जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर- 46/2018.
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
दनांकः-

02.02.2018

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 नांदेड वाघाळा शहर
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा

दनांक 07.02.2018 रोजी दपार
03.00 वाजता नांवाशमनपा ःथायी सिमती
ु

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

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.01
वषय :- कि शासन पुरःकृ त अमृत अिभयान (2015-16) नांदेड वाघाळा शहरा या ह रत

ेऽ

वकास ूक प

(नाईकनगर, बी.अ ङसी कॉलनी, ब डार शटमट लाँट)
संदभ :-

1) शासन िनणय बं. अमृत-2015/ूब-2(1)/न व-33 मंऽालय मुंबई द. 13.10.2015
2) शासन िनणय बं. अमृत-2016/ूब-197(1)/न व-33 मंऽालय मुंबई द. 04.01.2016
3) शासन िनणय बं. अमृत-2016/ूब-2(3)/न व-33 मंऽालय मुंबई द. 04.01.2016
4) शासन िनणय बं. अमृत-2016/ूब-187(4)/न व-33 मंऽालय मुंबई द. 22.05.2017
5) ई िन वदा (दसर
वेळ) जा.बं. नावाशमनपा/उ ान/13115/2017 द. 30.11.2017
ु

6) शु द पऽक बं. नावाशमनपा(उ ान) ई-टडर/13846/2017 द. 14.12.2017
शासन िनणय बं. अमृत 2015/ू.ब.197/न व-33

दनांक 13 ऑ ट बर 2015 अ वये नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपािलका नांदेडचा कि शासन पुरःकृ त अमृत योजनेम ये समावेश कर यात आलेले आहे .
या शासन िनणया वये सालसन 2015-16 क रता नांदेड शहरात हर त

ेऽ वकासासाठ

यानुसार दनांक 22.05.2017

. 1,00,02,052/- (अ र

पये एक

कोट दोन हजार बाव न फ ) िनधी मंजरु झा या ूमाणे िन वदा ू बया संदभ बं. 05 अ वये अवलंब कर यात आली व 6
नुसार शु द पऽक कर यात आले

याूमाणे ई-िन वदा ू कयेनुसार खालील ूमाणे िन वदा ूा

झा या असुन

यांचे खालील

ूमाणे दर आहे त.
अ.ब.

िन वदाधारक संःथेचे नांव

सादर केलेले दर

शेरा

01

ौी साई क सश शन

89,00,000/-

L1 (11% कमी दराने)

02

िशवाजी नामदे व इं गळे

98,00,000/-

L2 (2% कमी दराने)

03

पृ वी क सश शन

99,43,000/-

L3 (0.5% कमी दराने)

04

गु

05

सोहे ल क सश शन

रामदास क सश शन

कर ता ौी साई क सश शन यांची
सिमती समोर ूःताव सादर.

1,07,00,000/-

L4 (7% जाःत दराने)

1,10,00,000/-

L5 (10% जाःत दराने)

पये 89,00,000/- ची 11% कमी दराची िन वदा मंजरु कर यासाठ मनपा ःथायी

(िनयमा ूमाणे अित र

सुर ा अनामत र कमेची बँक गॅरंट घे यात आलेली आहे )

वषय बं.02
वषय :- कि शासन पुरःकृ त अमृत अिभयान (2016-17) नांदेड वाघाळा शहरा या ह रत
माऊंड, कॅनॉल रोड,

ह.आय.पी.रोड, ःटे शन रोड).

ेऽ वकास ूक प (डं पंग

(2)
संदभ :-

1) शासन िनणय बं. अमृत-2015/ूब-2(1)/न व-33 मंऽालय मुंबई द. 13.10.2015
2) शासन िनणय बं. अमृत-2016/ूब-197(1)/न व-33 मंऽालय मुंबई द. 04.01.2016
3) शासन िनणय बं. अमृत-2016/ूब-2(3)/न व-33 मंऽालय मुंबई द. 04.01.2016
4) शासन िनणय बं. अमृत-2016/ूब-187/न व-33 मंऽालय मुंबई द. 17.06.2017
5) िन वदा सुचना(ितसर वेळ) जा.बं. नावाशमनपा/उ ान/14404/2017 द 28.12.2017
6) शासन िनणय बं. सीएसट -2017/ूब.8/इमा-2/साबा व, मंऽालय मुंबई द. 12.04.2017
7) शासन प रपऽक बं. संक ण 2017/सीआर 121(Part-ii) द. 19.09.2017
8) जा.बं. नावाशमनपा/उ ान/15905/2018 दनांक 23.01.2018

शासन िनणय बं. अमृत 2015/ूब.197/न व-33

दनांक 13 ऑ ट बर 2015 अ वये नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपािलका नांदेडचा कि शासन पुरःकृ त अमृत योजने म ये समावेश कर यात आलेले आहे .

17.06.2017
(अ र

या शासन िनणया वये सालसन 2016-17 क रता नांदेड शहरात हर त

पये एक कोट प नास ल

फ ) िनधी मंजरु झा यानंतर उ

िन वदाधारक संःथेचे नांव

ेऽ वकासासाठ

दनांक

पये 1,50,00,000/-

कामासाठ िन वदा ू बया संदभ बं. 5 अ वये अवलंब

कर यात आली सदर ल ई-िन वदा ू बयेनुसार खालील ूमाणे िन वदा ूा
अ.ब.

यानुसार

झा या असुन

यांचे खालील ूमाणे दर आहे त.

सादर केलेले दर

शेरा

01

गु जी इ ृाःश चर मुंबई

1,38,34,500/-

L1 (7.7% कमी दराने)

02

बालाजी इ ृाूोजे ट मुंबई

1,51,50,000/-

L2 (1% जाःत दराने)

03

अःथेट क लॅ डःके पंग मुंबई

1,53,00,000/-

L3 (2% जाःत दराने)

ूःतुत िन वदे म ये L1 िन वदाधारक गु जी इ ृाःश चर यांनी 7.7% कमी दराने िन वदास सादर केलेली होती परं तु
यांनी कमी दराची िन वदा भरतेवेळेस आवँयक असलेली बँकेची ूितपुत हमी िन वदे सोबत सादर केलेली नाह .
बं. 06 व 07

या शासन िनणयामधील सुचनां या अनुषंगाने L1 िन वदाधारकाची िन वदा नामंजरु क न L2 िन वदाधारक

बालाजी इ ृाूोजे ट यांना वाटाघाट साठ बोलाव यात आले असता संबंधीतांनी वाटाघाट अंती
हणजेच L1

यामुळे संदभ

पये 1,38,34,500/- दरावर

या दरावर काम कर याची लेखी सहमती दलेली आहे .

क रता बालाजी इ ृाूोजे ट मुंबई L2 यांचे वाटाघाट अंतीचे दर
L1 िन वदाधारक गु जी इ ृाःश चर यांचे

. 3.00 ल

पये 1,38,34,500/- ची िन वदा मंजरु करणे तसेच

पये व L3 िन वदाधारक अःथेट क लॅ डःकेपींग यांचे 3.00 ल

पये

सुर ा अनामत र कम (EMD) परत करणे या मा यतेःतव सदर ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.
वषय बं.03
वषय :- कि शासन पुरःकृ त अमृत अिभयान (2017-18 नांदेड वाघाळा शहरा या ह रत

ेऽ वकास ूक पा बाबत

( वनायकनगर, टाऊन माकट, वा स यनगर, काबरानगर, गणेशनगर, डं क न पंप हाऊस)
संदभ :-

1) शासन िनणय बं. अमृत-2015/ूब-2(1)/न व-33 मंऽालय मुंबई द. 13.10.2015
2) शासन िनणय बं. अमृत-2016/ूब-197(1)/न व-33 मंऽालय मुंबई द. 04.01.2016
3) शासन िनणय बं. अमृत-2016/ूब-2(3)/न व-33 मंऽालय मुंबई द. 04.01.2016
4) शासन िनणय बं. अमृत-2016/ूब-187/न व-33 मंऽालय मुंबई द. 25.10.2017
5) िन वदा सुचना(ितसर वेळ) जा.बं. नावाशमनपा/उ ान/14403/2017 द 28.12.2017
6) शासन िनणय बं. सीएसट -2017/ूब.8/इमा-2/साबा व, मंऽालय मुंबई द. 12.04.2017
7) शासन प रपऽक बं. संक ण 2017/सीआर 121(Part-ii) द. 19.09.2017
8) जा.बं. नावाशमनपा/उ ान/15906/2018 दनांक 23.01.2018

शासन िनणय बं. अमृत 2015/ूब.197/न व-33

दनांक 13 ऑ ट बर 2015 अ वये नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपािलका नांदेडचा कि शासन पुरःकृ त अमृत योजने म ये समावेश कर यात आलेले आहे .
25.10.2017
(अ र

या शासन िनणया वये सालसन 2017-18 क रता नांदेड शहरात हर त

ेऽ वकासासाठ

यानुसार

दनांक

पये 2,00,00,000/-

पये दोन कोट फ ) िनधी मंजरु झा याूमाणे िन वदा ू बया संदभ बं. 5 अ वये अवलंब कर यात आली सदर ल ई-

िन वदा ू बयेनस
ु ार खालील ूमाणे िन वदा ूा
अ.ब.

झा या असुन

िन वदाधारक संःथेचे नांव

यांचे खालील ूमाणे दर आहे त.
सादर केलेले दर
1,84,46,000/-

शेरा

01

गु जी इ ृाःश चर मुंबई

L1 (7.7% कमी दराने)

02

बालाजी इ ृाूोजे ट मुंबई

20,20,00,000/-

L2 (1% जाःत दराने)

03

अःथेट क लॅ डःके पंग मुंबई

20,40,00,000/-

L3 (2% जाःत दराने)

ूःतुत िन वदे म ये L1 िन वदाधारक गु जी इ ृाःश चर यांनी 7.7% कमी दराने िन वदास सादर केलेली होती परं तु
यांनी कमी दराची िन वदा भरतेवेळेस आवँयक असलेली बँकेची ूितपुत हमी िन वदे सोबत सादर केलेली नाह .
बं. 06 व 07

यामुळे संदभ

या शासन िनणयामधील सुचनां या अनुषंगाने L1 िन वदाधारकाची िन वदा नामंजरु क न L2 िन वदाधारक

(3)
बालाजी इ ृाूोजे ट यांना वाटाघाट साठ बोलाव यात आले असता संबंधीतांनी वाटाघाट अंती
हणजेच L1

पये 1,84,46,000/- दरावर

या दरावर काम कर याची लेखी सहमती दलेली आहे .

क रता बालाजी इ ृाूोजे ट मुंबई L2 यांचे वाटाघाट अंतीचे दर
L1 िन वदाधारक गु जी इ ृाःश चर यांचे

. 4.00 ल

पये 1,84,46,000/- ची िन वदा मंजरु करणे तसेच

पये व L3 िन वदाधारक अःथेट क लॅ डःकेपींग यांचे 4.00 ल

पये

सुर ा अनामत र कम (EMD) परत करणे या मा यतेःतव सदर ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.
वषय बं.04

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील

ह .आय.पी. रोड लगत साय स कॉलेज या कॉनरला कै. एस. बी.

शंकररावजी च हाण यांचा पुणकृ ती पुतळा बस व यात आलेला असून सदर ल पुतळया समोर 16 M. LED हाय माःटर बस व यात
यावा सदर कामावर लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता दे ते
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक:- येवनकर मोह नी वजय

अनुमोदक :- च हाण आनंद शंकरराव, अ. लतीफ अ. मजीद
ूशास कय ट पणी

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ीतील

ह .आय.पी. रोड लगत यशवंत कॉलेज कडे जाणा-या चौकात कै.

शंकररावजी च हाण यांचा पुणाकुती पुतळा बस व यात आला असून सदर पुतळया समोर अंदाजे 40 िमटर पयत सावजिनक
दवाब ी नस याने व
कंपाऊंड क ण

या ठकाणी चौक अस याने फार रहदार असते

याक रता पुतळया या ठकाणी ह .आय.पी. रोडवर िस.िस.

याम ये 16 िमटरचे एल.ई.ड . हायमास ऐवजी तां ऽक

राह ल या कामासाठ अंदाजे र कम

या 12.5 िमटरचे एल.ई.ड . हायमास बस वणे यो य

पये 5,70,000/- खच अपे ीत आहे .

वषय बं.05

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड ह ीतील मौजे सांगवी (बु) गट बं. 171 मधील 01 हे टर जागा मुःलीम
दफनभुमीसाठ

ज हािधकार नांदेड यांनी बहाल केली असुन सदर जागेची िनगरानी मनपा नांदेड यां याकडे दली आहे गे या 10

वषापासुन येथे मुःलीम मृतदे ह दफन कर यात येतात.

173 चे

या गट बं. 171 मधील प

म बाजुकड ल दफनभुमी या जागेत गट बं.

लॉटधारक अितबमण क न प के व क चे घरे बांधुन मुःलीम दफनभुमीची जागा िगळकृ त केली आहे व मा. दवाणी

यायालय नांदेड व ज हा सऽ

यायालय नांदेड यांनी गट बं. 173

ु लावून सदर गट बं.
या लोकांची दावे व अ पले फेटाळन

171 मधील 01 हे टरची जागा मुःलीम दफनभुमीचीच अस याचा फैसला दला आहे मा.
ज हा भुिम अिभलेख माफत या जागेची मोजणी क न

यायालयाने कोट किमशनर माफत

यायालयात नकाशा व पंचनामा दाखल केला.

कोट किमशनरने

आप या नकाशात व पंचना यात गट बं. 171 व 173 चे वाद व ूितवाद ंना बोलावुन घेऊन मोजणी केली व पंचनामा केला.
मोजणीत गट बं. 171 मधील 01 हे टर जागेतील प
नकाशात न द केली आहे
तर

या

म भागाकड ल जागेत कांह लोकांनी अितबमण क न घरे बांध याचे

हणुन सदर अितबमण व प के व क चे घरे हट वणे आवँयक आहे .

ह ःथायी सिमतीची सभा सदर गट बं. 171 मधील प

म भागाकड ल मुःलीम दफनभुमीतील संपुण अितबमण,

प के व क चे घरे व इतर सा हतय ताबडतोब हट व याची कायवाह कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु
दे ते व सदरचा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
अनुमोदक:- स यद शेर अली, सतीश दे शमुख

सुचक :- फा ख अली खाँ इलीयास खाँ
वषय बं.06

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकाक ह ीत है दरबाग दवाखाना येथे रःता बमांक 09 लगत मंजरु संकुलाचे 18
दकानां
चे बांधकाम कापुस संशोधन किा या जमीन मालक बाबत आ ेपामुळे बंद कर यात आला आहे .
ु

सदर संकुल बांधकाम

अधवट अवःथेत असुन ते पुण झा यास मनपाके या उ प नात वाढ होईल तसेच या भागातील नागर कांना रोजगार िमळे ल कंवा
यापारासाठ

जागा उपल ध होऊन

यापार करता येईल. क रता सदरचा संकुलांचे बांधकाम पूण कर यासाठ यो यतो माग

काढ यासाठ कापुस संशोधन किाशी वाटाघाट क न बंद असलेले संकुलाचे बांधकाम

वर त सु

कर यास ह मनपा ःथायी

सिमतीची सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक :- स यद शेर अली
वषय बं.07

अनुमोदक:- म. मसुद अहे मद खान
ूःताव

मनपा ूभाग बं. 02 तरोडा या संपूण ूभागा म ये वधुत

यवःथा कर या क रता

हणजे न वन LED सेट, इ याद

सव ूभागात बस व याक रता लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते
मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक :- सितश दे शमुख

अनुमोदक:- ितडके ूशांत
ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव

सभापती

नावाशमनपा नांदेड

ःथायी सिमती

