
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 

दनांक २७.७.२०१५ ची तहकुब सभा  
  गु वार द. ३०.०७.२०१५  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,  अ.हबीब अ.र हम बागवान  
बावजीर शेख हबीब शेख अ द लाु      मोरे संजय गंगाधर       

   अ नेवार गंगासागर सं दप  इंदबाई िशवाजीराव घोगरेू  

           वनयकुमार जग दश गुरम          संिगता पृ  वीराज राओऽे    
                 योती महि खेडकर               सिलमा बेगम नु ला खान     
सभापती  सव ूथम उप ःथत स.सदःय, उपआयु  ौी र ाकर वाघमारे, ूािधकृत अिधकार  तथा उपआयु   ूकाश 

येवले, ू.उपआयु  आरो य व ःव छता ौी वजयकुमार मुंडे, ू.मु  य वै कय अिधकार , डॉ.आिसफ 
कायकार  अिभयंता ,ौी िगर ष कदम, का.अिभयंता बएसयुपी ौी सुमीव अधंारे, व सव वभाग ूमुख, े ऽय 
अिधकार  याचे ः वागत क न आज  या तहकुब सभे या कामकाजास सु वात कर यात येते. 

उमेश पवळे  भारताचे माजी रा पती भारतर  डॉ.ए.पी.जे.अ दल कलाम यांची ु सोमवार  द:ुखद िनधन झालेले अस यामूळे 
यांना भावुपण ौदांजली अपण कर यात यावी.  

संजय मोरे   या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे. 
सभापती  देशातील लोक ूय माजी रा पती व व यात वै ािनक भारतर  डॉ.ए.पी.जे अ दलु कलाम याचे द:ुखद 

िनधन झालेले अस यामूळे यांना तसेच  रा यातील  दिलताचे जे  नेते,  माजी खासदार, व माजी रा यपाल 
रा.सु.गवई यांचेह  द:ुखद िनधन झा यामूळे यांनाह  भावपुण ौ दांजली अपण कर यात येते.  

ठराव ब.५२      ठराव  
भारताचे लोक ूय माजी रा पती , व व यात वै ािनक भारतर  डॉ.ए.पी.जे.अ दल कलाम यांचे सोमवार दु :ुखद िनधन झालेले 

अस यामूळे  यांना ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा भावपुण ौ दांजली अपण करते तसेच यां या कंुटं बयावर ओढावले या दु :ुखात 
सहभागी होते.  
ठराव ब.५३      ठराव  

महारा ातील दिलत नेते माजी खासदास व केरळचे माजी रा यपाल रा.सु.गवई यांचे  द:ुखद िनधन झालेले अस यामूळे  यांना 
ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा भावपुण ौ दांजली अपण करते तसेच यां या कंुटं बयावर ओढावले या दु :ुखात सहभागी होते. 
कशोर यादव  नांदेड शहराचा ःमाटिसट  म ये समावेश हो यासाठ  आयु ानी काल रा य शासनास  महानगरपािलकेचे 

वतीने सादर करण केले असून याची मा हती दे यात यावी.  
उपआयु  ःमाटिसट   नांदेड शहराचा ःमाटिसट  म ये समावेश हो यासाठ  सवसाधारण सभेत स वःतर  मा हती दे यात आलेली 

आहे. रा य शासनास ःपधा मक प दतीने ःमाटिसट कर ता रा यातील १० शहराची िनवड क न कि 
शासनास िशफारस करावयाची आहे. रा य शासनाने महानगरपािलका आप या ःवत: या उ प नातून दरवष  
५० कोट  पये खच क  शकते काय व एवढा खच  महानगरपािलका कशा ूकारे िनयोजन क न उभा क  
शकेल, तसेच दरवष  महानगरपािलकेची २०० कोट  पये खच कर याची मता आहे काय, ःमाटिसट  म ये 
नागर कांचा कसा सहभाग िमळ वणार आहे याचाबाबतचे ःप ीकरण माग वले होते याचे आपण 
समाधानकारक उ र दलेले आहे.कि शासनाने ःमाट िसट चे जे िनकष ठर वलेले आहे यािनकषाची नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलका पुतता केलेली अस यामूळे नांदेड शहराचा समावेश ःमाटिसट  म ये हो याची 
श यता आहे.   

संजय मोरे  मा या ूभागात वसरणी, र हमपुर, भागात काळया मातीत  न वन पाणी पुरवठा व मलिनःसारण लाईन 
टाक यात आलेली असून पाईप लाईन टाक यात आ यानंतर या ठकाणी मु म िगट चा थर टाकणे 
आवँयक होते परंतु ते टाक यात आलेले नाह . यामूळै थोडाजर  पाऊस पडला तर िचखल होवून नागर कांना 
चालणे आवँयक झालेले आहे. टाक यात आले या पाईप लाइन या ठकाणी काळ  माती दबून खडे पडत 
आहेत या ठकाणी सावजिनक  बांधकाम वभागाकडून मु म टाक यात येणार आहे कंवा नाह  याचा खलुास 
कर यात यावा. गनीमत पाऊस झाला नाह . पाऊस जाःत झाला असता तर नागर कांना िचखलातुन चालणे 
फार अवघड झाले असते. अजनु पावसाहा दोन म हणे आहे मु म टाक यास ूशासनास काय अडचण आहे. 

 
 



(२) 
का.अिभयंता (साबां व) वसरणी आ ण कौठा भागात मु म टाक याचे काम चालु आहे. 
सभापती कायकार  .अिभयंता यांनी सव ूभागाची पाहणी क न  या या भागात क चे रःते आहेत तेथे  

स.सदःयां या मागणीनुसार दोन दवसात  रः यावर व पाईप लाईन टाक यात आले या रः यावर मु म 
टाक याचे काम सु  करावे.  

अ.हबीब अ.र हम  माझे ूभागातील उमर कॉलनी, हैदरबाग या भागात बीएसयुपी योजनेअतंगत  मलिनसारण लाईन टाक यात 
आली परंतु ती अ ाप काया वीत झालेली नाह . ना या बंद पडले याआहेत या संदभात मी लेखी पऽ देवुन ह  
याबाबत कायवाह  झालेली नाह . बीएसयुपी योजनेअतंगत याभागातील नागर कांना नागर  सु वधा िमळणार 
आहेत कंवा नाह त यांचा खलुासा कर यात यावा ू येक वेळ  फाईल पुट अप कर यात येत अस याचे 
सांग यात येते. 

वनय गुरम   आजची ःथायी सिमती तहकुब सभेची नोट स ःथािनक वृ पऽात ूिस द कर यात आलेली आहेकाय 
नगरसिचव  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील तरतदू नूसार फ  महासभेची वषय प ऽका व  पुरवणी वषय 

प ऽका व सभा तहकुब कर यात आ यानंतर सदर ल  तहकुब सभा या तारखेस ठेव यात आली या सभेची  
नोट स  सवात अिधक खप असले या ःथािनक वतृपऽात ूिस द कर यात येते. ःथायी सिमतीची वषय 
प ऽका, तहकुब सभेची तार ख वेळ वृ पऽात ूिस द कर याची तरतूद महानगरपािलका अिधिनयमात  नाह .   

सभापती आज या सभेत सबंधीत वभाग ूमुख नस यामूळे ौी अ.हबीब अ.र हम यां या ू ास पुढ ल सभेत उ र 
दे यात येईल आज या सभेत जे अिधकार  उप ःथत नाह त यानंा उपआयु ांनी कारणे दाखवा नोट स ावी.   

वषय ब.१ 
राज सारथी नगर तरोडा खु. ू.ब.१ येथील िनवासी नागर कानी सहकार  गहृ िनमाण संःथा म.तरोडा खु.नादेड येथील नागर कांनी 

वंधन व हर चे  देखभाल द ःतीचे  काम ःवतु : खचाने क न घेतले व यावर न वन सबमिसबल पंप क न वंधन व हर वर बस व यात 
आली यासाठ  लागणारा  एकूण .४४१९०/- ची (अ र  .चौरेचाळ स हजार एकशे न वद फ ) ला ूशासक य व आिथक मा यता 
दे यात आली याची न द धेणे बाबत 

सभापती    आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार न द घे यात येते. 
ठराव ब. ५४     ठराव  

राज सारथी नगर तरोडा खु. ू.ब.१ येथील िनवासी नागर कानी सहकार  गहृ िनमाण संःथा म.तरोडा खु.नादेड येथील नागर कांनी 
वंधन व हर चे  देखभाल द ःतीचे  काम ःवतु : खचाने क न घेतले व यावर न वन सबमिसबल पंप क न वंधन व हर वर बस व यात 
आली यासाठ  लागणारा  एकूण .४४१९०/- ची (अ र  .चौरेचाळ स हजार एकशे न वद फ ) ला ूशासक य व आिथक मा यता 
दे यात आली याची न द ह  नावंामनपा ःथायी सिमती सभा सवानुमते घेते. 
वषय ब.२  
 नांवामनपाके या  आयु  िनवासासाठ  लागणारे फिनचर सा ह य एन. ट.आर.एम.सी.नांदेड याचेंकडून खरेद  कर यात आलेले 
आहे.सदर ल फिनचर सा ह य खरेद साठ  .२,३२,५०७/- (अ र  .दोन ल  ब ीस हजार पाचसे सात फ ) एवढा खच झालेला आहे. 
कर ता उ  र कमेस मु.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण (५) चे कलम (२)अ वये काय र ूशासक य व आिाक मा यता देणे 
बाबत. 
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. 
ठराव ब. ५५     ठराव  

नांवामनपाके या  आयु  िनवासासाठ  लागणारे फिनचर सा ह य एन. ट.आर.एम.सी.नांदेड याचेंकडून खरेद  कर यात आलेले 
आहे.सदर ल फिनचर सा ह य खरेद साठ  .२,३२,५०७/- (अ र  .दोन ल  ब ीस हजार पाचसे सात फ ) एवढा खच झालेला आहे. 
कर ता उ  र कमेस मु.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण (५) चे कलम (२)अ वये ह  नांवामनपा ःथायी सिमती सभा सवानमुते 
काय र ूशासक य व आिाक मा यता देते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.३ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड अतंगत व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ  लागणा-या सुर ार क न दणीकृत 
संःथा/एज  सीकडून पुरवठा करणे बाबत, कायालयीन पऽ ब.नांवाशमनपा/साू व/7663/13, द.08.01.2013 ारे दै.ूजावाणी व 
दै.पु  यनगर  या वृ पऽांमधून दले या दरपऽका बाबतची जा हर ूगटना ारे दरपऽक माग व यात आले. यानुसार यवःथापक, कलोट  
िस युर ट  स हसेस, नागपूर यांचे सवात कमी दराचे दरपऽ अस यामुळे कायालयीन पऽ ब.नांवाशमनपा/साू व/8540/13, 
द.14.02.2013 अ वये संबंधीतांना आयु  क ात बोलावून चचअतंी उ कृ  दजाची सेवा पुर व याची हमी घेतली. यानुसार ूःताव ःथायी 
सिमती सभेसमोर सादर कर यात आला नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ःथायी सिमतीने सभेने संमत केलेला ठराव ब.8, 
द.25.04.2013  अ वये सदर सुर ार क एज सीचे दर सवात कमी अस यामुळे यांचे दर मंजरू क न यानुसार लागणा-या खचास 
ूशासक य व आिथक मा यता दली अस यामुळे करार ना यातील अट  व शत नुसार (49) सुर ार क व (03) श धार  सुर ार कां या 
सेवा  पुरवठा करणे बाबत संबंधीत एज सी यांना कायालयीन आदेश ब.नांवाशमनपा/साू व/1784/13, द.30.04.2013 या  



 
 

(३) 

आदेशा  वये आदेशीत कर यात आले यानुसार सदर एज सीने  िद.01.05.2013 रोजी सुर ा र कांची सेवा महानगरपािलकेस परुवठा केली 
आहे. 
 संबंधीत सुर ार क एज सी यांची मुदत  िद.30.04.2014 रोजी संप याने व द.05.03.2014 रोजी भारत िनवडणूक आयोगाने 
लोकसभा साव ऽक िनवडणूक - 2014 ची आदश आचासं हता लागू  झालेली अस यामूळे नवीन दरपऽक िन वदासुचना ूिस द करता आली 
नाह .  

 तसेच उपरो  सुर ार क एज सीचे काम समाधानकारक अस याबाबतचा सव संबंधीत वभाग ूमुख, मनपा नांदेड यांनी 
अिभूाय दला, यामुळे कायालयीन आदेश ब. नावाशमनपा/साू व/ 7976/14 द.23.07.2014 अ वये मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, 
नागपूर यांनी पुरवठा केलेले (49) सुर ार क व (03) श धार  सुर ार कां या सेवेस माहे 01/05/2014 ते 30/04/2015 या 
कालावधीसाठ  पवू याच अट  व शत या अिधन राहन मूदतवाढ दे यात आलीू , सदर आदेशाची न द ःथायी सिमती सभेत घे यात आली. 
 उपरो  मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, नागपरू यांनी पुरवठा केले या सुर ार कांची मुदतवाढ 30.04.2015 रोजी संपली 
अस यामुळे, नवीन सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  ऑनलाईन ई-िन वदा कायालयीन Tender Notice No-NWCMC/GAD/E-Tender/22732/15 
द.30.03.2015 अ वये जा हर ूगटन ूिस द क न दैिनक द य मराठ  व दैिनक ूजावाणी या वतृपऽातुन ूिस द  देवुन 
द.07.04.2015 ते 16.04.2015 सकाळ  11.00 ते दपार  ु 2.00 वाजेपयत िन वदा वब  कर यासाठ  कळ व यात आले, यानुसार 
द.16.04.2015 पयत फ  दोनच (02) िन वदा वब  झा यामुळे पुन:  सदर ूब येस Tender Notice No-NWCMC/GAD/E-Tender/878/15 
द.22.04.2015 अ वये मुदतवाढ देवुन िन वदा द.07.04.2015 ते 02.05.2015 सकाळ  11.00 ते दपार  ु 2.00 वाजेपयत या कालावधीत 
ऑनलाईन दारे िन वदा वब साठ  ठेव यात आ या द.05.05.2015 रोजी (04) िन वदा  

वब  झा या आहेत. तथा प सदर ू बया पुण होवुन नवीन सुर ा एज सीकडुन सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  कमान एक म ह याचा 
कालावधी लागणार आहे. 
  कर ता मे.कलोट  से यु रट  स ह सेस नागपुर यांनी पुरवठा केल या सुर ा र काचे संदभात मुदतवाढ द.३०.४.२०१५ रोजी 
संपलेली अस याने द.१.५.२०१५ ते द.३१.५.२०१५ या कालावधीसाठ  सुर ा र कां या  सेवेत मुदतवाढ दे याकर ता ूःताव ःथायी 
सिमतीसमोर िनणयाःतव  

सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार सुर ा र कां या  सेवेत मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात येते. व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव ब.५६     ठराव  
   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड अतंगत व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ  लागणा-या सुर ार क न दणीकृत 
संःथा/एज  सीकडून पुरवठा करणे बाबत, कायालयीन पऽ ब.नांवाशमनपा/साू व/7663/13, द.08.01.2013 ारे दै.ूजावाणी व 
दै.पु  यनगर  या वृ पऽांमधून दले या दरपऽका बाबतची जा हर ूगटना ारे दरपऽक माग व यात आले. यानुसार यवःथापक, कलोट  
िस युर ट  स हसेस, नागपूर यांचे सवात कमी दराचे दरपऽ अस यामुळे कायालयीन पऽ ब.नांवाशमनपा/साू व/8540/13, 
द.14.02.2013 अ वये संबंधीतानंा आयु  क ात  

बोलावून चचअतंी उ कृ  दजाची सेवा पुर व याची हमी घेतली. यानुसार ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर सादर कर यात आला  

    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ःथायी सिमतीने सभेने समंत केलेला ठराव ब.8, द.25.04.2013  अ वये सदर सुर ार क 
एज सीचे दर सवात कमी अस यामुळे यांचे दर मंजरू क न यानुसार लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता दली अस यामुळे 
करार ना यातील अट  व शत नुसार (49) सुर ार क व (03) श धार  सुर ार कां या सेवा  पुरवठा करणे बाबत संबंधीत एज सी यांना 
कायालयीन आदेश ब.नांवाशमनपा/साू व/1784/13, द.30.04.2013 या आदेशा  वये आदेशीत कर यात आले यानुसार सदर एज सीने 
 िद.01.05.2013 रोजी सुर ा र कांची सेवा महानगरपािलकेस पुरवठा केली आहे. 
 संबंधीत सुर ार क एज सी यांची मुदत  िद.30.04.2014 रोजी संप याने व द.05.03.2014 रोजी भारत िनवडणूक आयोगाने 
लोकसभा साव ऽक िनवडणूक - 2014 ची आदश आचासं हता लागू  झालेली अस यामूळे नवीन दरपऽक िन वदासुचना ूिस द करता आली 
नाह . तसेच उपरो  सुर ार क एज सीचे काम समाधानकारक अस याबाबतचा सव संबंधीत वभाग ूमुख, मनपा नांदेड यांनी अिभूाय 
दला, यामुळे कायालयीन आदेश ब. नावाशमनपा/साू व/ 7976/14 द.23.07.2014 अ वये मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, नागपूर 
यांनी पुरवठा केलेले (49) सुर ार क व (03) श धार  सुर ार कां या सेवेस माहे 01/05/2014 ते 30/04/2015 या कालावधीसाठ  
पूव याच अट  व शत या अिधन राहन मूदतवाढ दे यात आलीू , सदर आदेशाची न द ःथायी सिमती सभेत घे यात आली. 
उपरो  मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, नागपूर यांनी पुरवठा केले या सुर ार कांची मुदतवाढ 30.04.2015 रोजी संपली अस यामुळे, 
नवीन सुर ारआ ◌ाक पुरवठा कर यासाठ  ऑनलाईन ई-िन वदा कायालयीन Tender Notice No-NWCMC/GAD/E-Tender/22732/15 
द.30.03.2015 अ वये जा हर ूगटन ूिस द क न दैिनक द य मराठ  व दैिनक ूजावाणी या वतृपऽातुन ूिस द  देवुन 
द.07.04.2015 ते 16.04.2015 सकाळ  11.00 ते दपार  ु 2.00 वाजेपयत िन वदा वब  कर यासाठ  कळ व यात आले, यानुसार 
द.16.04.2015 पयत फ  दोनच (02) िन वदा वब  झा यामुळे पुन:  सदर ूब येस Tender Notice No-NWCMC/GAD/E-Tender/878/15 
द.22.04.2015 अ वये मुदतवाढ देवुन िन वदा द.07.04.2015 ते 02.05.2015 सकाळ  11.00 ते दपार  ु 2.00 वाजेपयत या कालावधीत 
ऑनलाईन दारे िन वदा वब साठ  ठेव यात आ या द.05.05.2015 रोजी (04) िन वदा  



 
 
 

(४) 

वब  झा या आहेत. तथा प सदर ू बया पुण होवुन नवीन सुर ा एज सीकडुन सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  कमान एक म ह याचा 
कालावधी लागणार आहे. 
  कर ता मे.कलोट  से यु रट  स ह सेस नागपुर यांनी पुरवठा केल या सुर ा र काचे संदभात मुदतवाढ द.३०.४.२०१५ रोजी 
संपलेली अस याने द.१.५.२०१५ ते द.३१.५.२०१५ या कालावधीसाठ  सुर ा र कां या  सेवेत मुदतवाढ दे यास मा यता व तसेच यावर 
लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमते देते.व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  
वषय ब.४ 

    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड अतंगत व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ  लागणा-या सुर ार क न दणीकृत 
संःथा/एज  सीकडून पुरवठा करणे बाबत, कायालयीन पऽ ब.नांवाशमनपा/साू व/7663/13, द.08.01.2013 ारे दै.ूजावाणी व 
दै.पु  यनगर  या वृ पऽांमधून दले या दरपऽका बाबतची जा हर ूगटना ारे दरपऽक माग व यात आले. यानुसार यवःथापक, कलोट  
िस युर ट  स हसेस, नागपूर यांचे सवात कमी दराचे दरपऽ अस यामुळे कायालयीन पऽ ब.नांवाशमनपा/साू व/8540/13, 
द.14.02.2013 अ वये संबंधीतांना आयु  क ात बोलावून चचअतंी उ कृ  दजाची सेवा पुर व याची हमी घेतली. यानुसार ूःताव ःथायी 
सिमती सभेसमोर सादर कर यात आला  

    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ःथायी सिमतीने सभेने समंत केलेला ठराव ब.8, द.25.04.2013  अ वये सदर सुर ार क 
एज सीचे दर सवातकमी अस यामुळे यांचे दर मंजरू क न यानुसार लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता दली अस यामुळे 
करार ना यातील अट  व शत नुसार (49) सुर ार क व (03) श धार  सुर ार कां या सेवा  पुरवठा करणे बाबत संबंधीत एज सी यांना 
कायालयीन आदेश  

ब.नांवाशमनपा/साू व/1784/13, द.30.04.2013 या आदेशा  वये आदेशीत कर यात आले यानुसार सदर एज सीने  िद.01.05.2013 
रोजी सुर ा र कांची सेवा महानगरपािलकेस पुरवठा केली आहे. 
 संबंधीत सुर ार क एज सी यांची मुदत  िद.30.04.2014 रोजी संप याने व द.05.03.2014 रोजी भारत िनवडणूक आयोगाने 
लोकसभा साव ऽक िनवडणूक - 2014 ची आदश आचासं हता लागू यामुळे नवीन दरपऽक िन वदासुचना ूिस द करता आली नाह .  

 तसेच उपरो  सुर ार क एज सीचे काम समाधानकारक अस याबाबतचा सव संबंधीत वभाग ूमुख, मनपा नांदेड यांनी 
अिभूाय दला, यामुळे कायालयीन आदेश ब. नावाशमनपा/साू व/ 7976/14 द.23.07.2014 अ वये मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, 
नागपूर यांनी पुरवठा केलेले (49) सुर ार क व (03) श धार  सुर ार कां या सेवेस माहे 01/05/2014 ते 30/04/2015 या 
कालावधीसाठ  पवू याच अट  व शत या अिधन राहन मूदतवाढ दे यात आलीू , सदर आदेशाची न द ःथायी सिमती सभेत घे यात आली. 
 उपरो  मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, नागपूरयांनी पुरवठा केले या सुर ार कांची मुदतवाढ 30.04.2015 रोजी संपली 
अस यामुळे, नवीन सुर ारआ ◌ाक पुरवठा कर यासाठ  ऑनलाईन ई-िन वदा कायालयीन Tender Notice No-NWCMC/GAD/E-Tender/22732/15 
द.30.03.2015 अ वये जा हर ूगटन ूिस द क न दैिनक द य मराठ  व दैिनक ूजावाणी या वतृपऽातुन ूिस द  देवुन 
द.07.04.2015 ते 16.04.2015 सकाळ  11.00 ते दपार  ु 2.00 वाजेपयत िन वदा वब  कर यासाठ  कळ व यात आले, यानुसार 
द.16.04.2015 पयत फ  दोनच (02) िन वदा वब  झा यामुळे पुन:  सदर ूब येस Tender Notice No-NWCMC/GAD/E-Tender/878/15 
द.22.04.2015 अ वये मुदतवाढ देवुन िन वदा द.07.04.2015 ते 02.05.2015 सकाळ  11.00 ते दपार  ु 2.00 वाजेपयत या कालावधीत 
ऑनलाईन दारे िन वदा वब साठ  ठेव यात आ या द.05.05.2015 रोजी (04) िन वदा वब  झा या आहेत. तथा प सदर ू बया पुण 
होवुन नवीन सरु ा एज सीकडुन सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  कमान एक म ह याचा कालावधी लागणार अस यामुळे कायालयीन 
ूःताव ब. जा.ब.नांवाशमनपा/साू व/1773/15 द.11.05.2015 अ वये मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, नागपूरयांनी पुरवठा केले या 
सुर ार कांची मदुतवाढ 30.04.2015 रोजी संपली अस यामुळे, द.01.05.2015 ते 31.05.2015 या कालावधीसाठ  सुर ार का या सेवेस 
मुदतवाढ दे याक रता ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर सदरचा ूःताव िनणयाःतव ठेव यात आलेला आहे. 
 तथा प वर ल ई-िन वदा सुचना पऽा वये सुर ार क पुरवठाधारकांकडुन मागणी कर यात आले या िन वदांचा तां ऽक कारणामुळे 
िन वदा ू बया पुण कर यासाठ  वलंब झालेला असुन, स ःथतीला िन वदेचा तां ऽक िलफाफा उघड यात आलेला असनु, (03) िन वदा 
फॉम कागदपऽासह दाखल झाले या आहेत. व तसेच सदर िन वदांचे कागदपऽ तपासणी ू बया पुण झालेली आहे. तसेच पुढ ल दरपऽक 
िलफाफा उघडणे व पुढ ल ू बया पुण हो यासाठ  एका म ह याचा कालावधी लागत आहे. 
 यानुसार सुर ेची बाब ल ात घेता मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, नागपूर यांनी पुरवठा केले या सुर ार कांची मुदतवाढ ह 
द.31.05.2015 रोजी संपली आहे. आ ण न याने मागणी कर यात आले या सुर ार कांची ई-िन वदा ू बया पुण हो यासाठ  एक 
म ह याचा कालावधी लागणार अस यामुळे पुन : द.01.06.2015 ते द.30.06.2015 या एका म ह या या कालावधीसाठ  मे.कलोट  
िस यु रट  स हसेस नागपूर या सरु ार का या सेवेस मुदतवाढ दे याक रता ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर िनणयाःतव ठेव यात यावा. 
सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार सुर ा र कां या  सेवेत मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात येते.   व 

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
 
 



 
 

(५) 
ठराव ब. ५७     ठराव  
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड अतंगत व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ  लागणा-या सुर ार क न दणीकृत 
संःथा/एज  सीकडून पुरवठा करणे बाबत, कायालयीन पऽ ब.नांवाशमनपा/साू व/7663/13, द.08.01.2013 ारे दै.ूजावाणी व 
दै.पु  यनगर  या वृ पऽांमधून दले या दरपऽका बाबतची जा हर ूगटना ारे दरपऽक माग व यात आले. यानुसार यवःथापक, कलोट  
िस युर ट  स हसेस, नागपूर यांचे सवात कमी दराचे दरपऽ अस यामुळे कायालयीन पऽ ब.नांवाशमनपा/साू व/ 8540/13, 
द.14.02.2013 अ वये संबंधीतांना आयु  क ात बोलावून चचअतंी उ कृ  दजाची सेवा पुर व याची हमी घेतली. यानुसार ूःताव ःथायी 
सिमती सभेसमोर सादर कर यात आला नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ःथायी सिमतीने सभेने संमत केलेला ठराव ब.8, 
द.25.04.2013  अ वये सदर सुर ार क एज सीचे दर सवातकमी अस यामुळे यांचे दर मंजरू क न यानुसार लागणा-या खचास 
ूशासक य व आिथक मा यता दली अस यामुळे करार ना यातील अट  व शत नुसार (49) सुर ार क व (03) श धार  सुर ार कां या 
सेवा  पुरवठा करणे बाबत संबंधीत एज सी यांना कायालयीन आदेश  

ब.नांवाशमनपा/साू व/1784/13, द.30.04.2013 या आदेशा  वये आदेशीत कर यात आले यानुसार सदर एज सीने  िद.01.05.2013 
रोजी सुर ा र कांची सेवा महानगरपािलकेस पुरवठा केली आहे. 
 संबंधीत सुर ार क एज सी यांची मुदत  िद.30.04.2014 रोजी संप याने व द.05.03.2014 रोजी भारत िनवडणूक आयोगाने 
लोकसभा साव ऽक िनवडणूक - 2014 ची आदश आचासं हता लागू यामुळे नवीन दरपऽक िन वदासुचना ूिस द करता आली नाह .  

 तसेच उपरो  सुर ार क एज सीचे काम समाधानकारक अस याबाबतचा सव संबंधीत वभाग ूमुख, मनपा नांदेड यांनी 
अिभूाय दला, यामुळे कायालयीन आदेश ब. नावाशमनपा/साू व/ 7976/14 द.23.07.2014 अ वये मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, 
नागपूर यांनी पुरवठा केलेले (49) सुर ार क व (03) श धार  सुर ार कां या सेवेस माहे 01/05/2014 ते 30/04/2015 या 
कालावधीसाठ  पवू याच अट  व शत या अिधन राहन मूदतवाढ दे यात आलीू , सदर आदेशाची न द ःथायी सिमती सभेत घे यात आली. 
 उपरो  मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, नागपूरयांनी पुरवठा केले या सुर ार कांची मुदतवाढ 30.04.2015 रोजी संपली 
अस यामुळे, नवीन सुर ारआ ◌ाक पुरवठा कर यासाठ  ऑनलाईन ई-िन वदा कायालयीन Tender Notice No-NWCMC/GAD/E-Tender/22732/15 
द.30.03.2015 अ वये जा हर ूगटन ूिस द क न दैिनक द य मराठ  व दैिनक ूजावाणी या वतृपऽातुन ूिस द  देवुन 
द.07.04.2015 ते 16.04.2015 सकाळ  11.00 ते दपार  ु 2.00 वाजेपयत िन वदा वब  कर यासाठ  कळ व यात आले, यानुसार 
द.16.04.2015 पयत फ  दोनच (02) िन वदा वब  झा यामुळे पुन:  सदर ूब येस Tender Notice No-NWCMC/GAD/E-Tender/878/15 
द.22.04.2015 अ वये मुदतवाढ देवुन िन वदा द.07.04.2015 ते 02.05.2015 सकाळ  11.00 ते दपार  ु 2.00 वाजेपयत या कालावधीत 
ऑनलाईन दारे िन वदा वब साठ  ठेव यात आ या द.05.05.2015 रोजी (04) िन वदा वब  झा या आहेत. तथा प सदर ू बया पुण 
होवुन नवीन सरु ा एज सीकडुन सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  कमान एक म ह याचा कालावधी लागणार अस यामुळे कायालयीन 
ूःताव ब. जा.ब.नांवाशमनपा/साू व/1773/15 द.11.05.2015 अ वये मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, नागपूरयांनी पुरवठा केले या 
सुर ार कांची मदुतवाढ 30.04.2015 रोजी संपली अस यामुळे, द.01.05.2015 ते 31.05.2015 या कालावधीसाठ  सुर ार का या सेवेस 
मुदतवाढ दे याक रता ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर सदरचा ूःताव िनणयाःतव ठेव यात आलेला आहे. 
 तथा प वर ल ई-िन वदा सुचना पऽा वये सुर ार क पुरवठाधारकांकडुन मागणी कर यात आले या िन वदांचा तां ऽक कारणामुळे 
िन वदा ू बया पुण कर यासाठ  वलंब झालेला असुन, स ःथतीला िन वदेचा तां ऽक िलफाफा उघड यात आलेला असनु, (03) िन वदा 
फॉम कागदपऽासह दाखल झाले या आहेत. व तसेच सदर िन वदांचे कागदपऽ तपासणी ू बया पुण झालेली आहे. तसेच पुढ ल दरपऽक 
िलफाफा उघडणे व पुढ ल ू बया पुण हो यासाठ  एका म ह याचा कालावधी लागत आहे. यानुसार सुर ेची बाब ल ात घेता मे.कलोट , 
िस युर ट  स हसेस, नागपूर यानंी पुरवठा केले या सुर ार कांची मुदतवाढ ह द.31.05.2015 रोजी संपली आहे. आ ण न याने मागणी 
कर यात आले या सुर ार कांची ई-िन वदा ू बया पुण हो यासाठ  एक म ह याचा कालावधी लागणार अस यामुळे पुन : द.01.06.2015 
ते द.30.06.2015 या एका म ह या या कालावधीसाठ  मे.कलोट  िस यु रट  स हसेस नागपूर या सुर ार का या सेवेस मुदतवाढ दे यास 
मा यता व तसेच यावर लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमते देते.व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.५ 

   नांवामनपाके या पाणी पुरवठा वभागातील पा याचे टॅकस -०७ ट पर ,जे.सी.बी. लोडरसाठ  २५ एम.एम. लेट वे ड ंग क न 
घे यात आले आहे ह  कामे माकट म ये कोणीह  उधार वर कर यास तयार नस याने के.के.इ ज.व स नांदेड यांचेकडून उधार वर क न 
धे यात आले .सदरचा द ःती खच ु .१,३५,५२८/- (अ र  .एक ल  पःतीस हजार पाचशे अठा वस फ ) एवढा झालेला आहे.कर ता 
सदर द ःती या खचास काय र मा यता देणे बाबतु . 
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. 
ठराव ब.५८      ठराव  

नांवामनपाके या पाणी पुरवठा वभागातील पा याचे टॅकस -०७ ट पर ,जे.सी.बी. लोडरसाठ  २५ एम.एम. लेट वे ड ंग क न 
घे यात आले आहे ह  कामे माकट म ये कोणीह  उधार वर कर यास तयार नस याने के.के.इ ज.व स नांदेड यांचेकडून  



(६) 
उधार वर क न धे यात आले .सदरचा द ःती खच ु .१,३५,५२८/- (अ र  .एक ल  पःतीस हजार पाचशे अठा वस फ ) एवढा झालेला 
आहे.कर ता सदर द ःतीु या खचास काय र ूशासक य व आथ क मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
वषय ब.६  

  नांदेड शहरातील वाढती रहदार  सुरळ त हो यासाठ  रा ीय कृ ष वकास योजने अतंगत टिमनल माकट ःथापन कर यासाठ  नांदेड 
शहरा या बाहेर वाजेगाव आसना न वन पलु होवनू नागपुरकडे जाणारा वळण रःता कर यात आला आहे. सदर ल वळण रः यां या बाजसू 
महानगरपािलका ह द त मोजे सांगवी  बु.येथील गट ब.६८७ मधील सरकार  गायरान जिमन ३ हे टर २३ आर जिमन पैक  न याने 
ूःता वत केलेली ती जमीन वगळन उवर त लगतची िश लक ू १ हे टर २२ आर जमीन  शक टम नल माकट ःथापन करावयाची 
अस यामूळे सदर ल शासक य जिमन नांदेड वाघाळा शहर महागनरपािलकेस हःतांतर त क न  घेणेसाठ  मा. ज हािधकार  नांदेड याचेकडे 
वनंती केली असता मा. ज हािधकार  कायालयाने महसुल व वन वभागाचे शासन प रपऽक द.२७.७.२०११ व २०.१२.२०१२ मधील 
तरतूद नूसार शासक य जिमन हःतांतर त करताना ूचिलत दरानूसार आन जत ूा ीची र कम भरणा क न घे याबाबत तरतूद अस यामूळे 
मौजे सांवगी बु.ता. ज हा नांदेड येथील गट नं.६८ मधील १ हे टर २२ आर जिमनीचे वष २०१५ चे मु यांकन .८८,८८,०००/-(अ र  
.अठयाएंशी ल  अठयाऐंशी हजार फ ्) शासनाकडे जमा क न जागा हःतांतरण क न घे यास ःथायी सिमतीसमोर मा यतेःतव . 
सभापती   आयु ांनी सादर केले या भुसंपादनाचे  ूःतावास मा यता देवनू जिमनीचा मावेजा दे यासाठ  लागणा-या 

खचास  ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा   ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव ब. ५९     ठराव  
नांदेड शहरातील वाढती रहदार  सुरळ त हो यासाठ  रा ीय कृ ष वकास योजने अतंगत टिमनल माकट ःथापन कर यासाठ  नांदेड शहरा या 
बाहेर वाजेगाव आसना न वन पुल होवून नागपुरकडे जाणारा वळण रःता कर यात आला आहे. सदर ल वळण रः यां या बाजसू 
महानगरपािलका ह द त मोजे सांगवी  बु.येथील गट ब.६८७ मधील सरकार  गायरान जिमन ३ हे टर २३ आर जिमन पैक  न याने 
ूःता वत केलेली ती जमीन वगळन ू उवर त लगतची िश लक १ हे टर २२ आर जमीन  शक टम नल माकट ःथापन करावयाची 
अस यामूळे सदर ल शासक य जिमन नांदेड वाघाळा शहर महागनरपािलकेस हःतांतर त क न  घेणेसाठ  मा. ज हािधकार  नांदेड याचेकडे 
वनंती केली असता मा. ज हािधकार  कायालयाने महसुल व वन वभागाचे शासन प रपऽक द.२७.७.२०११ व २०.१२.२०१२ मधील 
तरतूद नूसार शासक य जिमन हःतांतर त करताना ूचिलत दरानूसार आन जत ूा ीची र कम भरणा क न घे याबाबत तरतूद अस यामूळे 
मौजे सांवगी बु.ता. ज हा नांदेड येथील गट नं.६८ मधील १ हे टर २२ आर जिमनीचे वष २०१५ चे मु यांकन .८८,८८,०००/-(अ र  
.अठयाएंशी ल  अठयाऐंशी हजार फ ्) शासनाकडे जमा क न जागा हःतांतरण क न घे यास ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मा यता देते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
वषय ब.७ 

 नांवामनपा डॉ.राम मनोहर लो हया वाचनालयाची एक शाखा िमल कॉनर येथे फैमु नीसा बेगम अ.स ार घर ब.२.८.१५९ जनूा 
मालक ची इमारतीत भाडेत वावर घेवून चाल व यात येत असून सदर ल इमारतीची मुदत द.१६.४.२०१५ रोजी संपत अस याने सबंंिधत घर 
मालक यांनी द.१६.४.२०१५ पासुन पुढ ल पाच वषाकर ता मुदतवाढ दे यास तयार अस याचे वनंती अज सादर के यानुसार मनपा डॉ.राम 
मनोहर लो हया वाचनालयाची शाखा िमल कॉनर १६.४.२०१५ पासून पुढ ल पाच वषासाठ  चालू ठेवणे व सहायक संचालक नगररचना मनपा 
नांदेड यांनी ठरवून दले या दर महा भाडे .६७४८/- (अ र  . सहा हजार सातसे अठेचाळ स फ ) नुसार वाचनालयाकर ता 
द.१६.४.२०१५ पासून पुढ ल पाच वष चालू ठेव यास ूकरण िनणयाःतव  

सभापती   आयु ांनी सादर केले या मा यता दे यात येते व लागणा-या खचास  ूशासक य व आिथक मा यता दे यात 
येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 

ठराव ब.६०     ठराव  
नांवामनपा डॉ.राम मनोहर लो हया वाचनालयाची एक शाखा िमल कॉनर येथे फैमु नीसा बेगम अ.स ार घर ब.२.८.१५९ जनूा 

मालक ची इमारतीत भाडेत वावर घेवून चाल व यात येत असून सदर ल इमारतीची मुदत द.१६.४.२०१५ रोजी संपत अस याने सबंंिधत घर 
मालक यांनी द.१६.४.२०१५ पासुन पुढ ल पाच वषाकर ता मुदतवाढ दे यास तयार अस याचे वनंती अज सादर के यानुसार मनपा डॉ.राम 
मनोहर लो हया वाचनालयाची शाखा िमल कॉनर १६.४.२०१५ पासून सहायक सचंालक नगररचना मनपा नांदेड यांनी ठरवून दले या दर 
महा भाडे .६७४८/- (अ र  . सहा हजार सातसे अठेचाळ स फ ) या दराने पुढ ल पाच वषासाठ  चालू ठेव यास तसेच यावर लागणा-या 
खचास  ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
वषय ब.८ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह दत झोन ब.२ अतंगत ःटे डयम भागातील एल. ट.पोल ःथलांतर त कर यात आले 
आहे. सदर ल  काम अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम( व तु 
वभागा या) ड .एस.आर. २०१३.२०१४ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे.ओम सेल अ ड स ह सेस नांदेड   यां याकडून 
राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ   .९८११३/- (अ र  . अठयाव न हजार एकशे तेरा   फ ) एवढा खच 
झालेला आहे. 
 



(७) 
क रता या कामास मुंबई ूािंतक महानगरपािलका अिधिनयम  1949 या अनूसचूी (ड) ूकरण (5) कलम (2) अ वये काय र 

ूशासक य व आिथक मा यतेःतव. 
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 
ठराव ब.६१     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह दत झोन ब.२ अतंगत ःटे डयम भागातील एल. ट.पोल ःथलांतर त कर यात आले 
आहे. सदर ल  काम अ यंत तातड ने क न ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम( व तु 
वभागा या) ड .एस.आर. २०१३.२०१४ नुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे.ओम सेल अ ड स ह सेस नांदेड   यां याकडून 
राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ   .९८११३/- (अ र  . अठयाव न हजार एकशे तेरा   फ ) एवढा खच 
झालेला आहे. क रता या कामास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम  1949 या अनूसचूी (ड) ूकरण (5) कलम (2) अ वये 
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.९  

डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर  जयंती २०१५ िनिम य नांवामनपाके या हद तील सव झोन अतगत व वध भागात एकूण ् ६० नग न वन 
७० हॅट सोड यम पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले आहे.  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. २०१३.२०१४ नुसार तयार कर यात आले या अंदाजपऽक 
दरावर मे.ओम सेल अ ड स ह सेस नांदेड   यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ   .२०७१८०/- 
(अ र  . दोन लाख सातहजार एकशे 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. 
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  

ठराव ब. ६२     ठराव  
डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर  जयंती २०१५ िनिम य नांवामनपाके या हद तील सव झोन अतगत व वध भागात एकूण ् ६० नग न वन 

७० हॅट सोड यम पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले आहे.  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. २०१३.२०१४ नुसार तयार कर यात आले या अंदाजपऽक 
दरावर मे.ओम सेल अ ड स ह सेस नांदेड   यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ   .२०७१८०/- 
(अ र  . दोन लाख सातहजार एकशे 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 देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
वषय ब. १० 
 बएसयुपी योजने अतंगतची कामे कर याठ  अ पल स लागार यांची ूक प स लागार हणून कायालयीन आदेश ब. 
नावाशमनपा/ बएसयुपी/१७१०/१४ द.५.५.२०१४ अ वये एक वषासाठ  ूितमहा  .१७,६४,५९२/-या ःथायी सिमती या मंजरु ने नेमणूक 
कर यात आली होती सदरची मुदत द.३०.४.२०१५ रोजी संपली आहे. अ पल स लागार  यांनी द.१.५.२०१५ पासून पुढे मुदतवाढ 
िमळ व यासाठ  वनंती केली आहे. बएसयुपी योजने अतंगत एकूण ११ ूक प मंजरु असून आज पयत १८००० घराचे रेखांकन झालेले आहे 
व १५७२१ घरकुल पुण झाले आहे. एकूण मंजरु घरकुलापौक  १९६४० घरकुल बांधकामाचे उ द  कि शासनाने अिंतम केलेले आहे. यानुसार 
उवर त बांधकाम ूगतीपथावर आहे. बएसयुपी योजने अतंगत देयके अिंतम करणे,अिंतमिनधी उपयोगीता ूमाणपऽ तयार करणे, चाल ू
कामाची देखरेख करणे ,देयके तयार करणे, गुणव ेम ये कामे क न घेणे इ याद  कामासाठ  मनपाकडे तां ऽक कमचार  ःटाफ कमी 
अस याने ूक प  स लागाराची आवँयकता आहे. तसेच सदर कामासाठ  ूक प स लागार यांना अनुभव आहे. 
 अ पल लॅिनंग क स ट सी सुरत (गुजरात) यापूव  कायरत असलेला तां ऽक कमचार  वग कमी क न  कामाचा वाव तोच ठेवून 
काम कर यास तयार अस याचे लेखी कळ वले आहे.सुधार त ूःतावानुसार  अ पल स लागार यां या कमचा-यां या वेतनापोट  
.११,६३,४५०/- ूितमहा खच अपे त आहे.कर ता ूःताव मा यतेःतव सादर.  
संजय मोरे बएसयुपीची जवळपास ७५ ट के कामे पुण झालेली असनू उवर त िश लक बएसयुपीची कामे अ पल 

स लागार यांचेकडून क न न घेता ती जर महानगरािलके या  अिभयं यांकडून क न घेतली तर  
महानगरपािलकेची म ह याला .११,६३,४५०/- एवढया र कमेची बचत होवून  बचत र कमेतून बएसयूपी 
अतंगत   या या वः यात अपुण इ् ृाःश चरची कामे करता येतील.  

उपआयुं  बएसयुपी महानगरपािलकेकडे सावजिनक कामासाठ  तां ऽक अिभयां ऽक   कमचार वग कमी  अस यामूळे  
महानगरपािलकेस सावजिनक कामे कर यास अडचण येत आहे. अ पल स लागार यांनी तां ऽक कमचार  कमी 
क न व कामाचा वाव तोच ठेवनू  पुव चे  .१७ ल  ऐवजी कमचा-यां या वेतनापोट  .११,६३,४५०/- 
ूितमहा दे यासाठ  सुधार त ूःताव दलेला आहे. व हत कालावधीत  



(८) 
कामे पुण कर यासाठ  अ पल लॅिनंग क स ट सी स लागार हणून ठेवणे आवँयक आहे याबाबत 
सभागहृाने यो य तो िनणय यावा.   

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

ठराव ब.६३      ठराव  
बएसयुपी योजने अतंगतची कामे कर याठ  अ पल स लागार यांची ूक प स लागार हणून कायालयीन आदेश ब. 

नावाशमनपा/ बएसयुपी/१७१०/१४ द.५.५.२०१४ अ वये एक वषासाठ  ूितमहा  .१७,६४,५९२/-या ःथायी सिमती या मंजरु ने नेमणूक 
कर यात आली होती सदरची मुदत द.३०.४.२०१५ रोजी संपली आहे. अ पल स लागार  यांनी द.१.५.२०१५ पासून पुढे मुदतवाढ 
िमळ व यासाठ  वनंती केली आहे. 
 बएसयुपी योजने अतंगत एकूण ११ ूक प मंजरु असून आज पयत १८००० घराचे रेखांकन झालेले आहे व १५७२१ घरकुल पुण 
झाले आहे. एकूण मंजरु घरकुलापौक  १९६४० घरकुल बांधकामाचे उ द  कि शासनाने अिंतम केलेले आहे. यानुसार उवर त बांधकाम 
ूगतीपथावर आहे. बएसयुपी योजने अतंगत देयके अिंतम करणे,अिंतमिनधी उपयोगीता ूमाणपऽ तयार करणे, चालू कामाची देखरेख करणे 
,देयके तयार करणे, गुणव ेम ये कामे क न घेणे इ याद  कामासाठ  मनपाकडे तां ऽक कमचार  ःटाफ कमी अस याने ूक प  
स लागाराची आवँयकता आहे. तसेच सदर कामासाठ  ूक प स लागार यांना अनुभव आहे. 
 अ पल लॅिनंग क स ट सी सुरत (गुजरात) यापूव  कायरत असलेला तां ऽक कमचार  वग कमी क न  कामाचा वाव तोच ठेवून 
काम कर यास तयार अस याचे लेखी कळ वले अस यामूळे बएसयुपीची कामे पणु पुण होईपयत  यां या  सुधार त ूःतावानुसार  अ पल 
स लागार यां या कमचा-यां या वेतनापोट  .११,६३,४५०/- ूितमहा खच कर यास ू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 
  नांवामनपा ह द त माळ टेकड  रे वे ओ हर ॄज बॉिसंग बायपास रोड येथे ३३ के. ह.भूिमगत केबल टाक यात आले आहे. 
सदर ल कामासाठ  महारा  शासनाचे सावजिनक बांधकाम वभागाकडून .१८६५३५९/- एवढा िनधी उपल द आहे. सदर ल काम अ यंत 
तातड ने क न ावयाचे अस याने सदर ल काम वना िन वदा अदंाजपऽक दरानुसार राःत प दतीने न दणीकृत  अ वग व ुत कंऽाटदार 
मे.ौ दा इले.इ ज.कंपनी नांदेड यांनी याचे देयक .१४८०३३५/- सादर केलेले असून सदर ल देयकाची न द या कामावर देखरेख व िनयऽण 
करणारे किन  अिभयंता ( व ुत)  ौी स यद यनुुस यांनी मोजमाप पुःतीका ब.५८६ म ये पान ब.९३ ते ९६ वर घेतलेली आहे. तर  या 
कामासाठ  ूथम धावते देयकानुसार झालेला खच .१४८०३३५/-(अ र  चौदा लाख ऐंशी हजार तीनसे पःतीस फ ्)साठ  मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम  1949 या अनूसूची (ड) ूकरण (5) कलम (2) अ वये काय र ूशासक य व आिथक मा यतेःतव 
उमेश पवळे   हे कामा या संदभात स वःतर मा हती दे यात यावी.  
उपआयु           गु  ता ग द  अतंगत माळ टेकड  ते रे वे ओ हर ॄज बािसंग बायपास कर याचे काम शासनाचे सावजिनक 

बांधकाम वभागाकडे सोप व यात आले होते यावेळ  यांनी सदर ल ठकाणी ३३ के. ह.भूिमगत केबल 
टाक याचे काम महानगरपािलकेने करावे याचा खच सावजिनक बांधकाम वभागाकडून देणात येईल असे 
कळ वले होते यानुसार सदरचे काम महागनरपािलकेने केलेले असून या कामाचा िनधी महानगरपािलकेस ूा  
झालेला 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. 
ठराव ब.६४      ठराव  

नांवामनपा ह द त माळ टेकड  रे वे ओ हर ॄज बॉिसंग बायपास रोड येथे ३३ के. ह.भूिमगत केबल टाक यात आले आहे. 
सदर ल कामासाठ  महारा  शासनाचे सावजिनक बांधकाम वभागाकडून .१८६५३५९/- एवढा िनधी उपल द आहे. सदर ल काम अ यंत 
तातड ने क न ावयाचे अस याने सदर ल काम वना िन वदा अदंाजपऽक दरानुसार राःत प दतीने न दणीकृत  अ वग व ुत कंऽाटदार 
मे.ौ दा इले.इ ज.कंपनी नांदेड यांनी याचे देयक .१४८०३३५/- सादर केलेले असून सदर ल देयकाची न द या कामावर देखरेख व िनयऽण 
करणारे किन  अिभयंता ( व ुत)  ौी स यद यनुुस यांनी मोजमाप पुःतीका ब.५८६ म ये पान ब.९३ ते ९६ वर घेतलेली आहे. तर  या 
कामासाठ  ूथम धावते देयकानुसार झालेला खच .१४८०३३५/-(अ र  चौदा लाख ऐंशी हजार तीनसे पःतीस फ ्) ला मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम  1949 या अनूसचूी (ड) ूकरण (5) कलम (2) अ वये ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
काय र ूशासक य व आिथक मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
वषय ब.१२ 

       नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या अ नीशमन वभागाकडे स ःथतीत कायालयीन इमारत व अ नीशमन वाहने ठेव याक रता पुरेशी 
यवःथा नस यामुळे ौी. गु गो वदंिसंघजी ःटे डयम येथे ता पुर या ःव पात कायालय ःथापन कर यात आले आहे. 

      महानगरपािलका ेऽातील लेबर कॉलनी येथे अ नीशमन वभागाचे शेड व कायालय तसेच कमचार  िनवासःथान असुन सदर जागा ह  शहरा या 
म यभागी असुन या ःथळापासुन शहरातील सव भागापयत अ नशमन सेवा यो य रतीने पूर वणे श य होणार आहे.सदर या जागेचे एकूण ेऽफळ 

2081.11 चौ. मी. आहे. सदर जागेत अ नीशमन वभागाचे  कायालय, वाहनतळ, समोर ल बाजनेु दकानु  कि, परेड  



(९) 

माऊंउ, ूिश ण हॉल इ याद  सोईसु वधायु  बांधकाम क न वापर के यास दकानु  किापासुन मनपास आिथक उ प न िमळेल, तसेच अ नीशमन 

वभागस  कायालयीन इमारत  वाहनतळ,कमचार  िनवासःथान तसेच कवायतीसाठ  जागा उपल ध होईल. 
       वर ल बाबींचा अतंभाव क न सदर इमारतीचा आराखडा/ वाःतुशा  ौी.कुढहे यांचे कडून तयार कर यात आला असुन आराखडयानुसार इमारतीचे 

ठळक वैिश ये खालीलूमाणे आहेत. 
1)  जागेचे ेऽफळ  - 2081.11 चौ.मी.  
2) Wing I म ये तळमज यावर अ नशमन टडरसाठ  आर.सी.सी. शेड-एकुण 3   (वाहनांसाठ ) (202.66 चौ.मी.)  

3)  Wing II म ये केशोल म, ःटोअर म Rest Room  - (एकुण े. 34.92 चौ.मी.) 

 4)  Wing II व III मधील तळमज यावर यापार  गाळे एकुण 16 दकानेु  -   

       -    4  (2.90X4.23) = 49.068  

                                               -    4 (2.23X4.23) = 37.73 

                                               -    4 (2.11X4.23) = 35.70 

                                               -    4 (3.00X4.23) = 50.76 

                                                                                173.26 चौ.मी. 
5)  Wing II व III म ये कमचाढयांसाठ  एकुण 22 िनवाःथाने व वाहनतळ यांचा समावेश आहे. 
6)  Wing  IV म ये अिधकाढयांसाठ  एकुण 3 िनवाःथाने आहेत. 
7)  पह या मज यावर ूिश ण हॉल, कायालय, सल टॉवर यांची यवःथा Wing II   मधील कर यात  

 आली आहे.  
         ूःता वत रेखानकाशानुसार 0.997 FSI वापर यात आला असुन G+3 बांध याचे ूःता वत आहे. 
         स ा ःथतीत लेबरकॉलनी येथील SRT मधीलगाळे ब. 1,3,4,5,6,7,20,22,23, व 24 तसेच DRT मधील गाळा ब.1 व 17 हे मनपा या ता यात 

असुन याम ये अ नशमन वभागातील व इतर वभागातील कमचार  राहात आहेत. 
        े ऽय कायालय ब.1 िशवाजीनगर यांना दनांक 20.04.2015 रोजी पऽ देवुन लेबर कॉलनी येथील SRT मधील गाळा ब. 1 व 24 समोर ल मोकळया 
जागेम ये रहात असले या व गाळा ब.2 मधील मालम ा धारकाची मा हती माग व यात आली असता यांनी खालील ूमाणे मा हती दली आहे. 
1. SRT गाळा ब. 2  महमंद शा कल अहेमद यांचे नावे असुन याचा मालम ा ब.1-8-136 आहे. 
2. तसेच SRT मधील गाळा ब. 1 व 24 समोर ल मोकळया जागेम ये. 
1. 1-8-131 मनपाज/ूयागबाई सोनकांबळे 

2. 1-8-132 मनपाज/तुकाराम उमाजी 
3. 1-8-133 मनपाज/रामचंि उमाजी सोनकांबळे  

4. 1-8-134मनपाज/उमाजी राकोजी िसताराम सोनकांबळे. याचे नावे मालम ा  अस या बाबत कळ वले आहे. 
महारा  अ नसुर ा अिभयांना अतंगत लेबर कॉलनी येथे अ नशमन कि उभार यासाठ   35 % शासनाचा हःसा व 65 % मनपा िनधी या 

त वावर बांधकाम कर यांत येणार असुन या साठ  शासनाकडे स वःतर ूक प अहवाल (DPR) मा यतेसाठ  पाठ व यात आला आहे. पण जागे या 
P.R. काड अभावी ूलंबीत आहे. हाडा यांनी मोकळया जागेचे मु य  आता या दराने मागणी केले आहे.1986 म ये जागा हःतांतरन झालेली अस यामुळे 

यावेळेचा दर आकारने क रता वनंती केली आहे. परंतु यास मा यता नाह  जागा मनपाके या ता यात आहे. यामुळे उव रत जागेची अ खव पऽीकासह 

ूःताव  शासनास मा यतेसाठ  सादर करणे यो य.मनपाकेचे गाळे व मोकळ  जागा यात सलगता ये यासाठ  एक खाजगी  घरांचे आदला बदल करणे 

आवँयक आहे. यासाठ  जागा मालकास वाटाघाट  साठ  बोलावणे आवशयक आहे   

व रल ूमाणे 1 ते 7 बाबींचा समावेश क न किन   व उप अिभयंता यांनी सालसन 2014-15 या ज हा दर सुची नुसार  र कम पये 5,30,97,000/- 

( पये  पाच कोट  तीस ल  स या नव हजार फ ) चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे यास ूशासक य व अिथक मंजरु साठ  ूःताव मुंबई 

ूांतीक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार  ःथायी सिमती समोर सादर. 
वाजेदा तबसुमत  ूथम ूयागबाई सोनकांबळे,तुकाराम उमाजी, रामचंि सोनकाबळे,राकोजी सोनकांबळे  या चार लोकाचे  

पुनवसन कर यात यावे.  
उपआयु  बएसयुपी   या चार लोकांनी २००१ पुव च महानगरपािलके या जागेवर अितबमण केलेले  अस यामूळे यांना बएसयुपी 

योजेने अतगत घरकुल दे याचा वचार करता येईल.  
सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते आयु ांनी  िनयमानुसार  

पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.६५      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या अ नीशमन वभागाकडे स ःथतीत कायालयीन इमारत व अ नीशमन वाहने ठेव याक रता पुरेशी 
यवःथा नस यामुळे ौी. गु गो वदंिसंघजी ःटे डयम येथे ता पुर या ःव पात कायालय ःथापन कर यात आले आहे. 

      महानगरपािलका ेऽातील लेबर कॉलनी येथे अ नीशमन वभागाचे शेड व कायालय तसेच कमचार  िनवासःथान असुन सदर जागा ह  शहरा या 
म यभागी असुन या ःथळापासुन शहरातील सव भागापयत अ नशमन सेवा यो य रतीने पूर वणे श य होणार आहे.सदर या जागेचे एकूण ेऽफळ 

2081.11 चौ. मी. आहे. सदर जागेत अ नीशमन वभागाचे  कायालय, वाहनतळ, समोर ल बाजनेु दकानु  कि, परेड  
 



 

(१०) 
 

माऊंउ, ूिश ण हॉल इ याद  सोईसु वधायु  बांधकाम क न वापर के यास दकानु  किापासुन मनपास आिथक उ प न िमळेल, तसेच अ नीशमन 

वभागस  कायालयीन इमारत  वाहनतळ,कमचार  िनवासःथान तसेच कवायतीसाठ  जागा उपल ध होईल. 
  कर ता वाःतुशा  ौी.कुढहे यानी  तयार केले या  इमारत  आराखडा ूःतावातील १ ते ७ बाबीकर ता  किन   अिभयंता  व उप 

अिभयंता यांनी सालसन 2014-15 या ज हा दर सुची नुसार  तयार केलेले अदंाजपऽक  पये 5,30,97,000/- ( पये  पाच कोट  तीस ल  स या नव 

हजार फ ) यास  ूशासक य व अिथक मा यता ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते.  
तसेच SRT मधील गाळा ब. 1 व 24 समोर ल मोकळया जागेम ये. 
१. 1-8-131 मनपाज/ूयागबाई सोनकांबळे 

२. 1-8-132 मनपाज/तुकाराम उमाजी 
३. 1-8-133 मनपाज/रामचंि उमाजी सोनकाबंळे  

४. 1-8-134मनपाज/उमाजी राकोजी िसताराम सोनकांबळे. याचे नावे मालम ा  अस या बाबत कळ वले आहे. 
       यांनुसार उपरो   चार  नागर कांना बएसयुपी योजने अतंगत घरे देवून यांचे पुनवसन कर यात यावे.    तसेच मनपाकेचे गाळे व 

मोकळ  जागा यात सलगता ये यासाठ  SRT गाळा ब. 2  महमंद शा कल अहेमद यांचे नावे असुन याचा मालम ा ब.1-8-136 आहे.या घरांचे अदला 
बदल करणे आवँयक अस यामूळे  या जागेचे मालक ौी  शा कल अहेमद यांना धराचे अदलाबदल कर यासाठ   वाटाघाट स बोलावून वाटाघाट  
अतंी यो य तो िनणय घे याचे अिधकार आयु  ,नांवामनपा नांदेड यांना ह  ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते.  

तसेच महारा  अ नसुर ा अिभयांना अतंगत लेबर कॉलनी येथे अ नशमन कि उभार यासाठ   35 % शासनाचा हःसा व 65 % मनपा 
िनधी या त वावर बांधकाम कर यांत येणार असुन या साठ  शासनाकडे स वःतर ूक प अहवाल (DPR) मा यतेसाठ  पाठ व यात आला आहे. पण 

जागे या P.R. काड अभावी ूलंबीत असून  हाडा यानंी मोकळया जागेचे मु य  आता या दराने मागणी केले आहे.1986 म ये जागा हःतांतरण झालेली 
अस यामुळे यावेळेचा दर आकारने क रता वनुती केली आहे. परंतु यास मा यता नाह  जागा मनपाके या ता यात आहे. यामुळे उव रत जागेची 
अ खव पऽीकासह ूःताव  शासनास सादर कर यास ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते . िनयमानसुार आयु ांनी या 
ूःतावावर पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

वषय ब.१३ 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त भारतर  परमपु य डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या जयंती िनिम  े ऽय कायालय ब. 5 मधील 

बौ द वहार पर सरातील मैदानातील द ःतीु  तसेच िभमजयंती िनिम  िनघणारे िमरवणुक मागावर ल रःते द ःतु  करणे गरजेचे अस यामुळे आवँयक 

बाबीचा समावेश क न  ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार . 1,30,800/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. कामार कर कं ःश शन नांदेड  

यांचे कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले. 
        कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे. कामार कर कं ःश शन नांदेड या  
कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 2,99,550/- यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव मुंबई 

ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   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. 
ठराव ब. ६६     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त भारतर  परमपु य डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या जयंती िनिम  े ऽय कायालय ब. 5 मधील 

बौ द वहार पर सरातील मैदानातील द ःतीु  तसेच िभमजयंती िनिम  िनघणारे िमरवणुक मागावर ल रःते द ःतु  करणे गरजेचे अस यामुळे आवँयक 

बाबीचा समावेश क न  ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार . 1,30,800/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. कामार कर कं ःश शन नांदेड  

यांचे कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले. 
        कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे. कामार कर कं ःश शन नांदेड या  
कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . 2,99,550/- यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 

कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यती ह  नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 
वषय ब.१४ 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त भारतर  परमपु य डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या जयंती िनिम  या वभागाचे किन   अिभयंता 
यांचे अहवालानूसार झोन ब.१ अतंगत गणेशनगर  मु य रः यावर ल खडे बुज वणे आवँयक अस याने GSB Materoa;  दारे खडे 
बुज व यासाठ  कामाचे आवँयक बाबीचा समावेश क न  ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार . ४८,५६०/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे 

ौ दा इले. इ ज.नांदेड   यांचे कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले.कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने 

अदंाजपऽक दरावर मे ौ दा इले. इ ज.नांदेड   या  कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . ४८,५६०/- यास काय र 

ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   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. 



 
 

(११) 
ठराव ब.६७      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त भारतर  परमपु य डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या जयंती िनिम  या वभागाचे किन   
अिभयंता याचें अहवालानूसार झोन ब.१ अतंगत गणेशनगर  मु य रः यावर ल खडे बुज वणे आवँयक अस याने GSB Materoa;  दारे खडे 
बुज व यासाठ  कामाचे आवँयक बाबीचा समावेश क न  ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार . ४८,५६०/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे 

ौ दा इले. इ ज.नांदेड   यांचे कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले. 
        कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे ौ दा इले. इ ज.नांदेड   या  कंऽाटदाराकडून  

क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . ४८,५६०/- यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार 

काय र ूशासक य व आिथक मा यती ह  नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
वषय ब.१५ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त भारतर  परमपु य डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या जयंती िनिम  या वभागाचे किन   
अिभयंता यांचे अहवालानूसार झोन ब.१ अतंगत  बौ द वहाराची करकोळ  द ःती व रमामाता हौिसंग सोसायट  येथील समाज मं दु राची 
रंगरंगोट  व खड याची द ःती करणे आवँयक अस याने आवँयक ु बाबीचा समावेश क न  ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार . ३,५३,३००/- 

चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे पृ वी क ःश शनप कंपनी ,नांदेड   यांचे कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले. 
        कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे पृ वी क ःश शनप कंपनी ,नांदेड या  
कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . . ३,५३,३०० /- यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव मुंबई 

ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   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. 
ठराव ब.६८      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त भारतर  परमपु य डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या जयंती िनिम  या वभागाचे किन   
अिभयंता यांचे अहवालानूसार झोन ब.१ अतंगत  बौ द वहाराची करकोळ  द ःती व रमामाता हौिसंग सोसायट  येथील समाज मं दराची ु
रंगरंगोट  व खड याची द ःती करणे आवँयक अस याने आवँयक ु बाबीचा समावेश क न  ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार . ३,५३,३००/- 

चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे पृ वी क ःश शनप कंपनी ,नांदेड   यांचे कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले. 
        कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अंदाजपऽक दरावर मे पृ वी क ःश शनप कंपनी ,नांदेड या  
कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . . ३,५३,३०० /- यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे 

ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यती ह  नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय ब.१६ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त भारतर  परमपु य डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या जयंती िनिम  या वभागाचे किन   
अिभयंता याचें अहवालानूसार झोन ब.६ अतंगत तरोडा खु. व तरोड ॄू. या ठकाणी रःते द ःती ु , बौ द वहारासमोर बस यासाठ  यवःथा 
तसेच वहारासमोर ल जागेत ःवागत नगर,भगवाननगर,व अिनकेत नगर ई याद  ठकाणी रःते द ःती व प रसर  द ःतीची कामे ु ु करणे  
आवँयक अस याने आवँयक बाबीचा समावेश क न  ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार . ५३,३००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम 
मे.एन.एन.भालेराव कंऽाटदार ,नांदेड   यांचे कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले. 
                कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे.एन.एन.भालेराव कंऽाटदार ,नांदेड   या  
कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . . ५३,३०० /- यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव 

मु.ूा.मनपा अिधिनमय 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
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. 
ठराव ब.६९      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त भारतर  परमपु य डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या जयंती िनिम  या वभागाचे किन   
अिभयंता याचें अहवालानूसार झोन ब.६ अतंगत तरोडा खु. व तरोड ॄू. या ठकाणी रःते द ःती ु , बौ द वहारासमोर बस यासाठ  यवःथा 
तसेच वहारासमोर ल जागेत ःवागत नगर,भगवाननगर,व अिनकेत नगर ई याद  ठकाणी रःते द ःती व प रसर  द ःतीची कामे करणे  ु ु
आवँयक अस याने आवँयक बाबीचा समावेश क न  ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार . ५३,३००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम 
मे.एन.एन.भालेराव कंऽाटदार ,नांदेड   यांचे कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले. 
        कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे.एन.एन.भालेराव कंऽाटदार ,नांदेड   या  
कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . . ५३,३०० /- यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 

5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यती ह  नांवामनपा  ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 



 
 
 

(१२) 
वषय ब.१७ 
  नांवामनपा ह द त ौी गु गो वंदिसंघजी ःटे डयम मैदान  वकासाची कामे ूगतीपथावर असून ःटे डयम वकासासाठ  ःथाप य 
वषयक सा ह याची आवँयकता अस याने ज हा दर सुची २०१४-२०१५ नुसार कामाचे अदंाजपऽक .२८,५९,६००/- चे तयार कर यात 
आले यास ःथायी सिमती ठराव ब.९१ द.१.१२.२०१४ अ वये ूशासक य व आिथक तसेच सदरचे काम मे.हंबड ूताप कशनराव 
यां याकडून घे यास काय र मंजरु  ूा  आहे. 
 मंजरु  ूदान झा यानुसार कायालयीन आदेश ब. साबा व/१७२७२/२०१४ द.२०.१२.२०१४ अ वये ूशासक य व आिथक तसेच 
काय र मंजरु चे आदेश िनगिमत क न केले या कामाचे  कंऽाटदारास ूथम धावते देयक अदायी कर यात आले. सदरचे काम ूगतीपथावर 
असतांना  सा ह या या प रमाणात मैदाना या अित र  खोदकामामूळै .२९,८३,७६३/- ची वाढ झाली वाढ १० ट के पे ा जाःतीची 
अस यामूळे सुधार त अदंाजपऽक .५८,४३,३६३/- चे तयार कर यात आले सुधार त अदंाजपऽक .५८,४३,३६३/-यास व सदरचे काम 
पुव याच कंऽाटदाराकडून क न घे यासाठ  ूशासक य व आिथक मंजरु ःतव ूःताव मु.ूा.मनपा अिधिनमय  1949 चे ूकरण 5 कलम 2 

नुसार मा यतेःतव 
संजय मोरे  महानगरपािलका  अिधिनमय  1949 चे ूकरण 5 कलम 2 हे काय आहे ते नगरसिचवानी वाचुन दाखवावे. 
नगरसिचव महानगरपािलका  अिधिनमय  1949 चे ूकरण 5 कलम 2 वाचून दाख व यात येते.जी  कोणतीह  िन वदा दे यात  

येइल ती ःवकारणे आयु ांवर बंधनकारक असणार नाह  परंतु ७३ खंड (क) या तरतुद या अिधन राहन ू
अशा र तीने दे यात आले या िन वदापैक  जीकोणतीह िन वदा सव प र ःथती वचारात घेता सवात फायदेिशर 
आहे असे यास वाटेल ती िन वदा यास ःवकारता येईल.परंतु ःथायी सिमतीला ित या कायवृ ांत कारणे 
नमूद क न आयु ास यात तरतूद के याूमाणे िन वदा न माग वता कंवा मागव यानतर या याकडे या 
कोण याह  िन वदा येतील या न ःवकारता सं वदा कर यास ूािधकृत करता येइल.अशी तरतूद आहे. 

संजय मोरे  कती लाखापयत वना िन वदा कामे करता येतात यासाठ  काह  िलिमट आहे कंवा नाह . ५, १०,२५ लाख 
अशी काह  िलिमट आहे कंवा नाह . वना िन वदा काम कर यासाठ  सभापती,ःथायी सिमती,ःथायी सिमती, 
महापौर यांची मा यता घेणे आवँय आहे कंवा नाह . वना िन वदा कतीह  पयाची कामे करता येतात काय   

अतंगत लेखा प र क कलम ७३ नुसार आयु ांना .२५ ल ा पयत या कामाना ूशासक य व आिथक मा यता दे याचे व .२५ ल ाचे 
आतील कामासाठ  िन वदा मागवून िन वदा दरानुसार कामे कर याचे अिधकार आहेत कामाची तातड   व िनकड  ल ात घेवनू  वना 
िन वदा काम क न घे यात आ यानंतर यास काय र मा यता दे यासाठ चे ूःताव ःथायी सिमतीसमोर ठेव यात येतात.  
का.अिभयंता सा.बा. व. कामाची तातड  व िनकड ल ात घेवून अशी तातड ची कामे वना िन वदा कर यात येतात व यास 

   काय र मा यता दे यासाठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर ठेव यात येतो.  
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. 
ठराव ब. ७०     ठराव  

नांवामनपा ह द त ौी गु गो वंदिसंघजी ःटे डयम मैदान  वकासाची कामे ूगतीपथावर असून ःटे डयम वकासासाठ  ःथाप य 
वषयक सा ह याची आवँयकता अस याने ज हा दर सुची २०१४-२०१५ नुसार कामाचे अदंाजपऽक .२८,५९,६००/- चे तयार कर यात 
आले यास ःथायी सिमती ठराव ब.९१ द.१.१२.२०१४ अ वये ूशासक य व आिथक तसेच सदरचे काम मे.हंबड ूताप कशनराव 
यां याकडून घे यास काय र मंजरु  ूा  आहे. 
 मंजरु  ूदान झा यानुसार कायालयीन आदेश ब. साबा व/१७२७२/२०१४ द.२०.१२.२०१४ अ वये ूशासक य व आिथक तसेच 
काय र मंजरु चे आदेश िनगिमत क न केले या कामाचे  कंऽाटदारास ूथम धावते देयक अदायी कर यात आले. सदरचे काम ूगतीपथावर 
असतांना  सा ह या या प रमाणात मैदाना या अित र  खोदकामामूळे .२९,८३,७६३/- ची वाढ झाली वाढ १० ट के पे ा जाःतीची 
अस यामूळे सुधार त अदंाजपऽक .५८,४३,३६३/- चे तयार कर यात आले सुधार त अदंाजपऽक .५८,४३,३६३/-यास व सदरचे काम 
पुव याच कंऽाटदाराकडून क न घे यास 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 याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.१८ 
  नांवामनपा आदेश ब.३१०१/नावाशमनपा/पापूवजिन/२०१५ द.४.६.२०१५ अ वये महानगरपािलका ह द म ये वाडा वाडातून 
ःपीक दारे जा हर आवाहन कर यात आले याचे देयक ूित दवस .१५००/- या ूमाणे १३ दवसात .१९,५००/- (अ र  . एकोणीस 
हजार पाचशे फ ) दे यासाठ  ूशासक य व आिथक मा यता देवून सदरचे काम तातड ने व आवँयक अस याने हषल फोटो ःट डओ ऍ ड ू
ह डओ  शटु ंग नांदेड यांचकडून राःत दराने क न घे यात आले यास काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत 

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. 
 
 



(१३) 
ठराव ब. ७१     ठराव  

नांवामनपा आदेश ब.३१०१/नावाशमनपा/पापूवजिन/२०१५ द.४.६.२०१५ अ वये महानगरपािलका ह द म ये वाडा वाडातून 
ःपीक दारे जा हर आवाहन कर यात आले याचे देयक ूित दवस .१५००/- या ूमाणे १३ दवसात .१९,५००/- (अ र  . एकोणीस 
हजार पाचशे फ ) दे यासाठ  ूशासक य व आिथक मा यता देवून सदरचे काम तातड ने व आवँयक अस याने हषल फोटो ःट डओ ऍ ड ू
ह डओ  शटु ंग नांदेड यांचकडून राःत दराने क न घे यात आले 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.१९ 
  नांवामनपा आदेश ब.३०९३/नावाशमनपा/पापूवजिन/२०१५ द.४.६.२०१५ अ वये महानगरपािलका ह द म ये वाडा वाडातून 
ःपीक दारे जा हर आवाहन कर यात आले याचे देयक ूित दवस .१५००/- या ूमाणे १३ दवसात .१९,५००/- (अ र  . एकोणीस 
हजार पाचशे फ ) दे यासाठ  ूशासक य व आिथक मा यता देवून सदरचे काम तातड ने व आवँयक अस याने हषल फोटो ःट डओ ऍ ड ू
ह डओ  शटु ंग नांदेड यांचकडून राःत दराने क न घे यात आले यास काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 

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. 
ठराव ब.७२      ठराव  
  नांवामनपा आदेश ब.३०९३/नावाशमनपा/पापूवजिन/२०१५ द.४.६.२०१५ अ वये महानगरपािलका ह द म ये वाडा वाडातून 
ःपीक दारे जा हर आवाहन कर यात आले याचे देयक ूित दवस .१५००/- या ूमाणे १३ दवसात .१९,५००/- (अ र  . एकोणीस 
हजार पाचशे फ ) दे यासाठ  ूशासक य व आिथक मा यता देवून सदरचे काम तातड ने व आवँयक अस याने हषल फोटो ःट डओ ऍ ड ू
ह डओ  शटु ंग नांदेड यांचकडून राःत दराने क न घे यात आले 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.२० 
  नांवामनपा आदेश ब.३१००/नावाशमनपा/पापूवजिन/२०१५ द.४.६.२०१५ अ वये महानगरपािलका ह द म ये वाडा वाडातून 
ःपीक दारे जा हर आवाहन कर यात आले याचे देयक ूित दवस .१५००/- या ूमाणे १३ दवसात .१९,५००/- (अ र  . एकोणीस 
हजार पाचशे फ ) दे यासाठ  ूशासक य व आिथक मा यता देवून सदरचे काम तातड ने व आवँयक अस याने हषल फोटो ःट डओ ऍ ड ू
ह डओ  शटु ंग नांदेड यांचकडून राःत दराने क न घे यात आले यास काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 

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. 
ठराव ब.७३      ठराव  
  नांवामनपा आदेश ब.३१००/नावाशमनपा/पापूवजिन/२०१५ द.४.६.२०१५ अ वये महानगरपािलका ह द म ये वाडा वाडातून 
ःपीक दारे जा हर आवाहन कर यात आले याचे देयक ूित दवस .१५००/- या ूमाणे १३ दवसात .१९,५००/- (अ र  . एकोणीस 
हजार पाचशे फ ) दे यासाठ  ूशासक य व आिथक मा यता देवून सदरचे काम तातड ने व आवँयक अस याने हषल फोटो ःट डओ ऍ ड ू
ह डओ  शटु ंग नांदेड यांचकडून राःत दराने क न घे यात आले 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.२१ 
   वषय:- गु  ता ग द  सोहळा २००८ व वकास योजना नांदेड (सुधार त) गोवधनघाट ॄज  

                  पासून लातूर रोड ( रोड ब.१०) पयत कौठा रोड ते लातूर रोड २४ मी. ं द रःता भाग  

                                      ब.५ ौयेस इ ृाःश चर चे भागीदार ते अर वंद बालाजी जाधव यांचे जमीनी पयत  

                                      मौ.असरज ता. ज.नांदेड गट ब.१२०,१२१,१२२, व १२३ या भुसंपादनाबाबत. 
   संदभ:-उप  ज हािधकार   भुसंपादन लसीका ब.२ नांदेड यांचे पऽ  

                      ब.२०१३/उप जभू/पात/लिसकार- ७५ द.२४.४.२०१५ व द.१९.५.२०१५  

        गु  ता ग द  सोहळा २००८ व वकास योजना नांदेड (सुधार त) गोवधनघाट ॄज पासून लातूर रोड ( रोड ब.१०) पयत कौठा 
रोड ते लातूर रोड २४ मी. ं द रःता भाग ब.५ ौयेस इ ृाःश चर चे भागीदार ते अर वंद बालाजी जाधव यांचे जमीनी पयत मौ.असरजन 
ता. ज.नांदेड गट ब.१२०,१२१,१२२, व १२३ मधील जागा संपा दत करणे कर ता मा. ज हािधकार  नादेड यांचेकडे द.१३.११.२००७ रोजी 
ूःताव सादर कर यात आला आहे.  

मा. ज हािधकार  नांदेड यां याकडून सदर ूःताव द.४.१२.२००७ रोजी वशेष  भुसंपादन अिधकार  यु.पी.पी.ब.१ यां याकडे वग 
कर यात आले परंतु यांचेकडून कलम ४ ची अिधसुचना ूिस द झाले नतंर हे ूकरण द.१८.६.२००९ रोजी वशेष भूसंपादन अिधकार  
इवद नादेड यां याकडे वग कर यात आले परंतू यांचेकडे कायवाह  झाली नाह  हणून द.५.८.२००९ रोजी वशेष भुसंपादन अिधकार  
कृंणा खोरे यां याकडे वग कर यात आले असून गोवधनघाट ॄज ते लातूर रोड २४ मी. ं द रः याचे १ ते ५ भाग व प म वळणरःता 
६० मी. ं दचे १ ते ६ भाग या ूमाणे दोन रः याचे  ११ ूकरणाम ये कृंणा खोरे यांचे वभागाकडून  भुसंपादनाची ू बया पूण होवून या 
ूकरणात द.१९.५.२०१० रोजी अंितम िनवाडा घो षत कर यात आला असून िनधी वाटप कर यात आला आहे.  



 
(१४) 

परंतु ौयेस इनृाःश चर चे भागीदार यांनी भुसंपादन ू बयासाठ  आ ेप घेवून द.१९.५.२०१० रोजी घो षत झालेला िनवाडा  र द 
करणेसाठ  मा.उ च यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे यािचका दाखल केली आहे. याचा बमांक १२१५/२०१० असनू सदर यािचका मा.उ च 
यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी द.३.३.२०१२रोजी अमा य केली आहे यां या नाराजीने  ौयेस इ ृाःश चर चे ॅागीदारानी मा. 
सव य यायालयात यािचका दाखल केली याचा बमांक १५१७५/२०१२ असून याम ये द.१९.५.२०१० रोजी घो षत केलेला िनवाडा र द 
कर यात आला असून ६ म हणेचे कालावधीत रा य शासनाने िनवाडयाची कायवाह  कर यासाठ  िनदष देवून द.१२.११.२०१३ रोजी िनणय 
दला आहे. याच कालावधीत भसूंपादन अिधिनयम १८९४ हा कि शासनाने र द क न द.१.१.२०१४ पासून भूमी संपादन पनुवसन व 
पुनःथापना करतांना वाजवी भरपाई िमळ या या व पारदशकतेचा ह क अिधिनयम २०१३ हा न वन कायदा लागू केला आहे. या अनुषंगाने 
या यािचका धारकानी न वन काय ानुसार मावेजा आकारणीसाठ  मा.उ च यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे यािचका केली याचा यािचका 
ब.३१७२/२०१४ आहे . याम ये न वन काय ानुसार मावेजा आकारणेचे िनदष देवून द.६.८.२०१४ रोजी मा.उ च यायालय खंडपीठ 
औरंगाबाद यांनी िनणय दला आहे. द.१४.८.२०१३ रोजी चे शासन िनणया ूमाणे उप ज हािधकार  भूसंपादन कृंणा खोरे हे कायालय 
िनरःत झा यामळेू सदर ूकरण द.१४.११.२०१३ रोजी उप ज हािधकार  भूसंपादन पातलसीका ब.२ नांदेड यांचेकडे वग होवून सदर 
िनवाडयाची ू बया न वन काय ाूमाणे झाली असून िनवाडयाची र कम .३,५५,७५,०००/- झाली आहे. यापैक  अमीम र कम .३९.२१ 
ल  आहे. यापैक  पुव या िनवाडयाूमाणे र कम वतरण होवून र कम .५,७६,८२८/- उप ज हािधकार  भुसंपादन यां याकडे जमा आहे. 
ती वगळन र कम ू .३,४९,९८,१७२/-जमा करणे आहे. गु  ता ग द  सोहळा २००८ अतंगत ूा  िनधी पैक  या रः यासाठ  र कम 
.५८.६२ ल  ूशासक य मा यताूमाणे ूा  असून यापुव  २/३ पोट  र कम .३९.२१ ल  दलेली असनू र कम .१९.४१ ल  मनपा 
फंडात जमा आहे. या यित र  अिधकचा िनधी र कम  .३,३०,५७,१७२/- मनपा फंडातून देणे आहे. 
सदर ूकरण यायालयीन असून यायालयाचे अनुपालनाथ मागणी ूमाणे िश लक र कम .१९.४१ ल  व मनपा फंडातून  
.३,३०,५७,१७२/- या ूमाणे एकूण र कम .३,४९,९८,१७२/- जमा कर यासाठ  मा यता देणे बाबत.  

 
सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावावर स वःतर वचार कर यात आला. यायालयाने महानगरपािलकेस 

.३,४९,९८,१७२/- जमा कर याचे आदेिशत केलेले आहे.परंतु महारा  शासनाने  द.१ ऑगःट २०१५ पासून 
एलबीट  र द कर याचा िनणय घेतला अस यामळेू महानगरपािलकेचे उ प नात फार मोठया ूमाणात घट 
होणार आहे. महानगरपािलकेस एकदम एकाच वेळ   .३,४९,९८,१७२/- भरणे शकय होणार नाह  हणून  
आयु ांनी यायालयाचे अवमान होणार याची द ता घेवून ूितमहा .२५.०० याूमाणे ह े क न दरमहा 
.२५.०० ल ाचा भरणा कर यास    ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 

ठराव ब. ७४     ठराव  
वषय:- गु  ता ग द  सोहळा २००८ व वकास योजना नांदेड (सुधार त) गोवधनघाट ॄज  

                   पासून लातूर रोड ( रोड ब.१०) पयत कौठा रोड ते लातूर रोड २४ मी. ं द रःता भाग  

                                      ब.५ ौयेसइ ृाःश चर चे भागीदार ते अर वंद बालाजी जाधव यांचे जमीनी पयत 

                                     मौ.असरजनता. ज.नांदेड गट ब.१२०,१२१,१२२, व १२३ या भुसंपादनाबाबत. 
   संदभ:-उप  ज हािधकार   भुसंपादन लसीका ब.२ नांदेड यांचे पऽ  

                      ब.२०१३/उप जभू/पात/लिसकार-७५ द.२४.४.२०१५ व द.१९.५.२०१५  
        गु  ता ग द  सोहळा २००८ व वकास योजना नांदेड (सुधार त) गोवधनघाट ॄज पासनू लातूर रोड  

( रोड ब.१०) पयत कौठा रोड ते लातूर रोड २४ मी. ं द रःता भाग ब.५ ौयेस इ ृाःश चर चे भागीदार ते अर वंद बालाजी जाधव याचें 
जमीनी पयत मौ.असरजन ता. ज.नांदेड गट ब.१२०,१२१,१२२, व १२३ मधील जागा संपा दत करणे कर ता मा. ज हािधकार  नादेड यांचेकडे 
द.१३.११.२००७ रोजी ूःताव सादर कर यात आला आहे. मा. ज हािधकार  नांदेड यां याकडून सदर ूःताव द.४.१२.२००७ रोजी वशेष  
भुसंपादन अिधकार  यु.पी.पी.ब.१ यां याकडे वग कर यात आले परंतु यांचेकडून कलम ४ ची अिधसुचना ूिस द झाले नंतर हे ूकरण 
द.१८.६.२००९ रोजी वशेष भूसंपादन अिधकार  इवद नादेड यां याकडे वग कर यात आले परंतू यांचेकडे कायवाह  झाली नाह  हणून 
द.५.८.२००९ रोजी वशेष भुसंपादन अिधकार  कृंणा खोरे यां याकडे वग कर यात आले असून गोवधनघाट ॄज ते लातूर रोड २४ मी. ं द 
रः याचे १ ते ५ भाग व प म वळणरःता ६० मी. ं दचे १ ते ६ भाग या ूमाणे दोन रः याचे  ११ ूकरणाम ये कृंणा खोरे यांचे 
वभागाकडून  भसुंपादनाची ू बया पूण होवून या ूकरणात द.१९.५.२०१० रोजी अिंतम िनवाडा घो षत कर यात आला असून िनधी वाटप 
कर यात आला आहे. परंतु ौयेस इनृाःश चर चे भागीदार यानंी भुसंपादन ू बयासाठ  आ ेप घेवून द.१९.५.२०१० रोजी घो षत झालेला 
िनवाडा  र द करणेसाठ  मा.उ च यायालय खडंपीठ औरंगाबाद येथे यािचका दाखल केली आहे. याचा बमांक १२१५/२०१० असून सदर 
यािचका मा.उ च यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी द.३.३.२०१२रोजी अमा य केली आहे यां या नाराजीने  ौयेस इ ृाःश चर चे 
ॅागीदारानी मा.सव य  यायालयात यािचका दाखल केली याचा बमांक १५१७५/२०१२ असून याम ये द.१९.५.२०१० रोजी घो षत 
केलेला िनवाडा र द कर यात आला असून ६ म हणेचे कालावधीत रा य शासनाने िनवाडयाची कायवाह  कर यासाठ  िनदष देवून 
द.१२.११.२०१३ रोजी िनणय दला आहे. याच कालावधीत भसूंपादन अिधिनयम १८९४ हा कि शासनाने र द क न द.१.१.२०१४ पासून भूमी 
संपादन पुनवसन व पुनःथापना करतांना वाजवी भरपाई  



(१५) 
िमळ या या व पारदशकतेचा ह क अिधिनयम २०१३ हा न वन कायदा लाग ूकेला आहे. या अनुषंगाने या यािचका धारकानी न वन काय ानुसार 
मावेजा आकारणीसाठ  मा.उ च यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे यािचका केली याचा यािचका ब.३१७२/२०१४ आहे . याम ये न वन 
काय ानुसार मावेजा आकारणेचे िनदष देवून द.६.८.२०१४ रोजी मा.उ च यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी िनणय दला आहे. द.१४.८.२०१३ रोजी 
चे शासन िनणया ूमाणे उप ज हािधकार  भूसंपादन कृंणा खोरे हे कायालय िनरःत झा यामूळे सदर ूकरण द.१४.११.२०१३ रोजी उप ज हािधकार  
भूसंपादन पातलसीका ब.२ नांदेड यांचेकडे वग होवून सदर िनवाडयाची ू बया न वन काय ाूमाणे झाली असून िनवाडयाची र कम 
.३,५५,७५,०००/- झाली आहे. यापैक  अमीम र कम .३९.२१ ल  आहे. यापकै  पुव या िनवाडयाूमाणे र कम वतरण होवून र कम 
.५,७६,८२८/- उप ज हािधकार  भुसंपादन यां याकडे जमा आहे. ती वगळन र कम ू .३,४९,९८,१७२/-जमा करणे आहे. गु  ता ग द  सोहळा 
२००८ अंतगत ूा  िनधी पैक  या रः यासाठ  र कम .५८.६२ ल  ूशासक य मा यताूमाणे ूा  असून यापुव  २/३ पोट  र कम .३९.२१ ल  
दलेली असून र कम .१९.४१ ल  मनपा फंडात जमा आहे. या यित र  अिधकचा िनधी र कम  .३,३०,५७,१७२/- मनपा फंडातून देणे 
आहे.कर ता आयु ांनी सादर केले या स वःतर ूःतावानुसार यायालयाचे अनुपालनाथ मागणी ूमाणे िश लक र कम .१९.४१ ल  व मनपा 
फंडातून . .३,३०,५७,१७२/- या ूमाणे एकूण र कम .३,४९,९८,१७२/- जमा कर यासाठ  ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते.परंतु ूमुख महानगरपािलकेचे उ प नाचे ूमुख ोत ःथािनक संःथा कर ( एलबीट  )असून नुकताच महारा  
शासनाने  द.१ ऑगःट २०१५ पासून ःथािनक संःथा कर (एलबीट  ) र द कर याचा िनणय घेतला अस यामूळे महानगरपािलकेचे उ प नात फार 
मोठया ूमाणात घट होणार असून प रणामी नांदेड वाघाळा शहर  महानगरपािलकेस एकदम एकाच वेळ  एकमुःत र कम  .३,४९,९८,१७२/- जमा 
करणे श य  होणार नाह  हणून  आयु ांनी यायालयाचे अवमान होणार नाह  याची द ता घेवून ूितमहा ठरावीक र कमेचे  ह े िन त क न 
याूमाणे  दरमहा र कम जमा करावी असेह  ह  नांवाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते संमत करते व  हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  
वषय ब.२२ 

  नांवामनपा नांदेड या उपमहापौर क ासाठ  लागणारे र हॉलवींग चेअस वथ हाय बॅक एक नग ःथािनक यापार  झनत मेटल 
इडःश ज नांदेड यांचेकडून बाजार भावाने खरेद  कर यात आले आहे. सदर ल चेअस खरेद साठ  पये १४,१७५/-( अ र  .चौदा हजार 
एकशे पं याहतर फ  ) एवढा खच झालेला आहे.कर ता उ  र कमेस मु.ंूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण (५) चे कलम (२) अ वये 
काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणेःतव. 
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. 
ठराव ब.७५      ठराव  

नांवामनपा नांदेड या उपमहापौर क ासाठ  लागणारे र हॉलवींग चेअस वथ हाय बॅक एक नग ःथािनक यापार  झनत मेटल 
इडःश ज नांदेड यांचेकडून बाजार भावाने खरेद  कर यात आले आहे. सदर ल चेअस खरेद साठ  पये १४,१७५/-(अ र  .चौदा हजार एकशे 
पं याहतर फ  ) एवढा खच झालेला आहे.कर ता उ  र कमेस मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण (५)चे कलम (२) अ वये 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.२३ 
  नांवामनपा नांदेड या महापौर क ासाठ  लागणारे सोफा सेट दोन नग व हजीटर चेअस १५ नग  ःथािनक यापार  झनत 
मेटल इंडःश ज नांदेड यांचेकडून बाजार भावाने खरेद  कर यात आले आहे. सदर ल फिनचर सा ह य खरेद साठ  पये १,२९,०७५/-(अ र  
.एक ल  एकोणतीस हजार  पं याहतर  फ  ) एवढा खच झालेला आहे.कर ता उ  र कमेस मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण 

(५)चे कलम (२) अ वये काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणेःतव. 
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. 
ठराव ब.७६      ठराव  

नांवामनपा नांदेड या महापौर क ासाठ  लागणारे सोफा सेट दोन नग व हजीटर चेअस १५ नग  ःथािनक यापार  झनत 
मेटल इंडःश ज नांदेड यांचेकडून बाजार भावाने खरेद  कर यात आले आहे. सदर ल फिनचर सा ह य खरेद साठ  पये १,२९,०७५/-(अ र  
.एक ल  एकोणतीस हजार  पं याहतर  फ  ) एवढा खच झालेला आहे.कर ता उ  र कमेस मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण 

(५)चे कलम (२) अ वये ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते काय र ूशासक य व आिथक मा यता देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.२४ 

  नांवामनपा नांदेड या नुतन उपमहापौर यां याकर ता  लागणारे Samsung S 5 Mobile Handset  एक नग ःथािनक यापार  
जी. ह.सी.इले. नांदेड यांचेकडून बाजार भावाने खरेद  कर यात आले आहे. सदर ल Mobile Handset  खरेद साठ  पये ३३,०००/-(अ र  
.तेहतीस  हजार फ  ) एवढा खच झालेला आहे. क रता उ  र कमेस मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण (५)चे कलम (२) अ वये 
काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणेःतव. 
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. 
 



(१६) 
ठराव ब. ७७     ठराव  

नांवामनपा नांदेड या नुतन उपमहापौर यां याकर ता  लागणारे Samsung S 5 Mobile Handset  एक नग ःथािनक यापार  
जी. ह.सी.इले. नांदेड यांचेकडून बाजार भावाने खरेद  कर यात आले आहे. सदर ल Mobile Handset  खरेद साठ  पये ३३,०००/-(अ र  
.तेहतीस  हजार फ  ) एवढा खच झालेला आहे. कर ता उ  र कमेस मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण (५)चे कलम (२) अ वये 
ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते काय र ूशासक य व आिथक मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.२५ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त जनूा म ढा भागात रण जतिसंघ माकट व बंद मगंल कायालय वकिसत कर यासाठ  या ू
ठकाणी टन शेड (दकानु ) म ये शेड कर यासाठ   या वभागाचे किन   अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी केली असता सदरचे काम 
तातड ने पुण करणे गरजेचे अस यामूळे   आवँयक बाबीचा समावेश क न  ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार . २३६२८१५/- चे अदंाजपऽक 

सादर केलेले आहे.  

        कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर  मे.जयकेदारनाथ ब डकॉन ूा.िल.या  
कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . २३६२८१५ /- यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव मुंबई 

ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   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. 
ठराव ब. ७८     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त जनूा म ढा भागात रण जतिसंघ माकट व बंद मगंल कायालय वकिसत कर यासाठ  या ू
ठकाणी टन शेड (दकानु ) म ये शेड कर यासाठ   या वभागाचे किन   अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी केली असता सदरचे काम 
तातड ने पुण करणे गरजेचे अस यामूळे   आवँयक बाबीचा समावेश क न  ज हा  दरसुिच  2014-2015  नुसार . २३६२८१५/- चे अदंाजपऽक 

सादर केलेले आहे.  

        कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर  मे.जयकेदारनाथ ब डकॉन ूा.िल.या  
कंऽाटदाराकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . २३६२८१५ /- यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 

कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यती ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 
वषय ब.२६ 

शहरा या साफसफाईचे काम स य ःथतीत M/S A2Z Infrastructure Ltd.Gurgaon यांचेकड आहे . ह कंपनी काम कर यास उदासीन  
अस याने व कचरा उल याचे काम यव ःथत करत नस याने न वन कंऽाटदार नेम या या उ देशाने िन वदा माग व यात आ या आहेत, 
माग व यात आले या िन वदाचा स वःतर तपिशल पुढ ल ूमाणे आहे .या िन वदा मागवतांना शहराला तीन भागाम ये वभाजीत क न 
जू या झोन ूमाणे या िन वदा माग व यात आ या हो या. 
१   भाग एक – १,२,व ६ िन वदा ब.२९८ 

२. भाग दोन – ३ व ४ िन वदा ब.१८६ 

३. भाग तीन – ५ िन वदा ब.२९९ 

         उपरो  तीन भागाम ये िन वदा माग व यात आले या आहेत या िन वदा दोन वेळा कॉल क न दोन ते तीन वेळा मुदतवाढ 
देवूनह  या िन वदाना यो य ूितसाद िमळालेला नाह . स य ःथतीत आले या िन वदा वषयकचा तपिशल पुढ ल ूमाणे आहे. 
 िन वदा ब.२९८ – याम ये तीन कंऽाटदारांनी िन वदा भरलेली आहे. यापैक   दोन कंऽाटदार हे तां ऽक व अट  पुण करतात 
यापैक  CDC यांना ३० पैक  १२ गुण तर मे.अशोक एंटरूायजेस मुंबई यांना ८ गणु िमळत आहेत. 

 िन वदा ब.१८६ – याम ये एकच  िन वदा ूा  झालेली आहे. ह िन वदा मे.अशोक एंटरूायजेस याची असून ते  तां ऽक व अट  
पुण करतात यांना एकूण ३० पैक   ८ गुण िमळत आहेत. 
  िन वदा ब.२९९ – याम ये एकच  िन वदा ूा  झालेली आहे. माऽ ह  तां ऽक िनयम व अट  पणु कर त नाह . 
     उपरो  ित ह   िन वदांम ये कंऽाटदार हे कोण या ूकारे काम करणार आहेत हे यांनी ःप  केलेले नाह , िन वदा या अट  व 
शत नुसार यांनी काम कर या या प दती वषयी स वःतर नमूद करणे आवँयक होते. ते केलेले नाह  यामूळे कोण याह  िन वदाधारकाचे 
दरपऽक उघड यात आलेले नाह .  

 तर  शहरातील नागर कां या ,स माननीय सदःयां या तबार  ःथायी सिमती व सवसाधारण सभे दारे पार त कर यात आलेले 
ठराव व चचा याअनुषंगाने सदर िन वदाचे दरपऽक उघड यात यावेत कंवा नवी यवःथा क न न याने िन वदा मागव यात कंवा M/S 

A2Z Infrastructure Ltd.Gurgaon कामात सुधारणा कर यास तयार अस यास यां याकडूनच काम क न यावे कंवा इतर यवःथा आपले 
सुचनेने करावी यासाठ  पूढ ल िनणयाकर ता सादर.  

उमेश पवळे   या ूःतावाचे अनुषंगाने ूशासनाने स वसतर म हती देवून ूशासनाचे  काय मत आहे ते सांगावे. 
सभापती  साफसफाईचे कामासाठ  ूा  झालेले िन वदा उघडावयाचे कंवा नाह  यावर  िनणय  घे  यासाठ  ूःताव   

ःथायी सिमती समोर आलेला आहे.  



 
(१७) 

ू.उपआयु  ःव छता  शहरातील साफसफाईचे कामासाठ  ए ट झेड यांना काम दे यात आले होतेु  परंतु ए ट झेड  कपनीकडन शहरातील ु ू
साफसफाईचे काम यो य प दतीने होत नस यामूळे यांचा िन वदा र द कर यात यावा यांना लॅकिलःट म ये टाक यात 
यावे अशा ूकारची मागणी  ःथायी सिमती या सभेत  व महासभेत वारंवार होत होती. यानुसार साफसफाई या कामासाठ  
दोन वेळेस माग व यात आ या यास कऽाटदाराचा  ूितसाद न िमळा यामूळे ितस-यांदा िन वदा माग व यात आली .या 
कामासाठ  रे वे लाईन या उ रेकड ल एक भाग २) रे वे लाईन द णेकड ल  एक भाग ३) गोदावर  नद या पिलकड ल 
न वन नांदेड िसडको हडको असे शहराचे ितन भाग क न िन वदा माग व यात आ या असता, रे वे लाईन या उ रेकड ल 
एक भागाकर ता तीन कंऽाटदारांनी िन वदा भरलेली आहे. यापैक   दोन कंऽाटदार हे तां ऽक व अट  पणु करतात यापैक  
CDC यांना ३० पैक  १२ गुण तर मे.अशोक एंटरूायजेस मंुबई यांना ८ गुण िमळत आहेत रे वे लाईन द णेकड ल  एक 
भागाकर ता तीन कंऽाटदारांनी िन वदा भरलेली आहे. यापैक   दोन कंऽाटदार हे तां ऽक व अट  पुण करतात यापैक  
CDC यांना ३० पैक  १२ गुण तर मे.अशोक एंटरूायजेस मंुबई यांना ८ गुण िमळत आहेत.व गोदावर  नद या पिलकड ल 
न वन नांदेड िसडको हडको या भागाकर ता एकच  िन वदा ूा  झालेली आहे. माऽ ह  तां ऽक िनयम व अट  पुण कर त 
नाह .महानगरपािलकेने साफसफाई या कामासाठ  िन वदा या या काह  अट  व शत  केले या आहेत या अट  व 
शत नुसार या  ित ह   िन वदांम ये कंऽाटदार हे कोण या ूकारे काम करणार आहेत साफसफाई या कामाचे िनयोजन कसे 
राह ल   हे यांनी ःप  केलेले नाह , िन वदा या अट  व शत नुसार यांनी काम कर या या प दती वषयी स वःतर नमूद 
करणे आवँयक होते. ते केलेले नाह  यामूळे कोण याह  िन वदाधारकाचे दरपऽक उघड यात आलेले नाह .ते उधड यात 
यावे कंवा कसे  क , नवी यवःथा क न न याने िन वदा मागव यात कंवा M/S A2Z Infrastructure Ltd.Gurgaon कामात 
सुधारणा कर यास तयार अस यास यां याकडनच काम क न यावे कंवा इतर पयायी यवःथा सुच वने  याबाबत यो य ू
तो िनणय घे यासाठ  ूःताव ःथायी सिमतीसमोर ठेव यात आलेला आहे.    

उमेश पवळे  एटझेड कंपनी चांग या ूकारचे काम कर यास तयार आहे काय याबाबत यांना वचारणा ु  कर यात आली 
आहे काय, साफसफाई या कामासाठ  कंऽाटदार का ूितसाद देत नाह त याची कारणे शोधली का, 
महानगरपािलकेने िन वदातील अट  व शत  फार जाचक ःव पा या टाकले या अस यामूळे कंऽाटदार िन वदा 
भर त नाह . तां ऽक बाब काय आहे.  

उपआयु  बएसयुपी कंऽाटदरराने साफसफाई या कामासाठ  जेवढे मजरु,यंऽसामूमी लावली यासाठ  जेवढा खच  होतो  याूमाणे 
यांनी देयक सादर केले पा हजे असे ूशासनाचे हणणे आहे.   

सभापती   शहरातील साफ सफाई या कामासाठ  ित ह   िन वदांम ये कंऽाटदार हे कोण या ूकारे काम करणार आहेत हे 
यांनी ःप  केलेले नाह , िन वदा या अट  व शत नुसार यांनी काम कर या या प दती वषयी स वःतर नमूद 
करणे आवँयक होते. ते केलेले नाह  यामूळे या कामासाठ  पनु   न याने िन वदा माग व यास मा यता 
दे यात येते.तसेच सबंिधतास कामाचे आदेश दे यात येई पयत M/S A2Z Infrastructure Ltd.Gurgaon या 
एज सीकडूनच कामे क न घे यात यावे व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

ठराव ब.७९      ठराव  
नांदेड शहरा या साफसफाईचे काम स य ःथतीत M/S A2Z Infrastructure Ltd.Gurgaon यांचेकड आहे . ह कंपनी काम कर यास 

उदासीन  अस याने व कचरा उल याचे काम यव ःथत करत नस याने साफसफाई या कामासाठ  शहराचे ितन भाग क न साफसफाई या 
कामासाठ  िन वदा माग व यात आ या असता  याित ह  भागाची साफसफाई कर यासाठ   ित ह   िन वदांम ये कंऽाटदार हे कोण या 
ूकारे काम करणार आहेत हे यांनी ःप  केलेले नाह , तसेच िन वदा या अट  व शत नुसार यांनी काम कर या या प दती वषयी 
स वःतर नमूद करणे आवँयक होते. ते केलेले नस यामूळे या कामासाठ  पुन  न याने िन वदा माग व यात या यात असेह  नावंामनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते संमत करते.न याने माग व यात आले या  िन वदा अिंतम होवनू सबंिधतास कामाचे आदेश दे यात येई 
पयत M/S A2Z Infrastructure Ltd.Gurgaon या एज सीकडूनच कामे क न घे यात यावे असेह  ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते संमत करते .व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   
वषय ब.२७ 

  नांवामनपा पाणी पुरवठा योजने अतंगत पाणी शु द करणासाठ  लागणार   तरुट  मेड-१ पुरवठा कर यासाठ  िन वदा सचुना 
(ितसर वेळ) दै.उ ाचा मराठवाडा /दै.नांदेड टाई स या वतमानपऽात ूिस द क न ऑन लाईन प दतीने ई टे डर ंग दारे िन वदा ूिस द 
केली असता सदर कामासाठ  एकूण (३) िन वदा वब  झा या व  (२) िन वदा ःवकृत झा या. 
 या ःवकृत िन वदा या तांऽीक िलफाफा ऽसदःयीय सिमतीसमोर उघड यात आ या असता तां ऽक अहता तपासणी अतंी ूा  
(२) िन वदा पाऽ ठर या असून पाऽ िन वदा पकै  सवात कमी दराची िन वदा पा ा असो.नागपुर यांची असनू ती ८४९०/-ूित मॅ.टना 
ूमाणे आहे. ूा  झालेले दर मागील वषा या  दरापे ा २९०/- पये ूित मॅ.टनाने जाःत आहेत.मागील वषाचे दरापे ा या वष  तुरट  मेड-
१ साठ  ूा  झालेले दराबाबत म.जी.ूा.चे चाल ू दर सुची नुसार तुलना केली असता म.जी.ूा.चे यावषाचे दर .९३००/- ूित मॅ.टन 
आहेत. यानुसार सदर ल ूा  दर हे .८१०/-ने कमी आहेत. कर ता सदर ल दर मा य कर यासाठ  तसेच सदर कामासाठ  वाष क 
मागणीनूसार ७०० मॅ.टन तुरट  मेड-१ पुरवठयासाठ  लागणा-या खचास .५९,४३,०००/-(अ र  .एकोणसाठ ल  ऽेचाळ स हजार फ )  
पयास रसायन खरेद  या लेखािशषकातून ूशासक य व आिाक मा यता देणे बाबत. 

 
 



(१८) 
 तसेच मा य केलेले दर हे करारना या या दनांकापासून एक वषापयत अमलात रा हल व सदर रसायनांचा पुरवठा  वेळेवर 
आवँयक प रणामानुसार  हो याकर ता गरज वाट यास एकूण प रमाण दोन िन वदा धारकामाफत घे याचा अिधकार स म अिधका-यांनी 
राखून ठेवलाअसून वेळोवेळ  आवँयकतेनूसार लागेल या नसुार घे यात येईल. या अट वर िन वदा मंजरु करणे बाबत. 
सभापती आयु ांनी सादर केले या ूःतावास मा यता देवून याकर ता लागणा-या  ूशासक य व आिथक मा यता  

दे यात येते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.८०      ठराव  

नांवामनपा पाणी पुरवठा योजने अतंगत पाणी शु द करणासाठ  िन वदा सचुना (ितसर वेळ) दै.उ ाचा मराठवाडा /दै.नांदेड टाई स 
या वतमानपऽा◌ात ूिस दक न ऑन लाईन प दतीने ई टे डर ंग दारे िन वदा ूिस द केली असता सदर कामासाठ  एकूण (३) िन वदा 
वब  झा या व  (२) िन वदा ःवकृत झा या. 
 या ःवकृत िन वदा या तांऽीक िलफाफा ऽसदःयीय सिमतीसमोर उघड यात आ या असता तां ऽक अहता तपासणी अतंी ूा  
(२) िन वदा पाऽ ठर या असून पाऽ िन वदा पकै  सवात कमी दराची िन वदा पा ा असो.नागपुर यांची असनू ती ८४९०/-ूित मॅ.टना 
ूमाणे आहे. ूा  झालेले दर मागील वषा या  दरापे ा २९०/- पये ूित मॅ.टनाने जाःत आहेत.मागील वषाचे दरापे ा या वष  तुरट  मेड-
१ साठ  ूा  झालेले दराबाबत म.जी.ूा.चे चाल ू दर सुची नुसार तुलना केली असता म.जी.ूा.चे यावषाचे दर .९३००/- ूित मॅ.टन 
आहेत. यानुसार सदर ल ूा  दर हे .८१०/-ने कमी आहेत. कर ता पा ा असो.नागपुर यांचे दर  . ८४९०/-ूित मॅ.टना ूमाणे खालील 
अट वर मंजरु कर यास ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते.   

अट  :- मा य केलेले दर हे करारना या या दनांकापासून एक वषापयत अमलात रा हल व सदर रसायनांचा पुरवठा  वेळेवर आवँयक 
प रणामानुसार  हो याकर ता गरज वाट यास एकूण प रमाण दोन िन वदा धारकामाफत घे याचा अिधकार स म अिधका-यांनी राखून 
ठेवला असून वेळोवेळ  आवँयकतेनूसार लागेल या नुसार घे यात येईल.  

तसेच सदर कामासाठ  वाष क मागणीनूसार ७०० मॅ.टन तुरट  मेड-१ पुरवठयासाठ  लागणा-या खचास .५९,४३,०००/-(अ र  .एकोणसाठ 
ल  ऽेचाळ स हजार फ )  पयास रसायन खरेद  या लेखािशषकातून ूशासक य व आिथक  मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

वषय ब. २८  
 वंणुपुर  जलाशयातील रॉ वॉटर हे काळे र पंपहाऊस या व हर त जमा होते. या व हर म ये 5 वषापासून गाळ काढ यात 
आला नाह . यामुळे पंप पाणी उपसा हो याचे काम यव ःथत र या करत न हते. 
 व हर म ये उत न गाळ काढणे अ यंत कठ ण ूकारचे काम होते. सदर ल कामाची तातड  व गरज पाहता िन वदा ू बया क न 
घेणे क रता जवळपास 2 म ह याचा कालावधी लागला होता. असदवन जलशु दकरण किास आठ दवसापंासून पाणी पुरवठा होत 
नस यामुळे व हतील गाळ काढणे अ यंत आवँयक होते. सदर ल काम वर त करणे क रता ौी बी.जी.भाःकरे, कंऽाटदार, नांदेड यांचेकडून 
MJP DSR  अदंापऽक य दराव क न घे यात आले. .1,99,500/- खच येणार आहे. या कामास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 या अनुसचुी (ड) ूकरण (5) कलम (2) अ वये काय र ूशासक य व आिथक मा यता ूदान कर याःतव  

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. 
ठराव ब.८१      ठराव  

वंणुपुर  जलाशयातील रॉ वॉटर हे काळे र पंपहाऊस या व हर त जमा होते. या व हर म ये 5 वषापासून गाळ काढ यात 
आला नाह . यामुळे पंप पाणी उपसा हो याचे काम यव ःथत र या करत न हते. 
 व हर म ये उत न गाळ काढणे अ यंत कठ ण ूकारचे काम होते. सदर ल कामाची तातड  व गरज पाहता िन वदा ू बया क न 
घेणे क रता जवळपास 2 म ह याचा कालावधी लागला होता. असदवन जलशु दकरण किास आठ दवसापंासून पाणी पुरवठा होत 
नस यामुळे व हतील गाळ काढणे अ यंत आवँयक होते. सदर ल काम वर त करणे क रता ौी बी.जी.भाःकरे, कंऽाटदार, नांदेड यांचेकडून 
MJP DSR  अदंापऽक य दराव क न घे यात आले. असून या कामास .1,99,500/- खच येणार आहे. कर ता या कामास मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 या अनुसुची (ड) ूकरण (5) कलम (2) अ वये 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. 2९ 
 शहरातील व वध वाड, क लखाना, अःव छ ठकाणी व ईदगाळ येथे वापर यासाठ  कहर डःट (जतंूनशक पावडर) व नु हाण 
िल वीड ःथािनक यापार  अिभलाषा एज सीज, नांदेड यांचेकडून बाजार दराने खरेद  कर यात आलेले आहे. सदर ल सा ह य खरेद साठ  
पये 47,600/- (अ र  पये स ेचाळ स हजार सहाशे फ /-) एवढा खच  

झालेला आहे. क रता उ  र कमेस मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण (5) (2) अ वये काय र ूशासक य व 
आिथक मा यता ूदान कर यासाठ  ूःताव सादर. 
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. 
 
 



(१९) 
ठराव ब.८२      ठराव  

शहरातील व वध वाड, क लखाना, अःव छ ठकाणी व ईदगाळ येथे वापर यासाठ  कहर डःट (जतंूनशक पावडर) व नु हाण 
िल वीड ःथािनक यापार  अिभलाषा एज सीज, नांदेड यांचेकडून बाजार दराने खरेद  कर यात आलेले आहे. सदर ल सा ह य खरेद साठ  
पये 47,600/- (अ र  पये स ेचाळ स हजार सहाशे फ /-) एवढा खच झालेला आहे. क रता उ  र कमेस मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण (5) (2) अ वये 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.३० 

  शासन िनणय ब.ःथासंक-२०१५/ूब.-८२/२०१५, न व-३२ द.३ जनू २०१५ अ वये २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालावधीचे कर 
िनधारण क न घे यासाठ  महारा  शासनाने ःथािनक संःथा कर मुळ र कम भरणे व याज र कम माफ करणे बाबत अभय योजना 
(Amnesty Scheme) लागू केलेली आहे.या योजनेचा कालावधी द.३ जनू २०१५ ते ३१ जलूै २०१५ असून सदर ल वा षक ववरण पऽ व 
चलान या ूती यापार  ूित ानास उपल दक न दे यासाठ  याची ता काळ छपाई क न धे यात आलेली आहे.  

अ.ब.  खचाचे ववरण  देयक  

देणा-याचे नाव  

नग दर देयक ब. 
द. 

एकूण र कम 

१ ःथािनक संःथा  

कर वा षक 
ववरणपऽ 

यशवंत शेडस इतवारा  

बाजार नांदेड 
५००० ६.५० ू.नग ब.२४४  

द.२३.६.२०१५ 
३२५०० 

२ ःथािनक संःथा कर  

वा षक चालन  
यशवंत शेडस इतवारा  

बाजार नांदेड 
५००० २.८५ ू.नग ब.२४४  

द.२३.६.२०१५ 
१४२५० 

 एकूण     ४६७५० 
  कर ता आ.ब.नांवाशमनपा/ःथासकं/२५७/२०१५ द.२९.६.२०१५ अ वये वर ल बाबीसाठ  झालेला खच . ४६७५०/-(अ र  
.सेहचाळ स हजार सातसे प नास फ ) ूशासक य व आिथक मा यता दे यात आली यास काय र  मा यता देणे बाबत. 
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. 
ठराव ब. ८३     ठराव  

शासन िनणय ब.ःथासंक-२०१५/ूब.-८२/२०१५, न व-३२ द.३ जनू २०१५ अ वये २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालावधीचे कर 
िनधारण क न घे यासाठ  महारा  शासनाने ःथािनक संःथा कर मुळ र कम भरणे व याज र कम माफ करणे बाबत अभय योजना 
(Amnesty Scheme) लागू केलेली आहे.या योजनेचा कालावधी द.३ जनू २०१५ ते ३१ जलूै २०१५ असून सदर ल वा षक ववरण पऽ व 
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 एकूण     ४६७५० 
  कर ता आ.ब.नांवाशमनपा/ःथासकं/२५७/२०१५ द.२९.६.२०१५ अ वये वर ल बाबीसाठ  झालेला खच . ४६७५०/-(अ र  
.सेहचाळ स हजार सातसे प नास फ ) ला 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.३१ 
 गांधीपुतळा जलकंुभाचे खालील पा.पु. झोन ब. C कायालयातील व प रसरात िसमट कॉब ट Floring करणे आवँयक होते. या 
कायालयातील फरशी इले श कल ह  40-45 वषापूव  झालेली असून तसेच कायालया समोर ल प रसरातील दैनं दन टँकर ारे पाणी पुरवठा 
कर यासाठ  उपयोग होतो. यामुळे या ठकाणचे िसमट  कॉब ंटकरण करणे आवँयक व मह वाचे आहे. MJP DSR 2012-13 नुसार 
कामासाठ  मा.आयु  यांचे आदेशाूमाणे पूव या अदंाज पऽकाम ये अतंगत नसले या बाबींचा न याने समावेश क न सुधार त एकूण खच 
.6,25,600/- इतके खच अपे त आहे. सदर ल काम मे. पठाण मोईस खान नांदेड यां या माफत क न घे यात आले यास काय र 
ूशासक य व आिथक मा यता देणेःतव  

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. 
 



(२०) 
ठराव ब.८४      ठराव  

गांधीपुतळा जलकंुभाचे खालील पा.पु. झोन ब. C कायालयातील व प रसरात िसमट कॉब ट Floring करणे आवँयक होते. या 
कायालयातील फरशी इले श कल ह  40-45 वषापूव  झालेली असून तसेच कायालया समोर ल प रसरातील दैनं दन टँकर ारे पाणी पुरवठा 
कर यासाठ  उपयोग होतो. यामुळे या ठकाणचे िसमट  कॉब ंटकरण करणे आवँयक व मह वाचे आहे. MJP DSR 2012-13 नुसार 
कामासाठ  मा.आयु  यांचे आदेशाूमाणे पूव या अदंाज पऽकाम ये अतंगत नसले या बाबींचा न याने समावेश क न सुधार त एकूण खच 
.6,25,600/- इतके खच अपे त असून  सदर ल काम मे. पठाण मोईस खान नांदेड यां या माफत क न घे यात आले 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 :- ३२ 

 काळे र पाणी पुरवठा पंपींगःटेशन वंणुपुर  येथील इनलेट वॉटर कॅनल या दो ह  बाजसु मो या ूमाणात गाळ काढन ू
टाक याक रता तो उचलनु व हर पासून लांब टाकणे आवँयक होते. या क रता दपा ब ड ंग मटे रयल ःपलायस, नांदेड यां याकडून 
पोकलेन मशीन ारे कॅनल या आतील व व हर या कॅनल या दो ह  बाजचुा गाळ काढ यात आला यास .1,13,550/- खच अपे त 
असून, यास काय र ूशासक य व आथ क मा यता देणेःतव 

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. 
ठराव ब.८५      ठराव 

काळे र पाणी पुरवठा पंपींगःटेशन वंणुपुर  येथील इनलेट वॉटर कॅनल या दो ह  बाजसु मो या ूमाणात गाळ काढन ू
टाक याक रता तो उचलनु व हर पासून लांब टाकणे आवँयक होते. या क रता दपा ब ड ंग मटे रयल ःपलायस, नांदेड यां याकडून 
पोकलेन मशीन ारे कॅनल या आतील व व हर या कॅनल या दो ह  बाजचुा गाळ काढ यात आला यास .1,13,550/- खच अपे त 
असून  यास काय र ूशासक य व आथ क मा यता मा यता ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय :- ३३ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह त लातूर फाटा ते वसंतराव नाईक कॉलेज, िसडको पयत BT रःता करणेसाठ  उप-
अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न ज हादरसूची 2014-15 नुसार .2,83,85,900/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड अथसंक प अदंाजपऽक सालसन 2015-16 म ये “मुळ रःते” या लेखािशषकाखाली 
.400.00 ल ची तरतुद ठेव यात आलेली असून, आज पावेतो .34.42 ल ची कामे ूःता वत कर यात आलेली आहेत. सदरचे काम 

284.00 ल ची अस याने माच 2016 अखेर पयत आवँयक कामे करणेसाठ  पुरेशी तरतुद उपल ध करणे आवँक आहे. 
 आबेंडकर चौक ते ह .एन.कॉलेज पयत रःता करणे (लातरू फाटा) आवँयक अस याने सदर कामासाठ  लागणारा खच 
.2,83,85,900/- यास ूशासक य आिथक मंजरु ःतव तसेच अदंाजपऽक सालसन 2015-16 म ये “मुळ रःते” या लेखािशषाखाली 
.300.00 ल ची तरतुद वाढवून दे यासाठ  ूःताव मुंबई ूांतीक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी 
सिमती सादर. 
सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार ूशासक य व आिथक मा यता देवून अदंाजपऽक सालसन 2015-16 

म ये “मुळ रःते” या लेखािशषाखाली .300.00 ल ाची तरतुद वाढवून दे यास मा यता दे यात येते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव ब. ८६     ठराव  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह त लातूर फाटा ते वसंतराव नाईक कॉलेज, िसडको पयत BT रःता करणेसाठ  उप-

अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न ज हादरसूची 2014-15 नुसार .2,83,85,900/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड अथसंक प अदंाजपऽक सालसन 2015-16 म ये “मुळ रःते” या लेखािशषकाखाली 
.400.00 ल ची तरतुद ठेव यात आलेली असून, आज पावेतो .34.42 ल ची कामे ूःता वत कर यात आलेली आहेत. सदरचे काम 

284.00 ल ची अस याने माच 2016 अखेर पयत आवँयक कामे करणेसाठ  पुरेशी तरतुद उपल ध करणे आवँक आहे. 
 आबेंडकर चौक ते ह .एन.कॉलेज पयत रःता करणे (लातरू फाटा) आवँयक अस याने सदर कामासाठ  लागणारा खच 
.2,83,85,900/- यास ूशासक य आिथक मा यता ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते .तसेच अदंाजपऽक सालसन 

2015-16 म ये “मुळ रःते” या लेखािशषाखाली .300.00 ल ाची तरतुद वाढवून दे यासह  ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय :- ३४ 
 मा.रा यपाल महोदय महारा  रा य यांचा द.28 व 29 मे नांदेड ज हा दौरा अस याने रेःट हाऊस ते ज हािधकार  कायालय 
तसेच हंगोली गेट ROB मागावर ल ख डे बुज व यासाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यां या अहवाला नुसार कामे क न 
घे यात आली असून सदर कामाची तातड  ल ात घेता सदरचे काम राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.कामार कर कं ःशकशन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले. 
 
 



(२१) 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.कामार कर कं ःशकशन 
नांदेड याचेंकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच .45,775/- यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव 
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नसुार ःथायी सिमती समोर सादर. 
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  

ठराव ब.८७      ठराव  
मा.रा यपाल महोदय महारा  रा य यांचा द.28 व 29 मे नांदेड ज हा दौरा अस याने रेःट हाऊस ते ज हािधकार  कायालय 

तसेच हंगोली गेट ROB मागावर ल ख डे बुज व यासाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यां या अहवाला नुसार कामे क न 
घे यात आली असून सदर कामाची तातड  ल ात घेता सदरचे काम राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.कामार कर कं ःशकशन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.कामार कर कं ःशकशन 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच .45,775/- यास 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.३५ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ौी गु  गो बंदिसंघजी ःटेड यम अतंगत सराव खेळप या तसेच उवर त मदैानाचा वकास 
करणेचे काम ूगतीपथावर असनू मैदाना या म या पासून पवू प म 70.00 मीटर, द ण उ र 75.00 मीटर मैदानाचा वकास कर यात 
येत असून उ र बाजसु 36.00 मीटर व द ण बाजसु 11.00 जागा उपल ध आहे. 
 उ र बाजकुड ल 36.00 मीटर लांबी या जागेत (6.00) सराव खेळप या या पैक  (3) माती या खेळप या (2) लाल माती या 
खेळप या व (1) िसमट कॉबेटची खेळपट  चा वकास करणे, सराव खेळप याना जाळ  बस वणे, ेऽर णा या सरावासाठ  मैदान वकसीत 
करणे इतयाद  बाबी ूगतीपथावर असले या कामाम ये  

समावेश नस यामुळे मैदान वकसीत करणे कंऽाटदार मे.आर.एस.िमनमाःटस बेगलूर यां याकडून उ  कामासाठ  दर माग व यात आले 
असता मे.आर.एस.िमनमाःटस बेगलूर यांनी .43,47,500/- चे दर सादर केले. 
 भरलेले दर जाःत वाटत अस याने कंऽाटदारास दर कमी कर यासाठ  पाचारण कर यात आले असता. कंऽाटदाराने भरलेले दर 
.43,47,500/- ऐवजी .42.00 ल  म ये काम करणेची लेखी संमती दली. 

 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम पूव या कंऽाटदारा माफत (मे.आर.एस.िमनमाःटस बेगलूर) क न घे यासाठ  
व यासाठ  लागणारा खच .42.00 ल  यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव मुंबई ूांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   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. 
ठराव ब. ८८     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ौी गु  गो बंदिसंघजी ःटेड यम अतंगत सराव खेळप या तसेच उवर त मदैानाचा वकास 
करणेचे काम ूगतीपथावर असनू मैदाना या म या पासून पूव प म 70.00 मीटर, द ण उ र 75.00 मीटर मैदानाचा वकास कर यात 
येत असून उ र बाजसु 36.00 मीटर व द ण बाजसु 11.00 जागा उपल ध आहे. 
 उ र बाजकुड ल 36.00 मीटर लांबी या जागेत (6.00) सराव खेळप या या पैक  (3) माती या खेळप या (2) लाल माती या 
खेळप या व (1) िसमट कॉबेटची खेळपट  चा वकास करणे, सराव खेळप याना जाळ  बस वणे, ेऽर णा या सरावासाठ  मैदान वकसीत 
करणे इतयाद  बाबी ूगतीपथावर असले या कामा ये समावेश नस यामुळे मैदान वकसीत करणे कंऽाटदार मे.आर.एस.िमन माःटस बेगलूर 
यां याकडून उ  कामासाठ  दर माग व यात आले असता मे.आर.एस.िमनमाःटस बेगलूर यांनी .43,47,500/- चे दर सादर केले. 
 भरलेले दर जाःत वाटत अस याने कंऽाटदारास दर कमी कर यासाठ  पाचारण कर यात आले असता. कंऽाटदाराने भरलेले दर 
.43,47,500/- ऐवजी .42.00 ल  म ये काम करणेची लेखी संमती दली. 

 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम पूव या कंऽाटदारा माफत (मे.आर.एस.िमनमाःटस बेगलूर) क न घे यासाठ  
व यासाठ  लागणारा खच .42.00 ल  यास 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 याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.३६ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त कै.सोनूले कॉ ले स, गोकुळनगर येथील राऽ िनवा-या मधील नळाची पाईपलाईन 
द ःती व िस टे स टाक  नवीन बस वणेसाठ  कायालया माफत सुिचत के यानसुार वभागाचे उपु -अिभयंता यानंी ू य  ःथळ पाहणी 
केली असता गोकुळनगर भागातील अ ःत वातील राऽ िनवारा इमारतीला रंगरंगोट  व जन वा हनीची करकोळ कामे करणे आवँयक 
अस याने आवँयक बाबींचा समावेश क न सदरचे काम तातड ने पूण करणे गरजेचे अस यामुळे ज हा दरसुची 2014-15 नुसार 
.90,730/- चे अदंाजपऽक क न सदरचे काम मे. माझ कं ःश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले.  
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कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे.माझ कं ःश शन, नांदेड या 
कंऽाटदाराकडून  पूण क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच .90,730/- यास काय र ूशासक य व आिथक मजंरु साठ  ूःताव मुंबई 
ूांितक महानगरपािलका अिधिनमय 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
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. 
ठराव ब.८९      ठराव  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त कै.सोनूले कॉ ले स, गोकुळनगर येथील राऽ िनवा-या मधील नळाची पाईपलाईन द ःती व ु
िस टे स टाक  नवीन बस वणेसाठ  कायालया माफत सुिचत के यानुसार वभागाचे उप-अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी केली असता 
गोकुळनगर भागातील अ ःत वातील राऽ िनवारा इमारतीला रंगरंगोट  व जन वा हनीची करकोळ कामे करणे आवँयक अस याने आवँयक 
बाबींचा समावेश क न सदरचे काम तातड ने पूण करणे गरजेचे अस यामुळे ज हा दरसुची 2014-15 नुसार .90,730/- चे अदंाजपऽक 
क न सदरचे काम मे. माझ कं ःश शन नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले.  

कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे.माझ कं ःश शन, नांदेड या 
कंऽाटदाराकडून  पूण क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच .90,730/- यास 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.३७ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त महापौर िनवासःथानाची द ःती व रंु गरंगोट  करणे बाबत मालम ा यवःथापक 
नांवाशमनपा, नादेंड यांनी पऽ द यानुसार या वभागाचे किन   अिभयंता व उप-अिभयंता यां या अहवालानुसार काम करणे आवँयक 
अस याने ज हा दरसुिच  2014-2015 नुसार . 67,580/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे.माझ कं ःश शन, नांदेड याचें कडून 

अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे.माझ कं ःश शन, नांदेड  यांचेकडून  क न  घे यात 

आले  यास व कामावर झालेला खच .67,580/- यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव मु.ूा.मनपा अिधिनमय 1949 चे ूकरण 5 
कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
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. 
ठराव ब.९०      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त महापौर िनवासःथानाची द ःती व रंगरंगोट  करणे बाबत मालम ा यवःथापक ु
नांवाशमनपा, नादेंड यांनी पऽ द यानुसार या वभागाचे किन   अिभयंता व उप-अिभयंता यां या अहवालानुसार काम करणे आवँयक 
अस याने ज हा दरसुिच  2014-2015 नुसार . 67,580/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे.माझ कं ःश शन, नांदेड याचें कडून 

अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले.  कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे.माझ 
कं ःश शन, नादेंड  यांचेकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच .67,580/-यास  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 याच सभेत कायम कर यात येतो.  

वषय ब.३८ 
 गवळ पूरा धोबी ग ली चौरः यावर ल वंधन वह र  वर ल मोटार ना द ःत झा यामुळे ती काढ यात आलीु . ती जनुी मोटार 
अस यामुळे वारंवार द ःती क नह  सारखा ना द ःत होत आहेु ु . सदर मोटारवर लागणा-या द ःती खचापे ा न याु ने मोटार टाकणे 
कफायतशीर असेल. सदर कामासाठ  अंदाजे .39,759/- एवढा खच अपे त आहे. स : ःथतीत उ हा याचे दवस असून पाणी टंचाई 
ल ात घेता सदर काम ता काळ करणे आवँयक व मह वाचे अस याने द.20.06.2012 रोजी शानमा य गु ेदार मे. अजनू इले श कल, 
नांदेड यां याकडून वंधन वह र व ुत मोटार टाकून पुन:  सुरळ तपणे सु  कर यात आली. यास काय र ूशास कय व आिथक 
मा यता देणेःतव 
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. 
ठराव ब. ९१     ठराव  

गवळ पूरा धोबी ग ली चौरः यावर ल वंधन वह र  वर ल मोटार ना द ःत झा यामुळे ती काढ यात आलीु . ती जनुी मोटार 
अस यामुळे वारंवार द ःती क नह  सारखा ना द ःत होत आहेु ु . सदर मोटारवर लागणा-या द ःती खचापे ाु  न याने मोटार टाकणे 
कफायतशीर असेल. सदर कामासाठ  अंदाजे .39,759/- एवढा खच अपे त आहे. स : ःथतीत उ हा याचे दवस असून पाणी टंचाई 
ल ात घेता सदर काम ता काळ करणे आवँयक व मह वाचे अस याने द.20.06.2012 रोजी शानमा य गु ेदार मे. अजनू इले श कल, 
नांदेड यां याकडून वंधन वह र व ुत मोटार टाकून पुन:  सुरळ तपणे सु  कर यात आली. यास काय र ूशास कय व आिथक 
मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
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वषय ब.३९ 
  नांवामनपा आदेश ब./नावाशमनपा/पापूवजिन/४८२३/२०१५ द.१०.७.२०१५ अ वये काळे र पं प हावूस येथील व हर मधील व 
व हर या आजूबाजचूा   गाळ काढ यात आला याचे द.९.६.२०१५ ते ११.६.२०१५ पयतचे एच ड शटु ंग कॅसेट छायािचऽीकरण फोटो 
ड ह ड  चे देयक नपये ११५५० (अ र  .अकरा हजार पाचशे प नास फ ) दे यासाठ  ूशासक य मा ता दे यात आली तसेच काम 
तातड चे व आवँयक अस याने आर.के. डजीटल फोटो ःटड ओ नांदेड याचेकडून  राःत दराने क न घे यात आले  यास काय र ू
ूशासक य व आिथक मा यता देणे बाबत. 
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. 
ठराव ब. ९२     ठराव  

नांवामनपा आदेश ब./नावाशमनपा/पापूवजिन/४८२३/२०१५ द.१०.७.२०१५ अ वये काळे र पं प हावूस येथील व हर मधील व 
व हर या आजूबाजचूा  गाळ काढ यात आला याचे द.९.६.२०१५ ते ११.६.२०१५ पयतचे एच ड शटु ंग कॅसेट छायािचऽीकरण फोटो ड ह ड  
चे देयक नपये ११५५० (अ र  .अकरा हजार पाचशे प नास फ ) दे यासाठ  ूशासक य मा ता दे यात आली तसेच काम तातड चे व 
आवँयक अस याने आर.के. डजीटल फोटो ःटड ओ नांदेड याचेकडून  राःत दराने क न घे यात आले  यास 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.४0 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.२६ म ये चुनाभट  रोडवर जावेद इले श िशयन याचे घरापासनू ते मुखीदभाई 
याचे घरापयत िसिस पॅच करणे व ना यावर ःलॅब टाकणेसाठ   या वभागाचे किन   अिभयंता व उप-अिभयंता यां या अहवालानुसार काम 
करणे आवँयक अस याने ज हा दरसुिच  2014-2015 नसुार . ८६४१७०/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे.कामार कर कं ःश शन, 
नांदेड यांचे कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे.कामार कर कं ःश शन, नांदेड यांचेकडून  क न  

घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . ८६४१७०/- यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव मु.ूा.मनपा अिधिनमय 1949 चे 

ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
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. 
ठराव ब. ९३     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.२६ म ये चुनाभट  रोडवर जावेद इले श िशयन याचे घरापासनू ते मुखीदभाई 
याचे घरापयत िसिस पॅच करणे व ना यावर ःलॅब टाकणेसाठ   या वभागाचे किन   अिभयंता व उप-अिभयंता यां या अहवालानुसार काम 
करणे आवँयक अस याने ज हा दरसुिच  2014-2015 नसुार . ८६४१७०/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे.कामार कर कं ःश शन, 
नांदेड यांचे कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे.कामार कर कं ःश शन, नांदेड यांचेकडून  क न  

घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . ८६४१७०/- यास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार 
काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह नावंामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.४१ 

            नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूाथिमक सोयी सु वधा या वकास कामाकर ता अनुदान योजना अतंगत िसडको हडको 
भागात सेनेज  व पाणी पुरवठया या कामामूळे खराब झाले या रः याची दरःती कर यसाठ  ु  अदंाजपऽक . १७५०००००/- साठ  ई-टडर सेल 

ारे (दसु-यांदा ) िन वदा सुचना ब. साबां व/२५२८/२०१५ द. २५.५.२०१५ अ वये दै. द य मराठ /गोदातीर समाचार  या वतमान पऽात द. 
२६.५.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकुण ३ (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर 

द. २२.६.२०१५ रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 मे.गु रामदास क ःश शन नांदेड  ५.०% जाःत दर 

2 मे.शकंर क ःश शन नांदेड ७.०% जाःत दर 

3 मेू वण  कं ःश शन नांदेड १५.०% जाःत दर 

           तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे.गु रामदास क ःश शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा ५.०% 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 ५.०% जाःत दराऐवजी  ४.०% जाःत दरानेच काम कर याची सं मती दली तथापर   सदरचे दर सु दा जाःत वाटत अस याने 
संबंिधतास पुन  वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता संबिंधतानी वाटाघाट  अतंी सदरचे काम  दराऐवजी  ४.०% जाःत दराऐवजी अदंाजपऽक 
दरावर कर याची लेखी सहमती दली आहे. यानसुार सदर कामासाठ   मे.गु रामदास क ःश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य दराची िन वदा 
मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 



(२४) 
सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार सवात कमी दरा या िन वदा मे.गु रामदास क ःश शन यांची 

अस यामुळे ती मंजरु कर यास मा यता दे यात येते व हा  ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. ९४     ठराव  
   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूाथिमक सोयी सु वधा या वकास कामाकर ता अनुदान योजना अतंगत िसडको हडको 
भागात सेनेज  व पाणी पुरवठया या कामामूळे खराब झाले या रः याची दरःती ु कर यसाठ   अदंाजपऽक . १७५०००००/- साठ  ई-टडर सेल 

ारे (दसु-यांदा ) िन वदा सुचना ब. साबां व/२५२८/२०१५ द. २५.५.२०१५ अ वये दै. द य मराठ /गोदातीर समाचार  या वतमान पऽात द. 
२६.५.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकुण ३ (ितन) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर 

द. २२.६.२०१५ रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 मे.गु रामदास क ःश शन नांदेड  ५.०% जाःत दर 

2 मे.शकंर क ःश शन नांदेड ७.०% जाःत दर 

3 मेू वण  कं ःश शन नांदेड १५.०% जाःत दर 

 

           तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे.गु रामदास क ःश शन नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा ५.०% 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 ५.०% जाःत दराऐवजी  ४.०% जाःत दरानेच काम कर याची सं मती दली तथापर   सदरचे दर सु दा जाःत वाटत अस याने संबंिधतास 
पुन  वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता संबंिधतानी वाटाघाट  अतंी सदरचे काम  दराऐवजी  ४.०% जाःत दराऐवजी अदंाजपऽक दरावर 
कर याची लेखी सहमती दली आहे. कर ता आयु ांनी सादर केले या ूःतावानसुार  सदर कामासाठ   मे.गु रामदास क ःश शन नांदेड यांची 
अदंाजपऽक य दराची िन वदा ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुंमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.४२ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.१२ म ये बालाजीनगर,भागात रःते द ःतीु ,आर.सी.सी.नाली व ःलॅब कलवटचे 
काम कर यासाठ  स.सदःय यांनी पऽ द यानसुार  या वभागाचे उप-अिभयंता यानंी ःथळ पाहणी केली असता ूभाग ब. १२ म ये रःते 
द ःतीु , आर.सी.सी.नाली व ःलबॅ कलवटचे काम करणे आवँयक अस याने आवँयक बाबीचा समावेश क न   ज हा दरसुिच  2014-
2015 नुसार . ३२४८५०/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे.ःवाःतीक कं ःश शन, नांदेड यांचे कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात 

आले.कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे.ःवाःतीक कं ःश शन, नांदेड यांचेकडून  

क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . ३२४८५०/- यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव मु.ूा.मनपा अिधिनमय 
1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर. 
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. 
ठराव ब. ९५     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग ब.१२ म ये बालाजीनगर,भागात रःते द ःतीु ,आर.सी.सी.नाली व ःलॅब कलवटचे 
काम कर यासाठ  स.सदःय यांनी पऽ द यानसुार  या वभागाचे उप-अिभयंता यानंी ःथळ पाहणी केली असता ूभाग ब. १२ म ये रःते 
द ःतीु , आर.सी.सी.नाली व ःलबॅ कलवटचे काम करणे आवँयक अस याने आवँयक बाबीचा समावेश क न   ज हा दरसुिच  2014-
2015 नुसार . ३२४८५०/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे.ःवाःतीक कं ःश शन, नांदेड यांचे कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात 

आले.कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे.ःवाःतीक कं ःश शन, नांदेड यांचेकडून  

क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . ३२४८५०/- यास 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 याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  

वषय ब.४३ 
नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त भांडार वभागाची दं ु ःती कर याकर ता सुिचत के यानुसार   या वभागाचे उप-अिभयंता 

यांनी ःथळ पाहणी केली असता भांडार वभागातील कामे करणे आवँयक अस याने  आवँयक बाबीचा समावेश क न  यां या 
अहवालानुसार काम करणे आवँयक अस याने ज हा दरसिुच  2014-2015 नसुार . २४०२००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम 
मे. वलायत खान कर म खान कंऽाटदार नांदेड याचें कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले. 

कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे. वलायत खान कर म खान कंऽाटदार 
नांदेड यांचेकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच  . २४०२००/यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव 

मु.ूा.मनपा अिधिनमय 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर 
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. 
 



(२५) 
ठराव ब.९६      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त भांडार वभागाची दं ःती कर याकर ता सुिचत के यानुसार   या वभागाचे उपु -अिभयंता 
यांनी ःथळ पाहणी केली असता भांडार वभागातील कामे करणे आवँयक अस याने  आवँयक बाबीचा समावेश क न  यां या 
अहवालानुसार काम करणे आवँयक अस याने ज हा दरसुिच  2014-2015 नसुार . २४०२००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम 
मे. वलायत खान कर म खान कंऽाटदार नांदेड याचें कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे. वलायत खान कर म खान कंऽाटदार नांदेड 
यांचेकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच  . २४०२००/ यास 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 याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 
वषय ब.४४ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त वाड ब.३ सांगवी वभागाचे टोटल ःटेशन मिशनर दारे सव क न ले आवटू ( लॅन टेबल 
स ह ) दाखल कर यासाठ  आदेिशत के यानुसार महादापुरे एन.पी.परम इ ज.ऍ ड असोिसएशन नांदेड यांनी नकाशात  मलवा हनी 
,जलवा हनी , व ुत खांब ,शाळा,दवाखाने ,मोठे नाले,मं दर ,मःजीद ई.बाबी दशवून प रपणु नकाशा सादर केला असून यासाठ   
.५०,०००/- खच झालेला आहे. कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने महादापुरे एन.पी.परम इ ज.ऍ ड 
असोिसएशन नादेंड यांचेकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच .५००००/- यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  

ूःताव मु.ूा.मनपा अिधिनमय 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर 

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. 

ठराव ब. ९७     ठराव  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त वाड ब.३ सांगवी वभागाचे टोटल ःटेशन मिशनर दारे सव क न ले आवटू ( लॅन टेबल 

स ह ) दाखल कर यासाठ  आदेिशत के यानुसार महादापुरे एन.पी.परम इ ज.ऍ ड असोिसएशन नांदेड यांनी नकाशात  मलवा हनी 
,जलवा हनी , व ुत खांब ,शाळा,दवाखाने ,मोठे नाले,मं दर ,मःजीद ई.बाबी दशवून प रपणु नकाशा सादर केला असून यासाठ   
.५०,०००/- खच झालेला आहे. कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने महादापुरे एन.पी.परम इ ज.ऍ ड 
असोिसएशन नादेंड यांचेकडून  क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच .५००००/- यास 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 याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.४५ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त मा.आयु  यां या ःनेहनगर येथील िनवासःथानाची दं ःती क न दे यासाठ   ु
या वभागाचे किन  अिभयतंा व  उप-अिभयंता यां या अहवालानूसार  ज हा दरसुिच  2014-2015 नुसार ७३६६००/- चे अदंाजपऽक तयार 

क न सदर काम मे.माझ क ःश शन,नांदेड यांचे कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे.माझ क ःश शन,नांदेड याचेंकडून  क न  घे यात 

आले  यास व कामावर झालेला खच .७३६६००/- यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव मु.ूा.मनपा अिधिनमय 1949 चे ूकरण 5 
कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर 
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. 
ठराव ब. ९८     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त मा.आयु  यां या ःनेहनगर येथील िनवासःथानाची दं ःती क न दे यासाठ   ु
या वभागाचे किन  अिभयतंा व  उप-अिभयंता यां या अहवालानूसार  ज हा दरसुिच  2014-2015 नुसार ७३६६००/- चे अदंाजपऽक तयार 

क न सदर काम मे.माझ क ःश शन,नांदेड यांचे कडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे.माझ क ःश शन,नांदेड याचेंकडून  क न  घे यात 

आले  यास व कामावर झालेला खच .७३६६००/- यास 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 याच सभेत कायम कर यात येतो.  

वषय ब.४६ 
महानगरपािलके या व वध अःथापनेवर ल कायम ःव पी साफसफाई सेनेजचे काम करणारे कमचार  व इतर वग ४ चे कमचार  

यांना चालू आिथक वषात रेनकोट घ गड  ई.सा ह य वाटप क न क चा-यांना वाटप करणे आवँयक आहे.  
शासन िनणयानसुार दोन वषात एकदा ूित कमचार  एक रेणकोट देणे बंधनकारक आहे आ ण तीन वषामत एक वेळ घ गड  एक नग वग 
४ सवंगातील कमचा-यांना देणे बंधनकारक आहे. 
चालू आिथक वष २०१५-२०१६ म ये महानगरपािलके या व वध अःथानपेवर ल वग ४ संवगातील कमचा-यानंा रेणकोट व घ गड  देणे 
आहे. यासाठ  अदंाजे .१० ल  खच लाग याची श यता आहे. सदरचे खचास ूशासक य व आिथक मा यता देणेःतव 
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सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा   ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 

ठराव ब. ९९     ठराव  
महानगरपािलके या व वध अःथापनेवर ल कायम ःव पी साफसफाई सेनेजचे काम करणारे कमचार  व इतर वग ४ चे कमचार  

यांना चालू आिथक वषात रेनकोट घ गड  ई.सा ह य वाटप क न क चा-यांना वाटप करणे आवँयक आहे.  
शासन िनणयानसुार दोन वषात एकदा ूित कमचार  एक रेणकोट देणे बंधनकारक आहे आ ण तीन वषामत एक वेळ घ गड  एक नग वग 
४ सवंगातील कमचा-यांना देणे बंधनकारक आहे. 

चालू आिथक वष २०१५-२०१६ म ये महानगरपािलके या व वध अःथानपेवर ल वग ४ संवगातील कमचा-यांना रेणकोट व घ गड  
देणे आहे. यासाठ  अदंाजे .१० ल  खच लाग याची श यता आहे. सदरचे खचास ूशासक य व आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
वषय ब.४७ 

           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत  ूभाग ब. 3 पांडुरंग नगर भागात 1. यारािसघं यांचे घर ते 

नाला 2. व ठल मीनी मंद रा समोर ल रःता 3.कमलाकर ते देवा कांबळे 4. किे ते भोसले यां या घरा पयत  5. महाराणा सोसायट  रःता ते ना या 
पयत िसमट रःता करणे तसेच 1. यारािसंघ यांचे घर ते नाला      2.ना या लगत पुव बाज ु3. किे ते भोसले 4.वाघमारे ते वानखेडे 5. पु षो म यां या 
घरा या व द बाज◌ुाने  ते यारािसंघ यां या घरा पयत 6. यारािसघं ते व ठल मीनी मंद रा या दोह  बाज◌ुाने 7. व ठल मीनी मंद र या 
व द बाजसु 8. महाराणा ूताप सोसायट  रःता ते चंिलोक नाला 9. ना या लगत प म बाजु पयत आर.सी.सी.नाली करणे व पाडुरंग नगर भागात 

मलिनःसारण वाह णी टाकणे.  
(अदंाजपऽक ) . 69,91,000/- साठ  ई-टडर सेल ारे  िन वदा सुचना ब. साबां व/312/2015 द. 08.04.2015 अ वये   दै. पु यनगर /दै. लोकपऽ या 
वतमान पऽात द. 09.04.2015 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ    एकुण (3) िन वदा  ूा   झा या  ूा  िन वदा 
ऽीसदःयीय समीती समोर द. 16.05.2015 रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 कामार कर कंःश शन, नांदेड अंदाजपऽक य दराने 

2 ःवान इ ृाःश चर, नांदेड 8 % जाःत दर 

3 ू वण कंःश शन, नांदेड 5 % जाःत दर 

                     

तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर कंःश शन, नांदेड  यांची असुन ती अंदाजपऽक दराची आहे. 
          क रता नागर  दिलत वःती सधुार योजना अतंगत पांडुरंग नगर भागात उ  काम  करणेसाठ  कामार कर कंःश शन, नांदेड  यांची अदंाजपऽक 

दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार सवात कमी दरा या िन वदा कामार कर कंःश शन, नांदेड  यांची 

अस यामुळे ती मंजरु कर यास मा यता दे यात येते व हा   ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.१००      ठराव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत  ूभाग ब. 3 पांडुरंग नगर भागात 1. यारािसंघ यांचे 

घर ते नाला 2. व ठल मीनी मंद रा समोर ल रःता 3.कमलाकर ते देवा कांबळे 4. किे ते भोसले यां या घरा पयत  5. महाराणा सोसायट  रःता ते 

ना या पयत िसमट रःता करणे तसेच 1. यारािसंघ यांचे घर ते नाला      2.ना या लगत पुव बाज ु3. किे ते भोसले 4.वाघमारे ते वानखेडे 5. पु षो म 

यां या घरा या व द बाज◌ुाने  ते यारािसंघ यां या घरा पयत 6. यारािसंघ ते व ठल मीनी मंद रा या दोह  बाज◌ुाने 7. व ठल मीनी मंद र या 
व द बाजसु 8. महाराणा ूताप सोसायट  रःता ते चंिलोक नाला 9. ना या लगत प म बाजु पयत आर.सी.सी.नाली करणे व पाडुरंग नगर भागात 

मलिनःसारण वाह णी टाकणे. (अंदाजपऽक ) . 69,91,000/- साठ  ई-टडर सेल ारे  िन वदा सुचना ब. साबां व/312/2015 द. 08.04.2015 अ वये   

दै. पु यनगर /दै. लोकपऽ या वतमान पऽात द. 09.04.2015 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ    एकुण (3) िन वदा  ूा   

झा या  ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर द. 16.05.2015 रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 कामार कर कंःश शन, नांदेड अंदाजपऽक य दराने 

2 ःवान इ ृाःश चर, नांदेड 8 % जाःत दर 

3 ू वण कंःश शन, नांदेड 5 % जाःत दर 

                     

तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर कंःश शन, नांदेड  यांची असुन ती अंदाजपऽक दराची आहे. 
          क रता आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार  नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत पांडुरंग नगर भागात उ  काम  करणेसाठ  

कामार कर कंःश शन, नांदेड  यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
 
 



(२७) 
वषय ब.४८ 
     मनपा आदेश ब. नावाशमनपा/आ व/ना हयो/४७२९/२०१५ द.९.७.२०१५ अ वये  नागर  हवताप योजने अतंगत धरु करण हा 
कायबम राब व यासाठ  िन वदा दर करारावर मे,रमेश अमो केम कॉप शन िभवंड  ठाणे व ौीराम एमो मोशी अमरावती यां याकडून आळ  व 
कटकनाशके औषधी खरेद साठ  लागणार  र कम .५५९०००/-(अ र  .पाच ल  एकोणसाठ हजार फ )ची ू.व आ.मा यता दे यात 
आली यास काय र मा यता देणे बाबत.  
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. 
ठराव ब. १०१     ठराव  
     मनपा आदेश ब. नावाशमनपा/आ व/ना हयो/४७२९/२०१५ द.९.७.२०१५ अ वये  नागर  हवताप योजने अतंगत धरु करण हा 
कायबम राब व यासाठ  िन वदा दर करारावर मे,रमेश अमो केम कॉप शन िभवंड  ठाणे व ौीराम एमो मोशी अमरावती यां याकडून आळ  व 
कटकनाशके औषधी खरेद साठ  लागणार  र कम .५५९०००/-(अ र  .पाच ल  एकोणसाठ हजार फ )ची ू.व आ.मा यता दे यात 
आली यास काय र ूशासक य व आिथक  मा यता ह  नांवामपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 
वषय ब.४९ 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त झोन बमांक ३ मधील इ तेमा, डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर जयंती, नामकरण फलक, 
आर.सी.सी खु या टाकणे व चंबर क हस टाकणे इ याद साठ  या वभागाचे किन  अिभयंता व  उप-अिभयंता यां या अहवालानूसार काम 
सदर काम करणे आवँयक अस याने सदरचे काम राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.माझ क ःश शन,नांदेड यांचे कडून क न घे यात 

आले. यास . ५,१६,७७६/- खच झालेला आहे. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे.माझ क ःश शन,नांदेड याचेंकडून  क न  घे यात 

आले  यास व कामावर झालेला खच . ५,१६,७७६/-यास काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव मु.ूा.मनपा अिधिनमय 1949 चे 

ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर 
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. 
ठराव ब.१०२      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त झोन बमांक ३ मधील इ तेमा, डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर जयंती, नामकरण फलक, 
आर.सी.सी खु या टाकणे व चंबर क हस टाकणे इ याद साठ  या वभागाचे किन  अिभयंता व  उप-अिभयंता यां या अहवालानूसार काम 
सदर काम करणे आवँयक अस याने सदरचे काम राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे.माझ क ःश शन,नांदेड यांचे कडून क न घे यात 

आले. यास . ५,१६,७७६/- खच झालेला आहे. 
कामाची िनकड, तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प तीने अदंाजपऽक दरावर मे.माझ क ःश शन,नांदेड यांचेकडून  

क न  घे यात आले  यास व कामावर झालेला खच . ५,१६,७७६/- यास 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 याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  

वषय ब.५०    

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड अंतगत व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ  लागणा-या सुर ार क न दणीकृत 
संःथा/एज  सीकडून पुरवठा करणे बाबत, कायालयीन पऽ ब.नांवाशमनपा/साू व/7663/13, द.08.01.2013 ारे दै.ूजावाणी व 
दै.पु  यनगर  या वृ पऽांमधून दले या दरपऽका बाबतची जा हर ूगटना ारे दरपऽक माग व यात आले. यानुसार यवःथापक, कलोट  
िस युर ट  स हसेस, नागपूर यांचे सवात कमी दराचे दरपऽ अस यामुळे कायालयीन पऽ ब.नांवाशमनपा/साू व/8540/13, 
द.14.02.2013 अ वये संबंधीतांना आयु  क ात बोलावून चचअतंी उ कृ  दजाची सेवा पुर व याची हमी घेतली. यानुसार ूःताव ःथायी 
सिमती सभेसमोर सादर कर यात आला नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ःथायी सिमतीने सभेने संमत केलेला ठराव ब.8, 
द.25.04.2013  अ वये सदर सुर ार क एज सीचे दर सवातकमी अस यामुळे यांचे दर मंजरू क न यानुसार लागणा-या खचास 
ूशासक य व आिथक मा यता दली अस यामुळे करार ना यातील अट  व शत नुसार (49) सुर ार क व (03) श धार  सुर ार कां या 
सेवा  पुरवठा करणे बाबत संबंधीत एज सी यांना कायालयीन आदेश ब.नांवाशमनपा/साू व/1784/13, द.30.04.2013 या आदेशा  वये 
आदेशीत कर यात आले यानुसार सदर एज सीने ि◌द.01.05.2013 रोजी सुर ा र कांची सेवा महानगरपािलकेस परुवठा केली आहे. 
 संबंधीत सुर ार क एज सी याचंी मुदत द.30.04.2014 रोजी संप याने व द.05.03.2014 रोजी भारत िनवडणूक आयोगाने 
लोकसभा साव ऽक िनवडणूक -2014 ची आदश आचारसं हता लागू झा यामुळे नवीन दरपऽक िन वदासुचना ूिस द करता आली नाह .  

 तसेच उपरो  सुर ार क एज सीचे काम समाधानकारक अस याबाबतचा सव संबधंीत वभाग ूमुख, मनपा नांदेड यांनी 
अिभूाय दला, यामुळे कायालयीन आदेश ब. नावाशमनपा/साू व/ 7976/14 द.23.07.2014 अ वये मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, 
नागपूर यांनी पुरवठा केलेले (49) सुर ार क व (03) श धार  सुर ार कां या सेवेस माहे 01/05/2014 ते 30/04/2015 या 
कालावधीसाठ  पवू याच अट  व शत या अिधन राहनू  मूदतवाढ दे यात आली, सदर आदेशाची न द ःथायी सिमती सभेत घे यात आली. 
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 उपरो  मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, नागपूरयांनी पुरवठा केले या सुर ार कांची मुदतवाढ 30.04.2015 रोजी संपली 
अस यामुळे, नवीन सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  ऑनलाईन ई-िन वदा कायालयीन Tender Notice No-NWCMC/GAD/E-Tender/22732/15 
द.30.03.2015 अ वये जा हर ूगटन ूिस द क न दैिनक द य मराठ  व दैिनक ूजावाणी या वतृपऽातुन ूिस द  देवुन 
द.07.04.2015 ते 16.04.2015 सकाळ  11.00 ते दपारु  2.00 वाजेपयत िन वदा वब  कर यासाठ  कळ व यात आले, यानुसार 
द.16.04.2015 पयत फ  दोनच (02) िन वदा वब  झा यामुळे पुन:  सदर ूब येस Tender Notice No-NWCMC/GAD/E-Tender/878/15 
द.22.04.2015 अ वये मुदतवाढ देवुन िन वदा द.07.04.2015 ते 02.05.2015 सकाळ  11.00 ते दपारु  2.00 वाजेपयत या कालावधीत 
ऑनलाईन दारे िन वदा वब साठ  ठेव यात आ या द.05.05.2015 रोजी (04) िन वदा वब  झा या आहेत. तथा प सदर ू बया पुण 
होवुन नवीन सरु ा एज सीकडुन सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  कमान एक म ह याचा कालावधी लागणार अस यामुळे कायालयीन 
ूःताव ब. जा.ब.नांवाशमनपा/साू व/1773/15 द.11.05.2015 अ वये मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, नागपूरयांनी पुरवठा केले या 
सुर ार कांची मदुतवाढ 30.04.2015 रोजी संपली अस यामुळे, द.01.05.2015 ते 31.05.2015 या कालावधीसाठ  व कायालयीन ूःताव 
ब.जा.ब.नांवाशमनपा/साू व/2980/15 द.02.06.2015 अ वये व द.01.06.2015 ते ि◌द.30.06.2015 या कालावधीसाठ  
सुर ार का या सेवेस मुदतवाढ दे याक रता ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर िनणयाःतव ठेव यात आलेला आहे, जो अ ाप पयत ूलं बत 
आहे. 
 यानुसार सुर ेची बाब ल ात घेता मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, नागपूर यांनी पुरवठा केले या सुर ार कांची मुदतवाढ ह 
द.30.06.2015 रोजी संपली आहे. आ ण न याने मागणी कर यात आले या सुर ार कांची ई-िन वदा ू बया पुण हो यासाठ  एक 
म ह याचा कालावधी लागणार अस यामुळे पुन : द.01.07.2015 ते द.31.07.2015 या एका म ह या या कालावधीसाठ  मे.कलोट  
िस यु रट  स हसेस नागपूर या सरु ार का या सेवेस पुव याच अट  व शत नुसार मुदतवाढ दे याक रता उ  दो ह  ूःताव ःथायी सिमती 
सभेसमोर िनणयाःतव.  
सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात येते व हा   ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.१०३      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड अंतगत व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ  लागणा-या सुर ार क न दणीकृत 
संःथा/एज  सीकडून पुरवठा करणे बाबत, कायालयीन पऽ ब.नांवाशमनपा/ साू व/7663/13, द.08.01.2013 ारे दै.ूजावाणी व 
दै.पु  यनगर  या वृ पऽांमधून दले या दरपऽका बाबतची जा हर ूगटना ारे दरपऽक माग व यात आले. यानुसार यवःथापक, कलोट  
िस युर ट  स हसेस, नागपूर यांचे सवात कमी दराचे दरपऽ अस यामुळे कायालयीन पऽ ब.नांवाशमनपा/साू व/8540/13, 
द.14.02.2013 अ वये संबंधीतांना आयु  क ात बोलावनू चचअतंी उ कृ  दजाची सेवा पुर व याची हमी घेतली. यानुसार ूःताव ःथायी 
सिमती सभेसमोर सादर कर यात आला  

    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ःथायी सिमतीने सभेने समंत केलेला ठराव ब.8, द.25.04.2013  अ वये सदर सुर ार क 
एज सीचे दर सवातकमी अस यामुळे यांचे दर मंजरू क न यानुसार लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता दली अस यामुळे 
करार ना यातील अट  व शत नुसार (49) सुर ार क व (03) श धार  सुर ार कां या सेवा  पुरवठा करणे बाबत संबंधीत एज सी यांना 
कायालयीन आदेश ब.नांवाशमनपा/साू व/1784/13, द.30.04.2013 या आदेशा  वये आदेशीत कर यात आले यानुसार सदर एज सीने 
ि◌द.01.05.2013 रोजी सुर ा र कांची सेवा महानगरपािलकेस पुरवठा केली आहे. 
 संबंधीत सुर ार क एज सी याचंी मुदत द.30.04.2014 रोजी संप याने व द.05.03.2014 रोजी भारत िनवडणूक आयोगाने 
लोकसभा साव ऽक िनवडणूक -2014 ची आदश आचारसं हता लागू झा यामुळे नवीन दरपऽक िन वदासुचना ूिस द करता आली नाह .  

 तसेच उपरो  सुर ार क एज सीचे काम समाधानकारक अस याबाबतचा सव संबंधीत वभाग ूमुख, मनपा नांदेड यांनी 
अिभूाय दला, यामुळे कायालयीन आदेश ब. नावाशमनपा/साू व/ 7976/14 द.23.07.2014 अ वये मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, 
नागपूर यांनी पुरवठा केलेले (49) सुर ार क व (03) श धार  सुर ार कां या सेवेस माहे 01/05/2014 ते 30/04/2015 या 
कालावधीसाठ  पवू याच अट  व शत या अिधन राहनू  मूदतवाढ दे यात आली, सदर आदेशाची न द ःथायी सिमती सभेत घे यात आली. 
 उपरो  मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, नागपूरयांनी पुरवठा केले या सुर ार कांची मुदतवाढ 30.04.2015 रोजी संपली 
अस यामुळे, नवीन सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  ऑनलाईन ई-िन वदा कायालयीन Tender Notice No-NWCMC/GAD/E-Tender/22732/15 
द.30.03.2015 अ वये जा हर ूगटन ूिस द क न दैिनक द य मराठ  व दैिनक ूजावाणी या वतृपऽातुन ूिस द  देवुन 
द.07.04.2015 ते 16.04.2015 सकाळ  11.00 ते दपारु  2.00 वाजेपयत िन वदा वब  कर यासाठ  कळ व यात आले, यानुसार 
द.16.04.2015 पयत फ  दोनच (02) िन वदा वब  झा यामुळे पुन:  सदर ूब येस Tender Notice No-NWCMC/GAD/E-Tender/878/15 
द.22.04.2015 अ वये मुदतवाढ देवुन िन वदा द.07.04.2015 ते 02.05.2015 सकाळ  11.00 ते दपारु  2.00 वाजेपयत या कालावधीत 
ऑनलाईन दारे िन वदा वब साठ  ठेव यात आ या द.05.05.2015 रोजी (04) िन वदा वब  झा या आहेत. तथा प सदर ू बया पुण 
होवुन नवीन सरु ा एज सीकडुन सुर ार क पुरवठा कर यासाठ  कमान एक म ह याचा कालावधी लागणार अस यामुळे कायालयीन 
ूःताव ब. जा.ब.नांवाशमनपा /साू व/1773/15 द.11.05.2015 अ वये मे.कलोट , िस युर ट  स हसेस, नागपूरयांनी पुरवठा केले या 
सुर ार कांची मदुतवाढ 30.04.2015 रोजी संपली अस यामुळे, द.01.05.2015 ते 31.05.2015 या कालावधीसाठ  व कायालयीन ूःताव 
ब.जा.ब.नांवाशमनपा/साू व/2980/15  
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द.02.06.2015 अ वये व द.01.06.2015 ते ि◌द.30.06.2015 या कालावधीसाठ  सुर ार का या सेवेस मुदतवाढ दे याक रता ूःताव 
ःथायी सिमती सभेसमोर िनणयाःतव ठेव यात आलेला आहे, जो अ ाप पयत ूलं बत अस यामळेू सुर ेची बाब ल ात घेता मे.कलोट , 
िस युर ट  स हसेस, नागपूर यानंी पुरवठा केले या सुर ार कांची मुदतवाढ ह द.30.06.2015 रोजी संपली आहे. आ ण न याने मागणी 
कर यात आले या सुर ार कांची ई-िन वदा ू बया पुण हो यासाठ  एक म ह याचा कालावधी लागणार अस यामुळे पुन : द.01.07.2015 
ते द.31.07.2015 या एका म ह या या कालावधीसाठ  मे.कलोट  िस यु रट  स हसेस नागपूर या सुर ार का या सेवेस पुव याच अट  व 
शत नुसार मुदतवाढ दे यास ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब ५१ 

          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त दिलत वःती सुधार योजने अंतगत बंसता नगर भागात 1. मेन रोड ते संिगता कडसे यांचे घरापयत 2. 
कसन ओड या यांचे घर ते पारखे लोबाजी यांचे घर 3. कोलते सदािशव यांचे घर ते िभमराव गुले यांचे घर 4. पारखे लोबाजी यांचे घर ते द  गुरमुरके यांचे घर 

5. कामाजी वेजवाडे यांचे घर ते ँयाम मोरे यांचे घर 6. तेलंग पठाजी िगरणी ते गणेश पांचाळ यांचे घर 7. संतोष वाघमारे यांचे घर ते राठोड गु जी यांचे घर 

8. आडवे भुजगं याचें घर ते व ठल तेलंग यांचे घर 9. बुराडे सुशीलाबाई याचे घर ते िशवाजी तेलने यांचे घर 10. कैलास क लारे यांचे घर ते मु नीबाई यांचे 

घर 11. रावसाब देशमुख यं◌ाचे घर ते मुकंूद िचकलीकर यांचे घर 12. ूमोद जलपटे यांचे घर ते शकंर कांडागळे यांचे घर 13. कसन करंडे यांचे घर ते 

दे वदास नांदगावे यांचे घर 14. लोखंडे बाबुराव यांचे घर ते रामिसंग यांचे घर 15. वाघमारे बजांरन यांचे घर ते िशवाजी चोरमुले याचे घर 16. राजेश कांबळे 

यांचे घर ते भाःकर यांचे घर 17. नागे र बालू याचे घर ते बरडे यांचे घर 18. कसन दानारोते यांचे घर ते दे वदास यांचे घर 19. सुदाम गो वंद यांचे घर ते 

राजेश जजुारे यांचे घर 20. इंगले िशवाजी यांचे घर ते काकरे यांचे घर पयत रःता करणे. (अदंाजपऽक) . 14336100/- साठ  ई-टडर सेल ारे दसढयांदाु  

िन वदा सुचना ब. साबां व/3960/2015 द. 23.06.2015 अ वये दै. पु यनगर /दै. लोकपऽ या वतमान पऽात द. 24.06.2015 रोजी िन वदा ूिस द 

कर यात आली असता उपरो  कामासाठ    एकुण (3) िन वदा  ूा   झा या  ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर द. 13.07.2015 रोजी उघड यात 

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

1 िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड अंदाजपऽक य दराने 

2 गु  रामदास कंःश शन, नांदेड 15% जाःत दर 

3 ू वण कंःश शन, नांदेड 8% जाःत दर 

          

तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक दराची आहे. 
क रता आयु ांनी सादर केले य नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत बसंतानगर भागात उ  काम  करणेसाठ  िशवाजी इंगळे 

कंःश शन, नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार सवात कमी दरा या िन वदा िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड यांची 

अस यामुळे ती मंजरु कर यास मा यता दे यात येते व हा   ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. १०४     ठराव  
          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त दिलत वःती सुधार योजने अंतगत बंसता नगर भागात 1. मेन रोड ते संिगता कडसे यांचे घरापयत 2. 
कसन ओड या यांचे घर ते पारखे लोबाजी यांचे घर 3. कोलते सदािशव यांचे घर ते िभमराव गुले यांचे घर 4. पारखे लोबाजी यांचे घर ते द  गुरमुरके यांचे घर 

5. कामाजी वेजवाडे यांचे घर ते ँयाम मोरे यांचे घर 6. तेलंग पठाजी िगरणी ते गणेश पांचाळ यांचे घर 7. संतोष वाघमारे यांचे घर ते राठोड गु जी यांचे घर 

8. आडवे भुजगं याचें घर ते व ठल तेलंग यांचे घर 9. बुराडे सुशीलाबाई याचे घर ते िशवाजी तेलने यांचे घर 10. कैलास क लारे यांचे घर ते मु नीबाई यांचे 

घर 11. रावसाब देशमुख यं◌ाचे घर ते मुकंूद िचकलीकर यांचे घर 12. ूमोद जलपटे यांचे घर ते शकंर कांडागळे यांचे घर 13. कसन करंडे यांचे घर ते 

दे वदास नांदगावे यांचे घर 14. लोखंडे बाबुराव यांचे घर ते रामिसंग यांचे घर 15. वाघमारे बजांरन यांचे घर ते िशवाजी चोरमुले याचे घर 16. राजेश कांबळे 

यांचे घर ते भाःकर यांचे घर 17. नागे र बालू याचे घर ते बरडे यांचे घर 18. कसन दानारोते यांचे घर ते दे वदास यांचे घर 19. सुदाम गो वंद यांचे घर ते 

राजेश जजुारे यांचे घर 20. इंगले िशवाजी यांचे घर ते काकरे यांचे घर पयत रःता करणे. (अदंाजपऽक) . 14336100/- साठ  ई-टडर सेल ारे दसढयांदाु  

िन वदा सुचना ब. साबां व/3960/2015 द. 23.06.2015 अ वये दै. पु यनगर /दै. लोकपऽ या वतमान पऽात द. 24.06.2015 रोजी िन वदा ूिस द 

कर यात आली असता उपरो  कामासाठ    एकुण (3) िन वदा  ूा   झा या  ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर द. 13.07.2015 रोजी उघड यात 

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

1 िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड अंदाजपऽक य दराने 

2 गु  रामदास कंःश शन, नांदेड 15% जाःत दर 

3 ू वण कंःश शन, नांदेड 8% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक दराची आहे. 
क रता आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार  नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत बसंतानगर भागात उ  काम  करणेसाठ  

िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मजंरु करते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 



 

(३०) 
वषय ब.५2 

          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त दिलत वःती सुधार योजने अंतगत चंि नगर भागात 1. सुमनबाई जोगलेकर यांचे घर ते वाघमारे यांचे घर 2. 
आशाबाई गायकवाड यांचे घर ते साहेबराव मेटकर यांचे घर 3. सुयवंशी वासूकर यांचे घर ते सुमनबाई गुंजकर यांचे घर 4. पाईकराव पंुजाजी यांचे घर ते मेन रोड 5. 
रामदास यांचे घर ते सुरेश पानप टे यांचे घर 6. लआमण तोगरे यांचे घर ते बासटेवाड यांचे घर 7. पवार बाई यांचे घर ते वजय गवळ  यांचे घर 8. भोसले यांचे घर ते 

संिगता हंगोले यांचे घर 9. गोनेवाड संभाजी यांचे घर ते येडके िमराबाई यांचे घर 10. इंदबाईु  गवळ  यांचे घर ते गाडगे दंगबर यांचे घर 11. मारोती सोनमारे यांचे घर 

ते कांबळे करण यांचे घर 12. अ ण खोले यांचे घर ते देवानंद सोनट के यांचे घर 13. साईनाथ जाधव यांचे घर ते दशनवाड यं◌ा◌ंचे घर 14. गायकवाड एम.जी. यांचे 

घर ते वाघमारे यांचे घर 15. सोनट के यां◌ंचे घर ते सखोजीनगर  मेनरोड  पयत रःता करणे. (अंदाजपऽक) . 1,07,80,000/- साठ  ई-टडर सेल ारे दसढयांदाु  

िन वदा सुचना ब. साबां व/3960/2015 द. 23.06.2015 अ वये दै. पु यनगर /दै. लोकपऽ या वतमान पऽात द. 24.06.2015 रोजी िन वदा ूिस द कर यात 

आली असता उपरो  कामासाठ    एकुण (3) िन वदा  ूा   झा या  ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर द. 13.07.2015 रोजी उघड यात आले असता याचा 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड अदंाजपऽक य दराने 

2 गु  रामदास कंःश शन, नांदेड 15% जाःत दर 

3 ू वण कंःश शन, नांदेड 10% जाःत दर 

           तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक दराची आहे.  

          क रता नागर  दिलत वःती सधुार योजना अतंगत चंि नगर  भागात उ  काम  करणेसाठ  िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची 
िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार सवात कमी दरा या िन वदा िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड यांची 

अस यामुळे ती मंजरु कर यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.१०५      ठराव  
          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त दिलत वःती सुधार योजने अतंगत चंि नगर भागात 1. सुमनबाई जोगलेकर यांचे घर ते वाघमारे यांचे 

घर 2. आशाबाई गायकवाड यांचे घर ते साहेबराव मेटकर यांचे घर 3. सुयवंशी वासूकर यांचे घर ते सुमनबाई गुंजकर यांचे घर 4. पाईकराव पुंजाजी यांचे घर 

ते मेन रोड 5. रामदास यांचे घर ते सुरेश पानप टे यांचे घर 6. लआमण तोगरे यांचे घरते बासटेवाड यांचे घर 7. पवार बाई यांचे घर ते वजय गवळ  यांचे घर 

8. भोसले यांचे घर ते संिगता हंगोले यांचे घर 9. गोनेवाड संभाजी यांचे घर ते येडके िमराबाई यांचे घर 10. इंदबाईु  गवळ  यांचे घर ते गाडगे दंगबर यांचे घर 

11. मारोती सोनमारे यांचे घर ते कांबळे करण यांचे घर 12. अ ण खोले यांचे घर ते देवानंद सोनट के यांचे घर 13. साईनाथ जाधव यांचे घर ते दशनवाड 

य◌ंा◌ंचे घर 14. गायकवाड एम.जी. यांचे घर ते वाघमारे यांचे घर 15. सोनट के यां◌ंचे घर ते सखोजीनगर  मेनरोड  पयत रःता करणे. (अदंाजपऽक) . 
1,07,80,000/- साठ  ई-टडर सेल ारे दसढयांदाु  िन वदा सुचना ब. साबां व/3960/2015 द. 23.06.2015 अ वये दै. पु यनगर /दै. लोकपऽ या वतमान 

पऽात द. 24.06.2015 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ    एकुण (3) िन वदा  ूा   झा या  ूा  िन वदा ऽीसदःयीय 

समीती समोर द. 13.07.2015 रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड अदंाजपऽक य दराने 

2 गु  रामदास कंःश शन, नांदेड 15% जाःत दर 

3 ू वण कंःश शन, नांदेड 10% जाःत दर 

   तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड याचंी असुन ती अदंाजपऽक दराची आहे.  

क रता आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार  नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत चंि नगर  भागात उ  काम  करणेसाठ  

िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंरु करते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.५३ 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त दिलत वःती सुधार योजने अतंगत लआमी नगर भागात 1. गणेश पवार यांचे घर ते राजेश वाघमारे 

यांचे घर 2. मेनरोड ते कैलास खे लारे यांचे घर 3. बालाजी कराणा ते नरहर  लु टे यांचे घर 4. संजय गु े यांचे घर ते अशोक सावते यांचे घर 5. पाईकराव 

संजय यांचे घर ते कुरेशी यांचे घर 6. सखाराम परघणे यांचे घर ते राज ुवाघमारे यांचे घर 7. मारोती किे यांचे घर ते ईसखभाई यांचे घर 8. पुजांजी मोहाडे 

यांचे घर ते सुभाष त डे यांचे घर 9. पंड त शषैाबाई यांचे घर ते क लारे कैलास यांचे घर 10. गजभारे रमेश याचे घर ते क लारे अिनता यांचे घर 11. कडसे 

ूशांत यांचे घर ते िमलींद गायकवाड यांचे घर 12. माधवराव हटागडे यांचे घर ते अिनता वानखेडे यांचे घर 13. गुड पा स पाते यांचे घर ते भाग ूयांचे घर 14. 
सुभा कोटेकर यांचे घर ते सुयवंशी माधव यांचे घर 15. िमलींद राऊत यांचे घर ते आनदं वाडवे यांचे घर 16. कैलास कलारे यांचे घर ते िसमा कोटमोडे यांचे 

घर 17. पारमार कराणा यांचे घर ते ना यापयत 18. रंजीत जुतं यांचे घर ते पांडुरंग झडे यांचे घर 19. एम.के. सुलतान यांचे घर ते सावते भगवान याचे घर 

20. रमाबाई हणवंते यांचे घर ते पराडे पा बाई यांचे घर 21. हतांगडे दलीप यांचे घर ते आनंद सुयवंशी यांचे घर 22. कलमोडे पंड त यांचे घर ते कसनबाई 

भादरूे यांचे घर 23. पराडे पा बाई यांचे घर ते चलदंते संजय यांचे घर 24. ससाने गंगाधर यांचे घर ते भारत सोलवणे यांचे घरापयत रःता करणे. 
(अदंाजपऽक) . 1,49,05,400/- साठ  ई-टडर सेल ारे दसढयांदाु  िन वदा सुचना ब. साबां व/3960/2015 द. 23.06.2015 अ वये दै. पु यनगर /दै. 
लोकपऽ या वतमान पऽात द.  



 
 

(३१) 
 

24.06.2015 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ    एकुण (3) िन वदा  ूा   झा या  ूा  िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर 

द. 13.07.2015 रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड अदंाजपऽक य दराने 

2 गु  रामदास कंःश शन, नांदेड 15% जाःत दर 

3 ू वण कंःश शन, नांदेड 10% जाःत दर 

          

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक दराची आहे 
क रता नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत लआमी नगर भागात उ  काम  करणेसाठ  िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड यांची 

अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   आयु ांनी सादर केले या ूःतावानुसार सवात कमी दरा या िन वदा िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड यांची 

अस यामुळे ती मंजरु कर यास मा यता दे यात येते व हा   ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब.१०६      ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त दिलत वःती सुधार योजने अतंगत लआमी नगर भागात 1. गणेश पवार यांचे घर ते राजेश वाघमारे 

यांचे घर 2. मेनरोड ते कैलास खे लारे यांचे घर 3. बालाजी कराणा ते नरहर  लु टे यांचे घर 4. संजय गु े यांचे घर ते अशोक सावते यांचे घर 5. पाईकराव 

संजय यांचे घर ते कुरेशी यांचे घर 6. सखाराम परघणे यांचे घर ते राज ुवाघमारे यांचे घर 7. मारोती किे यांचे घर ते ईसखभाई यांचे घर 8. पुजांजी मोहाडे 

यांचे घर ते सुभाष त डे यांचे घर 9. पंड त शषैाबाई यांचे घर ते क लारे कैलास यांचे घर 10. गजभारे रमेश याचे घर ते क लारे अिनता यांचे घर 11. कडसे 

ूशांत यांचे घर ते िमलींद गायकवाड यांचे घर 12. माधवराव हटागडे यांचे घर ते अिनता वानखेडे यांचे घर 13. गुड पा स पाते यांचे घर ते भाग ूयांचे घर 14. 
सभुा कोटेकर यांचे घर ते सुयवंशी माधव यांचे घर 15. िमलींद राऊत यांचे घर ते आनंद वाडवे यांचे घर 16. कैलास कलारे यांचे घर ते िसमा कोटमोडे यांचे 

घर 17. पारमार कराणा यांचे घर ते ना यापयत 18. रंजीत जुतं यांचे घर ते पांडुरंग झडे यांचे घर 19. एम.के. सुलतान यांचे घर ते सावते भगवान याचे घर 

20. रमाबाई हणवंते यांचे घर ते पराडे पा बाई यांचे घर 21. हतांगडे दलीप यांचे घर ते आनंद सुयवंशी यांचे घर 22. कलमोडे पंड त यांचे घर ते कसनबाई 

भादरूे यांचे घर 23. पराडे पा बाई यांचे घर ते चलदंते संजय यांचे घर 24. ससाने गंगाधर यांचे घर ते भारत सोलवणे यांचे घरापयत रःता करणे. 
(अदंाजपऽक) . 1,49,05,400/- साठ  ई-टडर सेल ारे दसढयांदाु  िन वदा सुचना ब. साबां व/3960/2015 द. 23.06.2015 अ वये दै. पु यनगर /दै. 
लोकपऽ या वतमान पऽात द. 24.06.2015 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ    एकुण (3) िन वदा  ूा   झा या  ूा  

िन वदा ऽीसदःयीय समीती समोर द. 13.07.2015 रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड अदंाजपऽक य दराने 

2 गु  रामदास कंःश शन, नांदेड 15% जाःत दर 

3 ू वण कंःश शन, नांदेड 10% जाःत दर 

          

          तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा िशवाजी इंगळे कंःश शन, नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक दराची आहे 
          क रता आयु ांनी सादर केले या ूःतावानसुार नागर  दिलत वःती सुधार योजना अतंगत लआमी नगर भागात उ  काम  करणेसाठ  िशवाजी 
इंगळे कंःश शन, 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. ५४ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील ौी  गु  गो वदंघजी ःटे डयम मैदानाचे सभोवती आरसीसी नालीचे बाधंकाम 
करणेकर ता अ ःत वातील असले या व वध बांधकामा या नालीची आतील बाजचूी िभंत तोडून रटेिनंग वॉल प दतीची आरसीसी वॉल 
बांधकाम कर याचे व दसु-याबाजसू वॉल वर ःलॅब टाकणेचे काम ूगतीपथावर असतांना मा.आयु  यांनी ू य  पाहणीकेली असता 
ःटे डयम या बाहेर ल बाजसू असले या अ ःत वातील वटेची िभंतीची नाली तोडून आतील बाजसू चालू असले या आरसीसी वॉल ,सारखीच 
दसर  वॉल बाधून घे याचे आदेिशत के यानूसार अदंाजपऽकात आवँयक बाबीचा समावेश क न या वभागाचे किन  अिभयंता व उप ु
अिभयंता याचें अहवालानूसार सदर काम करणे आवँयक अस याने सदरचे काम राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी साई क ःश.नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास .३४,८९,०००/- खच झालेला आहे.कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा 
राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी साई क ःश.नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच  .३४,८९,०००/- 
ला काय र ूशासक य व आिथक मंजरु साठ  ूःताव मु.ूा.मनपा अिधिनमय 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती समोर सादर 
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. 
 



(३२) 
ठराव ब. १०७     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील ौी  गु  गो वदंघजी ःटे डयम मैदानाचे सभोवती आरसीसी नालीचे बाधंकाम 
करणेकर ता अ ःत वातील असले या व वध बांधकामा या नालीची आतील बाजचूी िभंत तोडून रटेिनंग वॉल प दतीची आरसीसी वॉल 
बांधकाम कर याचे व दसु-याबाजसू वॉल वर ःलॅब टाकणेचे काम ूगतीपथावर असतांना मा.आयु  यांनी ू य  पाहणीकेली असता 
ःटे डयम या बाहेर ल बाजसू असले या अ ःत वातील वटेची िभंतीची नाली तोडून आतील बाजसू चालू असले या आरसीसी वॉल ,सारखीच 
दसर  वॉल बाधून घे याचे आदेिशत के यानूसार अदंाजपऽकात आवँयक बाबीचा समावेश क न या वभागाचे किन  अिभयंता व उप ु
अिभयंता याचें अहवालानूसार सदर काम करणे आवँयक अस याने सदरचे काम राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी साई क ःश.नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास .३४,८९,०००/- खच झालेला आहे. कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा 
राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी साई क ःश.नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच  .३४,८९,०००/- 
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 याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.५५ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील महानगरपािलकेचे जागा वकसीत क न या ठकाणी १) Commercial Center  
शासक य गोदामाजी जागा (अ णाभाऊ साठे पतुळया जवळ) २) शक टम नल, सांगवी ३) ःपोटस कॉ ले स ःवमीगं फुल या जागा 
वकसीत करावयाचे असुन सदर जागेच क से ट लान MM  डझईन पुणे (ूो.आनंद देशमुख) यां याकडुन तयार क न घे यात आले असुन 
यांनी नकाशाची फस व वेळोवेळ  दलेली भेट ई याद चे .१.०० ल ाचे देयक सादर केले आहे. सदर जागेचे क से ट लान MM  डझईन 
पुणे (ूो.आनंद देशमुख) यां याकडुन तयार क न घे यात आले यास व कामासाठ  लागणारा खच .१,००,००० यास काय तर ूशासक य व 
आिथक मंजरु साठ  ूःताव मुंबई ूाितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार ःथायी सिमती समोर 
मा यतेःतव सादर. 
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. 
ठराव ब. १०८     ठराव  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील महानगरपािलकेचे जागा वकसीत क न या ठकाणी १) Commercial Center  
शासक य गोदामाजी जागा (अ णाभाऊ साठे पतुळया जवळ) २) शक टम नल, सांगवी ३) ःपोटस कॉ ले स ःवमीगं फुल या जागा 
वकसीत करावयाचे असुन सदर जागेच क से ट लान MM  डझईन पुणे (ूो.आनंद देशमुख) यां याकडुन तयार क न घे यात आले असुन 
यांनी नकाशाची फस व वेळोवेळ  दलेली भेट ई याद चे .१.०० ल ाचे देयक सादर केले आहे. सदर जागेचे क से ट लान MM  डझईन 
पुणे (ूो.आनंद देशमुख) यां याकडुन तयार क न घे यात आले यास व कामासाठ  लागणारा खच .१,००,०००/-  यास मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण 5 कलम 2 नुसार काय र ूशासक य व आिथक मा यता ह नावंामनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.५६ 
 ूभाग ब.३३ म ये फ ेबु ज भाग नैसिगक र या उंच टेकडा ःव पाचा असुन या भागातील नागर कांना बक चौक मु य 
रः याव न बुःटर दारे पाणी पुरवठा कर यात येतो. बुःटर नाद ःत झाला क  टेकडयावर पणी पुरवठा होत नाहु . तसेच दोन दवस आड 
पणी पुरवठा अस याने पा याची अडचण भासते. या कारणामुळे फ ेबु ज टेकडयावर अ ःत वात असले या बोअरवेलला पावर पंप साल सन 
२०१३-१४ या ज हा सुिच अदंाजपऽक य दराूमाणे मे. दलीप इले श कल अ ड इं जिनअर ंग व स, नांदेड कडून सदर ल काम क न 
घे यात आले. यास . २७७६०/- खच अपे ीत असून झाले या कामास काय र ूशासक य व आिथक मा यता देणे क रता ःथायी 
सिमती समोर ूःताव मा यतेःतव सादर. 
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. 
ठराव ब.१०९      ठराव  

ूभाग ब.३३ म ये फ ेबु ज भाग नैसिगक र या उंच टेकडा ःव पाचा असुन या भागातील नागर कांना बक चौक मु य 
रः याव न बुःटर दारे पाणी पुरवठा कर यात येतो. बुःटर नाद ःत झाला क  टेकडयावर पणी पुरवठा होत नाहु . तसेच दोन दवस आड 
पणी पुरवठा अस याने पा याची अडचण भासते. या कारणामुळे फ ेबु ज टेकडयावर अ ःत वात असले या बोअरवेलला पावर पंप साल सन 
२०१३-१४ या ज हा सुिच अदंाजपऽक य दराूमाणे मे. दलीप इले श कल अ ड इं जिनअर ंग व स, नांदेड कडून सदर ल काम क न 
घे यात आले. यास . २७७६०/- खच अपे ीत असून झाले या कामास 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.५७ 
ूभाग ब.३३ म ये फ ेबु ज भागात अःती वात असलेला बोअर वेल ची पा याची पातीळ जाःत ूमाणात खाली गे यामुळे या भागातील 
र हवाशांना िभषण पाणी टंचाईस सामोरे जावे लागत होते. सदर ल भाग नसैिगक र या उंच टेकडयावर अस याने पयायी पाणी प वठा करणे  
श य न हते. अःती वातील पाणी पुरवठा वतरण यवःथा बुःटर दारे असुन सदर  



(३३) 
बुःटर सु दा अंदाजे २० वष जुना अस याने अपे ीत ूमाणात पाणी पुरवठा करत न हता. एकंदर त प रःथीती गंभी अस याने सदर 
 िठकाणी भुजलसव ण कायालय नांदेड यां याकडून आवँयक ती तपासणी क न बोअरवेलचे ठकाण िन ीत क न घे यात आले. 
कायालयात उप ःथत असले या कंऽाटदार मे.इ रदास अ ड कंपनी, नांदेड यानंी मौखीक काम कर याची संधी दली आहे. यां याकडून 
सदर ल काम क न घे यात आले. 
 ज हा दरसुिच ूमाणे ूःता वत बोअरवेल या कामास . १,४४,४७३/- खच अपे ीत आहे. यास काय र ूशासक य आिथक 
मा यता देणे क रता ये या ःथायी सिमती समोर सदर ूःताव मा यतेःतव सादर. 
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. 
ठराव ब. ११०     ठराव  

ूभाग ब.३३ म ये फ ेबु ज भागात अःती वात असलेला बोअर वेल ची पा याची पातीळ जाःत ूमाणात खाली गे यामुळे या 
भागातील र हवाशांना िभषण पाणी टंचाईस सामोरे जावे लागत होते. सदर ल भाग नैसिगक र या उंच टेकडयावर अस याने पयायी पाणी 
प वठा करणे  श य न हते. अःती वातील पाणी पुरवठा वतरण यवःथा बुःटर दारे असुन सदर बुःटर सु दा अदंाजे २० वष जनुा 
अस याने अपे ीत ूमाणात पाणी पुरवठा करत न हता. एकंदर त प रःथीती गभंी अस याने सदर  िठकाणी भुजलसव ण कायालय नांदेड 
यां याकडून आवँयक ती तपासणी क न बोअरवेलचे ठकाण िन ीत क न घे यात आले. कायालयात उप ःथत असले या कंऽाटदार 
मे.इ रदास अ ड कंपनी, नांदेड यांनी मौखीक काम कर याची सधंी दली आहे. यां याकडून सदर ल काम क न घे यात आले. 
 ज हा दरसुिच ूमाणे ूःता वत बोअरवेल या कामास . १,४४,४७३/- खच अपे ीत आहे. कर ता यास काय र ूशासक य 
आिथक मा यता ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
    वशेष बाब हणून  आय या वेळ  घे यात आलेले तातड चे ूःताव  
वषय ब. १ 
  नांदेड वाघाहा शसहर महानगरपपािलका ह त िसडको/हडको येथील उ ानात वाचनालय व ःपधा प र ा कद सु  करणेसाठ  
कायालयीन आदेश ब.साबां व/25793/2014 द.13.01.2014 अ  वये .५७,४५,८००/- यास ूशासक य व आथ क मंजरु  ूदान कर यात 
येवुन कंऽाटदारस द.१०.०३.२०१५ अ वये काम कर ययासाठ  कायारंभ आदेश दे यात आले. 
 िसडको/ हडको वसरणी कौठा भागात साधारणत: ६० ते ६५ हजार लोकवःती असून या भागात गर ब व होतक  व ा यासाठ  
ःपधा प र ाची तयार  करणेसाठ  वाचनालय कंवा अ यािसका उपल ध नस यामुळे िसडको भागात गोदावर  हाँऊसींग सोसायट  मधील 
गाडन या पुव द ण कोप-यात रः यालगत २८ x ९३० िम. हणजे २७६.६० चौ.िम.जागेत अ  यािसका बांध या या कामाचे द.१२.०३.२०१५ 
रोजी मा.खासदार तथा  माजी मु यमंऽी अशोकरावजी च हाण यां या हःते भुमीपजुनाचा कायबम झाला. यावेळ  झाले या चचनसुार व 
मा.खासदार तथा माजी मु यमंऽी यांनी सिुचत के याूमाणे िनयो जत ठकाणची जागा बदलुन याच उ ानातील ( २५x२५) जागेत ूशःत 
वाचनालय उभे कर यासाठ  आवँयक बाबींचा समावेश क न . १,२८,६७,३५०/- चे सधुार त अदंाजपऽक तयार कर यात आले. 
 सदर कामाची मुळ ूशासक य कंमत . ५७,४५,८००/- आहे. दले या सुचनेनुसार बामा या बाबींत वाढ झा याने याम य े
र कम .७१,२१,५६०/- ने वाढ होत आहे.  

 सुधार त अदंाजपऽक . १,२८,६७,३५०/- यास ूशासक य व आथ क मंजरु ःतव तसेच सदरचे काम पुव याच कंऽाटदाराकडुन 
पुव या मंजरु दरावर क न घे यासाठ  ूःताव    मा यतेःतव सादर. 
सभापती   आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. १११     ठराव  
  नांदेड वाघाहा शसहर महानगरपपािलका ह त िसडको/हडको येथील उ ानात वाचनालय व ःपधा प र ा कद सु  करणेसाठ  
कायालयीन आदेश ब.साबां व/25793/2014 द.13.01.2014 अ  वये .५७,४५,८००/- यास ूशासक य व आथ क मंजरु  ूदान कर यात 
येवुन कंऽाटदारस द.१०.०३.२०१५ अ वये काम कर ययासाठ  कायारंभ आदेश दे यात आले. 
 िसडको/ हडको वसरणी कौठा भागात साधारणत: ६० ते ६५ हजार लोकवःती असून या भागात गर ब व होतक  व ा यासाठ  
ःपधा प र ाची तयार  करणेसाठ  वाचनालय कंवा अ यािसका उपल ध नस यामुळे िसडको भागात गोदावर  हाँऊसींग सोसायट  मधील 
गाडन या पुव द ण कोप-यात रः यालगत २८ x ९३० िम. हणजे २७६.६० चौ.िम.जागेत अ  यािसका बांध या या कामाचे द.१२.०३.२०१५ 
रोजी मा.खासदार तथा माजी मु यमंऽी अशोकरावजी च हाण यां या हःते भुमीपुजनाचा कायबम झाला. यावेळ  झाले या चचनुसार व 
मा.खासदार तथा माजी मु यमंऽी यांनी सिुचत के याूमाणे िनयो जत ठकाणची जागा बदलुन याच उ ानातील ( २५x२५) जागेत ूशःत 
वाचनालय उभे कर यासाठ  आवँयक बाबींचा समावेश क न .१,२८,६७,३५०/- चे सुधार त अदंाजपऽक तयार कर यात आले. 
 सदर कामाची मुळ ूशासक य कंमत . ५७,४५,८००/- आहे. दले या सुचनेनुसार बामा या बाबींत वाढ झा याने याम य े
र कम .७१,२१,५६०/- ने वाढ होत आहे.  

 कर ता आयु ांनी सादर केल या ूःतावानुसार  उपरो  कामाचे सुधार त अदंाजपऽक .१,२८,६७,३५०/- यास ूशासक य व 
आथ क मा यता ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते,  तसेच सदरचे काम पुव याच कंऽाटदाराकडुन पुव या मंजरु दरावर 
क न घे यासाठ ह   ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
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वषय ब.२ 

 Thin  computer संदभात ूा  तीन िनवीदा धारकांचे यावसाियक िलफाफे (कमिशयल) दनांक 09.06.2015 रोजी उघड यात आले 
असून िनवीदा धारकांनी सादर केले या दरांचा तपिशल खालील ूमाणे आहे. 

Sr.no Item Name Quantity Rate { Inclusive of all Applicabel Taxes, Duties and 
Charges 

   Aumetrix Convolt Comp.Eng. 
1 Thin Client PC with preloaded Linux and Year 

Online warranty 
150 44,97,750 44,70,000 45,52,500 

2 Network Storage Device 40 Tb with 3 year Online 
Warranty 

1  5,50,000  4,25,000  4,81,250 

3 Post Warranty Period Online Warranty Additional 
2 year Warranty Company certified of Thin Client 
Storage Device 

150  5,25,000  4,60,000  6,25,000 

  total   55,72,750  53,55,000 56,58,750 

 सदर त यानुसार ित ह  िन वदा धारकां या दराम ये 5 ट के पे ा जाःत तफावत नस याचे िनदशनास आ यामुळे तां ऽक बाबी 
म ये जो िन वदा धारक सव म आहे. यांना उिचत दरांम ये सा ह य पुरवठा करणेक रता करावयाचा वाटाघाट  संदभात दनांक 
24.07.2015 रोजी बैठक आयो जत कर यात आली होती. या बैठक स मनपाचे मा.आयु , मा.उप आयु , तसेच Aumetrix व Convolt चे 
ूितिनधी उप ःथत होते.  Comp.Eng. यांनी ूवासाचे ितक ट उपल ध नस यामळेु बैठक स उप ःथत राह शकत नस याचे ईू -मेल दारे 
कळ वले आहे. उपरो  बैठक त झाले या चचनुसार व वाटाघाट अतंी Aumetrix यांनी एकुण दराम ये 3 ट के Comp.Eng. यांनी एकुण 
दराम ये 3 ट के (ई-मेल) व Convolt यांनी एकुण दराम ये 2 ट के तसेच तीन वषासाठ  वनामु य Escon Antivirus  Consol  दे याचे लेखी 
ःव पात बंद िलफाफयाम ये सादर केले आहे. या अनषुंगाने वाटाघाट अतंी सादर केले या दरांचा तपिशल खालील ूमाणे आहे. 

वाटाघाट  पुव  सादर केलेले दर वाटाघाट  नंतर सादर केलेले दर Sr.no 

Aumetrix Convolt Comp.Eng. Aumetrix Convolt Comp.Eng. 

1 55,72,750 53,55,000 56,58,750 54,05,568 52,47,900 54,88,988 

 सदर त यानुसार Convolt यांचे दर सवात कमी असून उ  दरांस मा यता देणे बाबत.  

सभापती   आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव ब. ११२     ठराव  

Thin  computer खरेद  कर यासाठ  िन वदर माग व यात  आ या असता याम ये ूा  तीन िनवीदा धारकांचे यावसाियक िलफाफे 
(कमिशयल) दनांक 09.06.2015 रोजी उघड यात आले असून िनवीदा धारकांनी सादर केले या दरांचा तपिशल खालील ूमाणे आहे. 

Sr.no Item Name Quantity Rate { Inclusive of all Applicabel Taxes, Duties and Charges 
   Aumetrix Convolt Comp.Eng. 
1 Thin Client PC with preloaded Linux and Year 

Online warranty 
150 44,97,750 44,70,000 45,52,500 

2 Network Storage Device 40 Tb with 3 year Online 
Warranty 

1  5,50,000  4,25,000  4,81,250 

3 Post Warranty Period Online Warranty Additional 
2 year Warranty Company certified of Thin Client 
Storage Device 

150  5,25,000  4,60,000  6,25,000 

  total   55,72,750  53,55,000  56,58,750 

 सदर त यानुसार ित ह  िन वदा धारकां या दराम ये 5 ट के पे ा जाःत तफावत नस याचे िनदशनास आ यामुळे तां ऽक बाबी 
म ये जो िन वदा धारक सव म आहे. यांना उिचत दरांम ये सा ह य पुरवठा करणेक रता करावयाचा वाटाघाट  संदभात दनांक 
24.07.2015 रोजी बैठक आयो जत कर यात आली होती. या बैठक स मनपाचे मा.आयु , मा.उप आयु , तसेच Aumetrix व Convolt चे 
ूितिनधी उप ःथत होते.  Comp.Eng. यांनी ूवासाचे ितक ट उपल ध नस यामळेु बैठक स उप ःथत राह शकत नस याचे ईू -मेल दारे 
कळ वले आहे. उपरो  बैठक त झाले या चचनुसार व वाटाघाट अतंी Aumetrix यांनी एकुण दराम ये 3 ट के Comp.Eng. यांनी एकुण 
दराम ये 3 ट के (ई-मेल) व Convolt यांनी एकुण दराम ये 2 ट के तसेच तीन वषासाठ  वनामु य Escon Antivirus  Consol  दे याचे लेखी 
ःव पात बंद िलफाफयाम ये सादर केले आहे. या अनषुंगाने वाटाघाट अतंी सादर केले या दरांचा तपिशल खालील ूमाणे आहे. 

वाटाघाट  पुव  सादर केलेले दर वाटाघाट  नंतर सादर केलेले दर Sr.no 

Aumetrix Convolt Comp.Eng. Aumetrix Convolt Comp.Eng. 

1 55,72,750 53,55,000 56,58,750 54,05,568 52,47,900 54,88,988 

 कर ता उपरो  त यानुसार Convolt याचें वाटाघाट अतंीचे  दर तुलना म या   सवात कमी अस यामूळे पये 52,47,900/- 
दरांस ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते तसेच यासाठ  लागणा-या खचासह  ूशासक य व आिथक मा यता ह 
नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.    
सभापती    आज या सभेचे कामकाज संप यामूळे आजची सभा संप याचे जा हर कर यात येते.  
                ःवा र त/-                                                                    ःवा र त/-                   

नगरसिचव,                          सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नांदेड.               ः थायी सिमती, नांवाशमनपा, नांदेड   
            . 


