
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
(िदनांक 30.11.2018 ची पुढे ढकल यात आलेली सभा) 

 िदनांक 01.12.2018 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे 
ूशासिकय इमारतीतील पिह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर म ये 
ःवा र  क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.  

 

ौी अ दल शमीम अ द ला साबु ु , सभापती 
          सवौी  

अ. स ार अ. गफुर   च हाण आनंद शकंरराव    
पवळे उमेश देवराव   खान म. मसुद अहेमद खान उःमान खान 
खान फा ख अली इलीयाज खान स. शेर अली अ. महेबुब अली 
देशमुख सितश पुंडलीकराव  येवनकर मोह नी वजय 

ितडके ूशांत व ठल  अ.लतीफ अ. मजीद 

रावत भानुिसंह गयादनिसंह  मुथा कांताबाई ूकाशचंद   

गोडबोले यो सना राजु  वैशाली िमिलंद देशमुख 
 

सभापती   उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय व उपआयु  ूशासन तथा ूािधकृत अिधकार  ौीमती 
िगता ठाकरे, ूभार  मु  यलेखा प र क ौीमती शोभा मुंढे, कायकार  अिभयंता ौी िगर ष कदम, 
कायकार  अिभयंता ौी सुमीव अधंारे, सव वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  यांचे ः वागत क न 
सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येते. 
ूशासनाचे वषय आय यावेळ  पाठ वले आहे. या सव वषय सव सदःयांनी पाहन िनणय घे यात ु
येईल. सदःय यांनी यावर आपले मत मांडावे. 

स. शेर अली   त  लोकांना आपण पॅनलवर घेणार आहोत यांचे दर ठर व यात आले आहे काय याची मािहती 
सभागहृात दे यात यावी. 

कायकार  अिभयतंा(सांबा व)  पीड युड या मॅ युअर नुसार या या वषयात त  लोकांना आपण पॅनलवर घेणार आहोत. 
स. शेर अली    वषय पास कर यात येतात. 
सभापती    आय या वेळ  ूशासनाने सादर केलेले वषय पास कर यात येतीन 

वषय बं.01 
 वषय :- सािह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 03  
                म ये र े र  नगर भागात मलवािहनी टाकणे रःते व नाली करणे . 30,00,000/- 
 संदभ :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 11.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 03 म ये र े र  नगर भागात मलवािहनी टाकणे रःते व नाली करणेसाठ  संदभ य 
आदेशा वये ूशासिकय मा यता िद यानुसार पये 30,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8357 
/2018 िदनांक 14.09.2018 अ वये ई टडर ंग सेल दारे दैिनक लोकमत (रा ःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात 
िदनांक 15.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  
िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 ौी साई क सश शन नांदेड 22.00% जाःत दर 
02 देवराज क ःश शन नांदेड 24.50% जाःत दर 
03 िशवाजी नामदेवराव इंगळे नांदेड 27.00% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ौी साई क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 22.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबधंीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 22.00% जाःत दरा ऐवजी 
10.80% जाःत दराने कर याची लेखी समंती िदली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.13%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता ौी साई क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अंदाजपऽक य 
दरापे ा 10.80% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतनुच कर या या 
मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
 



(2) 
उमेश पवळे   साह य सॆाट अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सधुार योजनेअतंगतचे होणा-या कामाचे कमी-अिधक  

कर याबाबतचे सव अिधकार सभापती यांना ूदान कर यात येतात. करंट ड एसआरला कमी सु दा 
येवू शकतात यामुळे अिधकार सभापती देणे आवँयक आहे. 

सभापती ूशासनाने सादर केले या िन वदा मंजरु चा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 103     ठराव 
 वषय :- सािह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 03  
                म ये र े र  नगर भागात मलवािहनी टाकणे रःते व नाली करणे . 30,00,000/- 
 संदभ :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 11.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 03 म ये र े र  नगर भागात मलवािहनी टाकणे रःते व नाली करणेसाठ  संदभ य 
आदेशा वये ूशासिकय मा यता िद यानुसार पये 30,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8357 
/2018 िदनांक 14.09.2018 अ वये ई टडर ंग सेल दारे दैिनक लोकमत (रा ःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात 
िदनांक 15.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  
िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 ौी साई क सश शन नांदेड 22.00% जाःत दर 
02 देवराज क ःश शन नांदेड 24.50% जाःत दर 
03 िशवाजी नामदेवराव इंगळे नांदेड 27.00% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ौी साई क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 22.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबधंीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 22.00% जाःत दरा ऐवजी 
10.80% जाःत दराने कर याची लेखी समंती िदली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.13%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता ौी साई क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अंदाजपऽक य 
दरापे ा 10.80% जाःत दराची िन वदा िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंुर करते तसेच सदर काम या 
कामासाठ या मजंुर र कमेतुनच कर यास िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय बं.02 
 वषय :- सािह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 17  
                म ये गोवधनघाट अनुसूचीत जाती वःती लगत नद कडून रटेिनंग वॉलचे बांधकाम करणे . 50,00,000/- 
 संदभ :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 04.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 17 म ये अनसुूचीत जाती वःती लागत नद कडून रटिनंग वॉलचे बांधकाम करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशासिकय मा यता िद यानसुार पये 50,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व 
/8150/2018 िदनांक 10.09.2018 अ वये दैिनक िद यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 
11.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा 
ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 17.00% जाःत दर 
02 गु रामदास क सश शन नांदेड 18.00% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 22.40% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 17.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 17.00% जाःत दरा ऐवजी 
11.50% जाःत दराने कर याची लेखी समतंी िदली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.15%  कमी येत 
आहेत. 
 
 
 



(3) 
 क रता अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांनी लेखी सहमती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 11.50% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या मा यतेःतव 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या िन वदा मंजरु या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यता येतो. 
ठराव बं. 104     ठराव 
 वषय :- सािह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 17  
                म ये गोवधनघाट अनुसूचीत जाती वःती लगत नद कडून रटेिनंग वॉलचे बांधकाम करणे . 50,00,000/- 
 संदभ :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 04.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 17 म ये अनसुूचीत जाती वःती लागत नद कडून रटिनंग वॉलचे बांधकाम करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशासिकय मा यता िद यानसुार पये 50,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व 
/8150/2018 िदनांक 10.09.2018 अ वये दैिनक िद यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 
11.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा 
ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 17.00% जाःत दर 
02 गु रामदास क सश शन नांदेड 18.00% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 22.40% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 17.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 17.00% जाःत दरा ऐवजी 
11.50% जाःत दराने कर याची लेखी समतंी िदली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.15%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांनी लेखी सहमती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 11.50% जाःत दराची िन वदा िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंुर करते. तसेच सदर काम या 
कामासाठ या मजंुर र कमेतुनच कर यास िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यता येतो. 
वषय बं.03 
 वषय :- सािह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  
                कांबळे यांचे घर ते ौी हटकर ते ौी मंगले ते दधमल याचें घरु , ौी किे ते ौी वाघमारे, ौी साखरे यां या  
                घरा पयत आर.सी.सी. रःता करणे . 33,00,000/- 
 संदभ :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 11.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  म ये ौी कांबळे यांचे घर ते ौी हटकर ते ौी मंगले ते दधमल यांचे घरु , ौी किे 
ते ौी वाघमारे, ौी साखरे यां या घरा पयत आर.सी.सी. नाली व सी.सी. रःता करणेसाठ  सदंभ य आदेशा वये ूशासिकय 
मा यता िद यानुसार पये 33,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8357/2018 िदनांक 
14.09.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 15.09.2018 अ वये ई-टडर ंग 
सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर 
िदनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 20.00% जाःत दर 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 24.75% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 27.41% जाःत दर 

 िन वदा या तलुना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 20.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ाु  20.00% जाःत दरा ऐवजी 
7.30% जाःत दराने कर याची लेखी समतंी िदली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.14%  कमी येत 
आहेत. 
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 क रता पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांनी लेखी सहमती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 7.30% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या मा यतेःतव 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासना सादर केले या िन वदा मंजरु या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येते. 
ठराव बं. 105     ठराव 
 वषय :- सािह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  
                कांबळे यांचे घर ते ौी हटकर ते ौी मंगले ते दधमल याचें घरु , ौी किे ते ौी वाघमारे, ौी साखरे यां या  
                घरा पयत आर.सी.सी. रःता करणे . 33,00,000/- 
 संदभ :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 11.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  म ये ौी कांबळे यांचे घर ते ौी हटकर ते ौी मंगले ते दधमल यांचे घरु , ौी किे 
ते ौी वाघमारे, ौी साखरे यां या घरा पयत आर.सी.सी. नाली व सी.सी. रःता करणेसाठ  सदंभ य आदेशा वये ूशासिकय 
मा यता िद यानुसार पये 33,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8357/2018 िदनांक 
14.09.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 15.09.2018 अ वये ई-टडर ंग 
सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर 
िदनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 20.00% जाःत दर 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 24.75% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 27.41% जाःत दर 

 िन वदा या तलुना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 20.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 20.00% जाःत दरा ऐवजी 
7.30% जाःत दराने कर याची लेखी समतंी िदली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.14%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांनी लेखी सहमती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 7.30% जाःत दराची िन वदा िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंुर करते. तसेच सदर काम या 
कामासाठ या मजंुर र कमेतुनच कर यास िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय बं.04 
 वषय :- सािह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 14  
                िस दाथनगर भागात जयराम िसंगे याचें घर ते बौ द बाल दफन भुिमपयत रःता व रटेिनंग वॉल व नाली  
                करणे . 25,54,382/- 
 संदभ :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 11.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 14  म ये िस दाथनगर भागात जयराम िसंगे यांचे घर ते बौ द बाल दफन भुिम पयत 
रःता व रटेिनंग वॉल व नाली करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशासिकय मा यता िद यानुसार पये 25,54,382/- क रता    
ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8357/2018 िदनांक 14.09.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक 
उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 15.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार 
एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 17.11.2018 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 15.00% जाःत दर 
02 जी.जे क सश शन नांदेड 16.41% जाःत दर 
03 अ दल मक म अ दल हक म नांदेडु ु  17.05% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर क सश शन नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 15.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 15.00% जाःत दरा ऐवजी  
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8.15% जाःत दराने कर याची लेखी समतंी िदली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.06%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता कामार कर क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 8.15% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजुर र कमेतुनच कर या या मा यतेःतव 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या िन वदा मंजरु या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 106     ठराव 
 वषय :- सािह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 14  
                िस दाथनगर भागात जयराम िसंगे याचें घर ते बौ द बाल दफन भुिमपयत रःता व रटेिनंग वॉल व नाली  
                करणे . 25,54,382/- 
 संदभ :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 11.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 14  म ये िस दाथनगर भागात जयराम िसंगे यांचे घर ते बौ द बाल दफन भुिम पयत 
रःता व रटेिनंग वॉल व नाली करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशासिकय मा यता िद यानुसार पये 25,54,382/- क रता    
ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8357/2018 िदनांक 14.09.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक 
उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 15.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार 
एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 17.11.2018 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 15.00% जाःत दर 
02 जी.जे क सश शन नांदेड 16.41% जाःत दर 
03 अ दल मक म अ दल हक म नांदेडु ु  17.05% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर क सश शन नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 15.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 15.00% जाःत दरा ऐवजी 
8.15% जाःत दराने कर याची लेखी समतंी िदली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.06%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता कामार कर क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 8.15% जाःत दराची िन वदा िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंुर करते. तसेच सदर काम या 
कामासाठ या मजंुर र कमेतुनच कर यास िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय बं.05 
 वषय :- सािह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  
                म ये रिहमपरु भागात मलिनःसारण वािहनी टाकणे व सी.सी. रःता व आर.सी.सी. नाली करणे 
                करणे . 38,00,000/- 
 संदभ :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 11.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  म ये रिहमपुर भागात मलिनःसारण वािहनी टाकणे व सी.सी. रःता व आर.सी.सी. 
नाली करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशासिकय मा यता िद यानुसार पये 38,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/8357/2018 िदनांक 14.09.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या 
वृ पऽात िदनांक 15.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  
झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 20.00% जाःत दर 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 24.45% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 26.90% जाःत दर 

 िन वदा या तलुना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 20.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले  
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असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 20.00% जाःत दरा ऐवजी 
7.20% जाःत दराने कर याची लेखी समतंी िदली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.13%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांनी लेखी सहमती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 7.20% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या मा यतेःतव 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या िन वदा मंजरु या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 107     ठराव 
 वषय :- सािह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  
                म ये रिहमपरु भागात मलिनःसारण वािहनी टाकणे व सी.सी. रःता व आर.सी.सी. नाली करणे 
                करणे . 38,00,000/- 
 संदभ :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 11.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  म ये रिहमपुर भागात मलिनःसारण वािहनी टाकणे व सी.सी. रःता व आर.सी.सी. 
नाली करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशासिकय मा यता िद यानुसार पये 38,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/8357/2018 िदनांक 14.09.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या 
वृ पऽात िदनांक 15.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  
झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 20.00% जाःत दर 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 24.45% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 26.90% जाःत दर 

 िन वदा या तलुना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 20.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 20.00% जाःत दरा ऐवजी 
7.20% जाःत दराने कर याची लेखी समतंी िदली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.13%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांनी लेखी सहमती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 7.20% जाःत दराची िन वदा िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंुर करते. तसेच सदर काम या 
कामासाठ या मजंुर र कमेतुनच कर यास िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय बं.06 
 वषय :- सािह य 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 आरसीसी  
                नाली करणे व ौी ब.सी काबंळे ते ौी दरबारे यांचे ते वाघमारे यांचे घरा पयत सी.सी रःता करणे .  
                28,00,000/- 
 संदभ :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 11.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  म ये थोरात ते उमरजकर यांचे घर ते आंबेडकरवाद  िमशन पयत तसेच लातुर 
मु य रःता आर.सी.सी. नाली करणे व ौी ब.सी. कांबळे ते ौी दरबारे यांचे ते वाघमारे यांचे घरापयत सी.सी. रःता करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशासिकय मा यता िद यानुसार पये 28,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/ 
साबां व/8357/2018 िदनांक 14.09.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 
15.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानसुार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा 
ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 20.00% जाःत दर 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 24.80% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 27.84% जाःत दर 
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 िन वदा या तलुना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 20.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 20.00% जाःत दरा ऐवजी 
7.60% जाःत दराने कर याची लेखी समंती िदली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.26%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता पठाण मोईज अहेमद खान नादेंड यांनी लेखी सहमती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 7.60% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या मा यतेःतव 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या िन वदा मंजरु या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 108     ठराव 
 वषय :- सािह य 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 आरसीसी  
                नाली करणे व ौी ब.सी काबंळे ते ौी दरबारे यांचे ते वाघमारे यांचे घरा पयत सी.सी रःता करणे .  
                28,00,000/- 
 संदभ :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 11.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  म ये थोरात ते उमरजकर यांचे घर ते आंबेडकरवाद  िमशन पयत तसेच लातुर 
मु य रःता आर.सी.सी. नाली करणे व ौी ब.सी. कांबळे ते ौी दरबारे यांचे ते वाघमारे यांचे घरापयत सी.सी. रःता करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशासिकय मा यता िद यानुसार पये 28,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/ 
साबां व/8357/2018 िदनांक 14.09.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 
15.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानसुार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा 
ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 20.00% जाःत दर 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 24.80% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 27.84% जाःत दर 

 िन वदा या तलुना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 20.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 20.00% जाःत दरा ऐवजी 
7.60% जाःत दराने कर याची लेखी समंती िदली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.26%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता पठाण मोईज अहेमद खान नादेंड यांनी लेखी सहमंती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 7.60% जाःत दराची िन वदा िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंुर करते तसेच सदर काम या 
कामासाठ या मजंुर र कमेतुनच कर यास िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
अ दल लतीफु     कच-याचा कंऽाटदार केवळ माती भ न घेवून जात आहे. यास पेना ट  लावावी. 
वैशाली देशमुख   पावसाळा सं प यानंतर सेनेजचे काम चालू कर यात येणार होते या कामाचे टे डर होवूनह  सेनेजचे 

कामास सु वात कर यात आली नाह . ते काम के हा चालू होणार याची मािहती दे यात यावी. 
स. शेर अली   आज या िमट ंगला बरेच अिधकार  अनुप ःथत आहेत. शहरात ब-याच िठकाणी अनािधकृत मोबाईल 

टॉवर बस व यात येत आहेत याची मािहती े ऽय अिधकार  यानंी दयावी. िकती अिधकृत व िकती 
अनािधकृत टॉवर आहेत ती मािहती दयावी, आताह  टॉवर बस व याचे काम चालू आहे. बा मीक 
नगरम ये टॉवर बस व याचे काम चालू आहे. 

आनंद च हाण    उप आयु  यांनी ूॉिमस के यानसुार आकृती बंधाची मािहतीचे बकुलेट िद यामुळे यांचे आभार. 
अ दल सतारु    आकृतीबंधाची मािहतीचे बुकलेट सभागहृात सादर के यामुळे उप आयु  (ूशासन) यांचे अिभनंदन 

कर यात येते.  शहरात मोठया ूमाणात बॅनर लाव यात आलेले आहेत. सदरचे बॅनर का िनयंऽण 
ठेव यात येत नाह .या पुढे शहरात अनािधकृत बनॅर लाव यात येवू नये. ूींटस वा यांनाह  नोट स 
दे यात यावी. 
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वैशाली देशमुख   लस िद यामुळे मुलांना ताप येते असे नागर क सांगत आहे. ते बरोबर आहे काय याची मािहती 

सभागहृात दयावी. 
वैदयक य आरो यािधकार    ह  लस िद यामळेु ताप येत नाह . शहरात लसीकरणाचे कर यात येत आहे काह  मुलांना मळमळ 

होवू शकते, बाक  काह  होत नाह .  

अ दल लतीफु    शहरातील मु य रः याची साफ सफाई होत असेल परंतू ग यातील लहान रः याची सफाई होत 
नाह  यासाठ  यास पेना ट  लावावी. 

स. शेर अली    आम या ूभागातील शॅ टरची सं या कमी केली आहे.सफाई होत नाह . 
आनंद च हाण    सभापती महोदय यांनी चांग या ूकारे एक वष सभा चाल वली आहे. ूशासनातील काह  अिधकार  

यांना आ ह  कामासाठ  बोललो असेल तर ते शहरा या ह तासाठ  आ ह  बोललो आहोत. ह  गो  
कोणीह  मनावर घेवू नये. मी कळत न कळत बोल यामुळे कोणाचे मन दखले असे तर मला माफ ु
करावे. आपण सवानी चांगले सहकाय केले आ ण भ वंयातह  चागंले सहकाय कराल अशी अपे ा 
य  करतो. मनपा या उ पनात कशी वाढ करता येईल. यासाठ  सवानी ूय  करावे. 1952 ला 
महारा ात आपली नगरपािलका उ प नात टॉपवर होती तशीच ती टॉपवर ठेवावी   

अ दल सतारु    महापािलकेचे उ प न वाढ कर यासाठ  आपण सव अिधकार  लोकांनी ूय  केले पाह जे. पाणी 
पटट , मालम ा करात वाढ करावी. महारा ात एकमेव महापािलका आहे रेड  रेकनर नुसार टॅ स 
लावला आहे. याची अमलबजावणी देखील चांग या प दतीने क न आपले उ प नात वाढ केली 
आहे. वेतन, लाईट बल हे िनयिमत पणे दे यात येते. सवानी सहयाने काम करावे, सभापती यानंी 
सु दा या एका वषात चांगले काम केले आहे.  सवाचे ध यवाद य  करतो. 

भानुिसंह रावत   सभापती साहेबानंी वकासाचे काम चांगले केले आहे याबाबत यांचेह  अिभनंदन करतो तसेच 
ूशासनानेह  चागंले सहकाय केले यांचेह  अिभनंदन करतो. आ ह  टॉवर या संदभात मािहती 
वचारणा केली तो आमचा अिधकार आहे आ ण आपण मािहती सादर करणे ते तुमचे क य य आहे. 
न वन लोक येत आहेत यांचे ःवागत. जे जात आहे यांचेह  अिभनंदन. 

फा ख अली खान  आ ह  सभागहृात हसत – हसत काम केले आहे. मोठया पदावर राहन गेलेले स ार भाईू , इतरह  
मा यवर आहेत.  यां या सोबत काम कर याची संधी िमळाली. आ ह  शहराचे ू  , जनतेचे ू  
सभागहृात मांड याचा ूय  केला. पाणी, सेनेज व कचरा इ याद  ू ावर नगरसेवकास लोक बोलत 
असतात.सभापती यांनी सभा ह  एका वषात खपु चांग या प दतीने चाल वली आहे. या गो ीचा 
आ हाला आनंद होतच आहे. संधू महाराज, वलास भोसीकर, ठाकरे मॅडम यांचा मी आभार य  
करतो. अधंारे, कदम, कलीम, साद क व सव े ऽय अिधकार  यांचेह  आभार व येणार  ःथायी 
सिमती अशीच चालू रहावी अशी अपे ा य  करतो. 

स. शेर अली  महापािलकेत उप महापौर, सभापती पदावर यापुव  कायरत असलेले सव पदािधकार  यांनी ःथायी 
सिमतीची सभा अ यंत चाग या प दतीने चाल वली आहे. एक वषाचा कालावधी पुण झालेला आहे. 
आ ह  ू  मांडत असतांना काह  मतभेद हे िन ीत होत असतात कारण जनतेचे ू  असतात ते 
सोड वणे आवँयक असते. आमचे यय क काह च नसते केवळ ते वाडाचे ू  असत. यामळेु 
मा या बोल यात कोणाची मनाला ऽास झाला असेल तर मला माफ करावे. माजी मु यमंऽी 
अशोकरावजी च हाण, आमदार ड . पी सांबत, आमदार अमरनाथ राजरूकर, महापौर, उप महापौर, 
सभागहृ नेता यांचे ह  आभार य  करतो यांनी आ हाला या सभागहृात काम कर यास पाठ वले 
आहे.सभापती याचेंह  आभार य  करतो. 

सितश देशमुख    माजी मु यमंऽी अशोकरावजी च हाण, आमदार ड . पी सांबत, आमदार अमरनाथ राजरूकर, 
महापौर, उप महापौर, सभागहृ नेता यांचे ह  आभार य  करतो यांनी आ हाला या सभागहृात 
काम कर यास पाठ वले आहे.सभापती याचेंह  आभार य  करतो. आता वलंत ू  पा याचा 
आहे. तरोडा एर या हा मनपात समा व  झालेला आहे यामुळे या भागात मोठे ू  आहेत. लोक 
आमदारास लहान ू  सांगत आहेत ते ू  ता काळ सोडावे. पथ िदवे ता काळ लावावे. सभापती 
साहेबांनी चांगली ःथायी सिमती चाल वली आहे यांचे आभार य   करतो तसेच सव सभागहृाचे 
आभार य  करतो. आमचा भाग हा मामपंचायतीचा होता यामुळे याकडे जाःत ल  देणे 
आवँयक आहे. ते आपण दयाल अशी अपे ा य  करतो. 

ूशांत ितडके   पदिदवे, पा याचा वषय असो या कडे ल  देणे आवँयक आहे. आपण एक वष चांगले काम केले. 
सभापती यांनी पदािधकार  यांनी कमी साथ िदली पण अिधका-यांना जाःत साथ िदली आहे. कारण 
मोठया खुच वर बस यानंतर जबाबदार  हे पडतच असते. सवाचे आभार य  करतो. 
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मसुद अहेमद खान   सभापती यांना काम कर त असतांना काह  अडचण िनमाण झा यास ते हसुन तो ू  सोड वत 
असत. कच-याचा ू  अ यंत चांग या प दतीने सोड वला आहे.  आता पा याची टंचाई भासणार 
आहे. ब-याच नगरसेवकाने काल या सभेत वषय मांडला आहे. येणा-या काळात पा याची कमतरता 
भासणार नाह  असे आयु ांनी सांगीतले आहे. आपण सवाना एका वषात सोबत घेवून चांगले काम 
केले याबाबत आपले अिभनंदन करतो. 

मोिहनी येवनकर   आपण सवाना एका वषात सोबत घेवून चांगले काम केले याबाबत आपले अिभनंदन करते, 
भ वंयात ह  आपण सव िमळन चांगले काम क  अशी अपे ा य  करतेू . सवाचे पु हा एकदा 
अिभनंदन. 

कांताबाई मु था   माजी मु यमंऽी अशोकरावजी च हाण, आमदार ड . पी सांबत, आमदार अमरनाथ राजरूकर, 
महापौर, उप महापौर, सभागहृ नेता यांचे ह  आभार य  करतो यांनी आ हाला या सभागहृात 
काम कर यास पाठ वले आहे. वजीराबाद हा शहरातील एक ूमुख एर या आहे. या एर यात सव 
सामा यापासुन ते यापार  वग सव आहेत. मी काम होत नाह  हणुन राजीनामा देते असे हणालो 
होतो याबाबत आपली माफ  मागते. सेनेज व नालीची साफसफाई करावी. लहान लहान ग लीत 
ू  आहेत तो सोड व याचा वचार करावा. 

जो सना गोडबोले   एक वष अधंारे साहेबांनी काम केले न हते. यानंा आ ह  खुप ऽास िदला. आज कने शनचे काम 
चालू आहे. सवाचे आभार य  करते. 

वैशाली देशमुख   मला पु हा एकदा संधी िमळाली आहे. येणारे सभापती सु दा असेच राहो. मा या ूभागातील बरेच 
ू  सुटले आहेत. आणखी काह  ू  आहेत. ते ू  थोडे थोडे सोड वता येतील. आयु  साहेबांना 
वनंती आहे क  वाडातील कामे जेवढे लवकर होतील ते हढे लवकर सोडवावे. 

उप आयु  (ूशासन)   मा. सभापती महोदय,  ूशासनात काम कर त असतांना आपण सांगीतले या कामे ह  वेळेवर पुण 
होत नाह  याबाबत मी िदलगीर  य  करते. यापुढे ूशासनामाफत कायम सहकाय असेलच. 
िनयम, कायदे इ याद चा अ यास कर यास कामे पुण कर यास वलंब िन ीत होतो. परंतू जाणीव 
पुवक कामास वलंब होवू देणार नाह . ूशासनाची आपण ब-याच कामात सहकाय केले आहे. 
ूशासनाची भमुीका आपण समजनू सु दा घेतली आहे. मी सभागहृाचे आभार य  करते क , 
सभागहृाने ूशासनास पुणपणे सहकाय केले आहे. यापुढे ह  ूशासन सभागहृाचे सहकाय राह ल 
अशी अपे ा य  करते. 

आयु    सभापती महोदया कडून मी िशकलो क , ते हणायचे क  आमच शहर आहे. आ ह  या शहराचे 
नगरसेवक आहोत. ते तसे खरेह  आहे. अिधकार  लोकां या बद या होत असतात,  नगरसेवक काय 
हणतो हे ऐकुन घेतले पाह जे, समजनू घेतले पाह जे. यातुन माग कसा काढता येईल हे पाह ले 
पाह जे.  

सभापती   माजी मु यमंऽी अशोकरावजी च हाण, आमदार  अिमता च हाण, आमदार ड . पी सांबत, आमदार 
अमरनाथ राजरूकर, महापौर, उप महापौर, सभागहृ नेता यांचे ह  आभार य  करतो यांनी मला 
या सभागहृात सभापती पद  ूथमच िनयु  िदली. यांचे पु हा एकदा आभार. माजी महापौर 
अ दल स ारु , माजी उपमहापौर आनंद च हाण, उमेश पवळे,  माजी सभापती मसुद भाई, लतीफ 
भाई, फा ख भाई, तीडके, देशमुख साहेब, येवणकर मॅडम, मुथा मॅडम, देशमुख मॅडम, गोडबोले 
मॅडम व आयु  त साहेब  सव े ऽय अिधकार , सव अिभयतंा, एक वष पुण झाले आहे. आठ 
सदःय गेले आहेत, आठ सदःय न वन आहेत.  सदःयाचे कामे बर च झाले नाह  कारण मनपात 
िनधीची कमतरता आहे.  काह  कामे पुण सु दा झालेली आहेत. मागील कॉ सीलम ये व वध िनधी 
होता यामुळे कामे ह  होत होती.  बाहेर चचा चालू आहे क , मी सभापती बनणार नाह , हा माझा 
खुलासा आहे. आपण मा यावर व ास टाकला आहे कोण याह  वषयात मला आपण अडथळा 
टाकला नाह . ू येक वषय पास केला आहे. सव े ऽय अिधकार , सव अिभयंता, यांना मी रागात 
काह  बोललो असेल तर मला माफ करावे. मी आता पयत 17 ते 18 आयु  पाह ले असेल परंतू या 
आयु ासारखे मी आयु  पाह ले नाह  कारण मी काह ह  हणालो तर ह  ते हसुन उ र देत होते. 
आयु  महोदयांनी जसे मा या कडून िशकले लोक आमचे आ ण गांवह  आमच आहे,  कामासाठ  
आ ह  बोलत होतो. आ हाला मािहत होते क  कोणती कामे करणे आवँयक  आहे. ती कामे आपण 
केली पाह जे. मी कामे कर त असतांना आपणास बोललो असेल तर आप या मनास काह  ठेच 
पोचली असेल तर मी आपली माफ  मागतो. या शहरात काम करणारे अिधकार  हे कोण याह  
िठकाणी चांगले काम क  शकता कारण या शहरातील लोक / पदािधकार  आपण ब-याच गो ी  
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िशकवुन जातात.  मा याकडून कोणाचे मन दखले असेल तर याबाबत मी आपली माफ  मागतोु . 
मला आपण सहकाय केले याबददल आपले ध यवाद य  करतो ूशासनाचे आय यावेळ  खालील 
ूःताव असुन यास वशेष बाब हणुन मा यता दे यात येते. 

वशेष बाब हणुन आय या वेळ  घे यात आलेले 
वषय - 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, अमतृ हर त ेऽ वकास योजने अतंगत लाव यात आले या वृ ां या  

                 सुर ेसाठ  श  गाड पुरवठा करणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, अमतृ हर त ेऽ वकास योजने अतंगत लाव यात आले या वृ ां या सुर ेसाठ  
श  गाड पुरवठा करणेसाठ  सन 2015-16, 2016-17 व 2017-18 या वषात मंजरु एकूण (1224) िश गाड यित र  सदर योजने 
अतंगत उवर त वृ  लागवड साठ  एकूण 2886 िश गाड आवँय ा आहे.  या बाबत उ ान अिध क यांनी सादर केले या 
अहवालानुसार अमतृ हर त ेऽ वकास योजने अतंगत मंजरु दरानुसार आवँयक 2886 िश गाड साठ  कर यासाठ  या वभागाचे 
उप अिभयंता व किन  अिभयतंा यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची 217-18 
नुसार पये 42,02,016/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, अमतृ हर त ेऽ वकास योजने अतंगत लाव या आले या वृ ां या सुर ेसाठ  श  
गाड पुरवठा करणेसाठ  लागणार  र कम पये 42,02,016/- (अ र  पये बेचाळ स ल  दोन हजार सोळा फ ) यास शासन 
िनणय न. व. व. िदनांक 03.08.2015 नुसार 14 या व  आयोगातुन मु ा बमांक II (i) (अ) (ड) नुसार या लेखा िशषातुन काम 
हाती घेणेःतव ूशासक य व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
सभापती   ूशासनाचा ूःताव मंजरु कर यातयेते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
ठराव बं. 109     ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, अमतृ हर त ेऽ वकास योजने अतंगत लाव यात आले या वृ ां या  

                 सुर ेसाठ  श  गाड पुरवठा करणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, अमतृ हर त ेऽ वकास योजने अतंगत लाव यात आले या वृ ां या सुर ेसाठ  
श  गाड पुरवठा करणेसाठ  सन 2015-16, 2016-17 व 2017-18 या वषात मंजरु एकूण (1224) िश गाड यित र  सदर योजने 
अतंगत उवर त वृ  लागवड साठ  एकूण 2886 िश गाड आवँय ा आहे.  या बाबत उ ान अिध क यांनी सादर केले या 
अहवालानुसार अमतृ हर त ेऽ वकास योजने अतंगत मंजरु दरानुसार आवँयक 2886 िश गाड साठ  कर यासाठ  या वभागाचे 
उप अिभयंता व किन  अिभयतंा यांनी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची 217-18 
नुसार पये 42,02,016/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, अमतृ हर त ेऽ वकास योजने अतंगत लाव या आले या वृ ां या सुर ेसाठ  श  
गाड पुरवठा करणेसाठ  लागणार  र कम पये 42,02,016/- (अ र  पये बेचाळ स ल  दोन हजार सोळा फ ) यास शासन 
िनणय न. व. व. िदनांक 03.08.2015 नुसार 14 या व  आयोगातुन मु ा बमांक II (i) (अ) (ड) नुसार या लेखा िशषातुन काम 
हाती घेणेःतव ूशासक य व आथ क मा यता िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यता येतो. 
वषय - 

वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत व वध इमारती, िबडा संकुल, ःटेड यम, पुतळा, लॅ डःके पंग व 
इंटेर यल िडझायिनंग ूक प, BOT / PPP ूक प तसेच इ याद  ःथाप य ूक पासाठ  वाःतु वशाद / 
अिभयांते / ूक प वःथापना स लागार (PMC) यांचे EMPANELMENT िनयु  करणे बाबत 

 ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8680/2018 िदनांक 29.09.2018 अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका ह ीत व वध इमारती, िबडा संकुल, ःटेड यम, पुतळा, लॅ डःके पंग व इंटेर यल िडझायिनगं ूक प, BOT / 

PPP ूक प तसेच इ याद  ःथाप यस ूक पासाठ  वाःतु वशारद / अिभयंते / ूक प यवःथापन स लागार (PMC) यांचे 
EMPANELMENT िनयु  करणेसाठ  इ-िन वदा माग वली असता िनयोजीत वेळेत एकूण 15 िन वदा ूा  झा या,  िन वदा 
सिमतीने मा यता िद यानुसार िदनांक 03.10.2018 रोजी ूा  िन वदांचा लखोटा बं. 01 (तां ऽक कागदपऽाचा िलफाफा) उघडला 
असता खालील ूमाणे एकूण 14 स लागार पाऽ ठरले. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव 

01 Sthapati Planners and Developers Pvt. Ltd 

02 SPEC Designers Pvt Ltd 
03 Chandrashekhar N. Khurhe 
04 Planedge Construction Pvt Ltd 
05 SKA Consortium 
06 Sai Project Consultant 
07 Fortress Infracon Ltd 



(11) 
08 M/s Dongare Projects Management consulatant 
09 Mathur Ugam and associates 
10 Structure Vision 
11 Tiresh R Khankariya 
12 Vistar architects and planner 
13 KK Technotrade 
14 Mahimatura consultant Pvt. Ltd 

 वर ल पाऽ 14 स लागार यांनी आथ क देकार सादर केला परंतु तो वचारात घे यात आला नाह . 
 महारा  शासन, सावजिनक बांधकाम वभाग, शासन िनणय बं. खा ेस-2015/ू.बं.209/रःते-9-अ िदनांक 
24.01.2017 मधील मु ा बं. 2.1.1 अ वये संबधंीत काय ेऽा मधील व वध कामासाठ  नािमका ूवेशक रता (Empanelment) 
स लागराकडून जाह र ूःतावा दारे विहत नमु यात मािहती मागवुन वग िनहाय स लागार सुची / याद  (Empanel List) 
अ ायावत करावी.  तसेच स लागराची नेमणुक करतांना स लागरां या याद  मधील (ब List) िकमान तीन स लागराकडुन दर 
पऽके (Quotation) ूा  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 14 स लागार यांना Empanelled कर यासाठ  मंजरु ःतव ूःताव 
मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
 महारा  शासन, सावजिनक बांधकाम वभाग. शासन िनणय बं. खा ेस-2015/ू.ब.209/रःते-9-अ िदनांक 24.01.17 
अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत व वध इमारती, िबडा संकुल, ःटेड यम, पतुळा, लॅ डःके पंग व इंटेर यल 
िडझायिनंग ूक प BOT / PPP ूक प तसेच इ याद  ःथाप य ूक पासाठ  (Empanelled List) मधुन कामा या अनुभवानुसार 
स लागाराची िनयु  कर यात येईल व सदर स लागाराची शु क महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय बं. संक ण- 
2018/ू.ब.54/न व-16 िदनांक 04 जन 2018 अ वये अदाई आयु  ःतरावर कर यात येईल. 
 क रता वर ल ूमाणे ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं. 110     ठराव 

वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत व वध इमारती, िबडा संकुल, ःटेड यम, पुतळा, लॅ डःके पंग व 
इंटेर यल िडझायिनंग ूक प, BOT / PPP ूक प तसेच इ याद  ःथाप य ूक पासाठ  वाःतु वशाद / 
अिभयांते / ूक प वःथापना स लागार (PMC) यांचे EMPANELMENT िनयु  करणे बाबत 

 ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8680/2018 िदनांक 29.09.2018 अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका ह ीत व वध इमारती, िबडा संकुल, ःटेड यम, पुतळा, लॅ डःके पंग व इंटेर यल िडझायिनगं ूक प, BOT / 

PPP ूक प तसेच इ याद  ःथाप यस ूक पासाठ  वाःतु वशारद / अिभयंते / ूक प यवःथापन स लागार (PMC) याचें 
EMPANELMENT िनयु  करणेसाठ  इ-िन वदा माग वली असता िनयोजीत वेळेत एकूण 15 िन वदा ूा  झा या,  िन वदा 
सिमतीने मा यता िद यानुसार िदनांक 03.10.2018 रोजी ूा  िन वदांचा लखोटा बं. 01 (तां ऽक कागदपऽाचा िलफाफा) उघडला 
असता खालील ूमाणे एकूण 14 स लागार पाऽ ठरले. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव 

01 Sthapati Planners and Developers Pvt. Ltd 

02 SPEC Designers Pvt Ltd 
03 Chandrashekhar N. Khurhe 
04 Planedge Construction Pvt Ltd 
05 SKA Consortium 
06 Sai Project Consultant 
07 Fortress Infracon Ltd 
08 M/s Dongare Projects Management consulatant 
09 Mathur Ugam and associates 
10 Structure Vision 
11 Tiresh R Khankariya 
12 Vistar architects and planner 
13 KK Technotrade 
14 Mahimatura consultant Pvt. Ltd 

 वर ल पाऽ 14 स लागार यांनी आथ क देकार सादर केला परंतु तो वचारात घे यात आला नाह . 
 महारा  शासन, सावजिनक बांधकाम वभाग, शासन िनणय बं. खा ेस-2015/ू.बं.209/रःते-9-अ िदनांक 
24.01.2017 मधील मु ा बं. 2.1.1 अ वये संबधंीत काय ेऽा मधील व वध कामासाठ  नािमका ूवेशक रता (Empanelment) 
स लागराकडून जाह र ूःतावा दारे विहत नमु यात मािहती मागवुन वग िनहाय स लागार सुची / याद  (Empanel List)  
 



(12) 
अ ायावत करावी.  तसेच स लागराची नेमणुक करतांना स लागरां या याद  मधील (ब List) िकमान तीन स लागराकडुन दर 
पऽके (Quotation) ूा  क न घे यात यावी व यापैक  सवात कमी देकार देणा-या स लागारास काम दे यात यावे असे नमुद 
आहे. 
 यानसुार वर ल शासन िनणया अ वये वर ल पाऽ 14 स लागार यांना Empanelled कर यासाठ  मंजरु ःतव ूःताव 
मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
 महारा  शासन, सावजिनक बांधकाम वभाग. शासन िनणय बं. खा ेस-2015/ू.ब.209/रःते-9-अ िदनांक 24.01.17 
अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत व वध इमारती, िबडा संकुल, ःटेड यम, पतुळा, लॅ डःके पंग व इंटेर यल 
िडझायिनंग ूक प BOT / PPP ूक प तसेच इ याद  ःथाप य ूक पासाठ  (Empanelled List) मधुन कामा या अनुभवानुसार 
स लागाराची िनयु  कर यात येईल व सदर स लागाराची शु क महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय बं. संक ण- 
2018/ू.ब.54/न व-16 िदनांक 04 जन 2018 अ वये अदाई कर यास आयु ने पुढ ल कायवाह  कर यास िह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय - 
 वषय :-  सािह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं.  

                 13 भावे रनगर म ये मलिनःसारण सु वधा पुर वणे व रःते पुववत करणे ( . 74,00,000/-) 
 संदभ  :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 11.09.2018 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 13 भावे रनगर म ये मलिनःसारण सु वधा पुर वणे व रःते पुववत करणेसाठ  संदभ य 
आदेशा वये ूशासिकय मा यता िद यानुसार पये 74,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/ 
8465/2018 िदनांक 15.09.2018 अ वये दै. पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक एकमत या वृ पऽात िदनांक 16.09.2018 अ वये 
ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर िदनांक 24.10.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 अ दल मुखीत अु . हक म, नांदेड 20.00 % जाःत दर 
02 लोबल इंटरूायजेस नांदेड 25.00 % जाःत दर 
03 मे. कामार कर कं सश शन नांदेड 22.00 % जाःत दर 

 
 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अ दलु मुखीत अ. हक म नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽिकय दरापे ा 22.00 % जाःत दराची आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे सबंंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण 
केले असता संबधंीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम ू 16.00 % जाःत दराने कर याची लेखी समंती 
िदली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 1.48%  कमी येत आहे. 
 क रता अ दल मुखीत अु . हक म नांदेड यांनी लेखी सहमती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽिकय 
दरापे ा 16.00 % जाःत दराची िन वदा मजंुर ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या 
मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाचा िन वदा मंजरु चा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 

कर यात येतो. 
ठराव बं. 111     ठराव 

 वषय :-  सािह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं.  

                 13 भावे रनगर म ये मलिनःसारण सु वधा पुर वणे व रःते पुववत करणे ( . 74,00,000/-) 
 संदभ  :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 11.09.2018 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 13 भावे रनगर म ये मलिनःसारण सु वधा पुर वणे व रःते पुववत करणेसाठ  संदभ य 
आदेशा वये ूशासिकय मा यता िद यानुसार पये 74,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/ 
8465/2018 िदनांक 15.09.2018 अ वये दै. पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक एकमत या वृ पऽात िदनांक 16.09.2018 अ वये 
ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर िदनांक 24.10.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 अ दल मुखीत अु . हक म, नांदेड 20.00 % जाःत दर 
02 लोबल इंटरूायजेस नांदेड 25.00 % जाःत दर 
03 मे. कामार कर कं सश शन नांदेड 22.00 % जाःत दर 
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 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अ दल मुखीत अु . हक म नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽिकय दरापे ा 22.00 % जाःत दराची आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे सबंंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण 
केले असता संबधंीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम ू 16.00 % जाःत दराने कर याची लेखी समंती 
िदली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 1.48%  कमी येत आहे. 
 क रता अ दल मुखीत अु . हक म नांदेड यांनी लेखी सहमती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽिकय 
दरापे ा 16.00 % जाःत दराची िन वदा िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा मंजरु करते तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु 
र कमेतुनच कर यास िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय - 
 वषय :-  सािह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं.  

                 18 पंचिशलनगर भागात भुिमगत सेनेज लाईनचे काम करणे व ौःते नाली करणे ( . 1,25,00,000/-) 
 संदभ  :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 11.09.2018 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 18 मधील पंचिशल नगर भागात भुिमगत सेनेज लाईनचे काम व रःते नाली करणे 
(1,25,00,000/-) क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/8465/2018 िदनांक 15.09.2018 अ वये दै. 
पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक एकमत या वृ पऽात िदनांक 16.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा 
ूिस द के यानसुार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनाकं 24.10.2018 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 नांदेड 15.00 % जाःत दर 
02 ब.जी. भाःकरे नांदेड 16.00 % जाःत दर 
03 ःवान इ ृाःटकचर नांदेड 18.00 % जाःत दर 

 
 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा एल अ ड एस. नांदेड यांची असुन जी अदंाजपऽिकय 
दरापे ा 20.00 % जाःत दराची आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता 
संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम ू 14.00 % जाःत दराने कर याची लेखी समंती िदली आहे जे 
क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नसुार दर हे 1.07%  कमी येत आहे. 
 क रता एल अ ड एस. नांदेड यांनी लेखी सहमती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽिकय दरापे ा 
14.00 % जाःत दराची िन वदा मंजुर ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या मा यतेःतव 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाचा िन वदा मंजरु चा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 

कर यात येतो. 
ठराव बं. 112     ठराव 

 वषय :-  सािह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं.  

                 18 पंचिशलनगर भागात भुिमगत सेनेज लाईनचे काम करणे व ौःते नाली करणे ( . 1,25,00,000/-) 
 संदभ  :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िद. 11.09.2018 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 18 मधील पंचिशल नगर भागात भुिमगत सेनेज लाईनचे काम व रःते नाली करणे 
(1,25,00,000/-) क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/8465/2018 िदनांक 15.09.2018 अ वये दै. 
पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक एकमत या वृ पऽात िदनांक 16.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा 
ूिस द के यानसुार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनाकं 24.10.2018 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 नांदेड 15.00 % जाःत दर 
02 ब.जी. भाःकरे नांदेड 16.00 % जाःत दर 
03 ःवान इ ृाःटकचर नांदेड 18.00 % जाःत दर 

 
 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा एल अ ड एस. नांदेड यांची असुन जी अदंाजपऽिकय 
दरापे ा 20.00 % जाःत दराची आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता 
संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम ू 14.00 % जाःत दराने कर याची लेखी समंती िदली आहे जे 
क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नसुार दर हे 1.07%  कमी येत आहे. 
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 क रता एल अ ड एस. नांदेड यांनी लेखी सहमती िद यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽिकय दरापे ा 
14.00 % जाःत दराची िन वदा िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते तसेच सदर काम या कामासाठ या 
मंजरु र कमेतुनच कर यास िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
वषय -      अ पल                 िदनांक 01.12.2018 

ूित,                                 

मा. सभापती, 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 

 

वषय :-  मा. सहा यक संचालक नगररचनाकार मनपा नांदेड यानंी िद. 03.04.2013 रोजी पऽ  बं 146/2013 नुसार 
TDR ूःतावा अतंगत सुर ा िभतं बांधकाम व देखभाल खच हणुन मनपाकेत . 26,90,260/- भ न 
घे यात अलेली र कम परत िमळणे बाबत. 

संदभ :-  माझा अज िदनांक 15.04.2013 व 17.12.2014 रोजी TDR भरणा केलेली र कम परत िमळणे बाबत केलेला 
अज. 

महोदय, 
 उपरो  वषयी आपणास खालील ूमाणे मनपाकेत पये 26,90,260/- भरणा कर यात आलेली र कम परत 
िमळ यासाठ  मनपाके या ःथायी सिमती सभेसमोर अ पल सादर कर त आहे. 
 हे क , मी अजदार हा व जराबाद नांदेड येथील जमीन सव बं. 31/1 मधील 9800 चौ.मी. (भाग) व 12 व जमीन सव 
बं. 31/4 मधील (भाग) 12000 चौ.मी. एकूण 21,800 चौ.मी. जागेचा मालक व ताबेदार आहे. 
 हे क , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मा. सहा यक संचालक नगररचनाकार यांनी िदनांक 03.04.2013 रोजी 
अजदारास पऽ देवुन TDR ूःतावा अतंगत सुर ा िभंत व देखभाल व ले हिलगं िफस बाबत पये 26,90,260/- पये भरणा 
करावी असे कळ वले यानसुार अजदार यांनी िदनांक 06.04.2013 रोजी पुःतक बं. 7334 पावती बं. 20 अ वये 42,230/- व 
िदनांक 12.04.2013 रोजी पावती पुःतक बमांक 7535 व पावती बं. 28 अ वये र कम पये 26,90,260/- पये 
महानगरपािलकेत जमा केली व पावती नगररचना वभागात सादर केली व TDR देणे बाबत मागणी केली.  सदर ल भरणा केलेली 
र कम DP Site No. 15 हा उ ानासाठ या कं पाऊंड वॉल या बांधकामासाठ  होती.  यानंतर मी सतत 18 मिहने सदर ल र म 
परत िमळ यासाठ  पाठपुरावा केला.   यावेळेस TDR ची र कम मा याकडुन आप या कायालया माफत भरणा क न घे यात 
आलेली आहे यावेळेस उ ानासाठ या कं पाऊंड वॉल या बांधकामसाठ ची र कम भर याचे िनयम लागु न हती. 
 हे क , सुधार त वकास िनयंऽण िनयमावती 2010 नुसार DP Site No. 15 हे उ ानासाठ या कं पाऊंड वॉल या बाधंकाम 
बाबत भरले या र कम पये 26,90,260/- पयाची गरज न होती व असे असतांना ती र कम मा याकडुन भ न घे यात 
आलेली आहे.  यामुळे मी आप या कायालयास र कम पये 26,90,260/- पये यास 18% ूमाणे परत करावी हणुन मी 
िदनांक 15.04.13 व 17.02.2014 रोजी अज देवुन मागणी केली व यानंतर िदनाकं 13.10.2016 रोजी सुधार त वकास िनयंऽण 
िनयमावली 2010 मधील तरतुद नमुद क न र कम परत मागीतली व यानंतर िदनांक 20.03.2017 रोजी अङ ौीिनवास 
नकोट यां या माफत सु दा सदर ल र कमेची याजासह त र कम परत कर याची मागणी केली याचे अ ाप पयत उ र न 
आ यामुळे मा. िदवाणी यायािधश व. ःतर नांदेड यां या यायालयात वशेष िदवाणी दावा बं. 36/2017 दाखल केला तो अ ाप 
ूलंबीत आहे. 
 हे क , मी आप याकडे भरलेली र कमेची अ यंत तातड ची गरज आहे यामुळे मनपाकेतील भरलेली र कम पये 
26,90,260/- ह  परत दे यात यावी व यावेळ  मागीतलेली याजाची र कम पये 19,36,984/- व इतर याजाची र कम 
अजदार सोडून दे यास तयार आहे व बना याजी भरलेली र कम पये 26,90,260/- ह  र कम मी परत घे यास तयार आहे 
यासाठ  मी पाऽ आहे तसेच र कम महानगरपािलकेने परत िद यास मी यायालयातील दाखल केलेला दावा देखील परत घे यास 
तयार आहे. 
 क रता वनंती क , वर ल सव बाबीं वचारात घेवुन महानगरपािलकेने मा या कडुन सुधार त वकास िनयंऽण 
िनयमावती 2010 नुसार DP Site No. 15 हे उ ानासाठ या कं पाऊंड वॉल या बाधंकाम बाबत भ न घे यात आलेली र कम पये 
26,90,260/- मला परत िद यास मी यायालयात केलेला दावा परत घे यायस तयार आहे तथा प यायालयाचा िनणय मा या 
बाजनेु लाग यास महानगरपािलकेचे आथ क नुकसान होईल यामुळे महानगरपािलकेने मा यासोबत तडजोड क न घेवुन माझी 
र कम परत दे यासाठ  केलेली अ पल मंजरु कर यात यावी ह  वनंती.                       अ पलाथ  

ःवा र त/- 

                                                                ँयामसुंदर दगाूसाद अमवालु , गणेशनगर, नांदेड  
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सभापती सव वःतु ःथती पहाता अ पलाथ  ौी ँयामसुंदर दगाूसाद अमवालु , रा. नांदेड यांनी नगररचना 

वभागाचे कायालयीन पऽ बं. 146/2013 नुसार TDR अतंगत सुर ा िभतं बांधकाम व देखभाल खच 
हणुन मनपाकेस र कम पये 26,90,260/- भर याबाबत िदले या आदेशानुसार अ पलाथ  यांनी 
मनपाकेत िदनांक 06.04.13 रोजी पुःतक बं. 7334 पावती बं. 20 नुसार 42,230/- व िदनांक 
12.04.13 रोजी पावती पुःतक बं. 7535 पावती बं. 28 अ वये र कम पये 26,90,260/- 
मनपाकेत जमा के याची पावती नगररचना वभागात सादर केली व TDR देणे बाबत मागणी केली 
तसेच सदर ल भरणा केलेली र कम DP Site No. 15 हा उ ानासाठ या कं पाऊंड वॉल या 
बांधकामासाठ  होती.  अ पलाथ या अ पला ूमाणे यावेळेस TDR ची र कम मा याकडुन आप या 
कायालया माफत भरणा क न घे यात आलेली आहे यावेळेस उ ानासाठ या कं पाऊंड वॉल या 
बांधकामसाठ ची र कम भर याचे िनयम लाग ुन हते.  यानतंर अ पलाथ  यांनी मनपा ूशासनास 
सतत 18 मिहने उ  र म परत िमळ यासाठ  पाठपुरावा केला जे अ ाप पयत अ पलाथ  यानंा 
मनपा ूशासनाने परत केलेली नस यामुळे अ पलाथ  यांनी यायालयाचा दाखल केलेला दावा परत 
घे या या अट वर तडजोड क न अ पलाथ  यांनी मनपाकेत भरलेली र कम पये 26,90,260/- 
तांऽीक या तपासणी क न सदरची भरलेली र कम अ पलाथ  यांना परत दे यास ह  मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी.   

ठराव बं. 113    ठराव 
 अ पलाथ  हा व जराबाद नांदेड येथील जमीन सव बं. 31/1 मधील 9800 चौ.मी. (भाग) व 12 व जमीन सव बं. 
31/4 मधील (भाग) 12000 चौ.मी. एकूण 21,800 चौ.मी. जागेचा मालक व ताबेदार अस याचे अ पलात नमुद आहे. 
 अ पलाथ  हा नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मा. सहा यक संचालक नगररचनाकार यांनी िदनांक 03.04.2013 
रोजी अजदारास पऽ देवुन TDR ूःतावा अतंगत सुर ा िभंत व देखभाल व ले हिलंग िफस बाबत पये 26,90,260/- पये 
भरणा करावी असे कळ वले यानुसार अ पलाथ  यांनी िदनांक 06.04.2013 रोजी पुःतक बं. 7334 पावती बं. 20 अ वये 
42,230/- व िदनांक 12.04.2013 रोजी पावती पुःतक बमांक 7535 व पावती बं. 28 अ वये र कम पये 26,90,260/- 
पये महानगरपािलकेत जमा केली व पावती नगररचना वभागात सादर केली व TDR देणे बाबत मागणी केली.  सदर ल भरणा 
केलेली र कम DP Site No. 15 हा उ ानासाठ या कं पाऊंड वॉल या बांधकामासाठ  होती.  यानंतर मी सतत 18 मिहने सदर ल 
र म परत िमळ यासाठ  पाठपुरावा केला.   यावेळेस TDR ची र कम मा याकडुन आप या कायालया माफत भरणा क न 
घे यात आलेली आहे यावेळेस उ ानासाठ या कं पाऊंड वॉल या बांधकामसाठ ची र कम भर याचे िनयम लागु नस याचे 
अ पलात नमुद आहे. 
 अ पलाथ  यांनी सुधार त वकास िनयंऽण िनयमावती 2010 नुसार DP Site No. 15 हे उ ानासाठ या कं पाऊंड वॉल या 
बांधकाम बाबत भरले या र कम पये 26,90,260/- पयाची गरज न होती व असे असतांना ती र कम मा याकडुन भ न 
घे यात आलेली आहे.  यामुळे अ पलाथ  यांनी आप या कायालयास र कम पये 26,90,260/- पये यास 18% ूमाणे परत 
करावी हणुन अ पलाथ  यांनी िदनांक 15.04.13 व 17.02.2014 रोजी अज देवुन मागणी केली व यानंतर िदनाकं 13.10.2016 
रोजी सुधार त वकास िनयंऽण िनयमावली 2010 मधील तरतुद नमुद क न र कम परत मागीतली व यानंतर िदनांक 
20.03.2017 रोजी अङ ौीिनवास धनकोट यां या माफत सु दा सदर ल र कमेची याजासह त र कम परत कर याची मागणी 
केली याचे अ ाप पयत ूशासना माफत उ र न आ यामुळे मा. िदवाणी यायािधश व. ःतर नादेंड यां या यायालयात वशेष 
िदवाणी दावा बं. 36/2017 दाखल केला तो अ ाप ूलंबीत अस याचे अ पलात नमुद आहे. 
 अ पलाथ  यांनी मनपा ूशासनाकडे भरलेली र कमेची अ यंत तातड ची गरज आहे यामुळे मनपाकेतील भरलेली 
र कम पये 26,90,260/- ह  परत दे यात यावी व यावेळ  मागीतलेली याजाची र कम पये 19,36,984/- व इतर 
याजाची र कम अजदार सोडून दे यास तयार आहे व बना याजी भरलेली र कम पये 26,90,260/- ह  र कम अ पलाथ  
यांनी परत घे यास तयार आहे यासाठ  अ पलाथ  हे पाऽ अस याचे नमुद क न सदरची र कम महानगरपािलकेने परत िद यास 
मी यायालयातील दाखल केलेला दावा देखील परत घे यास तयार अस याचे अ पलात नमुद आहे. 
 अ पलाथ या वर ल सव बाबीं वचारात घेवुन महानगरपािलकेने मा या कडुन सुधार त वकास िनयंऽण िनयमावती 
2010 नुसार DP Site No. 15 हे उ ानासाठ या कं पाऊंड वॉल या बांधकाम बाबत भ न घे यात आलेली र कम पये 
26,90,260/- अ पलाथ  यांना परत िद यास अ पलाथ  हे यायालयात केलेला दावा परत घे यायस तयार आहे तथा प 
यायालयाचा िनणय मा या बाजनेु लाग यास महानगरपािलकेचे आथ क नुकसान होईल यामुळे महानगरपािलकेने 
अ पलाथ सोबत तडजोड क न घेवुन माझी र कम परत दे यासाठ  केलेली अ पल मंजरु कर याची वनंती केलेली आहे. 
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 वर ल सव वःतु ःथती पहाता अ पलाथ  ौी ँयामसुंदर दगाूसाद अमवालु , रा. नांदेड यांनी नगररचना वभागाचे 
कायालयीन पऽ बं. 146/2013 नुसार TDR अतंगत सुर ा िभंत बांधकाम व देखभाल खच हणुन मनपाकेस र कम पये 
26,90,260/- भर याबाबत िदले या आदेशानुसार अ पलाथ  यांनी मनपाकेत िदनांक 06.04.13 रोजी पुःतक बं. 7334 पावती 
बं. 20 नुसार 42,230/- व िदनांक 12.04.13 रोजी पावती पुःतक बं. 7535 पावती बं. 28 अ वये र कम पये 
26,90,260/- मनपाकेत जमा के याची पावती नगररचना वभागात सादर केली व TDR देणे बाबत मागणी केली तसेच सदर ल 
भरणा केलेली र कम DP Site No. 15 हा उ ानासाठ या कं पाऊंड वॉल या बांधकामासाठ  होती.  अ पलाथ या अ पला ूमाणे 
यावेळेस TDR ची र कम मा याकडुन आप या कायालया माफत भरणा क न घे यात आलेली आहे यावेळेस उ ानासाठ या 
कं पाऊंड वॉल या बांधकामसाठ ची र कम भर याचे िनयम लागु न हते.  यानंतर अ पलाथ  यांनी मनपा ूशासनास सतत 18 
मिहने उ  र म परत िमळ यासाठ  पाठपुरावा केला जे अ ाप पयत अ पलाथ  यांना मनपा ूशासनाने परत केलेली नस यामुळे 
अ पलाथ  यांनी यायालयाचा दाखल केलेला दावा परत घे या या अट वर तडजोड क न अ पलाथ  यानंी मनपाकेत भरलेली 
र कम पये 26,90,260/- तांऽीक या तपासणी क न सदरची भरलेली र कम अ पलाथ  यांना परत दे यास ह  मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक 
कायवाह  करावी.   

वषय -  
वषय :- सािह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत मनपा ह ीत ूभाग बं. 15 

मधील श नगर भागात देशमाने चौक ते यंकटाि  िकरणा व मु य रः याचा भागा पयत सी.सी. रोड करणे 
व च हाण यांचे घरा पासुन ते गायकवाडबाई यांचे घरा पयत सी.सी. रोड व नालीचे काम करणे . 
26,79,000/- 

संदभ  :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/िसआर-68 िदनांक 04.09.2018 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 15 मधील श नगर भागात देशमाने चौक ते यंकटाि  िकराणा व मु य रः याचा भागा 
पयत सी.सी. रोड करणे व च हाण यांचे घरा पासुन ते गायकवाडबाई यांचे घरा पयत सी.सी. रोड व नालीचे काम करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशासिकय मा यता िद यानसुार पये 26,79,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/ 
8150/2018 िदनांक 10.09.2018 अ वये दैिनक िद यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 
11.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 04 िन वदाूा  झा या ूा  िन वदा 
ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 सुरज इ टरूायजेस नांदेड 0.99% कमी दर 
02 उजमा आयेशा िस ीका नांदेड 20.00% जाःत दर 
03 एल अ ड एस. क सश शन नांदेड 22.10% जाःत दर 
04 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 26.10% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदव सुरज इ टरूायजेस नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽिकय दरापे ा 0.99% कमी दराची आहे. 
 सुरज इ टरूायजेस नांदेड यांना कायालयीन कारणे दाखवा नोट स जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/12479/2018 िदनांक 
29.11.218 अ वये सािह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 
04 येथे गांधीनगर भागात अतंगत रःते व ना याचे बांधकाम करणे या कामासाठ  िन वदा सुचनेतील िनयम व अट  मधील (2) 
मधील (अ) महारा  शासन PWD यांचेकड ल यो य या वगातील न दणी आवँयक आहे असे असतांना व संबंधीतांचे न दणी 
पऽानुसार काम कर याची मता . 50.00 ल  पयतच असतांना पये 51.00 ल ा या कामासाठ  िन वदा दाखल केली जे क  
सावजिनक बांधकाम वभागा या िनयमा या व द अस याने यापुढे महानगरपािलके या कोण याह  कामाम ये सहभाग 
घे यासाठ  यांना अपाऽ का ठर व यात येवु नये या बाबत लेखी ःप ीकरण माग व यात आले आहे यामुळे संबंधीतांना सदर 
कामासाठ या िन वदा ूिबयेतुन बाद कर यात येते. 
 उपरो  ूमाणे तुलना मक त यानुसार अ.बं. 02 वर असलेले कंऽाटदार उजमा आयेशा िस ीका नांदेड यांना वचारणा 
केली असता संबंधीतांनी लेखी पऽ देवुन सदर काम L1 या दरापे ा हणजे अदंाजपऽक य दरापे ा 0.99% कमी दरा ऐवजी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 1.00% कमी दराने कर याची लेखी सहमती िद यानुसार सदर कामासाठ  अ.बं. 02 वर असलेले कंऽाटदार 
उजमा आयेशा िस ीका नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 1.00% कमी दराची िन वदा मंजरु ःतव व िनणयाःतव ूःताव मनपा 
ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु चा ूःताव मंजरु कर यता येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
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ठराव बं. 114     ठराव 

वषय :- सािह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत मनपा ह ीत ूभाग बं. 15 
मधील श नगर भागात देशमाने चौक ते यंकटाि  िकरणा व मु य रः याचा भागा पयत सी.सी. रोड करणे 
व च हाण यांचे घरा पासुन ते गायकवाडबाई यांचे घरा पयत सी.सी. रोड व नालीचे काम करणे . 
26,79,000/- 

संदभ  :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/िसआर-68 िदनांक 04.09.2018 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 15 मधील श नगर भागात देशमाने चौक ते यंकटाि  िकराणा व मु य रः याचा भागा 
पयत सी.सी. रोड करणे व च हाण यांचे घरा पासुन ते गायकवाडबाई यांचे घरा पयत सी.सी. रोड व नालीचे काम करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशासिकय मा यता िद यानसुार पये 26,79,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/ 
8150/2018 िदनांक 10.09.2018 अ वये दैिनक िद यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक  

11.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 04 िन वदाूा  झा या ूा  िन वदा 
ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 सुरज इ टरूायजेस नांदेड 0.99% कमी दर 
02 उजमा आयेशा िस ीका नांदेड 20.00% जाःत दर 
03 एल अ ड एस. क सश शन नांदेड 22.10% जाःत दर 
04 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 26.10% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदव सुरज इ टरूायजेस नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽिकय दरापे ा 0.99% कमी दराची आहे. 
 सुरज इ टरूायजेस नांदेड यांना कायालयीन कारणे दाखवा नोट स जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/12479/2018 िदनांक 
29.11.218 अ वये सािह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 
04 येथे गांधीनगर भागात अतंगत रःते व ना याचे बांधकाम करणे या कामासाठ  िन वदा सुचनेतील िनयम व अट  मधील (2) 
मधील (अ) महारा  शासन PWD यांचेकड ल यो य या वगातील न दणी आवँयक आहे असे असतांना व संबंधीतांचे न दणी 
पऽानुसार काम कर याची मता . 50.00 ल  पयतच असतांना पये 51.00 ल ा या कामासाठ  िन वदा दाखल केली जे क  
सावजिनक बांधकाम वभागा या िनयमा या व द अस याने यापुढे महानगरपािलके या कोण याह  कामाम ये सहभाग 
घे यासाठ  यांना अपाऽ का ठर व यात येवु नये या बाबत लेखी ःप ीकरण माग व यात आले आहे यामुळे संबंधीतांना सदर 
कामासाठ या िन वदा ूिबयेतुन बाद कर यात येते. 
 उपरो  ूमाणे तुलना मक त यानुसार अ.बं. 02 वर असलेले कंऽाटदार उजमा आयेशा िस ीका नांदेड यांना वचारणा 
केली असता संबंधीतांनी लेखी पऽ देवुन सदर काम L1 या दरापे ा हणजे अदंाजपऽक य दरापे ा 0.99% कमी दरा ऐवजी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 1.00% कमी दराने कर याची लेखी सहमती िद यानुसार सदर कामासाठ  अ.बं. 02 वर असलेले कंऽाटदार 
उजमा आयेशा िस ीका नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 1.00% कमी दराची िन वदा िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय – 
 वषय – सािहर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सधुारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 07  

               म ये चंिमुणीनगर भागातील मु य रःता सी.सी. करणे . 27.00.000/- 
 संदभ :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िदनांक 04.09.2018 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 07 म ये चंिमुणीनगर भागातील मु य रःता सी.सी. करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये 
ूशासिकय मा यता िद यानुसार पये 27,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8150/2018 िदनांक 
10.09.2018  अ वये दैिनक िद यमराठ  (रा यःतर य/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 11.09.2018 अ वये ई-
टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 05 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर िदनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 सुरज इ टरूायजेस नांदेड 15.00% जाःत दर 
02 एल अ ड एस कनसश शन नांदेड 22.00% जाःत दर 
03 ू वण क सश शन नांदेड 24.76% जाःत दर 
04 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 25.00% जाःत दर 
05 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 26.49% जाःत दर 

 



 
(18) 

 िन वदा या तलुना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा सुरज इ टरूायजेस नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽिकय दरापे ा 15.00% जाःत दराची आहे. 
 सुरज इ टरूायजेस नांदेड यांना कायालयीन कारणे दाखवा नोट स जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/12479/2018 िदनांक 
29.11.218 अ वये सािह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 
04 येथे गांधीनगर भागात अतंगत रःते व ना याचे बांधकाम करणे या कामासाठ  िन वदा सुचनेतील िनयम व अट  मधील (2) 
मधील (अ) महारा  शासन PWD यांचेकड ल यो य या वगातील न दणी आवँयक आहे असे असतांना व संबंधीतांचे न दणी 
पऽानुसार काम कर याची मता . 50.00 ल  पयतच असतांना पये 51.00 ल ा या कामासाठ  िन वदा दाखल केली जे क  
सावजिनक बांधकाम वभागा या िनयमा या व द अस याने यापुढे महानगरपािलके या कोण याह  कामाम ये सहभाग 
घे यासाठ  यांना अपाऽ का ठर व यात येवु नये या बाबत लेखी ःप ीकरण माग व यात आले आहे यामुळे संबंधीतांना सदर 
कामासाठ या िन वदा ूिबयेतुन बाद कर यात येते. 
 उपरो  ूमाणे तुलना मक त यानुसार अ.बं. 02 वर असलेले कंऽाटदार एल अ ड एस क सश शन नांदेड यांना 
वचारणा केली असता संबंधीतानंी लेखी पऽ देवनु सदर काम L1 या दरापे ा हणजे अदंाजपऽक य दरापे ा 15.00% जाःत दरा 
ऐवजी 7.50% जाःत दराने कर याची लेखी सहमती िदली आहे.  जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नसुार हे दर 0.60% 

कमी येत आहे. 
क रता एल अ ड एस क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमी िद यानुसार सदर कामासाठ ची अदंाजपऽिकय दरापे ा 

7.50% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या मंजरु ःतव व 
िनणयाःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु चा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 115     ठराव 
 वषय – सािहर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 07  

               म ये चंिमुणीनगर भागातील मु य रःता सी.सी. करणे . 27.00.000/- 
 संदभ :- ूशासिकय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 िदनांक 04.09.2018 

 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 07 म ये चंिमुणीनगर भागातील मु य रःता सी.सी. करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये 
ूशासिकय मा यता िद यानुसार पये 27,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8150/2018 िदनांक 
10.09.2018  अ वये दैिनक िद यमराठ  (रा यःतर य/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 11.09.2018 अ वये ई-
टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 05 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर िदनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 
01 सुरज इ टरूायजेस नांदेड 15.00%  जाःत दर 
02 एल अ ड एस कनसश शन नांदेड 22.00% जाःत दर 
03 ू वण क सश शन नांदेड 24.76% जाःत दर 
04 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 25.00% जाःत दर 
05 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 26.49% जाःत दर 

 िन वदा या तलुना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा सुरज इ टरूायजेस नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽिकय दरापे ा 15.00% जाःत दराची आहे. 
 सुरज ए टरूायजेस नांदेड यांना कायालयीन कारणे दाखवा नोट स जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/12479/2018 िदनांक 
29.11.218 अ वये सािह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 
04 येथे गांधीनगर भागात अतंगत रःते व ना याचे बांधकाम करणे या कामासाठ  िन वदा सुचनेतील िनयम व अट  मधील (2) 
मधील (अ) महारा  शासन PWD यांचेकड ल यो य या वगातील न दणी आवँयक आहे असे असतांना व संबंधीतांचे न दणी 
पऽानुसार काम कर याची मता . 50.00 ल  पयतच असतांना पये 51.00 ल ा या कामासाठ  िन वदा दाखल केली जे क  
सावजिनक बांधकाम वभागा या िनयमा या व द अस याने यापुढे महानगरपािलके या कोण याह  कामाम ये सहभाग 
घे यासाठ  यांना अपाऽ का ठर व यात येवु नये या बाबत लेखी ःप ीकरण माग व यात आले आहे यामुळे संबंधीतांना सदर 
कामासाठ या िन वदा ूिबयेतुन बाद कर यात येते. 
 
 
 
 
 



(19) 
 उपरो  ूमाणे तुलना मक त यानुसार अ.बं. 02 वर असलेले कंऽाटदार एल अ ड एस क सश शन नांदेड यांना 
वचारणा केली असता संबंधीतानंी लेखी पऽ देवनु सदर काम L1 या दरापे ा हणजे अदंाजपऽक य दरापे ा 15.00% जाःत दरा 
ऐवजी 7.50% जाःत दराने कर याची लेखी सहमती िदली आहे.  जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नसुार हे दर 0.60% 

कमी येत आहे. 
क रता एल अ ड एस क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमी िद यानुसार सदर कामासाठ ची अदंाजपऽिकय दरापे ा 

7.50% जाःत दराची िन वदा िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
वषय       ूःताव 
 िदनांक 26 माच 1997 रोजी नांदेड व वाघाळा या दोन नगरपािलकेचे एकऽीतकरण क न नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका अ ःत वात आ यानंतर भुतपुव वाघाळा नगरपािलकेने ौी ूकाश माधवराव येवले यां यासह इतर 19 कमचा-
यांना िदले या पदो नती ूकरणात अिनयिमता आढळन आ यामुळे िदनांक ु 13.08.1997 रोजी पदाव नत केले होते याबाबत 
संबंधीतांनी या आदेशा व द मा. औ ोिगक यायालय जालना येथे युएलपी बं. 153/96 ह  दाखल केली यावेळ  मा. औ ोिगक 
यायालय जालना यांनी िदले या अतं रम आदेश िदनांक 24.10.1997 अ वये ला अनुस न महानगरपािलका कायालयीन आदेश 
िदनांक 04.11.1997 अ वये पु हा या कमचा-यांना पुनःथा पत केले.   यानंतर महानगरपािलकेने मा. उ च यायालय मुंबईचे  
खंड पठ औरंगाबाद येथे अ पल यािचका बं. 5137/1997 ह  दाखल केली असता मा. उ च यायालय खंउ पठ औरंगाबाद यांनी 
िदनांक 14.01.1998 रोजीचे िनणयानुसार महानगरपािलकेचे अ पल िनकाली काढले आ ण मा. औ ोगीक यायालय जालना यांनी 
िदनांक 29.07.1998 रोजी संबंधीतां या बाजनेु अिंतम िनणय िदला. 
 या िनणया व द महापािलकेने मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे यािचका बं. 4069/98 अ वये अ पल 
केले होते जे अ ापह  याय ू व  आहे या ूकरणात आजपावेतो एकह  सुनावणी झालेली नाह .  ूिदघ कालावधी नंतर 
मनपाके या बाजनेु िनणय होईल िकंवा नाह  याची हमी नस यामुळे व यापैक  िनयतवयोमानानसुार कांह  कमचार  िनवृ  झाले 
ओ कांह  िनवृ  होत आहे.  यां या सेवािनवृ ी ूकरणाचा िनयमानसुार िनपटारा करणे गरजेचे अस यामुळे महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 481 मधील तरतुद नुसार महापािलकेने केलेले अ पल परत घे यासाठ  ह  सभा सवानुमते समंत करते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
सुचक :- अ. स ार अ. गफुर                   अनुमोदक:-  भनुिसंह गयािदनिसंह रावत 

सभापती स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं. 116     ठराव 

 िदनांक 26 माच 1997 रोजी नांदेड व वाघाळा या दोन नगरपािलकेचे एकऽीतकरण क न नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका अ ःत वात आ यानंतर भुतपुव वाघाळा नगरपािलकेने ौी ूकाश माधवराव येवले यां यासह इतर 19 कमचा-
यांना िदले या पदो नती ूकरणात अिनयिमता आढळन आ यामुळे िदनांक ु 13.08.1997 रोजी पदाव नत केले होते याबाबत 
संबंधीतांनी या आदेशा व द मा. औ ोिगक यायालय जालना येथे युएलपी बं. 153/96 ह  दाखल केली यावेळ  मा. औ ोिगक 
यायालय जालना यांनी िदले या अतं रम आदेश िदनांक 24.10.1997 अ वये ला अनुस न महानगरपािलका कायालयीन आदेश 
िदनांक 04.11.1997 अ वये पु हा या कमचा-यांना पुनःथा पत केले.   यानंतर महानगरपािलकेने मा. उ च यायालय मुंबईचे 
खंड पठ औरंगाबाद येथे अ पल यािचका बं. 5137/1997 ह  दाखल केली असता मा. उ च यायालय खंउ पठ औरंगाबाद यांनी 
िदनांक 14.01.1998 रोजीचे िनणयानुसार महानगरपािलकेचे अ पल िनकाली काढले आ ण मा. औ ोगीक यायालय जालना यांनी 
िदनांक 29.07.1998 रोजी संबंधीतां या बाजनेु अिंतम िनणय िदला. 
 या िनणया व द महापािलकेने मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे यािचका बं. 4069/98 अ वये अ पल 
केले होते जे अ ापह  याय ू व  आहे या ूकरणात आजपावेतो एकह  सुनावणी झालेली नाह .  ूिदघ कालावधी नंतर 
मनपाके या बाजनेु िनणय होईल िकंवा नाह  याची हमी नस यामुळे व यापैक  िनयतवयोमानानसुार कांह  कमचार  िनवृ  झाले 
ओ कांह  िनवृ  होत आहे.  यां या सेवािनवृ ी ूकरणाचा िनयमानसुार िनपटारा करणे गरजेचे अस यामुळे महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 481 मधील तरतुद नुसार महापािलकेने केलेले अ पल परत घे यासाठ  ह  सभा सवानुमते समंत करते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
सभापती   आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जािहर कर यात येते. 
 
                ःवा र त/-                                                       ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 


