
 

    जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर-08/2019 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-  09.08.2019 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

ःथायी सिमती या सभेची सूचना 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची ड चे ूकरण-2 मधील िनयम ब. 3 (अ) अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच ड चे ूकरण दोन मधील िनयम ब.3 (अ) (ब) अ वये नादेंड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा दनांक 14.08.2019 रोजी दपार  ु 03.00 वाजता नांवाशमनपा ःथायी सिमती 
सभागहृ येथे भर व यात येत आहे तर  या सभेस उप ःथत राहावे ह  वनंती.  
 
                ःवा र त/-                                                      ःवा र त/- 
          (स. अजीतपालिसंघ संधु)                                        (खान फा ख अली अलीयाज खान) 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.              ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 
ूित, 
ौी / ौीमती ------------------------------------------ 
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
 
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. 
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. 
 परंत ु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. 



 
(2) 

 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. 
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 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/- 
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, 
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 अनषुंगाने 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. 
 
                 ःवा र त/-                                                      ःवा र त/- 
          (स. अजीतपालिसंघ संधु)                                        (खान फा ख अली अलीयाज खान) 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.              ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
 
 
 
 


