट ट-५ 
सावजिनक पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले .सदर ल काम अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  
शासना या सावजिनक बांधकाम( व ुत वभागा या) ड .एस.आर. २०११.२०१२ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे.नॅशनल 
इले.इ जिनयस  नांदेड  यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ   .५९५०८/- (अ र  . एकोणप नास 
हजार  हजार पाचशे आठ  फ ) एवढा खच झालेला आहे. क रता  या कामास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम  1949 या 
अनूसूची (ड) ूकरण (5) कलम (2) अ वये काय र ूशासक य व आिथक मा यतेःतव ूःताव ःथायी सिमतीसमोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
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ठराव ब.३५      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह दत ूभाग ब.३३ ब   म ये फ ेबु ज भागात एनज  एफ िशएंयंट ४x24 हॅट ट-५ 
सावजिनक पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले .सदर ल काम अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  
शासना या सावजिनक बांधकाम( व ुत वभागा या) ड .एस.आर. २०११.२०१२ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे.नॅशनल 
इले.इ जिनयस  नांदेड  यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ   .५९५०८/- (अ र  . एकोणप नास 
हजार  हजार पाचशे आठ  फ ) एवढा खच झालेला आहे. क रता  या कामास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम  1949 या 
अनूसूची (ड) ूकरण (5) कलम (2) अ वये काय र ूशासक य व आिथक ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा 
ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.३५ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह दत झोन बं ३ अतंगत बंजारा हॉःटेल देगलूर नाका येथील ३ नग एल. ट.पोल िशफट 
कर यात आले सदर ल काम  अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक 
बांधकाम( व ुत वभागा या) ड .एस.आर. २०११.२०१२ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे.नॅशनल इले.इ जिनयस  नांदेड  
यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ   .५१३३६/- (अ र  . एकाव न हजार  तीनसे छ ीस   फ ) 
एवढा खच झालेला आहे. क रता  या कामास मुबंई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम  1949 या अनूसचूी (ड) ूकरण (5) कलम (2) 
अ वये काय र ूशासक य व आिथक मा यतेःतव ूःताव ःथायी सिमतीसमोर सादर. 
सभापती    काय र ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. ३६     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह दत झोन बं ३ अतंगत बंजारा हॉःटेल देगलूर नाका येथील ३ नग एल. ट.पोल िशफट 
कर यात आले सदर ल काम  अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक 
बांधकाम( व ुत वभागा या) ड .एस.आर. २०११.२०१२ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे.नॅशनल इले.इ जिनयस  नांदेड  
यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ   .५१३३६/- (अ र  . एकाव न हजार  तीनसे छ ीस   फ ) 
एवढा खच झालेला आहे. क रता  या कामास मुबंई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम  1949 या अनूसचूी (ड) ूकरण (5) कलम (2) 
अ वये काय र ूशासक य व आिथक ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.३६     ूःताव 

  हैदरबाग येथे मु य रःता शासक य वशेष अनुदानातून . ३०.०० ल  खच क न बांध यात आला, परंतु िनधी या कमरतेमळेू 
सदरचा रःता अधवट अस यामूळे रहदार स अडथळे िनमाण होत आहे. या रः यावर सेनेज लाईन खोदकामामूळे जवळपास १५० मी.रःता 
मोठमोठे खडे पड यामूळे अनेक वाहने घस न छोटे मोठे अपघात होत आहे. तर  सदर रःता मनपा िनधीतून तातंड ने क न घेणे आवँयक 
अस याने यास लागणा-या खचास काय र मा यता देणे बाबत. 
 सुचक :- अ.हबीब अ.र हम        अनुमोदक:- चाऊस हिसना बेगम साबेर चाऊस 
सभापती  ूःतावाचे सुचक सभागहृात उप ःथत नसलयामळेू सदरचा ूःताव वषय प ऽकेतनू वगळ यात  येतो.  

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

          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त या वभागाचे  किन   अिभयंता  व  उप  अिभयंता यां या अहवाला नुसार ज हा दरसुिच 2014-
2015 झोन ब. 2 म ये ौी. गणेश उ सव, दगाु  उ सव तसेच मा. मु यमऽंी महारा  रा य यां या दौढया िनिम  झोन ब. 2 मधील मु य रःते द ःतीचीु  

कामे व ूभागातील ईतर करकोळ कामे ह  वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी. ौ दा इले श कल ड इं जिनअर ंग व स नांदेड 

कंऽाटदार यांचे माफत क न घे यात आली. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर ौी. ौ दा इले श कल ड इं जिनअर ंग 

व स नांदेड या  कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 26,56,370/- 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 मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.३७      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त या वभागाचे  किन   अिभयंता  व  उप  अिभयंता यां या अहवाला नुसार ज हा दरसुिच 2014-
2015 झोन ब. 2 म ये ौी. गणेश उ सव, दगाु  उ सव तसेच मा. मु यमऽंी महारा  रा य यां या दौढया िनिम  झोन ब. 2 मधील मु य रःते द ःतीचीु  

कामे व ूभागातील ईतर करकोळ कामे ह  वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी. ौ दा इले श कल ड इं जिनअर ंग व स नांदेड 

कंऽाटदार यांचे माफत क न घे यात आली. 
 
 
 



(२१) 

कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर ौी. ौ दा इले श कल ड इं जिनअर ंग 

व स नांदेड या  कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 26,56,370/- यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 

1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव यांच सभेत 
कायम कर यात येतो.  
वषय ब.२ 

          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त या वभागाचे  किन   अिभयंता  व  उप  अिभयंता यां या अहवाला नुसार ज हा दरसुिच 2014-
2015 झोन ब. 2 म ये ौी. गणेश उ सव, दगाु  उ सव तसेच मा. मु यमऽंी महारा  रा य यां या दौढया िनिम  झोन ब. 2 मधील मु य रःते द ःतीचीु  

कामे व ूभागातील ईतर करकोळ कामे ह  वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. वलायत खॉ कर म खॉ नांदेड कंऽाटदार यांचे माफत क न 

घे यात आली. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे. वलायत खॉ कर म खॉ नांदेड या  

कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 9,23,960/- 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 मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम  

   कर यात येतो. 
ठराव ब.३८      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त या वभागाचे  किन   अिभयंता  व  उप  अिभयंता यां या अहवाला नुसार ज हा दरसुिच 2014-
2015 झोन ब. 2 म ये ौी. गणेश उ सव, दगाु  उ सव तसेच मा. मु यमऽंी महारा  रा य यां या दौढया िनिम  झोन ब. 2 मधील मु य रःते द ःतीचीु  

कामे व ूभागातील ईतर करकोळ कामे ह  वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. वलायत खॉ कर म खॉ नांदेड कंऽाटदार यांचे माफत क न 

घे यात आली. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे. वलायत खॉ कर म खॉ नांदेड या  

कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 9,23,960/-  यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 

कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात 
येतो.  
वषय ब.३ 

          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त या वभागाचे  किन   अिभयंता  व  उप  अिभयंता यां या अहवाला नुसार ज हा दरसुिच 2014-
2015 झोन ब. 5 म ये ौी. गणेश उ सव, दगाु  उ सव तसेच मा. मु यमऽंी महारा  रा य यां या दौढया िनिम  झोन ब. 5 मधील मु य रःते द ःतीचीु  

कामे व ूभागातील ईतर करकोळ कामे ह  दनांक 25.08.2014 ते द. 05.10.2014 या कालावधीत वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर 

ौी. साई कं ःश शन नांदेड कंऽाटदार यांचे माफत क न घे यात आली. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर ौी. साई कं ःश शन नांदेड या  

कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 21,80,011/- 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 मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.३९      ठराव  
           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त या वभागाचे  किन   अिभयतंा  व  उप  अिभयंता यां या अहवाला नुसार ज हा दरसुिच 2014-
2015 झोन ब. 5 म ये ौी. गणेश उ सव, दगाु  उ सव तसेच मा. मु यमऽंी महारा  रा य यां या दौढया िनिम  झोन ब. 5 मधील मु य रःते द ःतीचीु  

कामे व ूभागातील ईतर करकोळ कामे ह  दनांक 25.08.2014 ते द. 05.10.2014 या कालावधीत वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर 

ौी. साई कं ःश शन नांदेड कंऽाटदार यांचे माफत क न घे यात आली. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर ौी. साई कं ःश शन नांदेड या  

कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 21,80,011/- यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 

5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात 
येतो.  
वषय ब.४ 

          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त या  वभागाचे  किन   अिभयंता  व  उप  अिभयंता यां या अहवाला नुसार ज हा दरसुिच 2014-
2015 झोन ब. 3 म ये ौी. गणेश वसजन, ौी. गणेश िमरवणुक माग, नावघाट द ःतीु , ताराितथ घाट द ःतीु , हायसा बेन यवःथा, मीरवणुक 

मागावर ल म ःजद कापडाने झाकणे, बॅराकेट ंग क न रःते व माग बंदोबःत करणे तसेच पवीऽ रमजान ईद साजर  कर यासाठ  व ूभागातील ईतर 

करकोळ कामे ह   दनांक 20 जलुै 2014 ते 29 स टबर 2014 या कालावधीत वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. ःवाःतीक कं ःश शन 

नांदेड कंऽाटदार यांचे माफत क न घे यात आली. 
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कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे. ःवाःतीक कं ःश शन नांदेड या  
कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 7,50,141/- 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 मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.४०      ठराव  
          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त या  वभागाचे  किन   अिभयंता  व  उप  अिभयंता यां या अहवाला नुसार ज हा दरसुिच 2014-
2015 झोन ब. 3 म ये ौी. गणेश वसजन, ौी. गणेश िमरवणुक माग, नावघाट द ःतीु , ताराितथ घाट द ःतीु , हायसा बेन यवःथा, मीरवणुक 

मागावर ल म ःजद कापडाने झाकणे, बॅराकेट ंग क न रःते व माग बंदोबःत करणे तसेच पवीऽ रमजान ईद साजर  कर यासाठ  व ूभागातील ईतर 

करकोळ कामे ह   दनांक 20 जलुै 2014 ते 29 स टबर 2014 या कालावधीत वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. ःवाःतीक कं ःश शन 

नांदेड कंऽाटदार यांचे माफत क न घे यात आली. कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे. 
ःवाःतीक कं ःश शन नांदेड या  कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 7,50,141/- यास मुंबई ूांितक 

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.५ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील झोन ब. 1 अतंगत व वध ठकाणी द ःतीचेु  कामे  करणेसाठ  या  वभागाचे  किन   अिभयंता  
व  उप  अिभयंता  यां या अहवाला नसुार ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार . 22,51,500/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर चे काम राःत प दतीने 

ौ दा इले श कल इं जिनयर ंग व स, नांदेड यांचे कडुन क न घे यात आले आहे. 
         कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर ौ दा इले श कल इं जिनयर ंग व स, नांदेड 

या  कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 22,51,500/- 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 मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.४१      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील झोन ब. 1 अतंगत व वध ठकाणी द ःतीचेु  कामे  करणेसाठ  या  वभागाचे  किन   अिभयंता  
व  उप  अिभयंता  यां या अहवाला नसुार ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार . 22,51,500/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर चे काम राःत प दतीने 

ौ दा इले श कल इं जिनयर ंग व स, नांदेड यांचे कडुन क न घे यात आले आहे. 
      कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर ौ दा इले श कल इं जिनयर ंग व स, 

नांदेड या  कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 22,51,500/- यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 

चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव यांच सभेत कायम 
कर यात येतो.  
वषय ब.६ 

          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त या  वभागाचे  किन   अिभयंता  व  उप  अिभयंता यां या अहवाला नुसार ज हा दरसुिच 2014-
2015 झोन ब. 3 म ये ौी. गणेश वसजन, ौी. गणेश िमरवणुक माग, नावघाट द ःतीु , ताराितथ घाट द ःतीु , हायसा बेन  

यवःथा, मीरवणुक मागावर ल म ःजद कापडाने झाकणे, बॅराकेट ंग क न रःते व माग बंदोबःत करणे तसेच पवीऽ रमजान ईद साजर  कर यासाठ  व 

ूभागातील ईतर करकोळ कामे ह   दनांक 30 सं टबर 2014 ते 10 माच 2015 या कालावधीत वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. माझ 

कं ःश शन नांदेड कंऽाटदार यांचे माफत क न घे यात आली. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे. माझ कं ःश शन नांदेड या  

कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 15,61,552/- 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 मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.४२      ठराव  
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त या  वभागाचे  किन   अिभयंता  व  उप  अिभयंता यां या अहवाला नुसार ज हा दरसुिच 2014-
2015 झोन ब. 3 म ये ौी. गणेश वसजन, ौी. गणेश िमरवणुक माग, नावघाट द ःतीु , ताराितथ घाट द ःतीु , हायसा बेन यवःथा, मीरवणुक 

मागावर ल म ःजद कापडाने झाकणे, बॅराकेट ंग क न रःते व माग बंदोबःत करणे तसेच पवीऽ रमजान ईद साजर  कर यासाठ  व ूभागातील ईतर 

करकोळ कामे ह   दनांक 30 सं टबर 2014 ते 10 माच 2015 या कालावधीत वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. माझ कं ःश शन 

नांदेड कंऽाटदार यांचे माफत क न घे यात आली. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे. माझ कं ःश शन नांदेड या  

कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 15,61,552/- यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949  
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चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव यांच 
सभेत कायम कर यात येतो.   
 वषय ब.७ 
          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त या वभागाचे  किन   अिभयंता  व  उप  अिभयंता यां या अहवाला नुसार झोन ब. 6 म ये ौी. 
गणेश उ सव, दगाु  उ सव तसेच मा. रा यपाल महारा  रा य यां या दौढया िनिम  मु य रःते द ःतीु  ची कामे व मा.आयु  यां या घराबाजु या जागेत 

गाडन म ये झाडे लावुन उ ान वकसीत कर यात आले. तसेच वधानसभा साव ऽक िनवडणुका हो या यामुळे मतदान किाकडे जाणारे रःते ता काळ 

द ःतु  क न घे यात आले. व ूभागातील ईतर करकोळ कामे ह  वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी. ड. एम. पाट ल कंऽाटदार नांदेड 

यांचे माफत क न घे यात आले यासाठ  ज हा दरसुिच 2014-15 नुसार खच .22,03,500/- झालेला आहे. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर ौी. ड. एम. पाट ल कंऽाटदार नांदेड या  

कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 22,03,500/- 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 मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. ४३     ठराव  
    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त या वभागाचे  किन   अिभयंता  व  उप  अिभयंता यां या अहवाला नुसार झोन ब. 6 म ये ौी. 
गणेश उ सव, दगाु  उ सव तसेच मा. रा यपाल महारा  रा य यां या दौढया िनिम  मु य रःते द ःतीु  ची कामे व मा.आयु  यां या घराबाजु या जागेत 

गाडन म ये झाडे लावुन उ ान वकसीत कर यात आले. तसेच वधानसभा साव ऽक िनवडणुका हो या यामुळे मतदान किाकडे जाणारे रःते ता काळ 

द ःतु  क न घे यात आले. व ूभागातील ईतर करकोळ कामे ह  वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी. ड. एम. पाट ल कंऽाटदार नांदेड 

यांचे माफत क न घे यात आले यासाठ  ज हा दरसिुच 2014-15 नुसार खच .22,03,500/- झालेला आहे. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर ौी. ड. एम. पाट ल कंऽाटदार नांदेड या  

कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 22,03,500/- यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 

5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात 
येतो.  
वषय ब.८ 

            नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त हैदरबाग पा या या टाक जवळ रःता ब. 9 लगत या भागात यापार  संकुल बांधणे बाबत 

अदंाजपऽक . 1,76,72,836/- साठ  ई-टडर सेल ारे (दसढयांदाु ) िन वदा सुचना ब. साबां व/19723/2015 द. 30.01.2015 अ वये दै. द य 

मराठ /ौमीक एकजटु या वतमान पऽात द. 03.2.2015 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकुण 3 (ितन) िन वदा ूा  

झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर द. 27.02.2015 रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 मे. पृ वी कं ःश शन कंपनी, नांदेड  3.97% जाःत दर 

2 मे. िनखीला कं ःश शन, नांदेड 7.20% जाःत दर 

3 मे. साई ूेम कं ःश शन लातुर 7.87% जाःत दर 

 

           तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. पृ वी कं ःश शन कंपनी, नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा 3.97% जाःत दर 

जाःत दराची आहे. 
           कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस याने याना दर कमी करणेसाठ  वाटाघाट क रता पाचारण केले असता संबंधीतांनी लेखी पऽ देवुन सदर 

काम 3.97% जाःत दरानेच काम कर याची सं मती दली आहे. सदरचे दर सालसन 2014-15 या दरसूिचपे ा 4.61% कमी अस याकारणाने मे. पृ वी 
कं ःश शन कंपनी, नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 3.97% दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती    आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार सवात कमी दराचा िन वदा मंजरु कर यास मा यता दे यात  

   येते  व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.४४     ठराव  
            नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त हैदरबाग पा या या टाक जवळ रःता ब. 9 लगत या भागात यापार  सकुंल बांधणे बाबत 

अदंाजपऽक . 1,76,72,836/- साठ  ई-टडर सेल ारे (दसढयांदाु ) िन वदा सुचना ब. साबां व/19723/2015 द. 30.01.2015 अ वये दै. द य 

मराठ /ौमीक एकजटु या वतमान पऽात द. 03.2.2015 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकुण 3  
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(ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर द. 27.02.2015 रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक त ा खालील 

ूमाणे आहे. 
 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 मे. पृ वी कं ःश शन कंपनी, नांदेड  3.97% जाःत दर 

2 मे. िनखीला कं ःश शन, नांदेड 7.20% जाःत दर 

3 मे. साई ूेम कं ःश शन लातुर 7.87% जाःत दर 

 

           तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. पृ वी कं ःश शन कंपनी, नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा 3.97% जाःत दर 

जाःत दराची आहे. 
           कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस याने याना दर कमी करणेसाठ  वाटाघाट क रता पाचारण केले असता संबंधीतांनी लेखी पऽ देवुन सदर 

काम 3.97% जाःत दरानेच काम कर याची सं मती दली आहे. सदरचे दर सालसन 2014-15 या दरसूिचपे ा 4.61% कमी अस याकारणाने मे. पृ वी 
कं ःश शन कंपनी, नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 3.97% दराची िन वदा ह  नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते.व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.९  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हद त नांदेड म यवत  बसःथानक जवळ ल अडंर मावुड मु य नालीचे पाणी सतत तुंबत 
अस यामूळे या वभागाचे किन  अिभयंता किनं ट अिभयंता व उपअिभयंता  यां या अहवालानूसार ज  हा दर सुची 2014-2015 नसुार . 
१२,६०,०१९ /- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम राःत प दतीने मे.कामार कर कं सश शन नांदेड यांचेकडून  क न घे यात आले 
आहे.  

कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.कामार कर कं सश शन 
नांदेड कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . १२,६०,०१९ /- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत 
सभापती   आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.४५      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हद त नांदेड म यवत  बसःथानक जवळ ल अडंर मावुड मु य नालीचे पाणी सतत तुंबत 
अस यामूळे या वभागाचे किन  अिभयंता किनं ट अिभयंता व उपअिभयंता  यां या अहवालानूसार ज  हा दर सुची 2014-2015 नसुार . 
१२,६०,०१९ /- चे अदंाजपऽक तयार क न सदरचे काम राःत प दतीने मे.कामार कर कं सश शन नांदेड यांचेकडून  क न घे यात आले 
आहे. कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.कामार कर कं सश शन नांदेड 
कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला  खच . १२,६०,०१९ /- ला मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 
चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.१० 
  नांवामनपाके या भांडार वभागा माफत मा.आयु  यां या िनवासःथानाकर ता लागणारे करकोळ सा ह य मे.गजानन शेडस नादेंड 
यांचेकडून ःथािनक बाजार पेठेतील राःत भावाूमाणे खरेद  क न पुरवठा कर यात आले यास .१.४६,६७८/- एवढा  
खच झालेला आहे. कर ता उ  र कमेस मु.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण (५) चे कलम (२) अ वये काय र ू. व आ.मा यता 
ूदान करणे बाबत.  
सभापती   आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.४६      ठराव 

 नांवामनपाके या भांडार वभागा माफत मा.आयु  यां या िनवासःथानाकर ता लागणारे करकोळ सा ह य मे.गजानन शेडस नांदेड 
यांचेकडून ःथािनक बाजार पेठेतील राःत भावाूमाणे खरेद  क न पुरवठा कर यात आले यास .१.४६,६७८/- एवढा खच झालेला आहे. 
कर ता उ  र कमेस मु.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण (५) चे कलम (२) नसुार काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह  
नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.११ 
  कायालयीन आदेश पऽ ब.नावाशंमनपा/पापुवजिन/१५२३/२०१५ द.५.५.२०१५ अ वये मनपा ह द त वाडा वाडातून लाऊडःपीकर 
दारे जनतेस कराची र कम भर यासाठ  जा हर  आवाहन कर यात आले सदर लाऊडःपीकरचे देयक ूित दन १५००/-याूमाणे १९५००/- 
ला ूशासक य व आिथक मा यता देवून सदरचे  काम तातड ने व आवँयक अस याने हषल ःट डओ ऍ ड ह डओ शटु ंग नांदेड याचेु कडून 
राःत दराने  क न घे यात आले  यांची न द घेणे बाबत.   
सभापती   आयु ांचे ूःतावानुसार न द घे यात येते.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
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ठराव ब.४७      ठराव 
  कायालयीन आदेश पऽ ब.नावाशंमनपा/पापुवजिन/१५२३/२०१५ द.५.५.२०१५ अ वये मनपा ह द त वाडा वाडातून लाऊडःपीकर 
दारे जनतेस कराची र कम भर यासाठ  जा हर  आवाहन कर यात आले सदर लाऊडःपीकरचे देयक ूित दन १५००/-याूमाणे १९५००/- 
ला ूशासक य व आिथक मा यता देवून सदरचे  काम तातड ने व आवँयक अस याने हषल ःट डओ ऍ ड ह डु ओ शटु ंग नांदेड याचेकडून 
राःत दराने  क न घे यात आले  यांची न द ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते.    
वषय ब.१२ 
  कायालयीन आदेश पऽ ब.नावाशंमनपा/पापुवजिन/१५२४/२०१५ द.५.५.२०१५ अ वये मनपा ह द त वाडा वाडातून लाऊडःपीकर 
दारे जनतेस कराची र कम भर यासाठ  जा हर  आवाहन कर यात आले सदर लाऊडःपीकरचे देयक ूित दन १५००/-याूमाणे १९५००/- 
ला ूशासक य व आिथक मा यता देवून सदरचे  काम तातड ने व आवँयक अस याने हषल ःट डओ ऍ ड ह डओ शटु ंग नांदेड याचेकडून ु
राःत दराने  क न घे यात आले  यांची न द घेणे बाबत.   
सभापती   आयु ांचे ूःतावानुसार न द घे यात येते.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.४८      ठराव 
 कायालयीन आदेश पऽ ब.नावाशंमनपा/पापुवजिन/१५२४/२०१५ द.५.५.२०१५ अ वये मनपा ह द त वाडा वाडातून लाऊडःपीकर 
दारे जनतेस कराची र कम भर यासाठ  जा हर आवाहन कर यात आले सदर लाऊडःपीकरचे देयक ूित दन १५००/-याूमाणे १९५००/- 
ला ूशासक य व आिथक मा यता देवून सदरचे  काम तातड ने व आवँयक अस याने हषल ःट डओ ऍ ड ह डओ शटु ंग नांदेड याचेकडून ु
राःत दराने  क न घे यात आले  यांची न द ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते.    
वषय ब.१३ 

कायालयीन आदेश पऽ ब.नावाशंमनपा/पापुवजिन/१५२५/२०१५ द.५.५.२०१५ अ वये मनपा ह द त वाडा वाडातून लाऊडःपीकर 
दारे जनतेस कराची र कम भर यासाठ  जा हर  आवाहन कर यात आले सदर लाऊडःपीकरचे देयक ूित दन १५००/-याूमाणे १९५००/- 
ला ूशासक य व आिथक मा यता देवून सदरचे  काम तातड ने व आवँयक अस याने हषल ःट डओ ऍ ड ह डओ शटु ंग नांदेड याचेकडून ु
राःत दराने  क न घे यात आले  यांची न द घेणे बाबत.   
सभापती    आयु ांचे ूःतावानुसार न द घे यात येते.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
ठराव ब.४९     ठराव 
  कायालयीन आदेश पऽ ब.नावाशंमनपा/पापुवजिन/१५२४/२०१५ द.५.५.२०१५ अ वये मनपा ह द त वाडा वाडातून लाऊडःपीकर 
दारे जनतेस कराची र कम भर यासाठ  जा हर  आवाहन कर यात आले सदर लाऊडःपीकरचे देयक ूित दन १५००/-याूमाणे १९५००/- 
ला ूशासक य व आिथक मा यता देवून सदरचे  काम तातड ने व आवँयक अस याने हषल ःट डओ ऍ ड ह डओ शटु ंग नांदेड यांु चेकडून 
राःत दराने  क न घे यात आले  यांची न द ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते.  
वषय ब.१४ 
 नांवामनपा पाणी टंचाई या काळाकर ता वभागामाफत देखभाल द ःती कर यात येत आहेु . स य ःथतीत शहराचा पाणी पुरवठा २ 
दवस आड असून पुढ ल काळात पाणी पुरवठा कपात होवू शकतो. अशा िभषण पाणी टंचाई काळात शहरातील हातपंपावर पाणी वापर 
वाढणार अस याने सव झोन अतंगत हांतपंप चाल ू ःथतीत ठेवणे आवँयक आहे. सदर काम वभागामाफत  अमीम र कम देवून के यास 
अ प दरात व वना वलंब करता येइल. यानुसार .५०.०००/- अमीम र कम  
दे यात आली तसेच सदर ल कामाकर ता .५००००/- अमीम र कम ौी रफतउ ला खान ,उपअिभयंता याचे नांवे दे याची मा यता आदेश 
ब.नावांशमनपा /पापुवजिन/१५८२/२०१५ द.७.५.२०१५ अ वये दे यात आली यांची न द घेणे बाबत. 
सभापती   आयु ांचा ूःतावानुसार न द घे यात येते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.५०      ठराव 

नांवामनपा पाणी टंचाई या काळाकर ता वभागामाफत देखभाल द ःती कर यात येत आहेु . स य ःथतीत शहराचा पाणी पुरवठा २ 
दवस आड असून पुढ ल काळात पाणी परुवठा कपात होवू शकतो. अशा िभषण पाणी टंचाई काळात शहरातील हातपंपावर पाणी वापर 
वाढणार अस याने सव झोन अतंगत हांतपंप चाल ू ःथतीत ठेवणे आवँयक आहे. सदर काम वभागामाफत  अमीम र कम देवून के यास 
अ प दरात व वना वलंब करता येइल. यानसुार .५०.०००/- अमीम र कम दे यात आली तसेच सदर ल कामाकर ता .५००००/- 
अमीम र कम ौी रफतउ ला खान ,उपअिभयंता याचे नांवे दे याची मा यता आदेश ब.नावांशमनपा /पापुवजिन/१५८२/२०१५ 
द.७.५.२०१५ अ वये दे यात आली यांची ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 

 
 
 
 



(२६) 
वषय ब.१५ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त या वभागाचे  किन   अिभयतंा  व  उप  अिभयंता यां या अहवाला नुसार ज हा दरसुची २०१४-
२०१५  झोन ब. ४  म ये ौी. गणेश उ सव, दगाु  उ सव तसेच मा. रा यपाल महारा  रा य यां या दौढया िनिम   झोन ब.४ मधील मु य रःते 

द ःतीु  ची कामे व ूभागातील इतर करकोळ कामे  ह द.२५.८.२०१४ ते द.५.१०.१४ या कालावधीत वना िन वदा राःत प दतीने  दरावर 

ौी. साई क ः श शन,  नांदेड या कंऽाटदार यांचे माफत क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर दरावर ौी. साई क ः श शन,  नांदेड या 

कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . २३,५०,००७/- 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   आयु ांचा ूःतावानुसार न द घे यात येते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.५१      ठराव 

नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त या वभागाचे  किन   अिभयतंा  व  उप  अिभयंता यां या अहवाला नुसार ज हा दरसुची २०१४-
२०१५  झोन ब. ४  म ये ौी. गणेश उ सव, दगाु  उ सव तसेच मा. रा यपाल महारा  रा य यां या दौढया िनिम   झोन ब.४ मधील मु य रःते 

द ःतीु  ची कामे व ूभागातील इतर करकोळ कामे  ह द.२५.८.२०१४ ते द.५.१०.१४ या कालावधीत वना िन वदा राःत प दतीने  दरावर 

ौी. साई क ः श शन,  नांदेड या कंऽाटदार यांचे माफत क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर दरावर ौी. साई क ः श शन,  नांदेड या 

कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . २३,५०,००७/-  यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 

5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव यांच सभेत कायम कर यात 
येतो.  
सभापती  शहरात काह  भागात पाणी टंचाई अस यामूळे ौी अधंारे , का.अिभयंता पाणी परुवठा वभाग यांनी  

शहरातील जे ना द ःत हातपंु प आहे ते वर त द ःत ु  होतील याकडे ल  ावे. हातप प द ःतीसाठ  ु
अडचण येवू नये हणून अनामत र कम दे यात आलेली आहे यामूळे हातप प द ःती कर यासु  काह  
अडचण नाह .  लवकरच  पावसाळा सु  होणार असून े ऽय अिधका-यांनी पावसाळयापुव  ूथम ूाधा याने 
या सखल भागात पावसाचे पाणी जमा नागर कां या घरात िशरते  अशा भागातील ना यातील गाळ  
काढ याची कायवाह  व नंतर इतर ना यातील गाळ काढ यात यावा.याकर ता चार े ऽय कायालयासाठ  चार 
पोकलेन मिशन करायाने लाव यात या यात.जेणे क न गाळ काढ याचे काम फाःट होइल.ौी िगर ष कदम 
,का.अिभयंता सा.बा. व.यांनी ज हािधकार  कायालयाकडे पाठपुरावा क न दिलत वःती सुधार योजने या 
ूःतावास मा यता घेवून िन वदा काढ याची ू बया ता काळ करावी, भुसंपादन वभागाने असदवन येथील 
वकास कामासाठ  संपा दत केले या शेतक-या या जिमनीचा मावेजा दे यासाठ  लवकरात लवकर  जिमनीची 
मोजणीची कायवाह  पुण करावी नसता शेतकर  कोटात जावून  रःता बंद करतील. तां ऽक अडचणी वाढेल.  

उमेश पवळे  ूथम ूाधा याने चंिलोक जवळ ल मोठया  ना यातील गाळ काढ यात यावा.  
सभापती  आज या सभेचे कामकाज संप यामूळे सभा संप याचे जा हर कर यात येते.  
 
          
 
 

        ःवा र त/-                                                             ःवा र त/- 
नगरसिचव,                सभापती, 

          नांवाशमनपा, नांदेड.               ः थायी सिमती,   
               नांवाशमनपा, नांदेड. 
 


