
 

    जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर- 16/2020 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-  05.02.2020 

 
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 07.02.20120 रोजी दपार  ु 04.00 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)                                         ( तेहरा अिमतिसंह गोपालिसंह ) 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.              ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 
ूित, 
ौी / ौीमती ------------------------------------------ 
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
वषय बं. 01 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या व वध इमारतीतील वधतु यवःथेचे दैनं दन देखभाल व द ःती या कामासाठ  ु
खाजगी कंऽाटदाराची नेमणुक करणेसाठ  ONLINE िन वदा माग व यात आले असता दले या मुदतीत एकूण 02 िन वदा ूा  
झाले असुन ूा  िन वदा मनपाके या िन वदा सिमती समोर उघड यात आले असुन ूा  दरांचे तुलना मक त यानुसार या 
कामासाठ  सवारत कमी दराची िन वदा मे् . रचना इले श क स परभणी यांची अ◌ुंदाजपऽक दरापे ा 9.99% कमी दराची िन वदा 
ूा  झाली आहे.  यामुळे तयांनी सादर केलेली िन वदा कमी दराची अस यामुळे या बाबत स वःतर ववरण सादर करणेसाठ  
कळ व यात आले असता यांनी खालील ूमाणे लेखी ववरण सादर केले आहे. 
01 सदर ल कामाम ये मनपाकेला वेळोवेळ  लागणा-या ता पुरती ःव पात लागणारे वधुत यवःथा जसे जनरेटर लावणे, 
हॅलोजन व इतर फो स लावणे, वनी ेपण यवःथा, िमनीचर लाईट ंग यवःथा Oscillating पंखे, Pedestal पंखे, इ याद  सव 
वधुत सा ह य यां याकडे उपल ध आहेत यामुळे यांना सदर ल सा ह य ःथािनक बाजारातुन भाडयाने घे याची आवँय ा 
नाह . 
02 सदर ल कामासाठ  लागणारे Tools and ewquipment, ladder and vehicles व कुशल कमचार  वग यां याकडे उपल ध 
आहे व स ा व वध ठकाणी चालु असले या कामासाठ  सव यऽंणा अ ावत कायरत आहे. 
03 यां याकडे नामां कत वधुत कंपनीचे Dealership आहे यामुहे यांना Direct कंपनीकडूनच Dealership etc. नेच वधुत 
सा ह य उपल ध होतात. 
04 सदर ल काम दोन वषासाठ चे अस याने अदंाजपऽक दरापे ा 9.99%  कमी दराची िन वदा यांना परवडते. 
 वर ल ूमाणे सव बाबींचा वचार क न िन वदेतील अट  व शत नुसार या कामासाठ  मे. रचना इले श क स परभणी 
यांची अदंाजपऽक दरापे ा 9.99% कमी दराची पये 85,33,410/- ची िन वदा पुढ ल दोन वषाक रता मंजरु ःतव सादर. 
वषय बं. 02 
 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ूकार या वाहनांची देखभाल द सती तसेच सुटेभाग पुरवठा ु  

                कर यासाठ  एज सीची नेमणकु क न दरपऽकास मा यता देणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सव वाहनां या सव ूकार या देखभाल दु ःती व सुटेभाग पुरवठा करणे 
संबंधीत कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/यां.वप र/9329/19 दनांक 18.11.19 अ वये सालसन 2019-20 साठ  ूशास कय व 
आथ क मंजरु  द यानुसार जा हर िन वदा बं. नावाशमनपा/यां.वप र/9340/19 दनांक 18.11.19 अ वये दैिनक पु यनगर  व 
ौिमक एकजटु या वतमान पऽातुन िन वदा ूकाशीत कर यात आली ई-टडर बं 510535-1 अ वये (1) पवार मोटस नांदेड व (2) 
मे. यंकटेश मोटास धनेगांव नांदेड या दोन िन वदा ूा  झा या.  पैक  सवात कमी दराची िन वदा मे. यंकटेश मोटास धनेगांव  
 



 
(2) 

 
नांदेड यांची अस याने पऽ बं. नावाशमनपा/यां.वप र/10298/19 दनांक 09.12.2019 अ वये वाटाघाट  अतंी ऽसदःयीय 
सिमतीने दर िन त केलेले आहेत िशवाय या बाबी िन वदेत समा व  नाह त अशा सव बाबींचे दर वभागाने रतसर ूा  केलेले 
िसलबंद दर पऽके घेऊन या दरपऽकाचे दर कमी आहेत यानुसार उ  एज सी काम क न देईल. 
 क रता मे. यकंटेश मोटास नांदेड यांचे वाटाघाट  अतंी दर मंजरु कर यात आलेले असनु नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या सव वाहनां या सव ूकार या देखभाल द सती व सा ह य पुरवठा करणेसाठ  सालसन ु 2019-20, सालसन 
2020-21 व सालसन 2021-22 या तीन वषासाठ  मे. यंकटेश मोटास धनेगांव नांदेड या एज सीची नेमणुक कर या बाबत व 
तसेच अिधकृत डलरकडून क न घे यात येणार  सव कामे व ूाईिलःट नुसार खरेद  कर यास मा यता दे या संबंधीचा ूःताव 
मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर मंजरु साठ  सादर. (सोबत सव ूकार या वाहनांची सव ूकारची देखभाल द ःती व सुटेभाग ु
करणे बाबतची दरसुची जोउ यात आली आहे) 
वषय बं. 03     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर ल आकृतीबंध व सेवाूवेश ूःतावा बाबत सालसन 2018 पासुन ते 
आज पावेतो वेळोवेळ  महापािलकाःतरावर केलेली कायवाह  व शासन ःतरावर सदर ूःतावा बाबत केले या पाठपुरा या बाबत 
स वःतर मा हती घेऊन चचा क न िनणय घेणे बाबत. 
सुचक :-  सौ. अपणा नेरलकर                   अनुमोदक :-  दयानंद वाघमारे 
वषय बं. 04     ूःताव 
 मनपा मालम ा कर, पाणी कर, मनपा मालक या यापार  संकुलाचा भाडे व इतर करांबाबत वसुलीचा स वःतर आढावा 
घेणेसाठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सचुक :- फा ख बदवेल                            अनुमोदक :- वाघमारे दयानंद 

वषय बं.  05     ूःताव 
 मनपा आःथापनेवर लाड, पागे अतंगत िनयु  दले या नऊ कमचा-यां या बाबत शासनाकडे तबार कर यात आलेली 
असुन या तबार या अनुषंगाने शासनाने मनपाकडे कांह  पऽ यवहार झालेला आहे अशी मा हती आहे. 
 सदर ूकरणात नऊ कमचा-यांपैक  कांह  कमचा-यांना हे अनुकंपातुन िनयु  दली आहे या बाबत स ःथती ःथायी 
सिमतीला लेखी ःव पात अहवाल सादर कर यात यावा. 
सुचक :-  य नम राजेश       अनुमोदक :-  शबाना बेगम मो. नासेर 
वषय बं. 06     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर अिधकार /कमचार  वग-3 व वग-4 ची पदािनहाय मंजरु पदे कती 
आहे मंजरु पदापैक  कायरत कती व र  कती आहे याची पदिनहाय मा हती लेखी ःव पात ःथायी सिमती सभेसमोर सादर 
कर यास मा यता दे यात येते. 
सुचक :- नेरलकर अपणा               अनुमोदक :- शबाना बेगम मो. नासेर 
 
 
 
                ःवा र त/-                                                      ःवा र त/- 
          (स. अजीतपालिसंघ संधु)                                         ( तेहरा अिमतिसंह गोपालिसंह ) 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.              ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


