
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर-08/2021 
                                                 दनांकः- 23.06.2021 
 

 
 

ः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 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा दनांक 24.06.2021 रोजी 
सांयकाळ  05.00 वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमती सभागहृ येथे भर व यात 
येत आहे तर  या सभेस उप ःथत रहावे ह  वनंती 
 क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त समयी सभेस उप ःथत राहन सहकाय करावेू .  
            ःवा र त/-                                    ःवा र त/- 
      (स. अजीतपालिसंघ संधु)                      ( गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ ) 
           नगरसिचव,                   सभापती, 
             नांवाशमनपा, नांदेड.                      ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
ूित, 
ौी / ौीमती ------------------------------------------ 
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
वषय बं. 01 
 वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सधुारणा योजने अंतगत  
                नावाशमनपा ह ीत हमालपुरा नाला शेजार  रःता हंगोली गेट RUB पयत िसमट  

                रःता करणे. 
 संदभ :-  मा. ज हािधकार  नांदेड यांचे ूशास कय मा यता आदेश बं. 2020-21/नपाू/टे-6/  

               लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-12 दनांक 23.03.21 ( पये 50,00,000/-) 
 सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अंतगत नावाशमनपा ह ीत 
हमालपुरा नाला शेजार  रःता हंगोली गेट RUB पयत िसमट रःता करणेसाठ  पये 42,93,374/- 
क रता इ-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/343/2021 दनांक 15.04.21 अ वये दैिनक पुढार  
(र यःतर य)/ दैिनक सामना (रा यःतर य) दैिनक एकमत नांदेड यां वतमान पऽातुन दनांक 16.04.21 
रोजी व दैिनक नवभारत ूेस िलिमटेड मुंबई ह द  (रा यःतर य) या वृ पऽात दनांक 18.04.21 अ वये  



 
(2) 

इ-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  
िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 02.06.21 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक 
त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 एस.एस. क सश शन नांदेड 5.06% कमी दर 
02 ौी मारोती शकंरराव चंचलवाड नांदेड 1.01% कमी दर 
03 िनलोफर क सश शन नांदेड 12.00% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा एस.एस. क सश शन नांदेड 
यांची असुन जी अंदाजपऽक य दरापे ा 5.06%  कमी दराची आहे. 
 नावाशमनपा ह ीत हमालपरुा नाला शेजार  रःता हंगोली गेट RUB पयत िसमट रःता करणेसाठ  
एस.एस. क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक य दरापे ा 5.06% कमी + GST या दराने सं वदा करणेकमी 
मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 02 

वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अंतगत 
नावाशमनपा ह ीत भै यासाहेब आंबेडकरनगर भागातील ऽपीटक बु द वहार प रसर 
ते ू ा िशल क णा वहार देगांवचाळ या प रसरातील अंतगत चाळ  मधील भमुीगत 
मलिनःसारण लाईन व िसमट रःता करणे. 

संदभ :-   मा. ज हािधकार  नांदेउ यांचे ूशास कय मा यता आदेश बं. 2020-21/नपाू/टे-6/  

          लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-12 दनांक 23.03.21 ( . 50,00,000/-) 
 सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अंतगत नावाशमनपा ह ीत 
भै यासाहेब आंबेडकरनगर भागात ऽपीटक बु द वहार प रसर ते ू ा िशल क णा वहार देगांवचाळ या 
प रसरातील अंतगत चाळ  मधील भमुीगत मलिनःसारण लाईन व िसमट रःते करणेसाठ  पये 
44,64,227/- क रता ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/343/21 द. 15.04.21 अ वये दैिनक 
पुढार  (रा यःतर य)/दैिनक सामना (रा यःतर य) दैिनक एकमत नांदेड या वतमान पऽातुन दनांक 
16.04.21 रोजी व दैिनक नवभारत ूेस िलिमटेड मुंबई ह द  (रा यःतर य) या वृ पऽात  िद. 
18.04.21अ वये ई टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  
झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 02.06.21 रोजी उघड यात आ या असता यांचा 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 एल अ ड एस क सश शन नांदेड अंदाजपऽक य दर 
02 सोहेल क सश शन अ ड ःटल व स नांदेड 2.10% जाःत दर 

 िन वदा या तलुना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा एल अ ड एस क सश शन नांदेड 
यांची असुन जी अंदाजपऽ कय दराची आहे. 

 
 क रता नावाशमनपा ह ीत भै यासाहेब आंबेडकरनगर भागात ऽपीटक बु द वहार प रसर ते ू ा 
िशल क णा वहार देगांवचाळ या प रसरातील अंतगत चाळ  मधील भुमीगत मलिनःसारण लाईन व 
िसमट रःते करणेसाठ  एल अ ड एस क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक य + GST या दराने सं वदा 
करणेकामी मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
 
 



(3) 
वषय बं. 03 

 वषय :- सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सधुारणा योजने अंतगत  

         1) नावाशमनपा ह ीत वा मकनगर म ये सीसी रःते व आरसीसी नाली करणे. 
   2) नावाशमनपा ह ीत वा मकनगर म ये समाज मं दर वःतार करण, सुशोभीकरण,  

                 द ःतीु , सुर ा िभंत व ूांगणात पे हर लॉक बस वणे. 
   3) नावाशमनपा ह ीत वा मकनगर म ये न वन वधुत पोल बसवुन दवाब ीची सोय  

                 करणे. 
 संदभ :-  मा. ज हािधकार  नांदेड यांचे ूशास कय मा यता आदेश बं. 2020-21/नपाू/टे-6/  

               लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-12 दनांक 23.03.21 पये 50,00,000/- 
 सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अंतगत (1) नावाशमनपा 
ह ीत वा मकनगर म ये सीसी रःते व आरसीसी नाली करणे (2) नावाशमनपा ह ीत वा मकनगर 
म ये समाज मं दर वःतार करण, सुशोभीकरण, द ःतीु , सुर ा िभंत व ूांगणात पे हर लॉक बस वणे 
(3) नावाशमनपा ह ीत वा मकनगर म ये न वन वधुत पोल बसवुन दवाब ीची सोय करणेसाठ  पये 
43,33,678/- क रता ई िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/343/2021 दनांक 15.04.21 अ वये 
दैिनक पुढार  (रा यःतर य)/ दैिनक सामना (रा यःतर य) दैिनक एकमत नांदेड या वतमान पऽातुन द. 
16.04.21 रोजी व दैिनक नवभारत ूेस िलिमटेड मुंबई ह द  (रा यःतर य) या व पऽात द. 18.04.21 
अ वये ई  टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  झा या 
ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 02.06.21 रोजी उघड यात आ या असता यांचा 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 कामार कर क सश शन नांदेड अंदाजपऽक य दर 
02 बी.जी. भाःकरे नांदेड 3.55% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर क सश शन नांदेड 
यांची असुन जी अंदाजपऽक य दराची आहे. 
 क रता (1) नावाशमनपा ह ीत वा मकनगर म ये सीसी रःते व आरसीसी नाली करणे (2) 
नावाशमनपा ह ीत वा मकनगर म ये समाज मं दर वःतार करण, सुशोभीकरण, द ःतीु , सुर ा िभंत व 
ूांगणात पे हर लॉक बस वणे (3) नावाशमनपा ह ीत वा मकनगर म ये न वन वधुत पोल बसवुन 
दवाब ीची सोय करणेसाठ  कामार कर क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक य + GST या दराने सं वदा 
करणेकामी मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 04 

वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अंतगत 
नावाशमनपा ह ीत नवजीवन नगर ू ािशल समाज मं दराचे सुशोभीकरण करणे, 
पालीनगर मधील संबोधी समाज मं दराचे सुशोभीकरण करणे, सुमेधनगर मधील 
सुमेध समाज मं दराचे सुशोभीकरण करणे, ःव नजा गाडन मधील िशवरोड ते वाठोरे  

यांचे घरापयत सीसी रःता करणे, िशव रोड ते कदम यांचे घरा पयत सीसी रःता 
करणे, पालीनगर येथील लोणे यांचे घर ते वरवंटकर यांचे घरापयत सीसी रःता 
करणे, तरोडा खु मुळगांवातील हंद ःमशानभुमी ते दलीत ःमशानभुमी ु पयत सीसी 
रःता करणे, ःवागतनगर मधील व लभी समाज मं दराचे सुशोभीकरणे करणे. 

संदभ :-   मा. ज हािधकार  नांदेड यांचे ूशास कय मा यता अदेश बं. 2020-21/नपाू/टे-6/  
लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-12 दनांक 23.03.21 पये 50,00,000/- 



(4) 
 नावाशमनपा ह ीत सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अंतगत 
नावाशमनपा ह ीत नवजीवन नगर ू ािशल समाज मं दराचे सुशोभीकरण करणे, पालीनगर मधील 
संबोधी समाज मं दराचे सुशोभीकरण करणे, सुमेधनगर मधील सुमेध समाज मं दराचे सुशोभीकरण करणे, 
ःव नजा गाडन मधील िशवरोड ते वाठोरे यांचे घरापयत सीसी रःता करणे, िशव रोड ते कदम यांचे घरा 
पयत सीसी रःता करणे, पालीनगर येथील लोणे यांचे घर ते वरवटंकर यांचे घरापयत सीसी रःता करणे, 
तरोडा खु मुळगांवातील हंद ःमशाु नभुमी ते दलीत ःमशानभुमी पयत सीसी रःता करणे, ःवागतनगर 
मधील व लभी समाज मं दराचे सुशोभीकरणे करणेसाठ  पये 43,01,651/- क रता ई िन वदा सुचना बं. 
नावाशमनपा/साबां व/343/2021 दनांक 15.04.21 अ वये दैिनक पुढार  (रा यःतर य) / दै नक 
सामना (रा यःतर य) दैिनक एकमत नांदेड या वतमासनपऽातुन दनांक 16.04.21 रोजी व दैिनक 
नवभारत ूेस िलिमटेड मुंबई ह द  (रा यःतर य) या व पऽात दनांक 18.04.21 अ वये ई टडर ंग 
सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा 
ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 28.05.21 रोजी डधड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 एल अ ड एस क सश शन नांदेड अंदाजपऽक य दर 
02 साहेल क सश शन अ ड सटल वकस नांदेड 2.70% जाःत दर 

 िन वदा तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा एल अ ड एस कनासश शन नांदेड 
यांची असुन जी अंदाजपऽ कय दराची आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत नवजीवन नगर ू ािशल समाज मं दराचे सुशोभीकरण करणे, 
पालीनगर मधील संबोधी समाज मं दराचे सुशोभीकरण करणे, समेुधनगर मधील सुमेध समाज मं दराचे 
सुशोभीकरण करणे, ःव नजा गाडन मधील िशवरोड ते वाठोरे यांचे घरापयत सीसी रःता करणे, िशव रोड 
ते कदम यांचे घरा पयत सीसी रःता करणे, पालीनगर येथील लोणे यांचे घर ते वरवंटकर यांचे घरापयत 
सीसी रःता करणे, तरोडा खु मुळगांवातील हंद ःमशानभुमी ते दलीत ःमशानभुमी पयत सीसी रःता ु
करणे, ःवागतनगर मधील व लभी समाज मं दराचे सुशोभीकरणे करणेसाठ  एल अ ड एस कनसश शन 
नांदेड यांची अंदाजपऽक य + GST या दराने सं वदा करणेकामी मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती 
सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 05 

 वषय :- सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सधुारणा योजने अंतगत  

               नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 10 मधील साठेवाड  भागात मलिनःसासरण वा हनी  

               टाकणे व रःते करणे. 
 संदभ :-  मा. ज हािधकार  नांदेड यांचे ूशास कय मा यता आदेश बं. 2020-21/नपाू/टे- 
               6/लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-12 दनांक 23.03.21 पये 50,00,000/- 
 सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अंतगत नावाशमनपा ह ीत 
ूभाग बं. 10 मधील साठेवाड  भागात मलिनःसारण वा हनी टाकणे व तःते करणेसाठ  पये 
43,67,492/- क रता ई िन वदा सचुना बं. नावाशमनपा/साबां व/343/21 दनांक 15.04.21 अ वये 
दैिनक पुढार  (रा यःतर य) / दैिनक सामना (रा यःतर य) दैिनक एकमत नांदेड या वतमान पऽातुन 
दनांक 16.04.21 रोजी व दैिनक नवभारत ूेस िमिलटेड मुंबई ह द  (रा यःतर य) या वृ पऽात दनांक 
18.04.21 अवये ई टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  
झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 28.05.21 रोजी उघड यात आ या असता यांचा 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
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अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 एस. एस. क सश शन नांदेड अंदाजपऽक य दर 
02 िनलोफर क सश शन नांदेड 14.00% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा एस.एस. क सश शन नांदेड 
यांची असुन जी अंदाजपऽ कय दराची आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 10 मधील साठेवाड  भागात मलिनःसारण वा हनी टाकणे व 
रःते करणेसाठ  एस.एस. क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक य + GST या दराने सं वदा करणेकमी 
मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 06 

वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अंतगत 
नावाशमनपा ह ीत (1) ूभाग बं. 13 म ये िलंबोनीनगर भागात मलिनःससारणची 
लाईन टाकणे (2) ूभाग बं. 13 म ये शांतीनगर भागात, िशवनगर, िलंबोनीनगर, 
पतीनगर या ठकाणी वंधन वह र टाकणे (3) ूभाग बं. 13 म ये िलंबोलीनगनर 
भागाम ये सीसी रःते व आरसीसी नाली करणे. 

संदभ :-  1) मा. ज हािधकार  नांदेड यांचे ूशास कय मा यता आदेश बं. 2020-21/नपाू/ टे-
6/लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-12 दनांक 23.03.21 पये 50,00,000/- 

        2) कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/साबां व/2003/21 दनांक 07.06.21 
        3) अ दल मुखीम अ दल हक म नांदेडयांचे समंती पऽ दु ु . 08.06.21 

 लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अंतगत नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका ह ीत (1) ूभाग बं. 13 म ये िलंबोनीनगर भागात मलिनःससारणची लाईन टाकणे (2) 
ूभाग बं. 13 म ये शांतीनगर भागात, िशवनगर, िलंबोनीनगर, पतीनगर या ठकाणी वंधन वह र 
टाकणे (3) ूभाग बं. 13 म ये िलंबोलीनगनर भागाम ये सीसी रःते व आरसीसी नाली करणेसाठ  
िन वदा कमंत पये 43,71,990/- क रता ई िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/343/21 दनांक 
15.04.21 अ वये दैिनक पुढार  (रा यःतर य) / दैिनक सामना (रा यःतर य) दैिनक एकमत नांदेड या 
वतमान पऽातुन दनांक 16.04.21 रोजी व दैिनक नवभारत ूेस िलिमटेड मुंबई ह द  (रा यःतर य) या 
वृ पऽात दनांक 18.04.21 अ वये ई टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 
02 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 28.05.21 रोजी उघड यात आ या 
असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 अ दल मुखीम अ दल हक म नांदेडु ु  9.00% जाःत दर 
02 कामार कर क सश शन नांदेड 11.32% जाःत दर 

 
 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अ दल मुखीम अ दल हक म ु ु
नांदेड यांची असुन जी अंदाजपऽक य दरापे ा 9.00% जाःत दराची अस यामुळे संदभ बं. 02 नुसार दर 
कमी कर यासाठ  संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता संबंधीत हे ू य  उप ःथत राहन लेखी ु
पऽ देवुन सदर काम अंदाजपऽक य दरापे ा 9.00% जाःत दराऐवजी अंदाजपऽक य दराने कर याची 
समंती द यानुसार वाटाघाट  अंती सदर कामासाठ  अ दल मुखीम अ दल हक म नांदेड यांची िन वदा ु ु
अंदाजपऽक य + GST या दराने सं वदा करणेकामी मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर 
सादर. 
 



 
(6) 

वषय बं. 07 

वषय :-  नावाशमनपा ह ीतील व वध इमारती, लँडःकेपींग, इंटेर यर डझायिनंग, बीओट  व 
पीपीपी त वावर ल ूक प, आप कालीन ऑरेशन सटरची ःथापना व इतर कामे 
इ याद  ूक पासाठ  वाःतु वशारद / अिभयंते / ूक प यवःथापन स लागार 
(PMC) यांचे EMPANELMENT िनयु  करणे बाबत 

सदंभ :-   या कायालयाचे पऽ बं. नावाशमनपा/साबां व/2463/2021 दनांक 17.06.21 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील व वध इमारती, लँडःकेपींग, इंटेर यर डझायिनंग, 
बीओट  व पीपीपी त वावर ल ूकलप, आप कालीन ऑपरेशन सटरची ःथापना व इतर कामे इ याद  
ूक पासाठ  वाःतु वशारद / अिभयंते / ूकलप यवःथापन स लागार (PMC) यांचे EMPANELMENT 
िनयु  करणेसाठ  जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/478/2021 द. 22.04.21 अ वये ई िन वदा माग वली 
असता िनयोजीत वेळेत एकूण 03 दरपऽक ूा  झा या.  िन वदा सिमतीने मा यता द यानुसार दनांक 
11.05.2021 रोजी ूा  दरपऽकांचा लखोटा बं. 01 (तां ऽक कागदपऽाचा िलफाफा उघडला असता खालील 
ूमाणे एकूण 03 स लागार पाऽ ठरले. 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव 

01 इनामदार इ ृाःश चर नांदेड 

02 देवरे धामणे आक टे ट, नािशक 
03 फोरशेस इ ृाकॉन मुंबई 

 वर ल पाऽ 03 स लागार यांनी आथ क देकार सादर केला आहे. 
 महारा  शासन, सावजिनक बांधकाम वभाग, शासन िनणय बं. खा ेस-2015/ू.ब.2019/रःते-9 
अ दनांक 24.01.2017 मधील मु ा बं. 2.1.1 अ वये संबंधीत काय ेऽामधील व वध कामासाठ  नािमका 
ूवेशकर ता EMPANELMENT स लागाराकडन जाह र ूःतावा दारेू  व हत नमु यात मा हती मागवुन वग 
िनहाय स लागार सुची / याद  (Empanel List)  उ ायावत करावी.  तसेच स लागारांची नेमणुक करतांना 
स लागारां या याद  म ये (Empanelled List) कमान तीन स लागाराकडन दरपऽके ू (Qutation) ूा  क न 
घे यात यावी व यापैक  सवात कमी देकार देणा-या स लागारास काम दे यात यावे असे नमुद आहे. 
 यानुसार वर ल शासन िनणया अ वये वर ल पाऽ 03 स लागार यांना Empanelled कर यासाठ  
मंजुर ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
 महारा  शासन सावजिनक बांधकाम वभाग शासन िनणय बं. खा ेस-2015/ू.ब.2019/रःते-9 
अ दनांक 24.01.2017 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील व वध इमारती, 
लँडःकेपींग, इंटेर यर डझायिनंग, बीओट  व पीपीपी त वावर ल ूक प, आप कालीन ऑपरेशन सटरची 
ःथापना व इतर कामे इ याद  ूक पासाठ  (Empanelled List) मधुन कामा या अनुभवानुसार 
स लागाराची िनयु  क यात येईल. 
 स लागार यांनी वाटाघाट  अंती लेखी पऽ द यानुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन 
िनणय बं. संक ण-2018/ू.ब.54/न व-16 दनांक 04 जुन 2018 या दरापे ा 0.05% ने कमी दर 
सादर केले आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदारानी भरलेले दे 

01 इनामदार इ ृाःश चर नांदेड 1.95% ूक प कती या ूमाणात 
02 देवरे धामणे आक टे ट नािशक 1.95% ूक प कती या ूमाणात 
03 फोरशेस इ ृाकॉन मुंबई 1.95% ूक प कती या ूमाणात 
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 सदर कामासाठ  वर ल नमुद स लागारांना 1.95% ूक प कमंती या ूमाणात या दराने 
स लागार शु क अदाई कर यात येईल.  क रता वर ल ूमाणे ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर 
सादर. 
वषय बं. 08     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत कोरोना लसीकरण कायाला गती दे यासाठ  ूचार 
ूसार कर या या ीने तसेच लस संदभात गैरसमज व भीती दर कर यासाठ  डजीटल एलईड  मोबाईल ू
हॅन दारे जनजागतृी कर यात यावी यामुळे लस घे यासाठ  नाग रक पुढे येतील. 
 नांदेड ज हा ूशासनाने मामीण भागात अशी मोह म राब व यामुळे चांगला ूितसाद िमळाला 
आहे.  नाग रकां या हतासाठ  अशीच मोह म मनपा ह ीत राब व यात यावी असा ूःताव ह  ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते समंत कर त आहे.  या रा ीय कायासाठ  आप ी यवःथापन िनधी कंवा 
मनपा िनधीचा खच कर या याठरावाला आथ क मंजुर  दे यात येते. 
सुचक :-  बापुराव गजभारे             अनुमोदक :- तेहरा अिमतिसंह 

वषय बं. 09 

ूित,            द. 04.06.21 ूा  द. 23.06.21 
मा. सभापती साहेब, 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका तु पा घनकचरा यवःथापन ूक पास वधुत  
               पुरवठा कर याबाबतची िन वदे बाबत. 
महोदय, 
 वर ल वषयी वनंती कर यात येते क , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या तु पा येथील 
घनकचरा यवःथापन ूक पास वधुत पुरवठा कर यासाठ  िन वदा माग व यात आली असता सदर ल 
िन वदेत मी भाग घेतलेला असता मा या घरातील कोरोना संबमानामुळे घरातील अनेक य  आजार  
पड यामुळे सदर ल कामा या िन वदेमुळे काम कर यास इ छुक न हतो. 
 यामुळे वर ल मा या घराची प र ःथती वचारात घेता सदर ल कामामळेु मी भाग घेवुन 
ूशासनाचा वेळ वाया गेला हणुन मला काळया याद त समा व  कर यात येत अस याचे दनांक 
04.06.2021 रोजी या ःथायी सिमती या सभेत ठराव पार त कर यात आला अस याचे मला कळालेले 
आहे यामुळे अशी मी पु हा चुक करणार नाह  एक वेळेस मला मा पत कर यात यावे ह  वनंती . 

        आपला, 
       ःवा॒र त/- 

                                                        रचना इले श कल परभणी, कंऽाटदार 
 
            ःवा र त/-                                    ःवा र त/- 
      (स. अजीतपालिसंघ संधु)                      ( गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ ) 
           नगरसिचव,                   सभापती, 
             नांवाशमनपा, नांदेड.                      ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
 


