जा.ब./नसका/ःथायी/CR- १२०/२०१६.
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
दनांकः-

१२.०२.२०१६

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
ःथायी सिमती या सभेची सूचना
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची ड चे ूकरण -2 मधील िनयम ब.3 (अ) अ वये मुंबई ूांितक
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 १५.०२.२०१६ रोजी दपार
ु

भर व यात येत आहे तर या सभेस उप ःथत राहावे ह

१२.१५ वाजता नांवाशमनपा ःथायी सिमती सभागृह येथे

वनंती.

ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

सभापती,

नांवाशमनपा, नांदेड.

ःथायी सिमती,
नांवाशमनपा, नांदेड.

ूित,
ौी/ौीमती
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.

वषय बं.१
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका तफ चाल व यात येणार डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर अ यािसकेत ूवेशा क रता लेखी प र ा घे यात
येणार असुन सदर ल प र ा क रता नाममाऽ

वषय बं.२

पये १००/- पर

ा फ ठे व यात येत आहे .

सद ल ठराव याच सभेत कायम कर यात येते.

मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ क व ड अ वये न द घेणे बाबत.
कायालयीन आदे श बं. पापुजिन/१४६६८/१६ दनांक ९.२.२०१६ अ वये कोट तीथ रॉ वॉटर प प हाऊस असदवन जलशु द करण कि
व काबरानगर जलशु द करण कि येथील ३५ MLD व ६० MLD
ठकाणचे

युअर वॉटर येथील जुने व ना द ु ःत असलेले

लोिमटर िसं दया क शो स पुणे यां या ूितिनधीने पाहणी क न

लोिमटर असे एकूण पांच

यां याकडू न द ु ःती क न घे यात आले

यास

पये ९१,२६०/-

खच झालेला आहे सदर ल काम आवँयक व मह वाचे अस याने झालेला द ु ःती या दे यका काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात
आली

याची न द घेणे बाबत.

वषय बं.३

कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साू व/१४०९/१६ दनांक ०९ फेॄुवार २०१६ अ वये दवाळ पहाळ या सांःकृ ितक कायबमा
िनिम

दनांक ११ नो हबर २०१५ रोजी व ानगर येथे सरःवती मंद र या ूांगणात सकाळ ५.३० वाजता गायनाचा सांःकृ तीक कायबम

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड व ःवयंवर ूित ान यांचे संयु
महापािलकेने कलाकारां या मानधना
ऐवढ र कम अनुदान
कळ वले होते

यती र

इतर

तसेच या आयोजीत कायबमास

यवःथेचा आथ क भार महापािलकेने उचलावा, याक रता महापािलकेने

हणुन मंजरु करावी असे मा. महापौर नावाशमनपा नांदेड यांचे पऽ बं. ११२२/१५

या वये नावाशमनपा सव साधारण सभा ठराव बं. ९४

गायनाचा सांःकृ तीक कायबमास नांदेड महापािलकेतफ
आहे .

व माने आयोजीत केला होता,

दनांक १०.११.२०१५ पऽा वये

दनांक ३०.१११.२०१५ अ वये सदर आयोजीत
हणुन

पये ५०,०००/- चा धनादे श ौी सुिनल ना. नेरलकर अ य

ःवयंवर ूित ान नांदेड यांचे नांवे दे यासाठ ूशास कय व आथ क मा यता सदर ल आदे शा दारे दे यात आली

व्य बं.४

याची न द घेणे बाबत.

नावाशमनपा ह ीत कृ षी उ प न बाजार सिमती येथील मोकळया जागेस नाम फलक बोड लावणेसाठ मालम ा
बस व यासाठ
२०१५-१६ नुसार

वभागाचे किन

दवाळ पहाट या

पये ५०,०००/- पयत खचास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु दे यात आलेली

क रता सदर आयोजीत कायबमास झालेला खच आथ क अनुदान

पऽ बं. जवमा/१०७०८/२०१५ दनांक २१.११.२०१५

पये ५०,०००/-

यवःथापक यांचे

याच ूमाणे िशवाजीनगर, मा. ज हािधकार यां या िनवास ःथानासमोर No Parking बोड

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसूची

. ८४,६००/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम मे. एल. अ ड एस क सश शन नांदेड यांचेकडु न क न घे यात आले.

(२)
कामाची िनकड व तातड

ल ात घेता सदरचे काम

क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले

वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. एल. अ ड एस.

यास व कामावर झालेला खच

पये ८४,६००/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम

१९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजुर साठ ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं.५

नावाशमनपा ह ीत झोन A & B मधील ूमुख रः यावर ल
अिभयंता यांनी ू य

ख डे काँ बटने भ न घेणेसाठ

ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न

वभागाचे किन

ज हा दरसुची २०१५-१६ नूसार

अिभयंता व उप

पये ५,२९,६००/- चे

अंदाजपऽक तयार क न सदर काम मे. कामार कर क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले.
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. कामार कर क सश शन
नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

पये ५,२९,६००/- यास यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९

चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं.६

नावाशमनपा ह ीत मराठवाडा मु
साू व/७५९५/२०१५

द. १०.०९.२०१५ व

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

संमाम

दना िनिम

वसावा गाडन येथे न वन झडा उभारणेसाठ

ेऽीय कायालय यांचे पऽ बं. आःथा/१४९५/२०१५

कायालयीन पऽ बं.

द. १६.०९.२०१५ नुसार

ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न

वभागाचे किन

ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार

पये

८,८३,१००/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम मे. ौ दा इले श कल इं जिनअर कंपनी नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले.
कामाची िनकड व तातड

ल ात घेता सदरचे काम

इं जिनअर कंपनी नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले

वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. ौ दा इले ट क स

यासव कामावर झालेला खच

पये ८,८३,१००/- यास महारा

महानगरपािलका

अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं. ७

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड अंतगत

व वध

वभागाचे संर ण कर यासाठ

सुर ार क पुरवठा करणे क रता कायालयीन ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साू व/८०७७/१५
पु यनगर

व दै िनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽांमधुन

न दणीकृ त संःथा / एज सीकडू न
दनांक २२.०९.२०१५ अ वये दै िनक

दनांक २३.०९.२०१५ रोजी दरपऽक सुचना ूिस द क न ५५

वना श धार

सुर ार क पुरवठा कर याक रता दरपऽक ई-िन वदा माफत माग व यात आले होते.
उपरो

दरपऽक सुचनेत नमुद अट व शत ूमाणे एकूण (०४) न दणीकृ त संःथा/एज सी यांनी सुर ार क पुरवठा कर यासाठ

दरपऽक भरले होते.
असुन

यानुसार ०४ सुर ार क एज सीचे तां ऽक िलफाफा िनवीदा सिमती समोर दनांक ०७.१०.२०१५ रोजी उघड यात आला

यांनी दाखल केलेले कागदपऽ िन वदा सिमती माफत दनांक २७.१०.२०१५ रोती तपासणी कर यात आले आहे त या तपासणी अंती ०४

सुर ार क एज सी पाऽ ठर यानुसार दनांक २९.१०.२०१५ रोजी दरपऽक िलफाफा उघड यात आलेला आहे .
या वये सदर उघड यात आले या दरपऽक िलफाफानुसार ०४ सुर ार क िन वदा धारकांपैक महाराणा ूताप से यु रट गाड आ ण
मॅन पॉवर स हसेस, लातुर ह
नावाशमनपा/साू व/११७४०/१५

सुर ार क संःथा / एज सी L-1 ठरली आहे
दनांक १०.१२.२०१५ अ वये

हमीबाबत, तसेच दाखल केलेले मानधन दरिन

यामुळे सदर एज सीला कायालयीन पऽ बं.

दनांक १०.१२.२०१५ रोजी सुर ार कां या उ कृ

तीःतव वाटाघाट साठ बोल व यात आले होते.

आ ण मॅन पॉवर स हसेस लातुर या सुर ार क एज सीने दाखल ूती सुर ार क मानधन दर
कमी क न ूित सुर ार क मानधन दर सव करां या समावेशासह

दजाची सेवा दे यासाठ

यानुसार महाराणा ूताप से यु रट गाड

पये ९,७७०/- या दराव न ूती ७०/-

पये ९,७००/- हे दर मा य केले आहे त व उ कृ

पये

दजाची सेवा पुरवठा

कर याबाबत हमी दलेली आहे मा य केलेले दर खालील ूमाणे आहे .
अ.ब.

सुर ार क संःथा / एज सीचे नांव

१

महाराणा ूताप से यु रट गाड आ ण मॅन पॉवर स हसेस लातुर

उ

एकूण सुर ार क

ूती सुर ार क दर

५५

. ९,७००/-

नमुद सुर ार क एज सीचे सुर ार क मानधन दर मंजरु कर यासाठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमतीसमोर िनणयाःतव सादर.
ूशासक य ट पणी

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड अंतगत व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ न दणीकृ त संःथा / एज सीकडन
ू सुर ार क पुरवठा करणे क रता

कायालयीन ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साू व/८०७७/१५ दनांक २२.०९.२०१५ अ वये दै िनक पु यनगर व दै िनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽांमधुन
दनांक २३.०९.२०१५ रोजी दरपऽक सुचना ूिस द क न ५५ वना श धार सुर ार क पुरवठा कर याक रता दरपऽक ई-िन वदा माफत माग व यात आले
होते. उपरो

दरपऽक सुचनेत नमुद अट व शत ूमाणे एकूण (०४) न दणीकृ त संःथा/एज सी यांनी सुर ार क पुरवठा कर यासाठ दरपऽक भरले होते.

यानुसार ०४ सुर ार क एज सीचे तां ऽक िलफाफा िनवीदा सिमती समोर दनांक ०७.१०.२०१५ रोजी उघड यात आला असुन
िन वदा सिमती माफत

२९.१०.२०१५ रोजी दरपऽक िलफाफा उघड यात आलेला आहे .

बं. नावाशमनपा/साू व/११७४०/१५ दनांक १०.१२.२०१५ अ वये दनांक १०.१२.२०१५ रोजी सुर ार कां या उ कृ
दाखल केलेले मानधन दरिन

तीःतव वाटाघाट साठ बोल व यात आले होते.

सुर ार क एज सीने दाखल ूती सुर ार क मानधन दर

यामुळे सदर एज सीला कायालयीन पऽ
दजाची सेवा दे यासाठ हमीबाबत, तसेच

यानुसार महाराणा ूताप से यु रट गाड आ ण मॅन पॉवर स हसेस लातुर या

पये ९,७७०/- या दराव न ूती ७०/-

पये ९,७००/- हे दर मा य केले आहे त व उ कृ

दनांक

या वये सदर उघड यात आले या दरपऽक िलफाफानुसार ०४ सुर ार क िन वदा धारकांपैक

महाराणा ूताप से यु रट गाड आ ण मॅन पॉवर स हसेस, लातुर ह सुर ार क संःथा / एज सी L-1 ठरली आहे

समावेशासह

यांनी दाखल केलेले कागदपऽ

दनांक २७.१०.२०१५ रोती तपासणी कर यात आले आहे त या तपासणी अंती ०४ सुर ार क एज सी पाऽ ठर यानुसार

पये कमी क न ूित सुर ार क मानधन दर सव करां या

दजाची सेवा पुरवठा कर याबाबत हमी दलेली आहे मा य केलेले दर खालील ूमाणे आहे .

(३)
अ.ब.

सुर ार क संःथा / एज सीचे नांव

१

महाराणा ूताप से यु रट गाड आ ण मॅन पॉवर स हसेस लातुर
उ

एकूण सुर ार क

ूती सुर ार क दर

५५

नमुद सुर ार क एज सीचे सुर ार क मानधन दर हे इ-िन वदा माफत ूा

. ९,७००/-

४ सुर ार क एज सी या मानधन दरांपैक सवात कमी

अस यामुळे या सुर ार क एज सीचे मानधन दर मा य करणे यो य राह ल.

वषय बं.०८

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अंतगत वनायकनगर सव बं. ७७ येथील नागर ूाथिमक आरो य किाचे
बांधकाम करणे. अंदाजपऽक

पये ६१,८६,११०/- साठ

१०.१२.२०१५ अ वये दै िनक सामना

ई.टडर सेल

दारे (दस
ु -यांदा) िन वदा सुचना बं. साबां व/११३३६/२०१५

/ दै िनक एकमत या वतमानपऽात

उपरो

कामासाठ एकूण ४ (चार) िन वदा ूा

असता

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
अ.ब.

झा या ूा

द. ०५.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०१.०१.२०१६ रोजी उघड यात आ या

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेले दर

१

गु रामदास क सश शन नांदेड

३% कमी दर

२

कामार कर क सश शन नांदेड

अंदाजपऽक य दराने

३

ू वण क सश शन नांदेड

९% जाःत दर

४

ःवान इ ृाःश चर नांदेड

७% जाःत दर

तुलना मक त

दनांक

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा गु रामदास क श शन नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक य दरापे ा ३% कमी

दराची आहे . क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अंतगत वनायक नगर सव बं. ७७ येथील नागर ूाथिमक आरो य
किाचे बांधकाम करणेसाठ गु रामदास क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक दरापे ा ३% कमी दराची िनवदा मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी
सिमती समोर सादर.

वषय बं.९

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अंतगत ौावःतीनगर येथील दिधची नगर येथील ओपन ःपेस म ये नागर

ूाथिमक आरो य किाची बांधकाम करणे.

अंदाजपऽक

. ६१,८६,११०/- साठ ई.टडर सेल

दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/११०९३/२०१५

दनांक ०१.१२.२०१५ अ वये दै िनक सामना / दै िनक एकमत या वतमानपऽात द. ०३.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता
उपरो

कामासाठ एकूण ३ (ितन) िन वदा ूा

असता

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
अ.ब.

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०४.०१.२०१६ रोजी उघड यात आ या

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेले दर

१

ःवान इ ृाःश चर नांदेड

२

गु रामदास क सश शन नांदेड

१५% जाःत दर

३

िशवाजी इं गळे कंऽाटदार नांदेड

१७% जाःत दर

तुलना मक त
दराची आहे .

झा या ूा

७% जाःत दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक य दरापे ा ७% जाःत

कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी कर यासाठ वाटाघाट क रता पाचारण केले असता

संबंधीतांनी लेखी पऽ दे वुन सदर काम अंदाजपऽक दरावर कर याची समंती दली आहे .
क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अंतगत ौावःतीनगर येथील दिधची नगर येथील ओपन ःपेस म ये
नागर

ूाथिमक आरो य किाची बांधकाम करणेसाठ

ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची वाटाघाट

अंती अंदाजपऽक य दराची िन वदा

मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं.१०

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अंतगत कौठा सव बं. १० येथील ओपन ःपेस म ये नागर ूाथिमक आरो य
किाची बांधकाम करणे.

अंदाजपऽक

अ वये दै िनक द यमराठ

. ६१,८६,११०/- साठ ई.टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/५०५३/२०१५ दनांक १५.०७.२०१५

/ दै िनक उ ाचा मराठवाडा या वतमानपऽात द. १६.०७.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता

उपरो

कामासाठ एकूण ३ (ितन) िन वदा ूा

असता

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
अ.ब.

झा या ूा

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०४.१२.२०१५ रोजी उघड यात आ या

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेले दर

१

ू वण कं सश शन नांदेड

१२% जाःत

२

िशवाजी इं गळे कंऽाटदार नांदेड

१३% जाःत

३

ःवान इ ृाःश चर नांदेड

१६.५% जाःत

तुलना मक त

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ू वण कं श शन नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक य दरापे ा १२% जाःत

दराची आहे .कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी कर यासाठ वाटाघाट क रता पाचारण केले असता
संबंधीतांनी लेखी पऽ दे वुन सदर काम अंदाजपऽक दरावर कर याची समंती दली आहे .

(४)
क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अंतगत कौठा सव बं. १० येथील ओपन ःपेस म ये नागर ूाथिमक
आरो य किाची बांधकाम करणेसाठ ू वण क सश शन नांदेड यांची वाटाघाट अंती अंदाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी
सिमती समोर सादर.

वषय बं.११

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत दलीत वःती सुधार योजना अंतगत राजनगर, नागसेननगर, भागात सातोरे यांचे घर ते
ए.के. संभाजी मंगल कायालया पयत खड करणासह सी.सी. रोड व ए.के. संभाजी मंगल कायालय ते नागसेननगर पाट पयत आर.सी.सी.

नालीचे बांधकाम करणे अंदाजपऽक

१०.१२.२०१५ अ वये दै िनक लोकपऽ

पये ६१,४७,१००/- साठ ई.टडर सेल दारे (दस
ु -यांदा) िन वदा सुचना बं. साबां व/११७३०/२०१५ दनांक
/ दै िनक पु यनगर या वतमानपऽात द. ११.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता

उपरो

कामासाठ एकूण ३ (ितन) िन वदा ूा

असता

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
अ.ब.

झा या ूा

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०१.०१.२०१६ रोजी उघड यात आ या

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेले दर

१

िशवाजी इं गळे कंऽाटदार नांदेड

५% जाःत दर

२

पृ वी क सश शन नांदेड

३% जाःत दर

िनखीला क सश शन नांदेड

अंदाजपऽक य दराने

३
तुलना मक त

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा िनखीला क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक य दराची आहे ..

क रता नागर

दलीत वःती सुधार योजना अंतगत राजनगर, नागसेननगर, भागात सातोरे यांचे घर ते ए.के. संभाजी मंगल

कायालया पयत खड करणासह सी.सी. रोड व ए.के. संभाजी मंगल कायालय ते नागसेननगर पाट पयत आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम
करणेसाठ िनखीला क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक दराची िनवदा मंजुर साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं.१२

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत दलीत वःती सुधार योजना अंतगत ूभाग बं. १७ म ये गायकवाड यांचे घर ते

शाताबाई पाट ल यांचे घरा पयत खड करणासह सी.सी. रोड व आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम करणे अंदाजपऽक

ई.टडर सेल दारे (दस
ु -यांदा) िन वदा सुचना बं. साबां व/११७३०/२०१५ दनांक १०.१२.२०१५ अ वये दै िनक लोकपऽ

पये ५२,२८,०९५/- साठ

/ दै िनक पु यनगर या

वतमानपऽात द. ११.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो

कामासाठ एकूण ३ (ितन) िन वदा ूा

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०१.०१.२०१६ रोजी उघड यात आ या असता

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .

अ.ब.

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेले दर

१

िशवाजी इं गळे कंऽाटदार नांदेड

५% जाःत दर

२

पृ वी क सश शन नांदेड

३% जाःत दर

३

िनखीला क सश शन नांदेड

अंदाजपऽक य दराने

तुलना मक त

झा या ूा

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा िनखीला क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक य दराची आहे ..

क रता नागर दलीत वःती सुधार योजना अंतगत ूभाग बं. १७ म ये गायकवाड यांचे घर ते शांताबाई पाट ल यांचे घरा पयत
खड करणासह सी.सी. रोड व आर.सी.सी. नालीचे बांधकाम करणेसाठ

िनखीला क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक दराची िनवदा

मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं.१३

करणेसाठ

नावाशमनपा ह ीत नागर दलीत वःती सुधार योजना अंतगत जनता कॉलनी भागात संःकृ तीक सभागृह व पे हर लॉकचे बांधकाम

पये ३५,००,०००/- साठ ई-टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/११७२९/२०१५ दनांक १०.१२.२०१५ अ वये दै िनक ौिमक

एकजुट / सांज दै . नांदेड सांज या वतमानपऽात दनांक ११.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो
३ िन वदा ूा

झाले ूा

िन वदा ऽीसदःयी सिमती समोर दनांक २१.०१.२०१६ रोजी उघड यात आले असता

कामासाठ एकूण

यांचा तुलना मक त ा खालील

ूमाणे आहे
अ.ब.

तुलना मक त

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेले दर

१

आर.एम.ह दे पाट ल क सश शन नांदेड

१०% जाःत दर

२

शारदा क सश शन अ ड काप रे शन ूा.िल. नांदेड

१५% जाःत दर

३

बी.जी. भाःकरे क सश शन नांदेड

२०% जाःत दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा आर.एम. हे िे पाट ल क सश शन यांची असून ती अंदाजपऽक दरापे ा १०%

जाःत दरची आहे . कंऽाटदाराने ॅरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी कर यासाठ वाटाघाट क रता पाचारण केले असता
संबंधीतांनी लेखी पऽ दे वुन सदर काम अंदाजपऽक दरावर कर याची समंती दली आहे .
क रता नागर दलीत वःती सुधार योजना अंतगत जनता कॉलनी भागात संःकृ तीक सभागृह व पे हर लॉकचे बांधकाम करणेसाठ
आर.एम. हे िे क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक दराची िन वदा मंजुर ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.

(५)

वषय बं.१४

नावाशमनपा ह ीत नागर दलीत वःती सुधार योजना अंतगत ह ीत ूभाग बं. १३ म ये नंद माम सोसायट भागातंगत रःते करणे
(सखोजीनगर ते अं बका
१,००,००,०००/- साठ

करणा, रे वेशक ते िशवाजी इं गोले यांचे घरासमोर नानाकसर प लीकशाळे पयत रःता करणेसाठ

ई-टडर सेल

दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/१७९७२/२०१६

दनांक १०.१२.२०१५ अ वये दै िनक

वतमानपऽात दनांक ०७.०१.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो
ऽीसदःयी सिमती समोर दनांक ३०.०१.२०१६ रोजी उघड यात आले असता
अ.ब.

तुलना मक त

कामासाठ एकूण ३ िन वदा ूा

पये

द यमराठ

झाले ूा

या

िन वदा

यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेले दर

१

िशवाजी नामदे वराव इं गळे कंऽाटदार नांदेड

अंदाजपऽक दराने

२

ू वण क सश शन नांदेड

३% जाःत दर

३

ौी साई क सश शन नांदेड

५% जाःत दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा िशवाजी नामदे वराव इं गळे कंऽाटदार नांदेड यांची असून ती अंदाजपऽक दराची

आहे . क रता नागर दलीत वःती सुधार योजना अंतगत ूभाग बं. १३ म ये नंद माम सोसायट भागातंगत रःते करणे (सखोजीनगर ते
अं बका

करणा, रे वेशक ते िशवाजी इं गोले यां या घरासमोर नानाकसर प लीकशाळे पयत रःता करणे साठ िशवाजी नामदे वराव इं गळे

कंऽाटदार नांदेड यांची अंदाजपऽक दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं.१५

नावाशमनपा ह ीत न वन कौठा

हाडा कॉलनी भागात

व वध

ठकाणी िसमटचे रःते तयार करणेसाठ

अंदाजपऽक

पये

५२,३३,७००/- साठ ई-टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/१२३८९/२०१५ दनांक २३.१२.२०१५ अ वये दै िनक ूजावाणी / दै िनक
तहे लका टाई स या वतमानपऽा◌ात दनांक २४.१२.२०१५ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो
ूा

झा या ूा

िन वदा ऽीसदःयी सिमती समोर दनांक ११.०१.२०१६ रोजी उघड यात आ या असता

कामासाठ एकूण ३ िन वदा

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे

आहे .
अ.ब.

तुलना मक त
जाःत दराची आहे .

कंऽाटदाराने दलेले दर

कंऽाटदाराचे नांव

१

िशवाजी इं गळे कंऽाटदार नांदेड

८.६५% जाःत दर

२

मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड

४.१% जाःत दर

३

ू वण क सश शन नांदेड

९.१% जाःत दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक य दरापे ा ४.१%

कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी कर यासाठ वाटाघाट क रता पाचारण केले

असता संबंधीतांनी लेखी पऽ दे वुन सदर काम अंदाजपऽक दरापेखा ४.१% जाःत दराऐवजी अंदाजपऽक दरावर कर याची समंती दली आहे .
क रता नावाशमनपा ह ीत न वन कौठा

हाडा कॉलनी भागात

व वध

ठकाणी िसमट रःते तयार करणेसाठ

मे. ःवान

इ ृाःश चर नांदेड यांची वाटाघाट अंती अंदाजपऽक य दराची िन वदा मंजुर ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर

वषय बं.१६

कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/ ेका-ब/२६२४/१६ दनांक ११.०२.२०१६ अ वये दनांक १७ स टबर २०१५ रोजी मराठवाडा मु
संमाम दना िनिम

सकाळ ८.४५ वाजता माता गुजर जी वसावा उ ानातील ःमृतीःतंभास मानवंदना व पुंपचब अपण कर याचा कायबम

व सकाळ ०९.०० वाजता

वजारोहणाचा कायबम कर यात आलेला असून

यानुषंगाने आवँयकती

यवःथा करणेसाठ पावसाचे

दवस

अस यामुळे वॉटरूुफ मंडप, फायबर चेअर, बॅरागेट ंग, िमन मॅट, टे बल इ याद सा ह य ौी सहयोग सेवा, जुना म ढा नांदेड यां याकडू न

भाडयाने घे यात आले होते.

ौी सहयोग सेवा जुना म ढा नांदेड यांचे बल बं. ७८८ दनांक १७.०९.२०१५ नुसार उ
एकूण

ूमाणे आवँयकती

यवःथा करणेकामी

पये १,०८,८१३/- चे दे यक सादर केलेले आहे सदरचे दे यक ौी सहयोग सेवा जुना म ढा नांदेड यां या नावे अदाई कर याक रता

काय ा ूशास कय व आथ क मा यता दे यात आली सदरचा आदे श ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं.१७

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके उ प न वाढ वसाठ कांह नाकांह ूय
क रता डॉ. लेन म ये जतके बांधकाम झालेले आहे ते कती चटई

चालु आहे परं तु मनपाकेचे उ प नवाढत नाह

ेऽा या बरोबर आहे व कती जाःत आहे वाढ व चटई

या

ेऽाची बांधकामची

र कम वसुल के यास मनपाकेचे उ प न वाढ व यासाठ चचा क न िनणय घेणे.
सुचक :- सौ. पुंपाताई राजेश शमा

अनुमोदक :- उमेशिसंह अशोकिसंह च हाण

ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

सभापती,

नांवाशमनपा, नांदेड.

ःथायी सिमती,
नांवाशमनपा, नांदेड.

