
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.  
 

द. ०५.०३.२०१६ रोजी दपार  ु १२.३० 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. 
                              सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा, सभापती 
          सवौी  

मोरे संजय गंगाधर       अ नेवार गंगासागर सं दप 
इंदबाई िशवाजीराव घोगरे ू   ू वण बालासाहेब बयाणी 
वनयकुमार गुरम    संिगता पृ  वीराज राओऽे      
योती महि खेडकर   सिलमा बेगम नु लाखान         शमा पुंपाताई राजेश   इशरत फातेमा अ.शमीम  

कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम  कदम गंगाबाई नारायण    

च हाण उमेशिसहं अशोकिसंह   फा ख हसेन कासीम साबु    

जक या बेगम स. मुखतार         
सभापती  सव ूथम उप ःथत सव स.सदःय, ौी सुिशल खोडवेकर आयु , ौी र ाकर वाघमारे उपआयु , ौी 

वजयकुमार मुंडे, ू.उपआयु , डॉ. मो. आिसफ ू. मु  य वै कय अिधकार , ौी म. साद क मु य 
लेखािधकार , ौी कोलगणे, मु यलेखा प र क व सव े ऽय अिधकार  व वभाग ूमूख यांचे ःवागत क न 
आज या सभे या कामकाजास सुरवात कर यात येते. 

वषय बं.१  

 दनांक २२.०१.२०१६ रोजी मागील झाले या ःथायी सिमती या सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत. 
वनय गुरम मागील सभेत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. ३ अतंगत िशवनेद  नगर म ये २० नग ७०W सो डयम पथ दवे 

पुरवठा क न बस व यात आले यास काय र मा यता दे याचा ूःताव होता यावेळ  मा. सभापती मॅडम 
यांनी व ुत वभागाचे उप अिभयं यास कोणकोण या ठकाणी  लाईट फट ंग बस व यात आली याची मा हती 
दे यासाठ  सांग यात आले होते ती मा हती सभापती मॅडमना दे यात आली आहे काय  

सभापती    कोणकोण या ठकाणी   लाईट फट ंग बस व यात आली याची मा हती मला अ ाप दे यात आलेली 
        नाह .  

उपअिभयंता व ुत   मा हती तयार कर यात आलेली आहे ती आजच दे यात येईल.      
आयु  उपअिभयंता व तु यांनी मा हती न द याब दल सभागहृाची माफ  मागावी व संबंिधतांना मािगतलेली मा हती 

ता काळ दे यात यावी. 
उपअिभयंता व ुत  मा हती न द याब दल मी सभागहृाची माफ  मागतो, सभापती मॅडमना मा हती ता काळ दे यात येइल. 
आयु  ेऽीय कायालय ब.अ,मधील  दो ह  तरोडा  आ ण ड मधील  कौठा,वसरणी,वाघाळा,असजन हे मामीण भाग 

न याने समा व  झालेले अस यामूळै या भागात न वन पोल उभा न यावर न वन  व ुत लाईट सेट 
( फट ंग) बस व याची मागणी जाःत अस यामूळे याभागात न वन व ूत लाईट सेट बस व यात येते.  
े ऽय कायालय ब. ब आ ण क हा भाग पुव पासून महानरपािलका ह द त अस यामूळे व ुत पोल वर ल  
व ुत लाईटचे द ःतीचेच काम करावे लागतेु .  

वनय गुरम  पुण महानगरपािलका ह द तील व ुत पोल वर ल व ुत लाईटची देखभाल व द ःतीचे कामाकर ता ु  एकाच 
कंऽाटदाराची िनयु  कर यात आलेली आहे. आमची अशी मागणी आहे आपण चार े ऽय कायालय केलेले 
अस यामूळे चार े ऽय कायालया अतंगत देखभाल द ःतीकर ता चार िन वदा माग व यात या यातु .  

आयु   कंऽाटदारास व ुत लाईट देखभाल  व द ःतीकर ता ु ूिममहा . २० ल  व एलईड  व ुत लाईट देखभाल व 
द ःतीकर ता ु २.५० ल ाची देयके ावी लागतात हणजे एका वषा कर ता .२७० ल  पाच वषाकर ता 
१३५० ल  या ूमाणे िन वदा काढन करार करावा लागेलू .iपरंतू कि शासना या िनदषानसुार उजा बचती या 
ीकोनातून  ट या ट याने पुव चे वेगवेगळया हॅटचे  सो डयम पथ दवे बदं क न न वन एलईड  लाईट 

फट ंग बसवावे लागणार आहेत. स या या वेगवेगळया हॅटचे  सो डयम पथ दवे इतर ूकारचे  व ुत पथ दवे  
बस व यासाठ  ९ ूकार या फट ं स असून एलईड  लाईट संच बस व या या ४ ूकार या   फट ंग  आहेत. 
यामूळे व ूत लाईट देखभाल व द ःतीसाठ  िन वदा माग वताना िन वदा भरणाु -या एज सीजना आपण 
बोलावून यांचेशी चचा क ,  

 
 
 

 



(२) 
त ांचेह  मागदशन घेवून व तु लाईटदेखभाल व द ः तीु कर ता िन वदा काढावी लागेल.  रा य शासनाने 
भूिमगत कबल लाईन  टाक यासाठ   रा यातील ४० शहरात भूिमगत केबल लाईन टाक याचा िनणय 
धेतलेला आहे. ःमाटिसट  अतंगत भूिमगत कबल टाक यासाठ  .२०० कोट चा ूक प अहवाल तयार केला 
होता आहे.परंतु सदर योजनेत नांदेड शहराचा समावेश झालेला नाह .  भूिमगत कबल टाक याचे कामास 
आतापासूनच सुरवात केली तर महानगरपािलकेस अटल अमतृ िमशन योजने अतंगत १० ट केचा जाःतीचा 
िनधी िमळणार आहे.रा यातील काह  भागात  भूिमगत कबल लाईन टाक याचे कामास  सु वात झालेली 
आहे.   

सभापती   दनांक २२.०१.२०१६ रोजी मागील झाले या ःथायी सिमती या सभेचे इितवृ  कायम कर यात येते.  
ठराव बं. २२७     ठराव 

 दनांक २२.०१.२०१६ रोजी मागील झाले या ःथायी सिमती या सभेचे इितवृ  ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
कायम करते. 
वषय बं.२ 

 मनपा ह ीत महाआरो य अिभयान तपासणीचे अहवाल तसेच ेऽीय कायालय C व जराबाद/इतवारा अतंगत, ूभाग बं. ३, १३, 
२, ४, ५, ६, ८, ९, १०, ११, १२, १४, १५, १६, १७ व १८ मधील कायरत असले या चतुथौणेी कमचा-यांचा अहवालाची ूत सोबत दे यात 
आली याची न द घेणे बाबत. 
सभापती   न द घे यात येते 

ठराव बं. २२८     ठराव 

मवाशमनपा ह ीत महाआरो य अिभयान तपासणीचे अहवाल तसेच ेऽीय कायालय C व जराबाद/इतवारा अतंगत, ूभाग बं. ३, 
१३, २, ४, ५, ६, ८, ९, १०, ११, १२, १४, १५, १६, १७ व १८ मधील कायरत असले या चतुथौणेी कमचा-यांचा अहवालाची ूत सव स. 
सदःयांना दे यात आली याची न द ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते. 
वषय बं.३ 

 नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. २० म ये िभमघाट येथे बु द वहार प रसराचे 
सुशोिभकरण करणेसाठ  पये ५०,००,०००/- साठ  ई-टडर सेल दारे िन वदा सचुना बं. साबां व/१७९७२/२०१६ दनांक ०६.०१.२०१६ अ वये 
दैिनक द यमराठ  या वतमानपऽात दनांक ०७.०१.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ िन वदा 
ूा  झाले ूा  िन वदा ऽीसदःयी सिमती समोर दनांक ३०.०१.२०१६ रोजी उघड यात आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ एल. अ ड एस. क सश शन नांदेड १०% जाःत दर 
२ सोहेल क सश शन नांदेड १२% जाःत दर 
३ ू वण क सश शन नांदेड १५% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा एल. अ ड एस. क सश शन नांदेड यांची असून ती अदंाजपऽक दरापे ा 
१०% जाःत दरची आहे. कंऽाटदाराने ॅरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले 
असता संबंधीतांनी लेखी पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरावर कर याची समंती दली आहे. 
 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. २० म ये िभमघाट येथे बु द  वहार प रसराचे सुशोिभकरण 
करणेसाठ  एल. अ ड एस. क सश शन नांदेड याचंी वाटाघाट अतंी १०% जाःत दराऐवजी समतंी द यानुसार अदंाजपऽक य दराची िन वदा 
मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िनवदा मंजरु चा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम 

कर यात येतो. 
ठराव बं. २२९     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. २० म ये िभमघाट येथे बु द वहार प रसराचे 
सुशोिभकरण करणेसाठ  पये ५०,००,०००/- साठ  ई-टडर सेल दारे िन वदा सचुना बं. साबां व/१७९७२/२०१६ दनांक ०६.०१.२०१६ अ वये 
दैिनक द यमराठ  या वतमानपऽात दनांक ०७.०१.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ िन वदा 
ूा  झाले ूा  िन वदा ऽीसदःयी सिमती समोर दनांक ३०.०१.२०१६ रोजी उघड यात आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ एल. अ ड एस. क सश शन नांदेड १०% जाःत दर 
२ सोहेल क सश शन नांदेड १२% जाःत दर 
३ ू वण क सश शन नांदेड १५% जाःत दर 

 



(३) 
 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा एल. अ ड एस. क सश शन नांदेड यांची असून ती अदंाजपऽक दरापे ा 
१०% जाःत दरची आहे. कंऽाटदाराने ॅरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले 
असता संबंधीतांनी लेखी पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरावर कर याची समंती दली आहे. 
 क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ूभाग बं. २० म ये िभमघाट येथे बु द  वहार प रसराचे सुशोिभकरण 
करणेसाठ  एल. अ ड एस. क सश शन नांदेड याचंी वाटाघाट अतंी १०% जाःत दराऐवजी समतंी द यानुसार अदंाजपऽक य दराची िन वदा 
ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.४ 

 नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ह ीत ूभाग बं. २ म ये पोण मानगर भागात िसमट रःता करणे 
(१. हनुमार मं दर ते मीनी कंुज, २. मारकवाड ते व ठली िनवास, ३.भदगरे, ४. व ठल िनवास ते कोकाटे, ५. सोनावने ते िभसे, ६. 
वाघमारे ते रा शमारे, ७. वठोरे ते झाडेकर, ८. जगदंबा करणा ते ज धळे ९. राठोड ते मसके, १०. सोनवने लोहगांवकर ते भदगरे.  ११. 
बी.आर. मारकवाड ते माधव गोडबोले, १२.सोनवने ते मेन रोड, १३.रा शमारे ते िभसे पयत) पये ४०,००,०००/- साठ  ई-टडर सेल दारे 
िन वदा सुचना बं. साबां व/१७९७२/२०१६ दनांक ०६.०१.२०१६ अ वये दैिनक द यमराठ  या वतमानपऽात दनांक ०७.०१.२०१६ रोजी 
िन वदाूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ िन वदा  
ूा  झाले ूा  िन वदा ऽीसदःयी सिमती समोर दनांक ३०.०१.२०१६ रोजी उघड यात आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ वलायत खान कर म खान नांदेड ०.१% कमी दर 
२ सोहेल क सश शन नांदेड ३% जाःत दर 
३ िशवाजी नामदेवराव इंगळे कंऽाटदार नांदेड ५% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा वलायत खान कर म खान यांची असून ती अदंाजपऽक दरापे ा ०.१% कमी 
दरची आहे. क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ह ीत ूभाग बं. २ म ये पा णमानगर भागात िसमट रःता करणेसाठ  
वलायत खान कर म खान नांदेड यांची ०.१% कमी दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िनवदा मंजरु चा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम 

कर यात येतो. 
ठराव बं. २३०     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ह ीत ूभाग बं. २ म ये पोण मानगर भागात िसमट रःता करणे 
(१. हनुमार मं दर ते मीनी कंुज, २. मारकवाड ते व ठली िनवास, ३.भदगरे, ४. व ठल िनवास ते कोकाटे, ५. सोनावने ते िभसे, ६. 
वाघमारे ते रा शमारे, ७. वठोरे ते झाडेकर, ८. जगदंबा करणा ते ज धळे ९. राठोड ते मसके, १०. सोनवने लोहगांवकर ते भदगरे.  ११. 
बी.आर. मारकवाड ते माधव गोडबोले, १२.सोनवने ते मेन रोड, १३.रा शमारे ते िभसे पयत) पये ४०,००,०००/- साठ  ई-टडर सेल दारे 
िन वदा सुचना बं. साबां व/१७९७२/२०१६ दनांक ०६.०१.२०१६ अ वये दैिनक द यमराठ  या वतमानपऽात दनांक ०७.०१.२०१६ रोजी 
िन वदाूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ३ िन वदा  
ूा  झाले ूा  िन वदा ऽीसदःयी सिमती समोर दनांक ३०.०१.२०१६ रोजी उघड यात आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ वलायत खान कर म खान नांदेड ०.१% कमी दर 
२ सोहेल क सश शन नांदेड ३% जाःत दर 
३ िशवाजी नामदेवराव इंगळे कंऽाटदार नांदेड ५% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा वलायत खान कर म खान यांची असून ती अदंाजपऽक दरापे ा ०.१% कमी 
दरची आहे. क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ह ीत ूभाग बं. २ म ये पा णमानगर भागात िसमट रःता करणेसाठ  
वलायत खान कर म खान नांदेड यांची ०.१% कमी दराची िन वदा ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.५ 

 नावाशमनपा ह ीत दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ह ीत जयिभमनगर भागात सी.सी. रः याचे व आर.सी.सी. नाली 
बांधकाम करणे (बौ द वहार ते नाला ते सी.सी. रोड ते भालेराव ते कदम ते शेळके ते जभिभमनगर पयत रःता व नाली करणे) पये 
३०,००,०००/- साठ  ई-टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. सा.बा. व/११७२९/२०१५ दनांक १०.१२.२०१५ अ वये  दैिनक ौिमक एकजटु / 
सांज दैिनक नांदेड सांत या वतमानपऽात दनांक ११.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली  
 
 
 



(४) 
असता उपरो  कामासाठ  एकूण ०३ िन वदा ूा  झाले ूा  िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक २१.०१.२०१६ रोजी उघड यात आले 
असता याचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ वलायत खान कर म खान नांदेड अंदाजपऽक दराने 
२ पठाण मोईज आहेमद खान नांदेड ४% जाःत दर 
३ सोहेल क सश शन नांदेड ७% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार ःवात कमी जाःत दराची िन वदा वलायत खान क रम खान नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक दराची 
आहे. क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ह ीत जयभीमनगर भागात सी.सी. रः याचे व आर.सी.सी. नाली बांधकाम करणे 
(बौ द वहार ते नाला ते सी.सी. रोड ते यवहारे ते भालेराव ते कदम ते शेळके ते जयभीमनगर पयत रःता व नाली करणे) साठ  
वलायत खान कर म खान नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िनवदा मंजरु चा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम 

कर यात येतो. 
ठराव बं. २३१     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ह ीत जयिभमनगर भागात सी.सी. रः याचे व आर.सी.सी. नाली 
बांधकाम करणे (बौ द वहार ते नाला ते सी.सी. रोड ते भालेराव ते कदम ते शेळके ते जभिभमनगर पयत रःता व नाली करणे) पये 
३०,००,०००/- साठ  ई-टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. सा.बा. व/११७२९/२०१५ दनांक १०.१२.२०१५ अ वये  दैिनक ौिमक एकजटु / 
सांज दैिनक नांदेड सांत या वतमानपऽात दनाकं ११.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकूण ०३ 
िन वदा ूा  झाले ूा  िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक २१.०१.२०१६ रोजी उघड यात आले असता याचा तुलना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
१ वलायत खान कर म खान नांदेड अंदाजपऽक दराने 
२ पठाण मोईज आहेमद खान नांदेड ४% जाःत दर 
३ सोहेल क सश शन नांदेड ७% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार ःवात कमी जाःत दराची िन वदा वलायत खान क रम खान नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक दराची 
आहे. क रता नागर  दलीत वःती सुधार योजना अतंगत ह ीत जयभीमनगर भागात सी.सी. रः याचे व आर.सी.सी. नाली बांधकाम करणे 
(बौ द वहार ते नाला ते सी.सी. रोड ते यवहारे ते भालेराव ते कदम ते शेळके ते जयभीमनगर पयत रःता व नाली करणे) साठ  
वलायत खान कर म खान नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.६ 

 भारतीय ूजास ाक दनाचा ६६वा वधापण दन दनांक २६.०१.२०१६ रोजी पोलीस मु यालय कवायत मैदान, गोवधनघाट रोड, 
नांदेड येथे साजरा करणेसाठ  दोन शामीयाने आसन यवःथेसह तसेच मा यवंरां या बस यासाठ  १००० खु या आ ण अितमह वा या 
य साठ  सोफासेटसह आसन यवःथा क न सदर कामास होणा-या खचाची ूशास कय व आथ क मा यता घेणे क रता कायालयीन पऽ 
बं. १३६०५/०१६ द. १९.०१.२०१६  या आदेशा वये आदशीत कर यात आले आहे सदर ूमाणे यवःथा करणे क रता कायालयीन पऽ बं. 
१७००/०१६ द. २५.०१.२०१६ अ वये ौी सहयोग सेवा नांदेड यांना कळ व यात आले होते यानुसार ौी सहयोग सेवा नांदेड यांनी यवःथा 
क न यांचे देयक पये १,८३,०५७/- दाखल केले आहे. 
 क रता वर ल पये १,८३,०५७/- या खचास ूशास कय व आथ क मा यतेःतव सदरचा ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर 
मा यताःतव सादर. 
उमेशिसंह च हाण १ मे , १५ ऑगःट, १७ स टबर मराठवाडा मु  संमाम दन, २६ जानेवार  हे रा ीय सण साजरा  

कर यासाठ  जो काह  खच करावा लागतो तो खच कर याचे अिधकार आयु ांना दे यात यावे. व केले या 
खचास ःथायी सिमतीची काय र मा यता धेत जावी.  

सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  दे यात येते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. २३२     ठराव 

भारतीय ूजास ाक दनाचा ६६वा वधापण दन दनांक २६.०१.२०१६ रोजी पोलीस मु यालय कवायत मैदान, गोवधनघाट रोड, 
नांदेड येथे साजरा करणेसाठ  दोन शामीयाने आसन यवःथेसह तसेच मा यवंरां या बस यासाठ  १००० खु या आ ण अितमह वा या 
य साठ  सोफासेठसह आसन यवःथा क न सदर कामास होणा-या खचाची ूशास कय व आथ क  

 
 



(५) 
मा यता घेणे क रता कायालयीन पऽ बं. १३६०५/०१६ द. १९.०१.२०१६  या आदेशा वये आदशीत कर यात आले आहे सदर ूमाणे 
यवःथा करणे क रता कायालयीन पऽ बं. १७००/०१६ द. २५.०१.२०१६ अ वये ौी सहयोग सेवा नांदेड यांना कळ व यात आले होते 
यानुसार ौी सहयोग सेवा नांदेड यांनी यवःथा क न यांचे देयक पये १,८३,०५७/- दाखल केले आहे. 

 क रता वर ल पये १,८३,०५७/- या खचास काय र ूशास कय व आथ क मा या ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय ब.७ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पाणी पुरवठा व मलिनःसारण  झोन बमांक सी. अतंगत पावरपंप १९ व हातपंप १६ हे 
उपअिभयंता पापवुजिन वभाग मनपा नादेंड यांनी सादर केले या अहवालानुसार ःथािनक बाजाराूमाणे कामाची तातड  गरज व आवँयकता 
ल ात घेवुन मे. अजनू इले श लकल अ ड इं जिनअ रंग वकस नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले आहे यास पये १,४९,६९२/- 
चा खच झालेला आहे. 

क रता सदर ूःतावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसचूी ड ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय 
व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  दे यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. २३३     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पाणी पुरवठा व मलिनःसारण  झोन बमांक सी. अतंगत पावरपंप १९ व हातपंप १६ हे 
उपअिभयंता पापवुजिन वभाग मनपा नांदेड यांनी सादर केले या अहवालानुसार ःथािनक बाजाराूमाणे कामाची तातड  गरज व आवँयकता 
ल ात घेवुन मे. अजनू इले श लकल अ ड इं जिनअ रंग वकस नांदेड या कंऽाटदाराकडून क न घे यात आले आहे यास पये १,४९,६९२/- 
चा खच झालेला आहे.  क रता सदर ूःतावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ नुसार 
काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभोत कायम कर यात 
येतो 
वषय ब.८ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका डॉ. राम मनोहर लो हया मु य वाचनालय, सव शाखा व ःपधा प र ा किातील र  वब  
कर यासाठ  जा.बं. म व/१६५/२०१६ दनांक १५.०१.१६ अ वये वृ पऽे व मािसकांची र  वब ची दर पऽक माग व यात आले असता 
खालील र  खरेद दाराचे दर पऽक ूा  झाले आहेत. 

अ.ब. िन वदा धारकांची नांव वृ पऽाचे दर ूित कती मािसकाचे दर ूित कलो 
१ गुडलक भंगार सटर नांदेड ०७.७५ पैसे ०६.०० 
२ िसमा इंटरूायजेस नांदेड ०८.५५ पैसे ०७.२५ पैसे 
३ बयान इंटरूायजेस नांदेड ०८.२० पैसे ०६.२० पैसे 

 

 दर पऽकां या तुलना मक त यानुसार िसमा इंटरूायजेस नांदेड यांचे वृ पऽे व मािसकांचे दर सवात जाःत अस यामुळे परंतु 
बाजार भावा ूमाणे कमी वाटत अस याने वाटाघाट  साठ  बोल व यात आले असता िसमा इंटरूायजेस नांदेड हे वाटाघाट  अतंगत  
पृ पऽाचे दर पये ९.५० पैसे व तािसकांचे दर पये ८.०० ूित कलो या दरावर खरेद  कर याचे मा य के यामुळे वृ पऽे र  पये ९.५० 
पैसे मािसकांची र  . ८.०० ूित कलो दर मंजरु करणे बाबत ूकरण िनणयाःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या िन वदा मंजरु चा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम 

कर यात येतो. 
ठराव बं. २३४     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका डॉ. राम मनोहर लो हया मु य वाचनालय, सव शाखा व ःपधा प र ा किातील र  वब  
कर यासाठ  जा.बं. म व/१६५/२०१६ दनांक १५.०१.१६ अ वये वृ पऽे व मािसकांची र  वब ची दर पऽक माग व यात आले असता 
खालील र  खरेद दाराचे दर पऽक ूा  झाले आहेत. 

अ.ब. िन वदा धारकांची नांव वृ पऽाचे दर ूित कती मािसकाचे दर ूित कलो 
१ गुडलक भंगार सटर नांदेड ०७.७५ पैसे ०६.०० 
२ िसमा इंटरूायजेस नांदेड ०८.५५ पैसे ०७.२५ पैसे 
३ बयान इंटरूायजेस नांदेड ०८.२० पैसे ०६.२० पैसे 

 दर पऽकां या तुलना मक त यानुसार िसमा इंटरूायजेस नांदेड यांचे वृ पऽे व मािसकांचे दर सवात जाःत अस यामुळे परंतु 
बाजार भावा ूमाणे कमी वाटत अस याने वाटाघाट  साठ  बोल व यात आले असता िसमा इंटरूायजेस नांदेड हे वाटाघाट  अतंगत  
पृ पऽाचे दर पये ९.५० पैसे व तािसकांचे दर पये ८.०० ूित कलो या दरावर खरेद  कर याचे मा य के यामुळे वृ पऽे र  पये ९.५० 
पैसे मािसकांची र  . ८.०० ूित कलो दराची िन वदा ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 



(६) 
वषय ब.९ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका झोन बं. ३ (जनेु) व झोन बं. ४ (जनेु) गाड पुरा, बड दगाह व छोटा दरवाजा लेन भागात 
व ना या या वर या र हवाशी भागात क ला जलकंुभातून पाणी पुरवठा कर यात येतो.  सदर ल भाग हा नैसिगक र या उंच टेकडयावर 
अस याने पुव  पासुन पाणी मुबलक ूमाणात नागर कांना भेटत न हते.  न वन जलकंुभ ( क ला) मधुन पाणी पुरवठा सु  झा यानंतर 
सु दा प र ःथतीत बदल झालेला नाह .  पाणी पुरवठा दोन दवस पासुन ते तीन दवस आड झा याने या भागातील नागर कांची पा याची 
समःया वाढली.  उपअिभयंता पापुजिन नांदेड यांनी सादर केले या अहवालानुसार ःथािनक बाजार दराूमाणे कामाची तातड , गरज व 
आवँयकता पाहता मे. अजनू इले श क स नांदेड (कंऽाटदार) यां या कडून बुःटर बसवुन घे यात आले यास अदंाजपऽ कय दराूमाणे 
पये १,२४,३००/- चा खच झालेला आहे. 

 क रता सदर ूःतावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसचूी ड ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय 
आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  दे यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. २३५     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका झोन बं. ३ (जनेु) व झोन बं. ४ (जनेु) गाड पुरा, बड दगाह व छोटा दरवाजा लेन भागात 
व ना या या वर या र हवाशी भागात क ला जलकंुभातून पाणी पुरवठा कर यात येतो.  सदर ल भाग हा नैसिगक र या उंच टेकडयावर 
अस याने पुव  पासुन पाणी मुबलक ूमाणात नागर कांना भेटत न हते.  न वन जलकंुभ ( क ला) मधुन पाणी पुरवठा सु  झा यानंतर 
सु दा प र ःथतीत बदल झालेला नाह .  पाणी पुरवठा दोन दवस पासुन ते तीन दवस आड झा याने या भागातील नागर कांची पा याची 
समःया वाढली.  उपअिभयंता पापुजिन नांदेड यांनी सादर केले या अहवालानुसार ःथािनक बाजार दराूमाणे कामाची तातड , गरज व 
आवँयकता पाहता मे. अजनू इले श क स नांदेड (कंऽाटदार) यां या कडून बुःटर बसवुन घे यात आले यास अदंाजपऽ कय दराूमाणे 
पये १,२४,३००/- चा खच झालेला आहे.  क रता सदर ूःतावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ 
कलम २ नुसार काय र ूशास कय आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय ब.१० 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पाणी पुरवठा व मलिनःसारण ूभाग बं. २१ अतंगत िमल ए रया भागात सो या मारोती 
मं दरा मागील वंधन व हर वर ल वधुत मोटार नाद ःत अस यामुळे द ःती कर यासाठु ु  हाती घेतले असता सदर मोटार अितशय खराब 
झालेली असुन द ःती होणे श य नस यामुळे उप अिभयंता पापुजिन मनपा नांदेड यांनी सादर केले या अहवालानुसार ःथािनक बाजार ु
दराूमाणे कामाची तातड  गरज व आवँयकता ल ात घेवुन मे. दलीप इले श क स अ ड इं जिनअ रंग वकस नांदेड या कंऽाटदाराकडून 
न वन वधुत मोटार टाकून सदर वंधन व हर   पुन  सु  केलेली असून या भागातील नागर कासं मुबलक पाणी पुरवठा होत आहे सदर 
कामासाठ  ज हा दरसुची मंजरु दरानुसार पये ३९,७५९/- चा खच अपे ीत आहेत. 
 क रता सदर ूःतावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसचूी ड ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय 
आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. २३६     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पाणी पुरवठा व मलिनःसारण ूभाग बं. २१ अतंगत िमल ए रया भागात सो या मारोती 
मं दरा मागील वंधन व हर वर ल वधुत मोटार नाद ःत अस यामुळे द ःती कर यासाठु ु  हाती घेतले असता सदर मोटार अितशय खराब 
झालेली असुन द ःती होणे श य नस यामुळे उप अिभयंता पापुजिन मनपा नांदेड यांनी सादर केले या अहवालानुसार ःथािनक बाजार ु
दराूमाणे कामाची तातड  गरज व आवँयकता ल ात घेवुन मे. दलीप इले श क स अ ड इं जिनअ रंग वकस नांदेड या कंऽाटदाराकडून 
न वन वधुत मोटार टाकून सदर वंधन व हर   पुन  सु  केलेली असून या भागातील नागर कासं मुबलक पाणी पुरवठा होत आहे सदर 
कामासाठ  ज हा दरसुची मंजरु दरानुसार पये ३९,७५९/- चा खच अपे ीत आहेत. 
 क रता सदर ूःतावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसचूी ड ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय 
आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.११ 
 नावाशमनपा ह ीत मनपा मु य ूशास कय इमारती मधील दरवाजा बदलणे तसेच शौचालय (Toilet) व इतर द ःती करणेसाठ  ु
या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ 
नुसार पये १,९४,८९४/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम ौी साई क ःश शन नांदेड यांचेकडुन क न घे यात आले. 
 
 
 
 



 

(७) 
 

 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी साई क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये १,९४,८९४/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर 
सभापती ूशासनाने सादर केले यास ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. २३७     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत मनपा मु य ूशास कय इमारती मधील दरवाजा बदलणे तसेच शौचालय (Toilet) व इतर द ःती करणेसाठ  ु
या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ 
नुसार पये १,९४,८९४/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम ौी साई क ःश शन नांदेड यांचेकडुन क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी साई क सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये १,९४,८९४/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.१२ 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. ३६ म ये महापु षांचे चौकानां व रः यांना नांवे देणेसाठ  स. सदःय यांनी दले या पऽा वये तसेच 
सव साधारण सभा ठराव बं. १६० द. ०९.०१.२०१५ अ वये नांवे पुढ ल ूमाणे (१) डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर चौक (२) आ क व वा मीक  
ऋषी वैकंुठधाम घाट (३) महा मा फुले चौक (४) तानाजी मालपुरे चौक (५) रमामाता आबेंडकर चौक या चौकांना नांदे दे यासाठ  सुिचत 
कै यानुसार आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१४-१५ नसुार पये ७५,१२७/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम 
एन.एन.भालेराव कंऽाटदार नांदेड यांचेकडुन क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर एन.एन.भालेराव कंऽाटदार 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ७५,१२७/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. २३८     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. ३६ म ये महापु षांचे चौकानां व रः यांना नांवे देणेसाठ  स. सदःय यांनी दले या पऽा वये तसेच 
सव साधारण सभा ठराव बं. १६० द. ०९.०१.२०१५ अ वये नांवे पुढ ल ूमाणे (१) डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर चौक (२) आ क व वा मीक  
ऋषी वैकंुठधाम घाट (३) महा मा फुले चौक (४) तानाजी मालपुरे चौक (५) रमामाता आबेंडकर चौक या चौकांना नांदे दे यासाठ  सुिचत 
कै यानुसार आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१४-१५ नसुार पये ७५,१२७/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम 
एन.एन.भालेराव कंऽाटदार नांदेड यांचेकडुन क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर एन.एन.भालेराव कंऽाटदार 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ७५,१२७/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.१३ 

 नावाशमनपा ह ीत झोन बं. ब अतंगत पावसाळया या काळात रःते द ःती करणे फार आवँयक अस याने व गणपती उ वु , 
बकर  ईद, ःवतंऽ दन, दगा देवी उ सवु , मराठवाडा मु  संमाम दना िनिम  रःते द ःतीची कामे करणे आवँयक ु अस याने सदर ल 
काम दनांक ०१.०८.२०१५ ते ३१.१२.२०१५ या कालावधी म ये मे. ौ दा इले श कल इं जिनअर ंग वकस नांदेड याचेंकडून पुण क न घे यात 
आले आहे आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ चे अदंाजपक होत आहे. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. ौ दा इलंकट क स 
इं जिनअ रंग वकस नांदेड याचेंकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ४६,०५,५००/- यास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  दे यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो 
 
 
 
 
 



(८) 
ठराव बं. २३९     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत झोन बं. ब अतंगत पावसाळया या काळात रःते द ःती करणे फार आवँयक अस याने व गणपती उ वु , 
बकर  ईद, ःवतंऽ दन, दगा देवी उ सवु , मराठवाडा मु  संमाम दना िनिम  रःते द ःतीची कामे करणे आवँयक ु अस याने सदर ल 
काम दनांक ०१.०८.२०१५ ते ३१.१२.२०१५ या कालावधी म ये मे. ौ दा इले श कल इं जिनअर ंग वकस नांदेड याचेंकडून पुण क न घे यात 
आले आहे आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ चे अदंाजपक होत आहे. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. ौ दा इलंकट क स 
इं जिनअ रंग वकस नांदेड याचेंकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ४६,०५,५००/- यास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.१४ 

 ूभाग बं. २३ जनुा म ढा येथील भराड या यां या घरासमोर ल हातपंप सु ःथतीत असून स : ःथतीत यास उ च दाबाने व पूण 
मतेने पाणी येते यामुळे स या या उ हाळयाची ितवृ ा व पाणी टंचाई ल ात घेवुन सदर वंधन वह र वर पाणबुड  पंप (मोटार) कामाची 

तातड  व आवँयकते नुसार दलीप इलेकट कस अ ड इं जिनअ रंग वकस नांदेड यां याकडून अंदाजपऽक य दरावर . ४४,१७९/- दनांक 
११.०२.२०१५ रोजी काम पूण क न घे यात आले यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र 
ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  दे यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. २४०     ठराव 

ूभाग बं. २३ जनुा म ढा येथील भराड या यां या घरासमोर ल हातपंप सु ःथतीत असून स : ःथतीत यास उ च दाबाने व पूण 
मतेने पाणी येते यामुळे स या या उ हाळयाची ितवृ ा व पाणी टंचाई ल ात घेवुन सदर वंधन वह र वर पाणबुड  पंप (मोटार) कामाची 

तातड  व आवँयकते नुसार दलीप इलेकट कस अ ड इं जिनअ रंग वकस नांदेड यां याकडून अंदाजपऽक य दरावर . ४४,१७९/- दनांक 
११.०२.२०१५ रोजी काम पूण क न घे यात आले यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र 
ूशास कय व आथ क मंजरु  ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.१५ 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. १ अतंगत दलराजनगर भागात वंधन वह र वर हातपंप दारे या भागातील र हवासी पाणी भरत 
होते.  परंतु स. सदःय यां या ःवे छा िनधी मधून पावर पंप बस व या क रता िशफारस के यामुळे व या भागातील नागर कांना याचा 
फायदा होईल.  दलीप इले श क स अ ड इं जिनअर ंग वकस नांदेड या कंऽा◌ाटदाराकडून दनांक २०.०१.२०१६ रोजी अदंाजपऽ कय DSR व 
ःथािनक बाजार भावाूमाणे . ३७,९३७/- ूमाणे काम क न घे यात आले. 
 यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क 
मा यता देणेसाठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. २४१     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. १ अतंगत दलराजनगर भागात वंधन वह र वर हातपंप दारे या भागातील र हवासी पाणी भरत 
होते.  परंतु स. सदःय यां या ःवे छा िनधी मधून पावर पंप बस व या क रता िशफारस के यामुळे व या भागातील नागर कांना याचा 
फायदा होईल.  दलीप इले श क स अ ड इं जिनअर ंग वकस नांदेड या कंऽा◌ाटदाराकडून दनांक २०.०१.२०१६ रोजी अदंाजपऽ कय DSR व 
ःथािनक बाजार भावाूमाणे . ३७,९३७/- ूमाणे काम क न घे यात आले. 
 यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क 
मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.१६ 
 शासन िनणय ब. ड एमयु-२००६/सीआर-११/ डएम-१ महसुल व वन वभाग (मदत व पुनवसन) मऽंालय मुंबई-३२ अ वये आयु  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड याचंी नांदेड, हंगोली व परभणी या तीन ज हयांक रता आप ी यवःथापन ूमखु हणुन 
िनयु  कर यात आलेली आहे. 
 या तीन ज हयातील जवळपास ३० नगरपािलकांना भेट  देवुन आप ी यवःथापन मागदशन, आराखडा अ ावतीकरण, आप ी 
यवःथापन ूिश ण व जनजागतृी कायबम राबवावे लागतात या कामी आप ी यवःथापन ूमुख, आप ी यवःथापन अिधकार , 
अ नशमन अिधकार  व यांची टम असे ६ ते ७ लोकांना वर ल ूमाणे तीन ज हयात फरावे लागते. 
 
 
 



(९) 
 या कामी स ा असलेले आयु ाकंड ल वाहन हे कमी आसन मतेचे आहे यामुळे या वाहनात ६ ते ७ लोकांना ये-जा करणे 
श य नाह  क रता या कामी एक इनो हा कार खरेद ची ूशास कय व आथ क मा यता ूदान क न वाहनासाठ  लागणा-या आवँयक 
सेसर ज, वमा, न दणी इ. साठ या खचास देखील ूशासक य व आथ क मा यता ूा ीःतव ूःतावीत कर यात येत आहे सदरचा ठराव 
याच सभेत कायम कर याची िशफारस कर यात येत आहे. 
सभापती ूशासनाने सादर केले यास ूःतावास ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. २४२     ठराव 

शासन िनणय ब. ड एमयु-२००६/सीआर-११/ डएम-१ महसुल व वन वभाग (मदत व पुनवसन) मऽंालय मुंबई-३२ अ वये आयु  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड याचंी नांदेड, हंगोली व परभणी या तीन ज हयांक रता आप ी यवःथापन ूमखु हणुन 
िनयु  कर यात आलेली आहे. 
 या तीन ज हयातील जवळपास ३० नगरपािलकांना भेट  देवुन आप ी यवःथापन मागदशन, आराखडा अ ावतीकरण, आप ी 
यवःथापन ूिश ण व जनजागतृी कायबम राबवावे लागतात या कामी आप ी यवःथापन ूमुख, आप ी यवःथापन अिधकार , 
अ नशमन अिधकार  व यांची टम असे ६ ते ७ लोकांना वर ल ूमाणे तीन ज हयात फरावे लागते. 
 या कामी स ा असलेले आयु ाकंड ल वाहन हे कमी आसन मतेचे आहे यामुळे या वाहनात ६ ते ७ लोकांना ये-जा करणे 
श य नाह  क रता या कामी एक इनो हा कार खरेद  कर यासाठ  ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते तसेच सदर ल वाहनासाठ  
लागणा-या आवँयक सेसर ज, वमा, न दणी इ. साठ या खचास देखील ूशासक य व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.१७ 
 ौी संघर  गणपतराव सोनसळे कंऽाट  उप अिभयंता यांनी मनपा ःथायी सिमतीकडे केलेली अ पल ःथायी सिमतीने दनांक 
०७.०७.२०१४ ठराव बं. ३० अ वये मा य के यानुसार कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-५/१५८७२/१६ द. ०३.०३.३०१६ 
अ वये संबंधीतास कामावर पुनःथा पत कर यात आले याची न द घेणे बाबत. 
सभापती   सदर ल आदेशाची न द घे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
ठराव बं. २४३     ठराव 

 ौी संघर  गणपतराव सोनसळे कंऽाट  उप अिभयंता यांनी मनपा ःथायी सिमतीकडे केलेली अ पल ःथायी सिमतीने दनांक 
०७.०७.२०१४ ठराव बं. ३० अ वये मा य के यानुसार कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-५/१५८७२/१६ द. ०३.०३.३०१६ 
अ वये संबंधीतास कामावर पुनःथा पत कर यात आले याची न द ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते घेते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 

वशेष बाब हणुन आय या वेळ  घे यात आलेले वषय 
वषय बं.१ 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. २३(ब) गु तेग बहादरनगर येथे िशलेदार यांचे घर ते ब गा यांचे घरा पयत सी.सी. रःता 
करणेसाठ  वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची 
२०१५-१६ नुसार . १४,४९,०७४/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम चेअरमन, महाकाली मजरु सह. संःथा मया. नांदेड यांचेकडून 
क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर चेअरमन, महाकाली मजरु 
सह. संःथा मया. नांदेड याचेंकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये १४,४९,०७४/- यास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. २४४     ठराव 

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. २३(ब) गु तेग बहादरनगर येथे िशलेदार यांचे घर ते ब गा यांचे घरा पयत सी.सी. रःता 
करणेसाठ  वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची 
२०१५-१६ नुसार . १४,४९,०७४/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम चेअरमन, महाकाली मजरु सह. संःथा मया. नांदेड यांचेकडून 
क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर चेअरमन, महाकाली मजरु 
सह. संःथा मया. नांदेड याचेंकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये १४,४९,०७४/- यास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  ह  नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
 
 
 



 

(१०) 
संजय मोरे मागील दोन वषापासून मी मा या ूभागातील व वध सावजिनक कामे कर याची मागणी कर त  आहे परत ु

एकह  काम माग  लागत नाह . पाणी पुरवठा पाईप लाईन टाक यात येत नाह . अिधका-यांना १०-१०  वेळा 
फोन क नह  अिधकार  आमचे फोन उचिलत नाह . एकच काम वारंवार सांगावे लागते.  

वनय गुरम  आयु  साहेबांनी सबंिधत अिधका-यांना आदेश देवूनह  ते अिधकार  आदेशाचे पालन कर त नाह . मी ःथायी 
सिमतीचा सदःय झा यापासून मा या ूभाग सेनेज लाइन टाक याची मागणी कर त आहे  परंतु आजपयत 
काम झालेले नाह .   

का.अिभयंता,पापु व मिन.  पाणी पुरवठा पाईप लाईन टाक याची कामे चालू असून. काह  मलिनःसारण लाईन बदल यात आले या आहेत. 
तसेच काह   मलिनःसारण लाईन या ना यातून टाक यात अस यामूळे न वन लाईन ना यातील चबरला 
जोड यास वलंब लागत आहे. ह  कामे एका आठवडया पुण क न दे  यात येईल. 

वनय गुरम  एक आठवडया ऐवजी दहा दवसाचा कालावधी दे यात येतो.दहा दवसात काम झाले  नाह  तर  
आयू   ःथळ पाहणी क न कामाचे ःव प पाहन ःथायी सिमतीने यो य तो िनणय यावाू . 
संजय मोरे  िभमवाड त पाणी पुरवठा पाईप लाईन टाकून बरेच दवस झाले परंतु अ ाप बॉस कने शन दे यात आलेले 

नाह . िभमवाड तील लहान लहान मुले मु य रःता ओलांडून एमआयड सी या पाईप लाईनव न पाणी नेत 
आहे. या ठकाणी दोन तीन अपघात ह  झालेले आहे.वारंवार बॉस कने शन दे याची वनंती क नह  बॉस 
कने शन दे यात येत नाह . बॉस कने शन दे यास काय अडचण आहे.ूभागातील ओपनःपेसवर अितबमण 
झालेले आहे हे अितबमण हट व यासाठ  े ऽय अिधका-याकडे वारंवार तबार केलेली आहे अ ाप अितबमण 
हट व यात आलेले नाह . 

आयु  यायालयाने स टबर २००९ नंतर सावजिनक जागेवर धाम क कारणाकर ता अितबमण झालेले असेल तर ते 
काढन टाक याचे िनदष दलेले आहेू . े ऽय अिधकार  यांनी ःथळ पाहणी क न २००९ नंतर धाम क 
कारणाकर ता अितबमण केलेले असेल तर ते काढन टाक याची कायवाह  करावीू . तसेच िभमवाड  भागात 
बास कने शन  दे या या सदंभात ऐनवेळ  ू  उप ःथत कर यात आलेला अस यामूळे या ू ाचा अ यास 
क न उ र दे यासाठ  ूशासनास वेळ दे यात यावा.   

संजय मोरे  आम या ूभागात रांऽ दवस लाईट चालू असतात ते बंद कर यात येत नाह , 
आयु  मामीण भागातील व ुत पोलवर जे लाईट बस व यात आलेले आहे यास थेट पोल वर ल व ुत तारास 

आकडे टाकून कने शन दे यात आलेले आहे.महानगरपािलकेची आिथक प रःथीतील पाहता सवच कामे 
एकदमच माग  लागणे श य नाह . यामूळे मामीण भागात ट या ट याने व ुत पोलवर ःवतंऽ लाईन टाकून 
मनपा व ुत लाईटकर ता ऑन आफचे ःवच बस व यात येतील.  

सभापती   आजची सभा सपं याचे जा हत कर यात येतो. 
 
 
 
                ःवा र त/-                                                      ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
 


