जा.ब./नसका/ःथायी/CR- १२४/२०१६.
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
दनांकः- १७.०३.२०१६

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
ःथायी सिमती या सभेची सूचना
महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड चे ूकरण -२ मधील िनयम ब. ३ (अ) अ वये मुंबई ूांितक

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूिच ड चे ूकरण दोन मधील िनयम ब ३ (अ) (ब) अ वये नांदेड वाघाळा शहर
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा दनांक १९.०३.२०१६ रोजी सकाळ ११.३० वाजता नांवाशमनपा ःथायी सिमती सभागृह येथे
भर व यात येत आहे तर या सभेस उप ःथत राहावे ह

वनंती.

ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

सभापती,

नांवाशमनपा, नांदेड.

ःथायी सिमती,
नांवाशमनपा, नांदेड.

ूित,
ौी/ौीमती
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.

वषय बं. ०१
दनांक १५.०२.२०१६ रोजी मागील झाले या ःथायी सिमतीचे सभेचे इितवृ

वषय बं. ०२

कायम करणे बाबत

कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साू व/१६४६५/१६ दनांक १४.०३.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका
नांदेड अंतगर्त मा. महापौर व मा. आयु

मनपा नांदेड यांचे िनवासःथानी

(मेःको) पुणे यांचे माफर्त सुर ार क पुरवठा कर यासाठ

यवःथापक महारा

माजी सैिनक से यु रट स ह सेस

नावाशमनपा ःथायी सिमतीने समंत केलेला ठराव बं. १४

दनारं क

२७.०४.०६ अ वये मा यता ूदान के यानुसार ०६ सुर ार कांची सेवेस कायार्लयीन आदे श बं. साू व/१५०९/१५

दनांक

०५.०५.२०१५ अ वये संबंधीत सुर ा एज सीने सुर ा र कांची सेवा दनांक २१.०२.२०१५ ते २०.०२.२०१६ या एका वषार्साठ मुदतवाढ
दे यात आली तथा प संबंधीतां या सेवेची मुदतवाढ दनांक २०.०२.२०१६ रोजी संपलील अस यामुळे
स ह सेस यांचे पऽ

द. २३.०२.२०१६ अ वये सादर केले या करारना यातील अट व शत नुसार पुन

यवःथापक मेःको से यु रट

पुढ ल सेवेसाठ मुदतवाढ

दे याक रता करारनामा सादर केला आहे .
क रता महारा

माजी सैिनक से यु रट स ह सेस (मेःको) पुणे यांनी पुरवठा केले या ०६ सुर ार कां या सेवेत दनांक

२१.०२.२०१६ ते २०.०२.२०१७ या एका वषार्साठ पुव याच अट व शत या अिधन राहन
ु मुदतवाढ दे यात आली

याची न द घेणे

बाबत.

वषय बं. ०३
नावाशमनपा ह ीत महाराणा ूताप चौक पुतळयास रं गरं गोट करणेसाठ

ू य

वभागाचे किन

ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी

. ६४,९४५/- चे अंदाजपऽक तयार

क न सदर काम मे. माझ क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले.
कामाची तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. माझ क सश शन नांदेड
यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खचर्

पये ६४,९४५/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे

ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर.
वषय बं. ०४
मनपा पाणी पुरवठा व मलिनःससारण झोन बं.

D चे उप अ भयंता पापुवजिन वभाग मनपा नांदेड अंतगर्त येणारे हातपंप

दनांक ०४.०९.२०१५ ते २९.१२.२०१५ पयत १०४ हातपंप द ु ःती केले या अहवालानुसार ःथािनक बाजारा ूमाणे कामाची तातड , गरज

व आवँयकता ल ात घेवून मे. अजून
र् इले श क स वकर्स नांदेड या कंऽाटदारा कडू न काम क न घे यात आले आहे
३,००,०००/- (अ र

यास

पये

पये तीन लाख फ ) चा खचर् झालेला आहे

क रता सदर ूःताव महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र

ूशास कय मा यता दे णेसाठ मनपा ःथायी समीती समोर सादर.

(२)

वषय बं. ०५

नावाशमनपा ह ीत ःटे ड यम प रसरात ( ेऽीय कायार्लय B चे) सव ण क न अ ःत वातील नकाशा व Countour map तयार
करणेसाठ आदे शीत के यानुसार ौी गु
रःता बं. २६ व प
संतोष
असुन

गो वंदिसं

म बाजु ITM ते गोकुळनगर चौरःता या चतुिर् समा मधील सवर् जागेचा कए मॅप तयार करणेसाठ ौी वसमतकर

ानोबा नांदेड यांना सुचीत केले.
यासाठ

जी ःटे ड यम प रसरातील VIP रोड ते गोकुळनगर, वंणुपूर रःता ते पुवर् बाजु

यानुसार

यांनी सदर जागेचा स वःतर नकाशा ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार तयशर केले

पये ४,९३,९४५/- चे अंदाजपऽक तयार क न सादर केले.

कामाची तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर ौी वसमतकर संतोष
नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खचर्

पये ४,९३,९४५/- यास महारा

ानोबा

महानगरपािलका अिधिनयम

१९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं ०६

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. ३७ म ये कौठा भागात ौी अमील कंठवार यांचे घर ते
िस.िस. रःता क न घे यात आले असून या वभागाचे किन

वकासनगर मु य रः यापयत

अिभयंता व उप अिभयंता यां या अहवालानुसार सदर काम करणे

आवँयक अस याने सदरचे काम राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. ःवा ःतक कं सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले
यास

. ४,६२,१००/- खचर् झालेला आहे .
कामाची िनकड, व तातड

ल ात घेता सदरचे काम

क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले

वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. ःवा ःतक

यास व कामावर झालेला खचर्

. ४,६२,१००/- यास महारा

महानगरपािलकाक

अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं. ०७

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. ९ अंतगर्त कैलासनगर भागात अड. ँयाम बन यांचे घर ते कैलाशनगर मु य रःता पयत
सी.सी. रःता करणे या वभागाचे किन
ज हा दरसूची २०१५-१६ नुसार

अिभयंता व उपअिभयंता यांनी ू य

ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न

पये ४,००,०००/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम झैनब क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न

घे यात आले.
कामाची िनकड, व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर झैनब क सश शन
नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खचर्

. ४,००,०००/- यास महारा

महानगरपािलकाक अिधिनयम

१९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं. ०८

नावाशमनपा पाणी पुरवठा व मलिनःसारण झोन बमांक

C अंतगर्त पावरपंप ०२ व हातपंप २७ हे उपअिभयंता पापुवजिन

वभाग मनपा नांदेड यांनी सादर केले या अहवालानुसार ःथािनक बाजाराूमाणे कामाची तातड गरज व आवँयकता ल ात घेवुन मे.
सोहे ल क सश शन अ ड ःट ल वकर्स नांदेड या कंऽाटदाराकडू न क न घे यात आले आहे
लाख बारा हजार एकशे एक वस फ

यास

पये २,१२,१२१/- अ र

पये दोल

चचा खचर् झालेला आहे .

क रता सदर ूःतावास महारा

महानगरपािलकाक अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व

आथ क मंजरु साठ ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं. ०९

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत भुिमगत गटार दे खभाल दे ःती क रता आरसीसी ृेम / क हसर् पुरवठा क न
बस वणे क रता ई-टडर दारे ूिस द क न िन वदा माग वली असता ूा
धारकांनी दलेले दर खालील ूमाणे दशर् व यात आले या त
आयु

एक िन वदा इॆान इं डःट ज नांदेड यांची असुन िन वदा

यात ूःता वत केलेले असुन सदर ल दर अंतीम करणे क रता मा.

यां या क ात वाटाघाट अंती कंऽाटदारा या समंती पऽानुसार अंतीम कर यात आले
अ.ब.
१

याचे ववरण खालील ूमाणे आहे .

आरसीसी ृेम क हर

िन वदा धारकांनी

अंदाजपऽक य दर

वाटाघाट अंती मंजरु केलेले

साईज

भरलेले दर (Fixing) सह

पुरवठा

दर (Fixing) सह त

२

३

४

५

१

६०० x ४५० mm dia

३९००

२८४८

३०२८

२

९०० x ४५० mm dia

४३००

३३१३

३६४३

३

४५० mm dia

४२००

३३१३

३६४३

उपरो

वर ल ूमाणे वाटाघाट अंती रकाना बं. ५ म ये दशर् व यात आले या दरास मा यता ूदान कर यात येते.

उपअिभयंता यांनी सादर केलेले अंदाजपऽक

. २२,५८,३६५/- यास मंजरु दरानुसार लाणार खचर्

पये २४,७६,७७०/-

तसेच

(३)
(चोवीस ल

शहया र हजार सातशे स र फ ) यास सा ह य खरे द मलिनःसारण या िशषर्कातुन लागणा-या खचार्स ूशासक य व

आथ क मा यता ूदान कर यासाठ सदर ल ूःताव ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर.

वषय बं. १०

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत

ेऽ - A व B मधील ौी गणप ी ःथापनेपासुन गणपवती वसजर्नापयत मु म,

GSB ६mm टाक यात आली आहे तसेच गणप ी वसजर्ना या वेळ पासदगांव व आसना घाट येथे Roller, Water Tanker, Barracating,
Labiour लाव यात आले आहे तसेच दगार्
ु दे वी या वेळ ह सा य टाक यात आले या वभागाचे किन
आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी

पये ३८,९३,१४९/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम मे.जी.जे.

क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले.
कामाची तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे.जी.जे. क सश शन नांदेड
यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खचर्

पये ३८,९३,१४९/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे

ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं. ११

नावाशमनपा ह ीत ःटे ड यम प रसरात जमनॅशीयमचे ःथलांतर करणेसाठ Aquirium ची इमारत द ु ःत कर यासाठ आदे शीत

के यानुसार सदर इमारतीत आजपावेतो रं गरं गोट , वधुत

यवःथा, अ युिमिनयम खड या, दोन ूवेश दार, सुर ा िभंत व िस.िस.

काँबेटचे काम आवँयकतेनुसार पे हर लॉक, रबर मॅट, टनशेड, िसिस बेड, इ याद कामे क न घे यात आली आहे
ज हादरसुची २०१५-१६ नुसार

यासाठ ूचलीत

पये २९,५७,१००/- चे अंदाजपऽक तयार कर यात आले असुन सदर कामे मे. माझ क सश शन नांदेड

यां याकडू न क न घे यात आलेले आहे .
कामाची तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. माझ कं सश शन नांदेड
यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खचर्

पये २९,५७,१००/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे

ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय ब. १२

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत
कामासाठ कायार्रंभ आदे श दे यात आले आहे त.

बएसयुपी योजने अंतगर्त पंधे इ ृाकॉ स ूा. िल. सोलापुर यांना

सदर ल बएसयुपी योजनेची कामे कर त असतांना पंधे इ ृाकॉ स सोलापुर या

कंऽाटदारास घरकुल बांधकामा या कामास वलंब झा याने दं ड आकार यात आला आहे .
दनांक १५.०५.२०१५
तसेच

पंधे इ ृाकॉ स सोलापुर या कंऽाटदाराने

या पऽा दारे सदर दं डाची र कम माफ कर याची वनंती केली आहे .

ू
बएसयुपी योजना इन-िसटू ूकारची अस यामुळे या ठकाणी अ ःत वातील क ची घरे काढन
जागा

कर यासाठ वेळ लागला.
नाह .

व वध

रकामी

झोपडप ट भागाम ये रःते अ ं द अस यामुळे मिशनर इ याद चा वापर क न काम करणे श य झाले

ु
व म यंतर या काळात वाळचा
िललाव करणेस वलंब झा याने कामाची गती मंदावली व एकाच वेळेस शहरात अनेक ठकाणी

घरकुलांची कामे चालु अस यामुळे लेबरचा व बांधकाम सा ह याचा तुटवडा झाला

हणुन कामाची गती मंदावली, असेह कंऽाटदारानी

यां या वनंती अजार्त नमुद केले आहे तसेच स ःथतीम ये कंऽाटदाराची उपल ध वावानुसार कामे पुणर् झाली आहे त.
पंधे इ ृाकॉ स सोलापुर यां या एकूण ३७ कामा या

व वध

ठकाण या कामास

पये १,५६,९३,३८७/- ऐवढा दं ड

आकार यात आला आहे िन वदा अट बं. ३० नुसार आकार यात आलेली दं डाची र कम माफ करावयाची झा यास ःथायी सिमतीची
मा यता घेणे आवँयक आहे क रता सदरचा ूःताव ःथायी सिमती समोर िनणर्याःतव सादर.

वषय बं. १३

नावाशमनपा ह ीत

ेऽ -

C अंतगर्त करकोळ द ु ःतीची कामे जसे रःते द ु ःती, नाली द ु ःती, ूभागातील करकोळ कामे,

पावसाळया पुव करावयाची कामे, १५ ऑगःट २०१५, २६ जानेवार २०१६ ला रं गरं गोट करणे, ह लाबोल, दवाळ पहाट, महाःनान
(उवर्शीघाट), त तःनान, छऽपती िशवाजी महाराज जयंती या वेळेस िशड लावणे, ौी गणेश

वसजर्न िमरवणुक मागार्ची द ु ःती

करणे, घाट द ु ःती, रमजान ईद िनिम य सवर् मःजीद जवळ रःते द ु ःत करणे तसेच मःजीदवर कापड झाकणे, वसजर्न ःथळ

श टर Leveller मारणे, माती उचलणे, चुर 6 mm टाकून दबई करणे, तसेच पोलीस परे ड माऊंड वर Roller ने दबई करणे, इदगाह मैदान,

खालसा हायःकूल मैदानवर Roller ने दबई करणे.

मनपा ूशास कय आदे शातील सवर् नमुद कामे, आ ण स. सदःय यांनी ूभागातील

सुच वलेली सवर् कामे जुन २०१५ ते माचर् २०१६ या कालावधीत क न घे यात आले
अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार

यानुसार या वभागाचे किन

अिभयंता व उप

पय २८,९०,७०२/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर

काम मे. माझा क सश शन नांदेड यांचेकडू न तातड ने वना िन वदा अंदाजपऽक दरावर क न घे यात आले.
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. माझा क सश शन
नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खचर्

पये २८,९०,७०२/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम

१९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर.

(४)

वषय बं. १४
नावाशमनपा योजने अंतगर्त

ेऽीय कायार्लय झोन बं. २ अशोकनगर भागा अंतगर्त पाणी पुरवठा व मलिनःसारण दे खभाल

द ु ःती क रता रतसर िन वदा माग व यात आ या हो या.
पार त क न मंजरु दरानुसार

होती.

यास मनपा ःथायी सिमतीने ठराव बं. १०५ दनांक १०.०९.२०१३ रोजी

पये ७५,५०,३९३/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान क न िन वदा मंजरु कर यात अली

यास मनपा कायार्लयीन आदे श बं. पापुवजिन/१९८७१/१३ दनांक १४.११.२०१३ अ वये कायार्रंभ आदे श इं िजा कंःश शन

उःमानाबाद यांना दनांक ०१ डसबर २०१३ पासुन कामाचे आदे श माचर् २०१५ पयत िनगर्मीत कर यात आले आहे .

यानुसार माचर्

२०१५ पयत मनपा ःथायी सिमती ठराव बं. १५६ दनांक ०६.११.२०१५ अ वये दे यक अदाई कर यात आले आहे व

यास न वन

िन वदा ू बया पुणर् होई पयत मुदतवाढ दे यात आली आहे .
सन २०१५-१६ साठ माहे ए ूल ते नो हबर पयतचे दे यक खालील ूमाणे उपअिभयंता यांनी सादर केले आहे .
ेऽीय कायार्लय झोन बं.

दे यक कालावधी

पाणी पुरवठा

मलिनःसारण

२

३

४

१

एकूण दे यक

.

५

झोन बं. २ अशोकनगर

०१.०४.२०१५ ते ३०.०६.२०१५

६,०४,७३६/-

८,३५,८१८/-

१४,४९,५५४/-

अित र

बाब

०१.०४.२०१५ ते ३०.०६.२०१५

५,२५,९७३/-

२,००,२०२/-

७,२६,१७५/-

झोन बं. २ अशोकनगर

०१.०७.२०१५ ते ३०.०९.२०१५

९,३२,६७६/-

८,१७,९४९/-

१७,५०,६२५/-

अित र

बाब

०१.०७.२०१५ ते ३०.०९.२०१५

५,०६,७२०/-

५,००,०००/-

१०,०६,७२०/-

झोन बं. २ अशोकनगर

०१.१०.२०१५ ते ०४.११.२०१५

१७,७८,३९०/-

६,४२,६६४/-

२४,२१,०५४/-

अित र

०१.१०.२०१५ ते ०४.११.२०१५

७९,१९७/-

७९,१९८/-

१,५८,३९५/-

४४,२७,६९२/-

३०,७५,८३१/-

७५,०३,५२३/-

एकूण

बा
पये

कायार्रंभ आदे श नुसार अ ाप पयत ०१ ए ूल २०१५ ते ०४ नो हबर २०१५ पयत दे यका पोट सदर ल कामावर एकूण खचर्
पये ७५,०३,५२३/- होत असुन रकाना बं. ५ मधील उपरो
सिमतीची ूशास कय व आथ क मा यते कर ता सादर.

दे यक एकूण आठ म ह याचे दे यक अदायी करणेसाठ मनपा ःथायी

तसेच सदर ल कामावर होणारा खचर् मागील वष या थक त दे यके अदाईसाठ

कर यात आले या (ःपील वकर्) या लेखा िशषार्तुन खचर् कर यास मा यता दे णे यो य.

वषय बं. १५

नावाशमनपा ह ीतील झोन बं. ड अंतगर्त नाद ु ःत रःते द ु ःत करणेसाठ आदे शीत के यानुसार सदरचे रःते

ेऽीय

कायार्लय ३ ूभाग बं. ३६ ते ४० मधील रःते पावसाळयात पाणी साचुन ते खराब झा याने ते रःते द ु ःती करणे तसेच रमजान ईद,
१५ ऑगःट, गणेश उ सव, गणेश वसजर्न, दगार्
वसजर्न व माजी मु यमंऽी तथा खासदार अशोकरावजी च हाण यां या
ु उ सव, दगार्
ु
ेऽीय कायार्लय बं (ड) येथील दौ-या िनिम

द ु ःत क न घे यात आले

याच ूमाणे ूभाग बं. ३७, ूभाग बं. ३८, ूभाग बं. ३९,

ूभाग बं. ४० या सवर् ूभागातील रःते द ु ःत क न घे यात आले असून या वभागाचे किन

अिभयंता व उप अिभयंता यां या

अहवालानुसार सदर काम करणे आवँयक अस याने सदरचे काम राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. ू वण क सश शन नांदेड

यांचे कडू न क न घे यात आले

यास

पये ७२,२२,७१५/- खचर् झालेला आहे .

कामाची िनकड, व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. ू वण क सश शन
नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खचर्

. ७२,२२,७१५/- यास महारा

महानगरपािलकाक अिधिनयम

१९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं. १६

ूःताव

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. ३६ मधील ौी शंकर खानसोळे यांचे घर ते ौी वामनराव खराणे यांचे घरा पयत रःता अ यंत
खराब झा यामुळे सदर ल भागातील नागर कांना फार ऽास होत आहे व महादे व मं दरास दशर्नासाठ जा यासाठ सु दा ऽास होत आहे
हणुन २० फुट ं द चा आरसीसी रःता कर यासाठ लागणा-या खचार्स ूशास कय आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा
सवार्नुमते दे ते.
सुचक:- संजय गंगाधरराव मोरे

अनुमोदक:- फा ख हसे
ु न बदवेल

ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

सभापती,

नांवाशमनपा, नांदेड.

ःथायी सिमती,

नांवाशमनपा, नांदेड.

