కమీషనర్ వారి
కార్యా లయము
నిజాంపేట్ నగర పాలక
సాంసథ

అనుబాంధాం - 1

Sub: నిజాంపేట మునిసిపల్ కార్పొ రేషన్ - ఇాంజనీరాంగ్ విభాగాం - ఎల్ఆర్ఎస్
స్కీ మ్ - ఎల్ఆర్ఎస్
విడుదల
రూ. 906.00 లక్షలు - వివిధ ప్రాజెక్టులక్ట సమరొ ాంచిన
నిధుల వినియోగముకి
సాంబాంధాంచి.
@@@@@
డైరెక్ ుర్ పైన పేర్పీ నన
మొత్తా నిన

1 వ సూచనలో, మునిసిపల్ అడ్మి నిస్ట్రష
ు న్ ఎల్ఆర్ఎస్

రూ. ఈ ప్రకిాంది ప్రపయోజనాల కోసాం ఎల్్ఆర్్ఎస్ మొత్తా నిన

ఖర్చు

చేయాలని

సూచనలతో నిజాంపేట్ మునిసిపల్ కార్పొ రేషన్్క్ట 906.00 లక్షలు.
1. ప్రపభుత్వ మర్చగుదొడ్ ల నిర్మి ణాం
2. ఇాంటిప్రేటెడ్ మారెీ టల అభివృదిి
3. వైక్టాంటధామాం అభివృదిి
4. ార్చీ లతో సహా బహిరాంగ ప్రపదేశాల అభివృదిి
5. బిటి రోడ్ ల ఏర్మొ టు
6. వెలికితీసిన ప్రాాంత్తలు / చీక్టి మచు లను క్వర్ చేయడానికి వీధ దీాల
విసారణ
ఆ త్ర్చవాత్ ఇాంజనీరాంగ్ విభాగాం దాని పరాలనా మరయు ఆర ిక్ అనుమతి
కోసాం కౌనిి ల్ ముాందు ఈ ప్రకిాంది పనులను ఉాంచిాంది. వివర్మలు ఈ ప్రకిాంది విధాంగా
ఉనాన యి.
S .No

Name of the work

Amount
(Rs. In
Lakhs)

1

Development of Park at Green fields

20.00

2

Development of Park near TurkaCheruvu

40.00

3

Development of Park at Shilpa layout near Manjeera
Tank

30.00

4

Development of Park at Sai Anurag Colony

25.00

5

Development of Park in Sy No. 191/P with extent of
1.21 Acres

25.00

6

Development of open space Sy No.87,88 extent 3.06

25.00

7

Development of open space in Sy No. 233/1 with
extent 4-19 gts at Gokarajurangaraju College road

20.00

8

Development of central Median from Pragathi Nagar
Kaman to Incois junction in Pragathi Nagar

45.00

9

Development of Vaikuntadhamam in Sy.No.233/22
with extent 4.20 Acres opposite to Bhavyas Anandam
Apartments

150.00

10

Development of Integrated market on Gokaraju
Rangaraju College road

120.00

11

Construction of (5) No's She Toilets

20.00

12

Construction of (5) No's Public toilets at various
locations

25.00

13

Formation of BT road from Bandari layout via Dhobi
Ghatto Journalist colony main road

30.00

14

Laying of BT road from Sun rise Arcade to Manasa
Pride in ward No.1

22.00

Laying of BT road from Akshara School to plot no
20,21 & 100ft main road to Sri Chaitanya College in
ward No.2

23.28

16

Laying of BT road from 73 & 76 to plot No. 118 & 120
and plot no 22 to plot no 26 in ward No.3

7.00

17

Laying of BT road from Uma Nilayam to plot No 1583
& Incois junction to plot no 1724 in ward No.4

20.00

18

Laying of BT road from plot no 273 to Panchavati
block 7E& Plot No 388 to plot No 418 in ward No.6

10.00

19

Laying of BT road from Nizampet main road to Eshwar
Villas gate & Bachpan school to Pushpak road in ward
No.8

18.00

15

20

21

Laying of BT road from Green Avenue to Hyundai
showroom & plot No 45 to Palampally villas gate 1 &
Plot no 2 to Pallampally gate 2 In ward No.11
Laying of BT road from Sai Krishna hills entrance gate
to ppen plot and plot no 18 to Sai Krishna gate in
ward No.17

19.00

13.00

22

Laying of BT road from plot no 400 to plot no 665 in
road no 2 In ward No.18

12.00

23

Laying of BT road from plot no 38 to near
JaganStudios 60ft road in ward No.22

5.00

24

Laying of BT road from plot no 11 to plot no 18 Sai
Keerthi layoutin ward No.23

11.00

Laying of BT road at Sai Nagar to VNR college road in
25
ward No.21

16.00

26

Providing of New Central Lighting from Reddy's Labs
to Ullas Dhabha

48.00

27

Providing high mast lights in various places

33.00

28

Providing (2000) No's PMB Boxes outside of individual
consumers location at JNNURM phase-I & II

16.72

29

Extension of Street Lights in uncovered and dark spots
in Nizampet area

15.00

30

Extension of Street Lights in uncovered and dark spots
in Pragathi Nagar area

27.00

31

Extension of Street Lights in uncovered and dark spots
in Bachupally area

15.00

Total

906.00

కార్పొ రేషన్ యొక్ీ జనరల్ బాడీ పైన పేర్పీ నన 3 వ సూచనలో, పైన పేర్పీ నన
పనులను చేపటడా
ు నికి అవసరమైన పరాలనా మరయు ఆర ిక్ అనుమతి ఉాంది.
పరాలనా మరయు ఆర ిక్ అనుమతి పాందిన త్ర్చవాత్ పనుల అమలుక్ట
సాంకేతిక్ అనుమతి పాందార్చ. వివర్మలు ఈ ప్రకిాంది విధాంగా ఉనాన యి.
S.
No

Name of the work

Amount( Rs. In
Lakhs)

1

Development of Park at Green fields

20.00

2

Development of Park near Turka Cheruvu

40.00

3
Development of Park at Sai Anurag Colony
25.00
4

Development of Park in Sy No. 191/P with extent of
1.21 Acres

25.00

5

Development of open space in Sy No. 233/1 with
extent 4-19 gts at Gokaraju Rangaraju College road

20.00

6

Development of central Median from Pragathi Nagar
Kaman to Incois junction in Pragathi Nagar

45.00

7

Development of Vaikuntadhamam in Sy No.233/22
with extent 4.20 Acres opposite to BhavyasAnandam
Apartments

150.00

8

Development of Integrated market on Gokaraju
Rangaraju college road

120.00

9

Formation of BT road from Bandari layout via Dhobi
Ghatto Journalist colony main road

30.00

10

Laying of BT road from Sun rise Arcade to Manasa
pride in ward No.1

22.00

Laying of BT road from Akshara School to plot no
20,21 & 100ft main road to Sri Chaitanya College in
11 ward No.2
12

Laying of BT road from 73 & 76 to plot No. 118 &
120 and plot no 22 to plot no 26 in ward No.3

23.28

7.00

13

Laying of BT road from Uma Nilayam to plot No 1583
&Incois junction to plot no 1724 in ward No.4

20.00

14

Laying of BT road from plot no 273 to Panchavati
block 7E& Plot No 388 to plot No 418 in ward No.6

10.00

Laying of BT road from Nizampet main road to
15 Eshwar Villas gate &Bachpan school to Pushpak road
in ward No.8

18.00

Laying of BT road from Green Avenue to Hyundai
16 showroom & plot No 45 to Palampally villas gate 1 &
Plot no 2 to pallampally gate 2 In ward No.11
Laying of BT road from Sai Krishna hills entrance gate
17 to ppen plot and plot no 18 to Sai Krishna gate in
ward No.17

19.00

13.00

18

Laying of BT road from plot no 400 to plot no 665 in
road no 2 In ward No.18

12.00

19

Laying of BT road from plot no 38 to near
JaganStudios 60ft road in ward No.22

5.00

20

Laying of BT road from plot no 11 to plot no 18 Sai
Keerthi Layout in ward No.23

11.00

21

Providing of New Central Lighting from Reddy's Labs
to Ullas Dhabha

48.00

22 Providing high mast lights in various places
Total

33.00
716.28

సాంకేతిక్ మాంజూర్చ పాందిన త్ర్చవాత్ టెాండ్ర్చల జరీ చేయబడ్త్తయి మరయు
ఎల్ 1 మరయు అదే పురోగతిలో ఉనన కాాంప్రాక్ర
ు లక్ట పనులు కేాయిాంచబడాాయి. రెడ్మా
ల్యా బ్సి నుాండ్మ ఉల్యలస్ ధాబా వరక్ట న్యా సాంప్రటల్ లైటిాంగ్ అాందిాంచడ్ాం మరయు
వివిధ ప్రపదేశాలలో హై మాస్ ు లైటను
ల అాందిాంచడ్ాం మరయు ఎస్.నో. వదద పనులక్ట
సాంబాంధాంచి కార్పొ రేషన్ రూ .22.00 లక్షలను విడుదల చేస్ాాంది. 11,12,14,18,19 & 20
ా
పూరయాా
యి మరయు మిగిలిన పనులు పురోగతిలో ఉనాన యి.
పరాలనా అనుమతి కోసాం జిల్యల క్లెక్ ుర్ మేడ్ు ల్-మల్యీ జిర
ి జిల్యల కిాంది పనులు
పాండ్మాంగ్్లో ఉనాన యి.
S.
No

Name of the work

Amount( Rs. In
Lakhs)

1

Development of Park at Shilpa layout near Manjeera Tank

30.00

2

Development of open space Sy No.87,88 extent 3.06

25.00

3

Construction of (5) No's She Toilets

20.00

4

Construction of (5) No's Public toilets at various locations

25.00

Laying of BT road at Sai Nagar to VNR college road in
5
ward No.21

16.00

6

Providing (2000) No's PMB Boxes outside of individual
consumers location at JNNURM phase-I & II

16.72

7

Extension of Street Lights in uncovered and dark spots in
Nizampet area

15.00

8

Extension of Street Lights in uncovered and dark spots in
Pragathi Nagar area

27.00

9

Extension of Street Lights in uncovered and dark spots in
Bachupally area

15.00

Total

189.72

S.No . 6 యొక్ీ పని LRS మొత్ాాంలో లేదు మరయు అదే జనరల్ ఫాండ్్లో
తీస్కోవచ్చు .
జర్చగుచ్చనన

(22) పనులక్ట జిల్యల క్లెక్ ుర్ మేడ్ు ల్ -మల్యీ జిర
ి జిల్యల దావ ర్మ

ధృవీక్రణ కోసాం మరయు మిగిలిన (8) పనుల పరాలన అనుమతి కోసాం జిల్యల క్లెక్ ుర్
మేడ్ు ల్-మల్యీ జిర
ి జిల్యల (1) పని ఎల్ఆర్ఎస్ ఫాండ్ పరధలోకి ర్మదు.ఇటిు (1) పని
మునిసిపల్ సధారణ నిధులు 2020-21 చేపటుుటక్ట గాను కౌనిి ల్ ముాందు ప్రపవేశ
పటడ్
ు ాం జరగినది.
తీర్మి నము నాంబర్:90
తేది:27.01.2021
పై ప్రపతిాదిాంచిన విషయానీన నిజాంపేట్ నగర ాలక్ సరవ సభ్ా సమావేశము
స్దీ్ర ిముగా చరు ాంచిన పిమి ట జర్చగుచ్చనన

(22) పనులక్ట జిల్యల క్లెక్ ుర్ మేడ్ు ల్ -

మల్యీ జిర
ి జిల్యల దావ ర్మ ధృవీక్రణ కోసాం మరయు మిగిలిన (8) పనుల పరాలన
అనుమతి కోసాం జిల్యల క్లెక్ ుర్ మేడ్ు ల్-మల్యీ జిర
ి జిల్యల (1) పని ఎల్ఆర్ఎస్ ఫాండ్
పరధలోకి ర్మదు.ఇటిు (1) పని మునిసిపల్ సధారణ నిధులు 2020-21
అనుమతిాంచటమైనది.
అాంశము నాం.2
నిజాంపేట మునిసిపల్ కార్పొ రేషన్ - ఇాంజనీరాంగ్ విభాగాం – జర్చగుచ్చనన
పనులపై సమీక్ష
ఈరోజు జరగినటువాంటి నగర ాలక్ సరవ సభ్ా సమావేశాంలో మెజరటీ సభుా లు
కారోొ రేషన్ పరధలో జర్చగుచ్చనన టువాంటి పనుల గురాంచి త్మ త్మ అభిప్రాయాలు
తెలియపరు ర. అటిు పనులను వేగవాంత్ాంగా పూర ా చేయుటక్ట కోరడ్ాం జరగినది.
తీర్మి నము నాంబర్:91
తేది:27.01.2021
పై ప్రపతిాదిాంచిన విషయానీన

నిజాంపేట్ నగర ాలక్ సరవ సభ్ా సమావేశము

స్దీ్ర ిముగా చరు ాంచిన పిమి ట కారోొ రేషన్ పరధలో జర్చగుచ్చనన టువాంటి పనులను
త్వ రగా పూర ా చేయుటకై క్మీషనర్ గారని ఆదేశాంచడ్ాం జరగినది.
అాంశము నాం.3
నిజాంపేట మునిసిపల్ కార్పొ రేషన్ – వార ిక్ నివేదిక్ విడుదల చేయుట.
నిజాంపేట మునిసిపల్ కార్పొ రేషన్ ాలక్ పక్షాం ఏరొ డ్మ సాంవత్ి రాం పూర ా
చేస్క్టనన సాందరభ ాంగా ఇటిు కాలాంలో అభివృదిి పనుల పటిక్
ు ను వార ిక్ నివేదిక్
సమరొ ాంచ్చట.

తీర్మి నము నాంబర్:92
తేది:27.01.2021
గౌరవనీయులైన మేయర్ గార్చ, డ్మపూా టీ మేయర్ గార్చ, సభుా లు మరయు
క్మీషనర్ గార్చ నిజాంపేట మునిసిపల్ కార్పొ రేషన్ ాలక్ పక్షాం ఏరొ డ్మ సాంవత్ి రాం పూర ా
చేస్క్టనన

సాందరభ ాంగా ఇటిు కాలాంలో అభివృదిి కారా ప్రక్మాలను వార ిక్ పటిక్
ు రూపాంలో

విడుదల చేయడ్ాం జరగినది.
Sd/మునిి పల్ క్మీషనర్
నిజాంపేట్ మునిి పల్ కార్పొ రేషన్
కార్పొ రేషన్

Sd/హెచ్.డ్బ్లల. ది మేయర్
నిజాంపేట్ మునిి పల్

//ATTESTED//
MANAGER

