
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
 दनांक 14.08.2019 रोजी दपार  ु 03.00 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. ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.  

 

ौी खान फा ख अली इलीयाज खान, सभापती 
          सवौी  

अ दल शमीम अ द ला साबु ु   खान म. मसुद अहेमद खान उःमान खान    
येवनकर मोह नी वजय  अ. लतीफ अ. मजीद 
रावत भानुिसंह गया दनिसंह  वैशाली िमिलंद देशमुख 

क याणकर योती कशन  सौ. कोकाटे क णा भीमराव 

वाघमारे दयानंद नामदेव  य नम राजेश लआमीनारायण 

अ. रशीद अ. गणी   फा ख हसेन कासीम परानु  

जाधव ौीिनवास नारायण 
 

सभापती   उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय उपआयु  ूशासन सुधीर इंगोले, ौी वलास भोसीकर, 
उपआयु ,  ूभार  मु  यलेखा प र क ौीमती शोभा मुंढे, मु यलेखािधकार  सौ. अ वीनी नरांजे,  
कायकार  अिभयंता ौी िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता ौी समुीव अधंारे, कायकार  अिभयंता ौी 
कलीम परवेज, सव वभाग ूमखु, े ऽय अिधकार  यांचे ः वागत क न सभेचे कामकाजास सु वात 
कर यात येते. 

अ दल शमीमु    डॉ टराचा चाज काढन आज या आज दसू ु -यास दे यात यावा. रः यावर सव जनावरे बसुन राहत 
आहेत. 

भानुिसंह रावत   पावसाळा अस याने स या मु य रः यावर जनावरे बसुन राहत आहेत यासाठ  हा जाच इतर  
दसु-या कोणासह  दयावा. वदयुतचा जो कंऽाटदार आहे तो लाईटचे मटेर यल देत नाह  यामुळे 
कामे होत नसताना दसत आहेत. 

उप आयु  ( वकास)   संबधीत कंऽाटदार मटेर यल देत नाह  अशी तबार स. सदःयांची आहे यामुळे कंऽाटदारास नोट स 
दे यात यावी. 

भानुसींह रावत   या कंऽाटदाराकडे साधी िसड  सु दा नाह  तो काय काम करणार आहे. या यावर ता काळ अ शन 
यावे. 

फा ख बदवेल   व ुत या कंऽाटदारासोबत माझी चचा झाली आहे. तो हणतो क  आपणास बोल याचा अिधकार 
नाह . असे सदःयास याची वड ग आहे हणुन याचे कंऽाट वर त रदद क न टाकावे. 

अ दल लतीफु    कंऽाटदारास मी राऽी 11.00 वा. लाईट बंद अस याचे सागंीतले होते. याचे कामाम ये ल  दसनु 
येत नाह . यामळेु याचे कंऽाटदारावर कायवाह  कर यात यावी. 

उप आयु  ( वकास)  संबधीत कंऽाटदारास नोट स दे यापुव  सदर नोट स उप आयु ांना दाखवूनच िनगिमत करावी. 
सभापती    कंऽाटदाराने स.सदःयांना यो य प दतीने बोलले पाह जे. कंऽाटदारास कडक नोट स दे यात यावी. 
वैशाली देशमुख   मा या ूभागात एक शक चुर  टाक यात आली आहे. माझा ूभाग हा 40 नगराचा आहे आठ 

दवसापुव  एक गाड  टाक यात आली यानंतर कधी टाकणार आहेत याचा ूशासनाने खलुासा 
करावा. 

कायकार  अिभयतंा(सांबा व) कंऽाटदाराची काम कर याची ःपीड कमी आहे ती ःपीड वाढ व यासाठ  आदेशीत कर यात येईल. 
राजेश य नम   मी मागील आठ दवसापासनु िगटट  व चुर  टाक यासाठ  पाठपुरावा कर त आहे परंतू आतापयत 

टाक यात आली नाह . ती चुर  कधी टाकणार आहेत याचा खुलासा करावा. 
अ दल रशीदु    कंऽाटदाराचे पेमेट दले नाह  हणुन काम कर त नाह  असे आ हाला समजले आहे, कंऽाटदाराचे 

पेमट कती बाक  आहे याची मा हती दे यात यावी. शहरात स या गणपती येत आहेत यांने 
वर त चुर  टाकली पाह जे. सेनेजची समःया आहे सवाना हा  वषय सांगीतला आहे तर ह  तो 
सोड यात येत नाह . 

राजेश य नम   उ र नांदेडची जेट ंगची गाड  मागील दड मह यापासुन बंद आहे ती गाड  क हा द ःत होणार ु
आहे. तसेच न वन लहान गाडया घेत या आहेत या गाडया सु दा बंद आहेत. ववेकनगर या 
ग ली म ये जावू शकत नाह . व ूभाग नगरम ये ह  तीच अवःथा आहे. 

वैशाली देशमुख    रामराव पवार मागाचे सेनेज रः यावर वाहत आहे तो ू  के हा सोडवणार आहात हे सांगावे. 
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कायकार  अिभयतंा(सेनेज)  रामराव पवार मागाचे सेनेजचे काम कर यासाठ  िन वदा माग व यात आली आहे. िन वदा अिंतम 
झा यानंतर काम क न घे यात येईल तसेच सेनेजची समःया आहे मी ःवत: या साईटवर जावून 
काम क न घेत आहे. आता केवळ आपण 20 ल ाचे काम कर त आहोत, तसे पाह ले तर ती 
लाईन बदल यासाठ  कमान एक कोट  पये खच अदंाजे अपे ीत आहे. 

सभापती    एक जेट ंग गाड  बंद आहेत तर तीची द ःती कती दवसात होणार याची मा हती दयावीु . 
उप अिभयंता (यांऽीक )   उ र नांदेडची जेट ंग गाड  ह  बंद असुन द ःती कर यासाठ  तीला आणखी ु 15 दवस लाग याची 

श यता आहे पु याव न ःपेअर पाट माग व यात येत आहे. कंपनी या सतत संपकात असुन 
पाठपुरावा देखील कर यात येत आहे. श य होईल ते हढया लवकर गाड  द ःत क न घे यात ु
येईल. आप याकडे आता 6 गाडया चालू आहेत.  

राजेश य नम   मा या ूभाग ःव छ कर यासाठ  मला आठ दवस गाड ची आवँयकता आहे ती दे याची यवःथा 
करावी.  

सभापती  उ र नांदेडसाठ  एक गाड  तीन दवस दे यात यावी व द ण नांदेडसाठ  तीन दवस दे यात 
यावी.जी गाड  ना द ःत आहेु , तीचे पाट हे वदेशातून आणावे लागत आहे ते पाट उप अिभयंता 
वर त मागणी क न गाड  द ःत क न यावीु . यात वलंब होणार नाह  याची काळजी यावी. 

फा ख बदवेल   एज सी भारतात असतात. सभागहृास उ र हे यो य प दतीने दे यात येत नाह , कोणतीह  कंपनी 
याचे पाट हे शो मला ठेवत असते. सभागहृाची दशाभुल कर यात येत आहे असे मला वाटते. 
गाड  वर त द ःत क न दयावी एवढ च आमची मागणी आहे ती पुण करावीु .  

अ. लतीफ/फा ख बदवले  ौी अ युब नांवाचा कमचार  आहे यास कामाचा लोड जाःत झालेला आहे याकर ता या या 
मदतीला ौी शाद ल हे या पुव  या वभागात काम कर त होता याला दे यात यावेु .  यामुळे 
कामात सुसुऽता येईल. 

अ दल शमीमु    एकटा ौी शाद ल आला तर चालणार नाह  यासोबत ु 10 लेबर देणे आवँयक आहे तर कामे 
होतील अ यथा कामे होणार नाह त. 

अ दल रशीदु    मा या ूभागात सेनेजची समःया फार मोठ  आहे ती सोड यात येत नाह . मःजीद या समोर या 
रः यावर सेनेज वाहत आहे ते द ःत क न दयावेु . सफाई या कामात आ हाला बकर  ईद या 
दवशी काह  अडचण िनमाण झालेली नाह  ौी गलुाम साद क, सहा यक आयु  यांचे मी अिभनदंन 
करतो. यांनी एकह  तबार  येवू दली नाह . 

कायकार  अिभयतंा(सेनेज)  ूभाग 12 मधील सेनेजचे काम जेएनएनयुआरएम व बएसयुपी या योजने अतंगत कर यात आले 
आहे. या योजनेत काम केले परंतू ती लाईन मु य लाईनला जोडलेली नाह  लोकांनी या लाईनला 
कने शन सु दा घेतले आहे. ह  लाईन जोड याचे अदंाजपऽक तयार कर यात येत आहे. 

भानुिसंह रावत   यापुव च काम का क न घे यात आले नाह . आता का काम क न घे यात येत आहे यापुव च 
यावर खच झालेला आहे. आणखी यावर खच करणे चुक आहे. हे जोडणीचे काम कर यासाठ  
कती पये र कम लागणार आहे हे सांगावे. 

मसुद अहेमद खान   मा या ूभागात देखील सेनेजची समःया आहे ती समःया सु दा सोड व यात यावी.ती लाईन 
िमळ वली नसेल तर िमळ व यात यावी. 

सभापती  सेनेज लाईन जोडणीचे काम वर त पुण कर यासाठ  िन वदा ता काळ काढ यात यावी व काम पुण 
क न यावे. हे सेनेजचे काम  कर यासाठ  काह  मंजरू ची आवँयकता लागत असेल तर यास 
आज या सभेम ये मा यता दे यात येते. 

भानुिसंह रावत    वंणुपुर  ूक पात आता पाणी कती आहे, कती दवस पाणी पुरणार आहे याची मा हती दयावी. 
कायकार  अिभयतंा(पापु)  वंणुपुर  जलाशयाची मा हती अशी आहे क , आठ जनुला आपण डेड ःटॉकला गेलो होतो. 8 

ऑगःटला आप या जलाशयात 5 एमएम यु पाणी आले आहे. आज रोजी आप याकडे 16.93 
एमएम य ुपाणी आहे. आसना म ये आप याकडे चार गेट पाणी आहे. सहा दवसा नंतर आपण 
शहरात पाणी देत आहोत तर आजच जाह र ूकटन देत आहे क , पाच दवसाला पाणी देणार 
आहोत.  अधापावसाळा गेला आहे उवर त दवसाम ये पाणी पडले कंवा नाह  याची काह  शा ती 
नाह . जायकवाड  धरण 95 ट के भर यानंतर पाणी सोडले जाईल परंतू ते पाणी आप या पयत 
येईल कंवा नाह  यात शकंा आहे कारण म यंतर  12 ते 13 बरेॅजेस आहेत यामुळे येईल असे 
नाह . आसना बंधाराची जागा अकवायर कर याचा वषय आहे मा. आमदार यांनी यावर चचा केली 
आहे. दोन ितन बंधारे बांधुन पाणी साठ व यात येणार आहे. याचेह  िनयोजन कर यात येत आहे. 
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भानुिसंह रावत   आपण चांगले काम कर त आहात. जर शेतक-यांनी पाणी उपसा कर यास सु वात केली तर आपले 
पाणी कती कमी होवू शकते. याचा आप यावर काय पर नाम होईल. जे पथक आहेत ते पथक 
काह  उपयोगी नाह त. 

वैशाली देशमुख   अमतृ योजनेचे बास कने शन माग या िमट ंग म ये वचारणा केली होती ती क हा होणार आहे हे 
सांगावे. 

कायकार  अिभयतंा(पापु)  अमतृ योजनेचे काम करणा-या कंऽाटदाराचे लेबर कालच आले आहेत. शहरातील एका ठकाणचे 
काम पुण झा याबरोबर लेबर कॉलनी, गणेश नगर या एर यातील बास कने शन क न दे यात 
येतील. 

अ. शमीम अ द लाु  वषय प ऽका पास कर यास मा यता दे यात येते. 
भानुिसंह रावत ौी अ. शमीम यांनी वषय पऽका पास कर याचा जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. 
सभापती  ूभाग बमांक 6 मधील पा या या लाईनचे बास कने शन  ये या दोन दवसात कायकार  

अिभयंता यांनी पुण क न दयावे. 
वषय बं. 01 
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ ेकाबं.4/613/2019 दनांक 12.07.2019 अ वये भारतीय ूजास ाक दनांचा 69 
वा वधापन दन दनांक 26 जानेवार  2019 साजरा करणे बाबत. 
 मा. ज हािधकार  नांदेड यांचे पऽ द. 14.01.19, 15.01.19, 19.01.19 अ प मुदतीची िन वदा सचुना बं. नावाशमनपा/ 
ेकाबं.4/1345/19 21.01.19 जा.बं. ेकाबं.4/1369/19 दनाकं 23.01.19 अ वये प र.बं.5 अ वये लागणारे खचास मा यता 

देऊन कायारंभ आदेश देणे बाबत या आदेशा वये दनांक 26.01.19 रोजी भारतीय ूजास ाक दनाचा 29वा वधापन दन समारंभ 
पोलीस मु यालय कवायत मैदान व जराबाद नांदेड येथे 26 जानेवार  19 रोजी सकाळ  9.15 वाजता साजरा करणे क रता दोन 
शािमयाने, अितमह वा या य साठ  सोफासेट, ट  पॉय व इतर मा यवरांसाठ  पुरेशा खु याची यवःथा तसेच मा. पालकमंऽी 
महोदयां या भाषणासाठ  डायसची यवःथा करणे बाबत उपआयु  ू. मनपा नादेंड व पोलीस यंऽणे या देखरेखीखाली सदर ल 
यवःथा करणेसाठ  प र.बं. 5 अ वये कमी दरा या ितन िन वदा ूा  झा या याम ये ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा यांचे सवात 
कमी दराचे दरपऽक अस यामुळे संबंधीताचें देयक बं. 30 द. 26.01.19 अ वये उ  ूमाणे यवःथा करणेक रता संबंधीतांना 
आदेश दे यात आले होते. 
 मे. सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे देयक बं. 30 द. 26.01.19 अ वये उ  ूमाणे आवँयकती यवःथा क न 
केले या कामा या खचाचे देयक पये 1,84,250/- (अ र  पये एक ल  चौ-यांशी हजार दोनशे प नास फ ) चे सदर केलेले 
आहे सदरचे देयक ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे नांवे अदाई कर याक रता झाले या खचास ूशास कय व आथ क 
मा यता अिधिनयम 1949 चे कलम 73 क नसुार काय र ूशास कय व आथ क मा यता सदर ल आदेशा दारे दे यात आली 
यास मा यतेःतव ःथायी सिमती सभेसपुढे सादर. 

 सदर खच सालसन 2019-20 या मनपा अदंाजपऽकातील संबंधीत लेखा िशषकातुन कर यात यावा. 
उपआयु  सदर ल ूःतावात काय र मा यता दे याचा उ लेख कर यात आलेला असुन तथा प सदर या 

आदेशाची न द घे यात यावी व तसा ठरावास उ लेख कर यात यावा 
सभापती उपआयु  यांनी सुच व यानुसार ूःतावातील काय र मा यता असा श दाचा ूयोग कर यात 

आलेला असुन तो वगळन न द घे याची जो वनंती केलेली आहे यास मा यता दे यात येतेु  

ठराव बं. 18     ठराव 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ ेकाबं.4/613/2019 दनांक 12.07.2019 अ वये भारतीय ूजास ाक दनांचा 69 
वा वधापन दन दनांक 26 जानेवार  2019 साजरा करणे बाबत. 
 मा. ज हािधकार  नांदेड यांचे पऽ द. 14.01.19, 15.01.19, 19.01.19 अ प मुदतीची िन वदा सचुना बं. नावाशमनपा/ 
ेकाबं.4/1345/19 21.01.19 जा.बं. ेकाबं.4/1369/19 दनाकं 23.01.19 अ वये प र.बं.5 अ वये लागणारे खचास मा यता 

देऊन कायारंभ आदेश देणे बाबत या आदेशा वये दनांक 26.01.19 रोजी भारतीय ूजास ाक दनाचा 29वा वधापन दन समारंभ 
पोलीस मु यालय कवायत मैदान व जराबाद नांदेड येथे 26 जानेवार  19 रोजी सकाळ  9.15 वाजता साजरा करणे क रता दोन 
शािमयाने, अितमह वा या य साठ  सोफासेट, ट  पॉय व इतर मा यवरांसाठ  पुरेशा खु याची यवःथा तसेच मा. पालकमंऽी 
महोदयां या भाषणासाठ  डायसची यवःथा करणे बाबत उपआयु  ू. मनपा नादेंड व पोलीस यंऽणे या देखरेखीखाली सदर ल 
यवःथा करणेसाठ  प र.बं. 5 अ वये कमी दरा या ितन िन वदा ूा  झा या याम ये ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा यांचे सवात 
कमी दराचे दरपऽक अस यामुळे संबंधीताचें देयक बं. 30 द. 26.01.19 अ वये उ  ूमाणे यवःथा करणेक रता संबंधीतांना 
आदेश दे यात आले होते. 
 मे. सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे देयक बं. 30 द. 26.01.19 अ वये उ  ूमाणे आवँयकती यवःथा क न 
केले या कामा या खचाचे देयक पये 1,84,250/- (अ र  पये एक ल  चौ-याशंी हजार दोनशे प नास फ ) चे सदर केलेले  
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आहे सदरचे देयक ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे नांवे अदाई कर याक रता झाले या खचास ूशास कय व आथ क 
मा यता अिधिनयम 1949 चे कलम 73 क अ वये ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते न द घेते. 
वषय बं. 02 

 सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19 म ये 
ौी थोरात ते उमरजकर यांचे घर ते आबेंडकरवाद  िमशन पयत तसेच लातुर मु य रःता आर.सी.सी. नाली करणे व ौी ब. सी. 
कांबळे ते ौी दरबारे यांचे ते वाघमारे यांचे घरा पयत सी.सी. रःता करणेसाठ  अदंाजीत कमंत पये 28,00,000/- क रता 
िन वदा माग व यात येवुन पठाण मोईज अहेमद खान कंऽाटदार नांदेड यांनी कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/14325 
/2019 दनांक 05.01.2019 अ वये कायारंभ आदेश दे यात आले आहे. 
 परंतु सदर ठकाणी रःता क या ःव पाचा असुन सेनेज लाईन टाक याचे काम अ ाप कर यात आले नस  यामुहे सदर 
ठकाणी सेनेज लाईन टाकणे अ यंत आवँयक आहे. 
 क रता न याने सेनेज लाईन टाक यासाठ  लागणा-या वाढ व खचास पये 3,97,600/- यास ूशास कय व आथ क 
मंजरु साठ  व सदर काम पठाण मोईज अहेमद खान कंऽाटदार नांदेड यांचेकडून क न घे यासाठ  ूःताव ःथायी सिमती 
सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूभाग बं. 19 म ये न याने सेनेज लाईन टाक यासाठ  लागणा-या वाढ व 

खचास ूःतावास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 19     ठराव 

 सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19 म ये 
ौी थोरात ते उमरजकर यांचे घर ते आबेंडकरवाद  िमशन पयत तसेच लातुर मु य रःता आर.सी.सी. नाली करणे व ौी ब. सी. 
कांबळे ते ौी दरबारे यांचे ते वाघमारे यांचे घरा पयत सी.सी. रःता करणेसाठ  अदंाजीत कमंत पये 28,00,000/- क रता 
िन वदा माग व यात येवुन पठाण मोईज अहेमद खान कंऽाटदार नांदेड यांनी कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/14325 
/2019 दनांक 05.01.2019 अ वये कायारंभ आदेश दे यात आले आहे. 
 परंतु सदर ठकाणी रःता क या ःव पाचा असुन सेनेज लाईन टाक याचे काम अ ाप कर यात आले नस  यामुहे सदर 
ठकाणी सेनेज लाईन टाकणे अ यंत आवँयक आहे. 
 क रता न याने सेनेज लाईन टाक यासाठ  लागणा-या वाढ व खचास पये 3,97,600/- यास ूशास कय व आथ क 
मंजरु साठ  व सदर काम पठाण मोईज अहेमद खान कंऽाटदार नांदेड यांचेकडून क न घे यासाठ  ह मनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 03 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीम ये म यवत  बस ःथानका समोर ल उ डान पुलाखालील द ण बाजचेु 
वाहनतळाचा म ा तीन वषासाठ  ूती वष 10 ट के नैसिगक वाढ या ूमाणे पये 7,12,250/- एवढ  सरकार  बोली ठेवुन 
दनांक 26.06.19 रोजी वृ पऽाम ये जाह र ई-िललाव सचुना दे यात आली व दनांक 09.07.2019 रोजी ई-िललाव घे यात आला 
सदर ई.िललावाम ये खालील ठेकेदारानी भाग घेता. 

अ.ब. िललावधारकांचे नांव बोली र कम 

01 ौी मो. खालेद मो. इःमाईल 7,19,750/- 
02 ौी ू हाद कशनराव रन वर 7,17,250/- 
03 ौी शेख मोहसीन शेख हबीब 7,14,750/- 

 वर ल पैक  ौी मो. खालेद मो. इःमाईल यांची सवात जाःत बोली पये 7,19,750/- एवढ  आहे.  यामुळे 
महानगरपािलके या आथ क हताचा वचार करता सदर म ा दे याबाबत ूःताव ःथायी सिमती या सभेसमोर िनणयाःतव सादर, 
सभापती ूशासनाने सादर केले या म यवत  बस ःथानका समोर ल उ डान पुलाखालील वाहतळाचा म ाचा 

सवात जाःत बोली बोलणा-या या म ा दे यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 20     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीम ये म यवत  बस ःथानका समोर ल उ डान पुलाखालील द ण बाजचेु 
वाहनतळाचा म ा तीन वषासाठ  ूती वष 10 ट के नैसिगक वाढ या ूमाणे पये 7,12,250/- एवढ  सरकार  बोली ठेवुन 
दनांक 26.06.19 रोजी वृ पऽाम ये जाह र ई-िललाव सुचना दे यात आली व दनांक 09.07.2019 रोजी ई-िललाव घे यात आला 
सदर ई.िललावाम ये खालील ठेकेदारानी भाग घेता. 

अ.ब. िललावधारकांचे नांव बोली र कम 

01 ौी मो. खालेद मो. इःमाईल 7,19,750/- 
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02 ौी ू हाद कशनराव रन वर 7,17,250/- 
03 ौी शेख मोहसीन शेख हबीब 7,14,750/- 

 वर ल पैक  ौी मो. खालेद मो. इःमाईल यांची सवात जाःत बोली पये 7,19,750/- एवढ  आहे.  यामुळे 
महानगरपािलके या आथ क हताचा वचार करता सदर म ा दे यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व 
हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो, 
वषय बं. 04 

 िन वदा सुचना बं. 17847 दनांक 08.03.2019 दारे दैिनक पु यनगर  वभागीय पातळ  आ ण दै. ौिमक एकजटु व 
दै. गाववाला या वृ पऽा म ये िन वदा सचुना ूिस द क न बएसयुपी योजना ूक प 11 अतंगत ॄ हपुर  येथील िश लक 
मुलभतु सु वधांची कामे कर यासाठ  िन वदा माग व यात आ या हो या. 
 उ  िन वदा सुचने या अनुषंगाने खालील तीन कंऽाटदारां या िन वदा ूा  झा या आहेत. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव िन वदेत नमुद केलेला दर शेरा 
01 कामा रकर क सश शन 30% जाःत L1 

02 जी. जे. क सश शन 35.12% जाःत L2 

03 पठाण मोईज 36.33% जाःत L3 

 बएसयुपी योजने या ूक प 11 अतंगत ॄ हपुर  भागातील िश लक मुलभुत सु वधांचे कामासाठ  कामा रकर 
क सश शन हे L1 िन वदाधारक ठर यामुळे व यांनी िन वदेत अदंाजपऽक दरापे ा 30% जाःत दर नमुद के यामुळे सदर दर 
जाःतीचे अस याने संबंधीतांना कायालयीन पऽ बं. बएसयुपी/3019/19 दनांक 01.07.2019 या अ वये दनांक 02.07.2019 
रोजी सकाळ  11.00 वाजता दर कमी कर यासाठ  या कायालयात पाचारण कर यात आले असता दर कमी कर या या झाले या 
चचनसुार संबंधीतांनी अदंाजपऽक य दरापे ा 5% जाःत दराने काम कर याचे मा य क न लेखी पऽाने कळ वले आहे. 
 क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 क व ड अ वये कामा रकर क सश शन यांची 
बएसयुपी अतंगत ॄ हपुर  भागातील उवर त मुलभतु सु वधाचें कामे कर यासाठ  पये 2,20,12,961/- र कमेची िन वदा 
मंजरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर ूशास कय व आथ क मा यतेःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेली िन वदा मंजरु चा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 21     ठराव 

 िन वदा सुचना बं. 17847 दनांक 08.03.2019 दारे दैिनक पु यनगर  वभागीय पातळ  आ ण दै. ौिमक एकजटु व 
दै. गाववाला या वृ पऽा म ये िन वदा सचुना ूिस द क न बएसयुपी योजना ूक प 11 अतंगत ॄ हपुर  येथील िश लक 
मुलभतु सु वधांची कामे कर यासाठ  िन वदा माग व यात आ या हो या. 
 उ  िन वदा सुचने या अनुषंगाने खालील तीन कंऽाटदारां या िन वदा ूा  झा या आहेत. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव िन वदेत नमुद केलेला दर शेरा 
01 कामा रकर क सश शन 30% जाःत L1 

02 जी. जे. क सश शन 35.12% जाःत L2 

03 पठाण मोईज 36.33% जाःत L3 

 बएसयुपी योजने या ूक प 11 अतंगत ॄ हपुर  भागातील िश लक मुलभुत सु वधांचे कामासाठ  कामा रकर 
क सश शन हे L1 िन वदाधारक ठर यामुळे व यांनी िन वदेत अदंाजपऽक दरापे ा 30% जाःत दर नमुद के यामुळे सदर दर 
जाःतीचे अस याने संबंधीतांना कायालयीन पऽ बं. बएसयुपी/3019/19 दनांक 01.07.2019 या अ वये दनांक 02.07.2019 
रोजी सकाळ  11.00 वाजता दर कमी कर यासाठ  या कायालयात पाचारण कर यात आले असता दर कमी कर या या झाले या 
चचनसुार संबंधीतांनी अदंाजपऽक य दरापे ा 5% जाःत दराने काम कर याचे मा य क न लेखी पऽाने कळ वले आहे. 
 क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 क व ड अ वये कामा रकर क सश शन यांची 
बएसयुपी अतंगत ॄ हपुर  भागातील उवर त मलुभुत सु वधाचें कामे कर यासाठ  पये 2,20,12,961/- र कमेची िन वदा ह 
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
सभापती   आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे आजची सभा संप याचे जा हर कर यात येते. 
                                  ःवा र त/-                                                                                                         ःवा र त/- 
          (स. अजीतपालिसंघ संधु)                                        (खान फा ख अली इलीयाज खान) 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.              ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 


