
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
 िदनांक 04.07.2018 सकाळ  11.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे ूशािकय 
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 

 स. शेर अली अ. महेबुब अली   देशमुख सितश पुंडलीकराव   

येवनकर मोह नी वजय   ितडके ूशांत व ठल   

अ. लतीफ अ. मजीद   रावत भानुिसंह गयािदनिसंह 

मुथा कांताबाई ूकाशचंद   गोडबोले यो सना राजु  
 वैशाली िमलींद देशमुख 

सभापती   उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय, आयु  ौी लहराज माळु ,  सौ. माधव मारकड ू. 
उपआयु  ूशासन, ौी र ाकर कांतराव वाघमारे उपआयु  वकास, ौी संतोष कंदेवार 
मु यलेखािधकार  तथा उपआयु  महसलु, कायकार  अिभयंता ौी िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता 
ौी सुमीव अधंारे, व सव वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  यांचे ः वागत क न सभेचे कामकाजास 
सु वात कर यात येते. 

अ दल स ारु    महानगरपािलकेकडून दे यात येणारे नगरसेवकाचे मानधन दे यात आलेले नाह  हे मानधन क हा 
जमा होणार आहेत याचा खुलासा कर यात यावा.  

आनंद च हाण   मागील मानधन सु दा िदले नाह  ते सु दा दे यात यावे. यावष चे िकती मानधन िश लक आहे 
याची मािहती दे यात यावी. 

मु यलेखािधकार    थेट खा याम ये मानधनाची र कम जमा कर त असतो. तीन िदवसात ह  र कम खा याम ये जमा 
कर यात येईल. 

स. शेर अली   रमजान ईद या कालावधीम ये पा याची टंचाई झाली होती आप या अिधकार  वगाची काह  चुक 
न हती परंतू वदयुत वभागा या िदरंगाईमुळे पाणी पुरवठा यो य प दतीने होवू शकला नाह . 
यासाठ  यो य िनयोजन करणे आवँयक आहे. कंऽाटदाराने आतापयत जोडणीचे काम केले नाह   
यामुळे हा ू  िनमाण झालेला होता. 

अ दल स ारु    आम या एर याची टाक   भरणा होत नाह  तोपयत याऽी िनवास या िठकाणची पा याची टाक  
भर यासाठ  वॉल खोल यात येतो आ ण आम या टाक म ये पाणी बंद होते. यामुळे आम या 
एर याला पुरेसे पाणी िमळत नाह . यासाठ  याऽी िनवास या िठकाण या पा या या टाक स 
वेगळयाने लाईन व न अथवा आ हाला वेगळया लाईनव न पाणी दे याचे िनयोजन करावे. यामुळे 
आ हाला पा याची टंचाई होणार नाह . 

स. शेर अली  आम या एर याची टाक  भरत नाह  याआधीच पाणी दसु-या टाक चे वॉल चालू कर यात येतात. 
आप या कमचार  वगाचे िनयऽंण असणे आवँयक आहे आमची टाक  भर यािशवाय दसु-या 
िठकाणचा वॉल सु  क  नये. 

अ दल स ारु   ब डार या टाक वर ल आपला कमचार  पाणी यो य प दतीने सोडत नाह  तो उलट सुलट कामे कर त 
आहे याची ता काळ बदली करावी. 

सभापती   बलाल नगर पा याची टाक  व चौफाळा पा याची टाक  या िठकाणचे बास कने शनचे काम क न 
यावे. 

आयु    आपण शहराला दररोज पाणी दे याचे िनयोजन कर त आहोत. यावेळ  पाणी कमी िमळणार नाह  
याकडे ल  दे यात येत आहे. 

अ दल स ारु    अनािधकृत नळ जोडणी अस याने ते लोक पाणी भरपुर ूमाणात वापर कर त आहेत आ ण जे 
नागर क नळ पटट  भरत आहेत यांना कमी ूमाणात पाणी िमळत आहे. एकबाल नगर या 
एर याम ये मोठया ूमाणात अनािधकृत नळ आहे यावर पाबंद आणावा. एक पथक तयार क न 
कायवाह  कर यास सु वात करावी. नागर कां या आ ह  पाणी िमळत नाह  हणुन तबार  आम या 
कडे येत आहेत. 
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सभापती   या नागर काचे लहान घर आहे या याकडे साठवणीकर ता काह  नाह  या या नळाचे पाणी तो 

सेनेज म ये सोडत आहे. यावर िनयंऽण करणे गरजेचे आहे. तुटया लावा यात. 
अ दल स ारु    देगलूर ना याचे काह  नागर कांनी मेन राईजींग लाईनव न कने शन घेतले आहे. यांचे हॉटेल आहे 

यास कमिशलय टॅ स आकार यात यावा. आपले उ प नात वाढ झाली पाह जे. आम या 
एर याम ये ता काळ येवून कायवाह  करावी. दंड आकार यात यावा. 

आयु    अनािधकृत नळ घेतले या नागर कांचे नळ तोड यासाठ  व यां यावर कारवाई कर यासाठ  एक  
पथक तयार केले आहे स या मेन राईजींग लाईनचे नळ जोडणी तपास यात येत आहेत. जा यावर 
दंड आकार यात यावा. 

सौ. कांताबाई मुथा   माझे पती या ूकाशजी मुथा महापौर होते यावेळ  या वाडास ःव छ वाड हणुन पुरःकार भेटला 
होता. आता मा या वाडाची सफाई होत नाह , ना या तुंबले या आहेत, सेनेजमधून पाणी बाहेर 
वाहत आहे, घाण जाःत झालेली आहे. जनै मंद रा या मागे सफाई क न यावी. नागर कां या 
देखील तबार  येत आहेत. मा या वाडाची सफाई यो य प दतीने क न दे याकर ता आप या 
ःतराव न संबधीतास सुचना दयावे. वजीराबाद हा एर या शहरातील मह वाचा एर या आहे या 
एर याची सफाई नाह . पुण यापार  लाईन आहे. यामुळे या एर याची सफाई करावी. तसेच गु दारा 
एर याची सु दा मह वाचा आहे याह  एर याची सफाई करावी. पुलावर ल लाईट बंद आहेत. ते 
लाव यात यावे. 

उप अिभयंता ( वधुत)  मनपाची गाड  आहे या गाड वरचा वाहन चालक सेवा िनवतृ झालेला आहे यामुळे लाईट लाव यात 
आलेले नाह  वाहन चालक घे यात येत आहे. यानंतर ता काळ लाईट चालू क न दे यात येतील. 

सभापती  े ऽय अिधकार  यांनी सफाई क न यावी. जनै मंद रा या शेजार ची सफाई करावी. पुलावर ल 
लाईट चालू क न यावे.  

आयु    जनेु लाईट बदल याचे काम सु  आहे.  न वन पोलवर न वन सेट बस व याबाबत शासन िनणय 
आहे. जनेु लाईट बंद झाले असेल तर ता काळ बस व यात यावे. 

अ दल स ारु    मा या ूभागात मी स ह केला तर मा या ूभागात 150 लाईट बंद होते मी याला ह  बाब 
िनदशनास आणनु िद यामुळे यांने काल लाईट लावले आहेत. अशा प र ःथतीत याला देयक कसे 
दे यात येत आहे याचा खुलासा करावा. याचे बल अदाई कर यात येवू नये. याला मोठया 
ूमाणात दंड लाव यात यावा. यािशवाय तो काम करणार नाह . तो सामान नाह  असे सांगतो.  
आ ह  सांग याची काह  आवँयकता नाह  यांने लाईट चालू केले पाह जे. 

सभापती    दंड लाव याची कायवाह  करावी.  

भानिुसंग रावत  मा या ूभागात पाणी िमळत नाह . पा याची ट कर क न पाणी पुरवठा कर यात येतो. श  
नगरची पा याची टाक व न पाणी सोड यात येते व गांधी पुतळा पा या या टाक व न पाणी सोडून 
या दोन पा याची ट कर वेळेवर झाली तर पाणी पुरेसे िमळते आ ण जर टाईिमंग चुक झाली क  
पाच िमिनट सु दा आम या एर याला पाणी िमळत नाह . कंऽाटदारास काम िदलेले आहे. या 
कंऽाटदाराने काम केले पाह जे. यांने काम केले नाह  हे यो य नाह . फोन केला तर तो रःपां स 
देत नाह . जाःत काम नाह  केवळ 200 िमटरचे काम आहे ते काम क न दयावे. व यास दंड 
लाव यात यावा. 

सितश देशमुख   मा. अशोकरावजी च हाण साहेबांनी मागे िमंट ग घेतली होती या िमट ंग म ये जे सेनेज लॉक 
झाले आहेत ते सोड व याचा वषय होता यातील क ती कामे झाली याची मािहती पाह जे. 
नगरो थानची नाली केवळ 200 िमटर असुन कंऽाटदार मागील दोन मह यापासुन काम कर त 
नाह  तो काम का कर त नाह  याची ह  माह ती दे यात यावी. नगरो थानचा रःता बं 8 व 13 हा 
खोदन ठेवला आहेु . पावसाळा अस याने लोकां या तबार त वाढ झालेली आहे. परत आपण आता 
इंजीअर बदलेले आहेत हेह  सांगावे. आपली एक ह जीट करावी अशी आमची वनंती आहे. आसरा 
नगर या मःजीदम ये सेनेजचे पाणी जात आहे ते पाणी जाणार नाह  याची पाणी पुरवठा वभागाने 
काळजी यावी. मा या ूभागात ःवे छा िनधीमधुन कामे घेता येतील काय याची माह ती दे यात 
यावी. न वन पोलवर लाईट बस वणार नाह त अशी आ हाला मािहती िमळालेली आहे यामळेु 
आम या एर यात लाईट हे ःवे छा िनधीतून बसवावे. 
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उप आयु ( वकास)  नगरो थानचा रःता बं 8 व 13 या रः याचे काम ूगती पथावर आहे. सदर ल रःता पुण कर यात 

येत आहे. आप या ूभागात कामे करणे चालू आहे. काह  िठकाणी ू  आहेत ते सोड व यात येत 
आहेत. सेनेजचा वषय होता तो देखील पाच िठकाणचा सोड वला आहे. इतरह  सोड व यासाठ  ूय  
करणे चालू आहे.नगरो थानचा वषय माग  लागला आहे. न वन पोलवर देखील एलईड चे लाईट 
बस व यात येणार आहेत. 

आनंद च हाण   ःथायी सिमतीने कोणता िनणय चुक चा घेतला आहे. महानगरपािलकेचे ह त आ हाला नाह  काय. 
एका संिचकेतील मािहती जशी या तशी पेपरला कशी जाते हे सांगावे. जर ःथायी सिमतीने िनणय 
चुक चा घेतला असेल तर तो िनणय वखंड त कर यासाठ  शासनाला ूःताव पाठवावा. जो कोणी ह  
माह ती पेपरला पुर वली आहे यास िशःतभंग वषयक कायवाह  कर यात यावी. 

आयु    या ूकरणी कोण दोषी आहे याची चौकशी क न संबधीता व द िशःतभंग वषयक कायवाह  
कर यात येईल. 

मोह नी येवनकर   आम या ूभागात नळा दषीत पाु णी येते. कोण या तर  िठकाणी नळाचे पाणी व सेनेजचे पाणी 
एकऽ होत आहे यामुळे घाण पाणी पुरवठा होत आहे. कमचार  सेनेजची साफसफाई केली क  पाणी 
पुरवठा हा ःव छ होतो पण काह  िदवसातच पु हा घाण पाणी येणास सु वात होते. यावर यो य तो 
उपाय करावा. िकंवा दसरु  लाईन टाकुन दयावी. सेनेजे या चबरवर रःता करतांना बीट चा लेअर 
टाक यात येतो यावेळ  सेनेजचा काह  ू  िनमाण झा यास तो बट चा लेअर फोडावा लागत आहे. 
यासाठ  चबर हे वर क न यावे. सेनेज मधला गाळ काढलेला नाह  तो गाळ काढ यात यावा.  

कायकार  अिभयतंा (पापु)   काह  िठकाणी चबरम ये उत न गाळ बाहेर काढावा लागतो. या िठकाणी चबर जाःत चोकअप 
होतात अशा वेळ  असे करणे गरजेचे असते. 

भानुिसंग रावत   एका वाडात केवळ बारा लेबर दे यात आलेले आहे हे लेबर कामाला येत नाह  असा अनुभव आहे. 
या बारा लेबरने सेनेजचे कामे करतांना अडचणी येत आहेत. लेबरची सं या वाढवून दयावी. लेबर 
लोक हजर  टाकत आहेत व िनघून जात आहेत. कामावर कोणीह  राहत नाह .  यामुळे सेनेज या 
समःया जाःत ूमाणात िनमाण होत आहेत. एखादा जेई िकंवा सुपरवायझर दयावा. 

आनंद च हाण   आपले आिथक उ प न वाढ कर यासाठ  कपॉड ंग या संिचका आहेत या वर त अिंतम करणे 
आवँयक आहे. सहा. संचालक नगररचनाकार यांनी ता काळ माह ती दयावी. परवानगी या सु दा 
जतके लवकर दे यात येतील या दे यात या यात. 

सभापती    वषय प ऽका चालू कर यात यावी. 
वषय बं.01 
 वषय :-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागंर  वःती सुधार योजने अतंगत ह ीत ूभाग बं. 07 जयिभमनगर भागात  

                 अ ःत वातील ना यापासनु नरिसंह व ा मंिदर या जागेतुन आर.सी.सी. नाला बांधकाम करणे              

                 . 66,67,000/- 

 संदभ  :-  ूशासिकय व आथ क मा यता जा.बं. 2017/नपाू/का-1/टे-4/िसआर-30 िदनांक 02.02.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 07 जयिभमनगर भागात अ ःत वातील ना यापासनु नरिसंह 
व ा मंिदर या जागेतुन आर.सी.सी. नाला बाधंकाम करणेसाठ  सदंभ य आदेशा वये ूशासिकय व आथ क मा यता िद यानुसार 
पये 66,67,000/- क रता ई िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/45/218 िदनांक 02.04.2018 अ वये दैिनक 
लोकमत (रा यःतर य) / दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 03.04.2018 अ वये 
ई टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  दसु-यांदा िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा 
ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 11.05.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

01 ःवा ःतक क सश शन नांदेड अदंाजपऽिकय दर 

02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 9.00 %  जाःत दर 
03 ू वण क सश शन नांदेड 12.20 % जाःत दर 

 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवा ःतक क सश शन नांदेड यांची असुन ती 
अंदाजपऽिकय दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  ःवा ःतक क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽिकय दराची िन वदा 
मंजरु ःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 

सभापती ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु चा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
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ठराव बं. 27     ठराव 

 वषय :-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागंर  वःती सुधार योजने अतंगत ह ीत ूभाग बं. 07 जयिभमनगर भागात  

                 अ ःत वातील ना यापासनु नरिसंह व ा मंिदर या जागेतुन आर.सी.सी. नाला बांधकाम करणे              

                 . 66,67,000/- 

 संदभ  :-  ूशासिकय व आथ क मा यता जा.बं. 2017/नपाू/का-1/टे-4/िसआर-30 िदनांक 02.02.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 07 जयिभमनगर भागात अ ःत वातील ना यापासनु नरिसंह 
व ा मंिदर या जागेतुन आर.सी.सी. नाला बाधंकाम करणेसाठ  सदंभ य आदेशा वये ूशासिकय व आथ क मा यता िद यानुसार 
पये 66,67,000/- क रता ई िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/45/218 िदनांक 02.04.2018 अ वये दैिनक 
लोकमत (रा यःतर य) / दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 03.04.2018 अ वये 
ई टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  दसु-यांदा िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा 
ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 11.05.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

01 ःवा ःतक क सश शन नांदेड अदंाजपऽिकय दर 

02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 9.00 %  जाःत दर 
03 ू वण क सश शन नांदेड 12.20 % जाःत दर 

 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवा ःतक क सश शन नांदेड यांची असुन ती 
अंदाजपऽिकय दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  ःवा ःतक क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽिकय दराची िन वदा िह मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

वषय बं.02 
 वषय :-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागंर  वःती सुधार योजने अतंगत ह ीत ूभाग बं. 07 न वन ौावःतीनगर  

                 म ये पुण भागात मलवािहणी टाकून रःते ना याचे बांधकाम करणे पये 98,00,000/- 

 संदभ  :-  ूशासिकय व आथ क मा यता जा.बं. 2017/नपाू/का-1/टे-4/िसआर-30 िदनांक 02.02.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 07 न वन ौावःतीनगरा म ये पुण भागात मलवािहणी टाकून 
रःते, ना याचे बांधकाम करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशासिकय व आथ क मा यता िद यानुसार पये 98,00,000/- क रता 
ई िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/45/218 िदनांक 02.04.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य) / दैिनक 
पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 03.04.2018 अ वये ई टडर ंग सेल दारे सदर 
कामासाठ  दसु-यांदा िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 
11.05.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

01 ःवान इ ृाःश चर नांदेड अदंाजपऽिकय दर 

02 ौी साई क सश शन नांदेड 9.00 %  जाःत दर 
03 ू वण क सश शन नांदेड 12.20 % जाःत दर 

 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवान क सश शन नांदेड यांची असनु ती 
अंदाजपऽिकय दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  ःवान क  सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽिकय दराची िन वदा मंजरु ःतवचा 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 

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

ठराव बं. 28     ठराव 

 वषय :-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागंर  वःती सुधार योजने अतंगत ह ीत ूभाग बं. 07 न वन ौावःतीनगर  

                 म ये पुण भागात मलवािहणी टाकून रःते ना याचे बांधकाम करणे पये 98,00,000/- 

 संदभ  :-  ूशासिकय व आथ क मा यता जा.बं. 2017/नपाू/का-1/टे-4/िसआर-30 िदनांक 02.02.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 07 न वन ौावःतीनगरा म ये पुण भागात मलवािहणी टाकून 
रःते, ना याचे बांधकाम करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशासिकय व आथ क मा यता िद यानुसार पये 98,00,000/- क रता 
ई िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/45/218 िदनांक 02.04.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य) / दैिनक 
पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 03.04.2018 अ वये ई टडर ंग सेल दारे सदर  
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कामासाठ  दसु-यांदा िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर िदनांक 
11.05.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

01 ःवान इ ृाःश चर नांदेड अदंाजपऽिकय दर 

02 ौी साई क सश शन नांदेड 9.00 %  जाःत दर 
03 ू वण क सश शन नांदेड 12.20 % जाःत दर 

 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवान क सश शन नांदेड यांची असनु ती 
अंदाजपऽिकय दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  ःवान क  सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽिकय दराची िन वदा िह मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

वषय बं.03 
 वषय :-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागंर  वःती सुधार योजने अतंगत ह ीत ूभाग बं. 07 ौावःतीनगर पाट  ते  

                  सा वऽीबाई फुलेनगर येथील सोनकांबळे यांचे घर तेरामजी आबेंडकर नगर पाट  पयत रःता करणे .  

                  31,38,600/-  

 संदभ  :-  ूशासिकय व आथ क मा यता जा.बं. 2017/नपाू/का-1/टे-4/िसआर-30 िदनांक 02.02.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 07 ौावःतीनगर पाट  ते सा वऽीबाई फुलेनगर येथील सोनकाबंळे 
यांचे घर तेरामजी आबेंडकर नगर पाट  पयत रःता करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशासिकय व आथ क मा यता िद यानुसार 
पये 31,38,600/- क रता ई िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/45/218 िदनांक 02.04.2018 अ वये दैिनक लोकमत 

(रा यःतर य) / दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 03.04.2018 अ वये ई 
टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  दसु-यांदा िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर िदनांक 11.05.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

01 ःवा ःतक क सश शन नांदेड 0.99 कमी दर 

02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 5.60 %  जाःत दर 
03 ू वण क सश शन नांदेड 8.10 % जाःत दर 

 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवा ःतक क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अंदाजपऽिकय दरापे ा 0.99 कमी दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  ःवा ःतक क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽिकय 
दरापे ा 0.99 ट के कमी दराची िन वदा मंजुर ःवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर 

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

ठराव बं. 29     ठराव 

वषय :-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागंर  वःती सुधार योजने अतंगत ह ीत ूभाग बं. 07 ौावःतीनगर पाट  ते  

                  सा वऽीबाई फुलेनगर येथील सोनकांबळे यांचे घर तेरामजी आबेंडकर नगर पाट  पयत रःता करणे .  

                  31,38,600/-  

 संदभ  :-  ूशासिकय व आथ क मा यता जा.बं. 2017/नपाू/का-1/टे-4/िसआर-30 िदनांक 02.02.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 07 ौावःतीनगर पाट  ते सा वऽीबाई फुलेनगर येथील सोनकाबंळे 
यांचे घर तेरामजी आबेंडकर नगर पाट  पयत रःता करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशासिकय व आथ क मा यता िद यानुसार 
पये 31,38,600/- क रता ई िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/45/218 िदनांक 02.04.2018 अ वये दैिनक लोकमत 

(रा यःतर य) / दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात िदनांक 03.04.2018 अ वये ई 
टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  दसु-यांदा िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर िदनांक 11.05.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने िदलेला दर 

01 ःवा ःतक क सश शन नांदेड 0.99 कमी दर 

02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 5.60 %  जाःत दर 
03 ू वण क सश शन नांदेड 8.10 % जाःत दर 

 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवा ःतक क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अंदाजपऽिकय दरापे ा 0.99 कमी दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  ःवा ःतक क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽिकय  
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दरापे ा 0.99 ट के कमी दराची िन वदा िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कायम कर यात येतो. 

वषय बं.04 
 वषय :-  मा. ौी रामुजी पवार, अ य  म.रा. सफाई कमचार  आयोग, मुंबई याचंा दौरा कायबम िदनांक 08.03.18  

                 ते 10.03.18 या काळातील वौामगहृ देयक अदा करणे बाबत 

 मा. ौी रामुजी पवार, अ य  म.रा. सफाई कमचार  आयोग, मुबंई यांचा दौरा कायबम िदनांक 08.03.18 ते 10.03.18 
या कालावधीत िन त कर यात आला होता.  वर ल काळात मा. अ य  तसेच आयोगाचे इतर ितन सदःय व ःवय सहा यक 
यां या िनवासाची तसेच भोजनाची यवःथा शासिकय वौामगहृ येथे कर यात आली होती.  सदर यवःथेबाबत शासिकय 
वौामगहृाचे यवःथापक यांनी VIP-1 क ाचे पये 12,461/- व VIP आसना येथील िनवास व भोजन यवःथेचे पये 1067/- 
असे एकूण पये 13,528/- चे देयक सादर केले आहे. 
 मा. ौी रामुजी पवार अ य  म.रा. सफाई कमचार  आयोग, मुंबई यांचा दौरा कायबम िदनांक 08.03.18 ते 10.03.18 
या काळातील वौामगहृ देयक अदा करणेसाठ  झालेला खच पये 13,528/- यास काय र ूशासिकय व आथ क मंजरु साठ  
ूःताव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण-5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 

ठराव बं. 30     ठराव 

 वषय :-  मा. ौी रामुजी पवार, अ य  म.रा. सफाई कमचार  आयोग, मुंबई याचंा दौरा कायबम िदनांक 08.03.18  

                 ते 10.03.18 या काळातील वौामगहृ देयक अदा करणे बाबत 

 मा. ौी रामुजी पवार, अ य  म.रा. सफाई कमचार  आयोग, मुबंई यांचा दौरा कायबम िदनांक 08.03.18 ते 10.03.18 
या कालावधीत िन त कर यात आला होता.  वर ल काळात मा. अ य  तसेच आयोगाचे इतर ितन सदःय व ःवय सहा यक 
यां या िनवासाची तसेच भोजनाची यवःथा शासिकय वौामगहृ येथे कर यात आली होती.  सदर यवःथेबाबत शासिकय 
वौामगहृाचे यवःथापक यांनी VIP-1 क ाचे पये 12,461/- व VIP आसना येथील िनवास व भोजन यवःथेचे पये 1067/- 
असे एकूण पये 13,528/- चे देयक सादर केले आहे. 
 मा. ौी रामुजी पवार अ य  म.रा. सफाई कमचार  आयोग, मुंबई यांचा दौरा कायबम िदनांक 08.03.18 ते 10.03.18 
या काळातील वौामगहृ देयक अदा करणेसाठ  झालेला खच पये 13,528/- यास काय र ूशासिकय व आथ क मंजरु साठ  
ूःताव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण-5 कलम 2 नुसार िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते 
मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.05 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या व वध इमारतीतील वधतु यवःथेचे दैनंिदन देखभाल व द ःती या कामासाठ  ु
खाजगी कंऽाटदाराची नेमणुक करणेसाठ  ONLINE िन वदा माग व यात आले असता िदले या मुदतीत एकूण 03 िन वदा ूा  
झाले असुन ूा  िन वदा मनपाके या िन वदा सिमतीसमोर उघड यात आले असुन ूा  दरांचे तुलना मक त यानुसार या 
कामासाठ  सवातज कमी दराची िन वदा मे. ऐिशयन इले श कल कॉ शॅ टर नांदेड यांची अदंाजपऽक दरापे ा 2.25% कमी दराची 
िन वदा ूा  झाली आहे.  यामळेु िन वदेतील अट  व शत नुसार या कामासाठ  मे. एिशयन इले श क स कॉ शॅ टर नांदेड यांची 
अदंाजपऽक दरापे ा 2.25% कमी दराची पये 88,39,230/- ची िन वदा पुढ ल एक वषाक रता मंजरु ःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु चा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 31     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या व वध इमारतीतील वधतु यवःथेचे दैनंिदन देखभाल व द ःती या कामासाठ  ु
खाजगी कंऽाटदाराची नेमणुक करणेसाठ  ONLINE िन वदा माग व यात आले असता िदले या मुदतीत एकूण 03 िन वदा ूा  
झाले असुन ूा  िन वदा मनपाके या िन वदा सिमतीसमोर उघड यात आले असुन ूा  दरांचे तुलना मक त यानुसार या 
कामासाठ  सवातज कमी दराची िन वदा मे. ऐिशयन इले श कल कॉ शॅ टर नांदेड यांची अदंाजपऽक दरापे ा 2.25% कमी दराची 
िन वदा ूा  झाली आहे.  यामळेु िन वदेतील अट  व शत नुसार या कामासाठ  मे. एिशयन इले श क स कॉ शॅ टर नांदेड यांची 
अदंाजपऽक दरापे ा 2.25% कमी दराची पये 88,39,230/- ची िन वदा पुढ ल एक वषाक रता िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
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वषय बं.06 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील झोन बं. क व जराबाद, इतवारा अतंगत मलिनःसारण दैनंिदन देखभाल 
द ःती या कामासाठ  अदंाजपऽक पये ु 50,00,000/- क रता ई-िन वदा दारे िन वदा सुचना बं. पिह यांदा/2590/2018 िदनांक 
28.05.2018 अ वये दैिनक ौिमक एकजटु व दै. कामील यक न (उद)ु या वृ मान पऽात िदनाकं 30.05.2018 रोजी िन वदउ◌ा 
ूिस द कर यात आली सदर कामासकाठ  एकूण चार (04) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा, िन वदा सिमती समोर िदनांक 
14.06.2018 रोजी उघड या असता यां या दराचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

बं. िन वदा धारकांचे नांव िन वदेत भरलेली ट केवार  

L1  ब डवेल कं सश शन नांदेड -6.25% (कमी दर) 
L2  बी.जी. भाःकरे नांदेड -6.02% (कमी दर) 
L3  ःवान इ ृाःश चर नांदेड -5.60% (कमी दर) 
L4  पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड -5.02% (कमी दर) 

 वर ल तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ब डवेल क सश शन नांदेड यांची असून ती अदंाजपऽक य 
दरापे ा -6.25% कमी दराने आहे ( पये 46,87,500/-). 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ीतील झोन बं. क वजीराबाद, इतवारा अतंगत मलिनःसासरण 
दैनंिदन देखभाल द ःती या कामासाठ  ब डवेल क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽिकय दरापे ा ु -6.25% कमी दराची िन वदा 
मंजरु ःतव व पये 50,00,000/- यास ूशासिकय व आथ क मा यता देणे क रता सदरचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर 
मा यतेःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु चा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 32     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील झोन बं. क व जराबाद, इतवारा अतंगत मलिनःसारण दैनंिदन देखभाल 
द ःती या कामासाठ  अदंाजपऽक पये ु 50,00,000/- क रता ई-िन वदा दारे िन वदा सुचना बं. पिह यांदा/2590/2018 िदनांक 
28.05.2018 अ वये दैिनक ौिमक एकजटु व दै. कामील यक न (उद)ु या वृ मान पऽात िदनाकं 30.05.2018 रोजी िन वदउ◌ा 
ूिस द कर यात आली सदर कामासकाठ  एकूण चार (04) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा, िन वदा सिमती समोर िदनांक 
14.06.2018 रोजी उघड या असता यां या दराचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

बं. िन वदा धारकांचे नांव िन वदेत भरलेली ट केवार  

L1  ब डवेल कं सश शन नांदेड -6.25% (कमी दर) 
L2  बी.जी. भाःकरे नांदेड -6.02% (कमी दर) 
L3  ःवान इ ृाःश चर नांदेड -5.60% (कमी दर) 
L4  पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड -5.02% (कमी दर) 

 वर ल तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ब डवेल क सश शन नांदेड यांची असून ती अदंाजपऽक य 
दरापे ा -6.25% कमी दराने आहे ( पये 46,87,500/-). 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ीतील झोन बं. क वजीराबाद, इतवारा अतंगत मलिनःसासरण 
दैनंिदन देखभाल द ःती या कामासाठ  ब डवेल क सु श शन नांदेड यांची अदंाजपऽिकय दरापे ा -6.25% कमी दराची िन वदा 
मंजरु ःतव व पये 50,00,000/- यास ूशासिकय व आथ क मा यता िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.07 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील झोन बं. ब िशवाजीनगर, अशोकनगर अतंगत मलिनःसारण दैनंिदन 
देखभाल द ःती या कामासाठ  अदंाजपऽक पये ु 50,00,000/- क रता ई-िन वदा दारे िन वदा सुचना बं. 
पिह यांदा/2590/2018 िदनांक 28.05.2018 अ वये दैिनक ौिमक एकजटु व दै. कामील यक न (उद)ु या वृ मान पऽात 
िदनांक 30.05.2018 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली सदर कामासकाठ  एकूण तीन (03) िन वदा ूा  झा या ूा  
िन वदा, िन वदा सिमती समोर िदनांक 14.06.2018 रोजी उघड या असता यां या दराचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

बं. िन वदा धारकांचे नांव िन वदेत भरलेली ट केवार  

L1  ःवान इ  ृ ाःश चर नांदेउ -8.00% (कमी दर) 
L2  ब डवेल क सश शन नांदेड -6.75% (कमी दर) 
L3  बी.जी. भाःकरे, नांदेड -6.02% (कमी दर) 
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 वर ल तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची असून ती अदंाजपऽक य 
दरापे ा -8.00% कमी दराने आहे ( पये 46,00,000/-). 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ीतील झोन बं. ब िशवाजीनगर, अशोकरनगर अतंगत 
मलिनःसासरण दैनंिदन देखभाल द ःती या कामासाठ  ःवान इ ृाु ःश चर नांदेड यांची अदंाजपऽिकय दरापे ा -8.00% कमी 
दराची िन वदा मजंुर ःतव व पये 50,00,000/- यास ूशासिकय व आथ क मा यता देणे क रता सदरचा ूःताव मनपा ःथायी 
सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु चा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 33     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील झोन बं. ब िशवाजीनगर, अशोकनगर अतंगत मलिनःसारण दैनंिदन 
देखभाल द ःती या कामासाठ  अदंाजपऽक पये ु 50,00,000/- क रता ई-िन वदा दारे िन वदा सुचना बं. 
पिह यांदा/2590/2018 िदनांक 28.05.2018 अ वये दैिनक ौिमक एकजटु व दै. कामील यक न (उद)ु या वृ मान पऽात 
िदनांक 30.05.2018 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली सदर कामासकाठ  एकूण तीन (03) िन वदा ूा  झा या ूा  
िन वदा, िन वदा सिमती समोर िदनांक 14.06.2018 रोजी उघड या असता यां या दराचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

बं. िन वदा धारकांचे नांव िन वदेत भरलेली ट केवार  

L1  ःवान इ  ृ ाःश चर नांदेउ -8.00% (कमी दर) 
L2  ब डवेल क सश शन नांदेड -6.75% (कमी दर) 
L3  बी.जी. भाःकरे, नांदेड -6.02% (कमी दर) 

 वर ल तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची असून ती अदंाजपऽक य 
दरापे ा -8.00% कमी दराने आहे ( पये 46,00,000/-). 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ीतील झोन बं. ब िशवाजीनगर, अशोकरनगर अतंगत 
मलिनःसासरण दैनंिदन देखभाल द ःती या कामासाठ  ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची अदंाजपऽिकय दरापे ा ु -8.00% कमी 
दराची िन वदा मंजरु ःतव व पये 50,00,000/- यास ूशासिकय व आथ क मा यता िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.08 
 वषय :-  ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहरमहानगरपािलका ह ीत कापड  पश या वापर या क रता  

                 टन िसल कपडयाचा पुरवठा करणे 

 संदभ :-  ज हािधकार  तथा सदःय सिचव, ज हा िनयोजन सिमती नांदेड यांचे ूशासिकय मा यता आदेश जा.बं.  

                 िनयोजन/ जवायो/ूमा.िन व/का-1/2017-18/436 िदनांक 05.03.2018 

 ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत कापड  पश या वापर याक रता कॉटल िडल 
कपडयांचा पुरवठा करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशासक य मा यता िद यानुसार कायालयीन ई-दरपऽाक सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/2080/2018 िदनांक 18.05.2018 अ वये दैिनक लोकमत / दैिनक महासागर समाचार या वृ पऽात 
िदनांक 19.05.2018 रोजी दसु-यांदा दरपऽक माग वले असता एकूण (03) दरपऽक ूा  झाले.  ूा  दरपऽक ऽसदःयीय सिमती 
समोर िदनांक 18.06.2018 रोजी उघड यात आले असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. दरपऽक धारकांचे नांव िदलेले दर कापड  पश या वापर याक रता 
कॉटल िसल कपडयांचा पुरवठा करणे 

िदलेले दर ूती चौरस 
मीटर 

1) नमुना बं.01 1) पये 69.50/- 01 खुशबू शटु ं-शट ग नांदेड 

2) नमनुा बं.02 2) पये 78.75/- 
1) नमुना बं.01 1) पये 49.50/- 02 िगर राज से स काप रेशन नांदेड 
2) नमनुा बं.02 2) पये 45.90/- 
1) नमुना बं.01 1) पये 61.90/- 03 पा रजात ( ब नी शो म) 
2) नमनुा बं.02 2) पये 63.90/- 

 दरा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दर िगर राज से स काप रेशन नांदेड यांचे असनू नमुना बं. 01 साठ  
पये 49.50/- ूित चौरस िमटर, नमुना बं. 02 साठ  पये 45.90/- ूित चौरस िमटर इतके आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत 
अस याने संबधंीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबंधीत हे ू य  उप ःथत राहन लेखी पऽ ु
देवुन सदरचे दर नमुना बं 01 साठ  . 45.90/- ूित चौरस िमटर जाःत दराऐवजी नमुना बं. 01 साठ  . 49.00/- ूित 
चौरस िमटर नमनुा बं. 02 साठ  . 45.00/- ूित चौरस िमटर दराने कर याची लेखी समंती िद यानुसार सदर कामासाठ  
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 िगर राज से स काप रेशन नांदेड यांची वाटाघाट  अतंी नमुना बं. 01 साठ  पये 49.00/- ूित चौरस िमटर, नमुना बं. 02 
साठ  पये 45.00/- ूित चौरस िमटर दर मंजरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 

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

ठराव बं. 34     ठराव 

 वषय :-  ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहरमहानगरपािलका ह ीत कापड  पश या वापर या क रता  

                 टन िसल कपडयाचा पुरवठा करणे 

 संदभ :-  ज हािधकार  तथा सदःय सिचव, ज हा िनयोजन सिमती नांदेड यांचे ूशासिकय मा यता आदेश जा.बं.  

                 िनयोजन/ जवायो/ूमा.िन व/का-1/2017-18/436 िदनांक 05.03.2018 

 ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत कापड  पश या वापर याक रता कॉटल िडल 
कपडयांचा पुरवठा करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशासक य मा यता िद यानुसार कायालयीन ई-दरपऽाक सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/2080/2018 िदनांक 18.05.2018 अ वये दैिनक लोकमत / दैिनक महासागर समाचार या वृ पऽात 
िदनांक 19.05.2018 रोजी दसु-यांदा दरपऽक माग वले असता एकूण (03) दरपऽक ूा  झाले.  ूा  दरपऽक ऽसदःयीय सिमती 
समोर िदनांक 18.06.2018 रोजी उघड यात आले असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. दरपऽक धारकांचे नांव िदलेले दर कापड  पश या वापर याक रता 
कॉटल िसल कपडयांचा पुरवठा करणे 

िदलेले दर ूती चौरस 
मीटर 

1) नमुना बं.01 1) पये 69.50/- 01 खुशबू शटु ं-शट ग नांदेड 

2) नमनुा बं.02 2) पये 78.75/- 
1) नमुना बं.01 1) पये 49.50/- 02 िगर राज से स काप रेशन नांदेड 
2) नमनुा बं.02 2) पये 45.90/- 
1) नमुना बं.01 1) पये 61.90/- 03 पा रजात ( ब नी शो म) 
2) नमनुा बं.02 2) पये 63.90/- 

 दरा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दर िगर राज से स काप रेशन नांदेड यांचे असनू नमुना बं. 01 साठ  
पये 49.50/- ूित चौरस िमटर, नमुना बं. 02 साठ  पये 45.90/- ूित चौरस िमटर इतके आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत 
अस याने संबधंीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबंधीत हे ू य  उप ःथत राहन लेखी पऽ ु
देवुन सदरचे दर नमुना बं 01 साठ  . 45.90/- ूित चौरस िमटर जाःत दराऐवजी नमुना बं. 01 साठ  . 49.00/- ूित 
चौरस िमटर नमुना बं. 02 साठ  . 45.00/- ूित चौरस िमटर दराने कर याची लेखी समतंी िद यानुसार सदर कामासाठ  
िगर राज से स काप रेशन नांदेड यांची वाटाघाट  अतंी नमुना बं. 01 साठ  पये 49.00/- ूित चौरस िमटर, नमुना बं. 02 
साठ  पये 45.00/- ूित चौरस िमटर दर िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 

वषय बं.09 
 वषय:-  ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत कापड  पश या िशवून पुरवठा करणे 

संदभ :-  ज हािधकार  तथा सदःय सिचव, ज हा िनयोजन सिमती नांदेड यांचे ूशासिकय मा यता आदेश जा.बं.  

                 िनयोजन/ जवायो/ूमा.िन व/का-1/2017-18/436 िदनांक 05.03.2018 

 ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत कापड  पश या िशवुन पुरवठा करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशासक य मा यता िद यानुसार कायालयीन ई-दरपऽाक सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/230/2018 
िदनांक 06.04.2018 अ वये दैिनक लोकपऽ / दैिनक गाववाला या वृ पऽात िदनांक 07.04.2018 रोजी दसु-यांदा दरपऽक 
माग वले असता एकूण (03) दरपऽक ूा  झाले.  ूा  दरपऽक ऽसदःयीय सिमती समोर िदनांक 11.05.2018 रोजी उघड यात 
आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

िदलेले दर ूित पशवी अ.ब. दरपऽक धारकांचे नांव 

0.45 X 0.45 मी. 0.45 X 0.45 मी. 0.45 X 0.45 मी. 
01 अनमोल ू टस नांदेड पये 26.71 पये 24.95 पये 23.90 
02 िगर राज से स काप रेशन नांदेड पये 04.95 पये 03.45 पये 03.20 
03 र धेश इंटरूायजेस नागपुर पये 09.40 पये 09.10 पये 08.90 

 दरा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दर िगर राज से स काप रेशन नांदेड यांचे असनू जे (1) 0.45 X 0.45 
मी. साठ  पये 4.95 (2) 0.45 X 0.45 मी. साठ  पये 3.45 (3) 0.45 X 0.45 मी. साठ  पये 3.20 इतके आहे.  सदरचे 
दर जाःत वाटत अस याने संबंधीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबंधीत हे ू य  उप ःथत 
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 राहन लेखी पऽ देवुन सदरचे दर ु (1) 0.45 X 0.45 मी. साठ  पये 4.95 (2) 0.45 X 0.45 मी. साठ  3.45 (3) 0.45 X 
0.45 मी. साठ  . 3.20 जाःत दराऐवजी (1) 0.45 X 0.45 मी. साठ  4.90 (2) 0.45 X 0.45 मी. साठ  पये 3.40 (3) 
0.45 X 0.45 मी. साठ  पये 3.20 दराने कर याची लेखी समतंी िद यानुसार सदर कामासाठ  िगर राज से स काप रेशन नांदेड 
यांची वाटाघाट  अतंी (1) 0.45 X 0.45 मी. साठ  . 4.90 (2) 0.45 X 0.45 मी. साठ  3.40 (3) 0.45 X 0.45 मी. साठ  
. 3.20 दर मंजरु ःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
शहर अिभयंता कापड  पश या िशवून पुरवठा कर या या ूःतावात टाय पंग चुक झालेली असुन यात िगर राज 

से स काप रेशन नांदेड ऐवजी िगर राज फांऊंडेशन नांदेड असे वाचावे तसेच संबंधीत िदलेले पशवीचे 
दर 0.45x0.45, 0.45x0.45, 0.45x0.45 ऐवजी 0.45x0.45, 0.30x0.45, 0.30x0.30 अशी 
द ःती क न सदरचा ूःताव मंजरु कर यता ु यावा 

सभापती शहर अिभयंता यांनी  कापड  पश या िशवून पुरवठा कर या या ूःतावात टाय पंग चुक झालेली 
असुन यात िगर राज से स काप रेशन नांदेड ऐवजी िगर राज फांऊंडेशन नांदेड असे वाचावे तसेच 
संबंधीत िदलेले पशवीचे दर 0.45x0.45, 0.45x0.45, 0.45x0.45 ऐवजी 0.45x0.45, 
0.30x0.45, 0.30x0.30 अशी द ःती क न सदरचा ूःताव मंजरु कर यास वनंती के यानसुार ु
द ःतीसह ूःताव मंजरु कर यास ु मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 

ठराव बं. 35     ठराव 

 वषय:-  ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत कापड  पश या िशवून पुरवठा करणे 

संदभ :-  ज हािधकार  तथा सदःय सिचव, ज हा िनयोजन सिमती नांदेड यांचे ूशासिकय मा यता आदेश जा.बं.  

                 िनयोजन/ जवायो/ूमा.िन व/का-1/2017-18/436 िदनांक 05.03.2018 

 ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत कापड  पश या िशवुन पुरवठा करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशासक य मा यता िद यानुसार कायालयीन ई-दरपऽाक सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/230/2018 
िदनांक 06.04.2018 अ वये दैिनक लोकपऽ / दैिनक गाववाला या वृ पऽात िदनांक 07.04.2018 रोजी दसु-यांदा दरपऽक 
माग वले असता एकूण (03) दरपऽक ूा  झाले.  ूा  दरपऽक ऽसदःयीय सिमती समोर िदनांक 11.05.2018 रोजी उघड यात 
आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

िदलेले दर ूित पशवी अ.ब. दरपऽक धारकांचे नांव 

0.45 X 0.45 मी. 0.30 X 0.45 मी. 0.30 X 0.30 मी. 
01 अनमोल ू टस नांदेड पये 26.71 पये 24.95 पये 23.90 
02 िगर राज फाऊंडेशन नांदेड पये 04.95 पये 03.45 पये 03.20 
03 र धेश इंटरूायजेस नागपुर पये 09.40 पये 09.10 पये 08.90 

 दरा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दर िगर राज फाऊंडेशन नांदेड यांचे असून जे (1) 0.45 X 0.45 मी. 
साठ  पये 4.95 (2) 0.30 X 0.45◌़ मी. साठ  पये 3.45 (3) 0.30 X 0.30 मी. साठ  पये 3.20 इतके आहे.  सदरचे 
दर जाःत वाटत अस याने संबंधीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबंधीत हे ू य  उप ःथत 
राहन लेखी पऽ देवुन सदरचे दर ु (1) 0.45 X 0.45 मी. साठ  पये 4.95 (2) 0.30 X 0.45 मी. साठ  3.45 (3) 0.30 X 
0.30 मी. साठ  . 3.20 जाःत दराऐवजी (1) 0.45 X 0.45 मी. साठ  4.90 (2) 0.30 X 0.45 मी. साठ  पये 3.40 (3) 
0.30 X 0.30 मी. साठ  पये 3.20 दराने कर याची लेखी समतंी िद यानुसार सदर कामासाठ  िगर राज फाऊंडेशन नांदेड यांची 
वाटाघाट  अतंी (1) 0.45 X 0.45 मी. साठ  . 4.90 (2) 0.30 X 0.45 मी. साठ  3.40 (3) 0.30 X 0.30 मी. साठ  . 
3.20 दर िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.10 
 वषय:-  ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत कापड  पश यावर ःबन ूंट ंग  

                करणे 

संदभ :-  ज हािधकार  तथा सदःय सिचव, ज हा िनयोजन सिमती नांदेड यांचे ूशासिकय मा यता आदेश जा.बं.  

                 िनयोजन/ जवायो/ूमा.िन व/का-1/2017-18/436 िदनांक 05.03.2018 

 ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत कापड  पश यावर ःबन ूंट ंग करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशासक य मा यता िद यानुसार कायालयीन ई-दरपऽाक सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/230/2018 
िदनांक 06.04.2018 अ वये दैिनक लोकपऽ / दैिनक गाववाला या वृ पऽात िदनांक 07.04.2018 रोजी दसु-यांदा दरपऽक 
माग वले असता एकूण (05) दरपऽक ूा  झाले.  ूा  दरपऽक ऽसदःयीय सिमती समोर िदनांक 11.05.2018 रोजी उघड यात 
आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
 



(11) 
अ.ब. दरपऽक धारकांचे नांव िदलेले दर ूती पशवी 

01 अनमोल ू टस नांदेड पये 18.51 
02 िगर राज से स काप रेशन नांदेड पये 02.90 
03 र धेश इंटरूायजेस नागपूर पये 07.90 
04 ह .जी. शेड ंग कंपनी नांदेड पये 02.72 
05 उ वल टे स ू टस, सांगली पये 02.69 

 दरा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दर उ वल टे स ू टस सांगली यांचे असून पये 02.69 इतके आहे.  
सदरचे दर जाःत वाटत अस याने संबंधीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबधंीतांनी िदनांक 
20.06.2018 रोजी (ूा  िद. 21.06.2018) लेखी पऽ देवुन सदरचे काम पये 02.69 या दरानेच कर याचे कळ वले आहे.  
नांदेड शहर लाःट क मु  अिभयान सवसाधारण अहवालानुसार ःब न ूंट ंगसाठ  ूती पशवी ये 03.95 अपे ीत खच 
दश वलेला आहे.  उ वल टे स ू टस सांगली यांनी िदलेले दर हे यापे ा कमीच अस यामुळे कापड  पश यावर ःबन ूंट ंग 
करणेसाठ  उ वल टे स ू टस सांगली याचें ूित पशवी . 02.69 दर मंजरु ःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर 
सादर. 

आनंद च हाण िनयोजन सिमती या आदेशा वये ूा  िनधी पैक  िश लक असले या िनधीतुन सदरचे कामे 
ूशासनास आवँय ा अस यास संबंधीत कंऽाटदारा माफत क न घे यात यावी. 

सभापती ौी आनंद च हाण यांनी जो द ःती ूःतावा सह त ु ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु चा 
ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 36     ठराव 

वषय:-  ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत कापड  पश यावर ःबन ूंट ंग  

                करणे 

संदभ :-  ज हािधकार  तथा सदःय सिचव, ज हा िनयोजन सिमती नांदेड यांचे ूशासिकय मा यता आदेश जा.बं.  

                 िनयोजन/ जवायो/ूमा.िन व/का-1/2017-18/436 िदनांक 05.03.2018 

 ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत कापड  पश यावर ःबन ूंट ंग करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशासक य मा यता िद यानुसार कायालयीन ई-दरपऽाक सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/230/2018 
िदनांक 06.04.2018 अ वये दैिनक लोकपऽ / दैिनक गाववाला या वृ पऽात िदनांक 07.04.2018 रोजी दसु-यांदा दरपऽक 
माग वले असता एकूण (05) दरपऽक ूा  झाले.  ूा  दरपऽक ऽसदःयीय सिमती समोर िदनांक 11.05.2018 रोजी उघड यात 
आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. दरपऽक धारकांचे नांव िदलेले दर ूती पशवी 
01 अनमोल ू टस नांदेड पये 18.51 
02 िगर राज से स काप रेशन नांदेड पये 02.90 
03 र धेश इंटरूायजेस नागपूर पये 07.90 
04 ह .जी. शेड ंग कंपनी नांदेड पये 02.72 
05 उ वल टे स ू टस, सांगली पये 02.69 

 दरा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दर उ वल टे स ू टस सांगली यांचे असून पये 02.69 इतके आहे.  
सदरचे दर जाःत वाटत अस याने संबंधीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबधंीतांनी िदनांक 
20.06.2018 रोजी (ूा  िद. 21.06.2018) लेखी पऽ देवुन सदरचे काम पये 02.69 या दरानेच कर याचे कळ वले आहे.  
नांदेड शहर लाःट क मु  अिभयान सवसाधारण अहवालानुसार ःब न ूंट ंगसाठ  ूती पशवी पये 03.95 अपे ीत खच 
दश वलेला आहे.  उ वल टे स ू टस सांगली यांनी िदलेले दर हे यापे ा कमीच अस यामुळे कापड  पश यावर ःबन ूंट ंग 
करणेसाठ  उ वल टे स ू टस सांगली यांचे ूित पशवी . 02.69 दर िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मंजरु करते. 
तसेच संदभ य आदेशा वये ूा  िनधी पैक  िश लक असले या िनधीतनु वर ल कामे ूशासनास आवँय ा अस यास संबंधीत 
कंऽाटदारा माफत क न घे यास िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 

वषय बं.11 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकानांदेड अतंगत व वध वभागात सुर ार क िनयु  करणेसाठ  न दणीकृत संःथा/ 
एज सीकडून 70 वना श धार  सुर ार क पुरवठा करणेबाबत कायालयीन (ततृीय मागणी) ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/ 
साू व/9446/18 िदनांक 31.03.18 अ वये फेर िन वदा ूिस द  कर यात आली होती,  सदरची िन वदा दैिनक िद य मराठ  व 
दैिनक लोकपऽ या दैिनका या िदनांक 02.04.18 रोजी या अकंात ूिस द कर यता आली होती.  तसेच सदर ई-िन वदा महा  
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टडर संकेतःथळावर ूिस द क न िन वदा बं. 2018/नावाशमनपा/302965/1/ अ वये विहत नमु यात िन वदा माग व यात 
आलाळया हो या. 

यानुसार िन वदा बं. 2018 नावाशमनपा/302965/1 एकूण 04 िन वदाधारकां या िन वदा ूा  झा या असुन यापैक  
तांऽीक िलफाफा या तुलना मक तपासणी अतंी िन वदा सिमती या अहवालानुसार 03 िन वदाधारकां या िन वदा पाऽ ठर या 
आहेत पाऽ िन वदाचा दर िलफाफा िदनांक 18.05.18 रोजी उघड यात आला आहे. 

ूिस द कर यता आले या ई-िन वदा या अट  व शत म ये सबंंधीत िन वदाधारकास दरिलफाफा भरतांना फ  एज सी 
माफत ूित सुर ाकां या नावे आकार यात येणारे स ह स चाजस पया या ःव पात उ लेख क न ऑनलाईन दरपऽका या 
विहत नमु यात सादर कर या वषयी कळ वले होते तसेच इतर दर हे िकमान वेतन अिधिनयमानुसार लागु राहतील असे नमुद 
केले होते. 

यानुसार ूा  ऑनलाईन दरिलफाफयाूमाणे संबंधीत एकूण 03 िन वदाधारकांचे दरपऽक खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. ववरण ओमसाई ःवयरंोजगार 
सुर ा र क संःथा 

सैिनक सुर ा र क 
एज सी 

एमके सुर ा र क 
एज सी 

Description ूित सुर ा र क 
मानधन 

ूती सुर ा र क 
मानधन 

ूित सुर ा र क 
मानधन 

A Unskilled wages as on िकमान वेतन 
अिधिनयमानुसार 

िकमान वेतन 
अिधिनयमानुसार 

िकमान वेतन 
अिधिनयमानुसार 

B Employer PF Share 13.36% of A Asper Rules Asper Rules Asper Rules 
C Employer ESIC Share 4.75 of A Asper Rules Asper Rules Asper Rules 
D Total Guard Rate per Month  (A+B+C) (A+B+C) 
E Contractors Fixed Service Charges 

per Guard per month in Rs. 
1 = 00 504.48 175.00 

F GST If Applicable If Applicable If Applicable 
G Total Rate for Guard per Month 

(D+E+F) 
--- --- --- 

H Total Value for (70) Guard per Month 
(GX70) 

---- --- --- 

उपरो  ववरणाूमाणे िन वदेतील अट  व शत नुसार फ  रकाना E म ये संबधंीत सुर ाएज सीने सादर केले या 
स ह स चाजस या दरानुसार ओमसाई ःवयंरोजगार सुर ा र क व इतर सेवा पुरवठा सहकार  संःथा ज. नांदेड या संःथेने सादर 
केलेले ूित सुर ार क स ह स चाजस दर पये 1/- (अ र  पये एक फ ) हे सवात कमी दर आहे. 

यानुसार ओमसाई ःवयंरोजगार सुर ा र क व इतर सेवा परुवठा सहकार  संःथा ज. नांदेड या संःथेची िन वदा  
एल-1 ठरत आहे यामुळे सदर एल-1 एज सी या स ह स चाजस दरास मंजरु  दे यासाठ  ूःताव मनपा ःथायी सिमतीसमोर 
मा यतेःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु चा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 37     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकानांदेड अतंगत व वध वभागात सुर ार क िनयु  करणेसाठ  न दणीकृत संःथा/ 
एज सीकडून 70 वना श धार  सुर ार क पुरवठा करणेबाबत कायालयीन (ततृीय मागणी) ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/ 
साू व/9446/18 िदनांक 31.03.18 अ वये फेर िन वदा ूिस द  कर यात आली होती,  सदरची िन वदा दैिनक िद य मराठ  व 
दैिनक लोकपऽ या दैिनका या िदनांक 02.04.18 रोजी या अंकात ूिस द कर यता आली होती.  तसेच सदर ई-िन वदा महा 
टडर संकेतःथळावर ूिस द क न िन वदा बं. 2018/नावाशमनपा/302965/1/ अ वये विहत नमु यात िन वदा माग व यात 
आलाळया हो या. 

यानुसार िन वदा बं. 2018 नावाशमनपा/302965/1 एकूण 04 िन वदाधारकां या िन वदा ूा  झा या असुन यापैक  
तांऽीक िलफाफा या तुलना मक तपासणी अतंी िन वदा सिमती या अहवालानुसार 03 िन वदाधारकां या िन वदा पाऽ ठर या 
आहेत पाऽ िन वदाचा दर िलफाफा िदनांक 18.05.18 रोजी उघड यात आला आहे. 

ूिस द कर यता आले या ई-िन वदा या अट  व शत म ये सबंंधीत िन वदाधारकास दरिलफाफा भरतांना फ  एज सी 
माफत ूित सुर ाकां या नावे आकार यात येणारे स ह स चाजस पया या ःव पात उ लेख क न ऑनलाईन दरपऽका या 
विहत नमु यात सादर कर या वषयी कळ वले होते तसेच इतर दर हे िकमान वेतन अिधिनयमानुसार लागु राहतील असे नमुद 
केले होते. यानुसार ूा  ऑनलाईन दरिलफाफयाूमाणे संबंधीत एकूण 03 िन वदाधारकांचे दरपऽक खालील ूमाणे आहे. 

 
 
 
 
 
 
 
 



(13) 
 
 

अ.ब. ववरण ओमसाई ःवयरंोजगार 
सुर ा र क संःथा 

सैिनक सुर ा र क 
एज सी 

एमके सुर ा र क 
एज सी 

Description ूित सुर ा र क 
मानधन 

ूती सुर ा र क 
मानधन 

ूित सुर ा र क 
मानधन 

A Unskilled wages as on िकमान वेतन 
अिधिनयमानुसार 

िकमान वेतन 
अिधिनयमानुसार 

िकमान वेतन 
अिधिनयमानुसार 

B Employer PF Share 13.36% of A Asper Rules Asper Rules Asper Rules 
C Employer ESIC Share 4.75 of A Asper Rules Asper Rules Asper Rules 
D Total Guard Rate per Month  (A+B+C) (A+B+C) 
E Contractors Fixed Service Charges 

per Guard per month in Rs. 
1 = 00 504.48 175.00 

F GST If Applicable If Applicable If Applicable 
G Total Rate for Guard per Month 

(D+E+F) 
--- --- --- 

H Total Value for (70) Guard per Month 
(GX70) 

---- --- --- 

उपरो  ववरणाूमाणे िन वदेतील अट  व शत नुसार फ  रकाना E म ये संबधंीत सुर ाएज सीने सादर केले या 
स ह स चाजस या दरानुसार ओमसाई ःवयंरोजगार सुर ा र क व इतर सेवा पुरवठा सहकार  संःथा ज. नांदेड या संःथेने सादर 
केलेले ूित सुर ार क स ह स चाजस दर पये 1/- (अ र  पये एक फ ) हे सवात कमी दर आहे. 

यानुसार ओमसाई ःवयंरोजगार सुर ा र क व इतर सेवा परुवठा सहकार  संःथा ज. नांदेड या संःथेची िन वदा  
एल-1 ठरत आहे यामुळे सदर एल-1 एज सी या स ह स चाजस दरास मंजरु कर यास िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.12      अ पल                                              िद. 18/06/2018 
ूित,                                                                                                                 
मा. सभापती, 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, 
नांदेड. 
           वषय :- पुन वलोकन/पुनिन र ण वनंती अ पल अज. 
                   िनलंबन काळ अ जत रजेत समा व  क न वेतनवाढ िनयमीत करणे बाबत. 
           संदभ:- 1. कायालयीन आदेश ब. नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/17857/2018, िद. 05.03.2018 

                 2. कायालयीन आदेश ब. नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/439/2018, िद. 11.04.2018 

                               3. कायालयीन पऽ ब. नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/3033/18, िद. 05.06.2018. 
आदरणीय महोदय, 
           ःव छ स ह ण Ð 2018 अतंगत आदेशीत के यानुसार िद. 24.02.2018 ते 03.03.2018 या कालावधीत म यवत  
बसःथानक प रसर येथे उप ःथत राहन सव ःव छतेची कामे पुण क न घेउन िदु . 03.03.2018 हा स ह णाचा शेवटचा िदवस 
अस यामुळे व माझी पुणे येथे वाःत यास असलेली सनु आजार  अस याचे कळ यामुळे व तातड ने मला पुणे येथे जाणे बमूा  
अस यामुळे मी मा या वभाग ूमुखाची परवानगी घेउन ूासगंीक रजेचा अज देउन िद. 04.03.2018 रोज र ववार  मु यालय 
सोडले होते. तथापी या ूकरणी मी मा. आयु  यांना पुव क पना न िद यामुळे मला कारणे दाखवा नोट स न बजावता व मला 
माझी बाज ुमांड याची संधी न देता संदभ ब. 1 या आदेशा वये तडकाफडक  िनलंबीत क न संदभ ब. 2 या आदेशा दारे 
माझा िद. 04.03.2018 ते 10.04.2018 पयतचा 38 िदवसांचा िनलंबन काळ हा िनलंबन कालावधी मह त ध न माझी एक 
सामा य वेतनवाढ ता पुर या ःव पात गोठवून मला सेवेत ज ुक न घे यात आले आहे यामुळे मा यावर अ याय झालेला आहे. 
          वभाग ूमुखाची परवानगी घेउन लेखी ूासंगीक रजेचा अज िद यानतंरह  केवळ मा. आयु  यांना  पुव क पना न 
िद या या िकरकोळ कारणाव न यासाठ  मी लेखी ःव पात चुक ची कबुली देउन माफ ची याचना के यानतंरह  मला लादलेली 
शाःती अ यायकारक असुन यामुळे मा यावर अ याय झालेला आहे. 
          महारा  नागर  सेवा िशःत व अपील िनयम 1979 चे िनयम 25 मधील तरतुद नुसार मा. आयु , नां. वा. श. 
मनपा. यां याकडे माझा िनलंबन कालावधी अ जत रजेत समा व  क न ता पुर या ःव पात गोठवलेली वेतनवाढ िनयमीत करावी 
असे ूथम आ पल केलो होतो. परंतु मा. आयु  यांनी सनुावनी न घेताच माझा आपील अज नामंजरु कर यात आ याचे संदभ 
ब. 3 या पऽा दारे कळ वले आहे. 
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          क रता आपणास वनंती िक, रजा मंजरु चे अिधकार वभाग ूमुखाना अस यानुसार वभाग ूमुखाची र ववार िद. 
04.03.2018 रोजी मु यालय सोड याची परवानगी घेउन िद. 05.03.2018 व िद. 06.03.2018 रोजीचा लेखी ूासंगीक रजेचा 
अज िदलेला असतानाह  केवळ जा यापुव  मा. आयु  यांना  पुव क पना न िद या या िकरकोळ कारणाव न यासाठ  मी लेखी 
ःव पात मा. आयु  यांना पुव क पना न िद याबाबत चुक ची कबुली देउन माफ ची याचना के यानंतरह  मला लादलेली शाःती 
अ यायकारक अस यामुळे माझा िद. 04.03.2018 ते 10.04.2018 पयतचा िनलंबन कालावधी अ जत रजेत समा व  क न 
ता पुर या ःव पात गोठवलेली एक सामा य वेतनवाढ िनयमीत करावी. ह  वनंती. 
                                                                                  आपला व ास ू

                                                                                  ःवा र त/-                         
                                                                                  मनोहर दंडे 
                                                                        ू. उप अिभयंता (सा.बा. व.) मनपा नांदेड 

ूशासिकय अहवाल 
 ौी मनोहर िशवाजीराव दंडे किन  अिभयंता यांना िदनांक 04.03.2018 रोजी ःव छ महारा  सव ण अतंगत 
बसबःथानक प रसर येथे उप ःथत राहन ःव छ सव ण अतंगत कामे क न घे याु साठ  िनयु  कर यात आले होते.  परंत ु
सुंबंधीतांनी सदर िदनांकास नेमुन िदले या िठकाणी वनापरवानगी गैरहजर रािह याब ल यांना िनलंबीत कर यात आले होते. 
 संबंधीतांनी यां या िनलंबन ूकरणी लेखी ःव पात चुक कबुल केली अस यामळेु यांना महारा  नागर  सेवा (िशःत 
व अ पल) िनयम 1979 चे िनयम 5 (4) मधील तरतुद नुसार िकरकोळ ःव पाची शाःती हणजेच यांचा िनलंबन काळ हा 
िनलंबन कालावधी गहृ  ध न यांची एक सामा य वेतनवाढ ता पुर या ःव पात गोठवनु यानंा सेवेत पुन:ःथा पत केले आहे 
सदरची शाःती िकरकोळ ःव पाची अस याने सबंधीतांने महारा  नागर  सेवा (िशःत व अ पल) िनयम 1979 चे िनचम 25 
नुसार सादर केलेले अ पल अमा य कर यात आलेले आहे. 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 56(4) म ये खाल या पदावर आण यात आले असेल काढन टाक यात ू
आले असेल िकंवा बडतफ कर यात आले असेल यास खाल या पदावर आण याचा काढन टाक याचा िकंवा बडतफ कर याचा ू
आदेश यास कळव यापासुन एक मिह या या आत ःथायी सिमतीकडे अ पल कर याची तरतुद आहे.  यामुळे संबंधीतास 
लादलेली शाःती िकरकोळ ःव पाची असून सदर शाःती माफ कर याबाबत उ  िनयमात तरतुद नस याने संबंधीतांची शाःती 
माफ करता येणार नाह . 
सभापती ौी मनोहर िशवाजीराव दंडे किन  अिभयंता याचंा िनलंबन कालावधी अ जत रजेत समा व  क न 

ता पुर या ःव पात गोठवलेली एक सामा य वेतनवाढ िनयमीत कर यास केलेली अ पल मजंरु 
कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल 
वैधािनक कायवाह  करावी.   

ठराव बं. 38     ठराव 

           ौी मनोहर िशवाजीराव दंडे किन  अिभयंता यांना ःव छ स ह ण Ð 2018 अतंगत आदेशीत के यानुसार िद. 
24.02.2018 ते 03.03.2018 या कालावधीत म यवत  बसःथानक प रसर येथे उप ःथत राहन सव ःव छतेची कामे पुण क न ु
घेउन िद. 03.03.2018 हा स ह णाचा शेवटचा िदवस अस यामुळे व माझी पुणे येथे वाःत यास असलेली सुन आजार  
अस याचे कळ यामुळे व तातड ने मला पुणे येथे जाणे बमूा  अस यामुळे मी मा या वभाग ूमुखाची परवानगी घेउन 
ूासंगीक रजेचा अज देउन िद. 04.03.2018 रोज र ववार  मु यालय सोडले होते. तथापी या ूकरणी मी मा. आयु  यांना पुव 
क पना न िद यामुळे मला कारणे दाखवा नोट स न बजावता व मला माझी बाज ुमांड याची संधी न देता कायालयीन आदेश ब. 
नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/17857/2018, िद. 05.03.2018 या आदेशा वये तडकाफडक  िनलंबीत क न कायालयीन आदेश 
ब. नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/439/2018, िद. 11.04.2018 या आदेशा दारे संबंधीतास िद. 04.03.2018 ते 10.04.2018 
पयतचा 38 िदवसांचा िनलंबन काळ हा िनलंबन कालावधी गहृ त ध न संबधंीतांची एक सामा य वेतनवाढ ता पुर या ःव पात 
गोठवून मला सेवेत ज ुक न घे यात आले आहे यामुळे संबंधीतांवर अ याय झालेला आहे. 
          ौी मनोहर िशवाजीराव दंडे किन  अिभयंता यानंी वभाग ूमुखाची परवानगी घेउन लेखी ूासंगीक रजेचा अज 
िद यानंतरह  केवळ मा. आयु  यांना  पुव क पना न िद या या िकरकोळ कारणाव न यासाठ  संबंधीतांनी लेखी ःव पात 
चुक ची कबुली देउन माफ ची याचना के यानंतरह  संबंधीतास लादलेली शाःती अ यायकारक असुन यामुळे संबधंीतावर अ याय 
झालेला अस याचे िदसुन येते. 
          महारा  नागर  सेवा िशःत व अपील िनयम 1979 चे िनयम 25 मधील तरतुद नुसार मा. आयु , नां. वा. श. 
मनपा. यां याकडे संबंधीतांनी िनलंबन कालावधी अ जत रजेत समा व  क न ता पुर या ःव पात गोठवलेली वेतनवाढ िनयमीत 
करावी असे ूथम आ पल केलो होतो. परंतु मा. आयु  यांनी सनुावनी न घेताच माझा आपील अज नामंजरु कर यात आ याचे 
कायालयीन पऽ ब. नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/3033/18, िद. 05.06.2018 या पऽा दारे संबंधीतास कळ वले आहे. 
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          क रता ौी मनोहर िशवाजीराव दंडे किन  अिभयंता यांनी रजा मंजुर चे अिधकार वभाग ूमुखाना अस यानुसार 
वभाग ूमुखाची र ववार िद. 04.03.2018 रोजी मु यालय सोड याची परवानगी घेउन िद. 05.03.2018 व िद. 06.03.2018 
रोजीचा लेखी ूासंगीक रजेचा अज िदलेला असतानाह  केवळ जा यापुव  मा. आयु  यांना  पुव क पना न िद या या िकरकोळ 
कारणाव न यासाठ  संबधंीतांनी लेखी ःव पात मा. आयु  यानंा पुव क पना न िद याबाबत चुक ची कबुली देउन माफ ची 
याचना के यानतंरह  संबंधीतास लादलेली शाःती अ यायकारक अस यामुळे संबंधीतांची िद. 04.03.2018 ते 10.04.2018 
पयतचा िनलंबन कालावधी अ जत रजेत समा व  क न ता पुर या ःव पात गोठवलेली एक सामा य वेतनवाढ पुववत चालु 
कर यास केलेली अ पल ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वै ािनक कायवाह  करावी. 

वशेष बाब हणुन आय यावळ चा वषय सभागहृात मांड यात आला 
वषय- 

 वषय :-  नांदेउ वाघाळा शहरमहानगरपािलका जलशु द करणासाठ  IS-1065-1989 (सुधार त) या माणकानुसार  

                 वरंजक चुण ( लचींग पावडर) मेड-1 चा 25 िक.मॅ. पॅक ंगम ये पुरवठा करणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका जलशु द करणासाठ  IS-1065-1989 (सुधार त) या माणकानुसार वरंजक चुण 
( लिचंग पावडर) मेड-1 चा 25 िक.मॅ. पॅक ंगम ये पुरवठा करणे क रता उपअिभयंता, पाणीपुरवठा मनपा नांदेड यांनी सादर 
केले या अहवालानुसार कामाची तातड  व आवँयकतेनुसार िन वदा बं. 3016/2018 िदनांक 04.06.2018 अ वये ऑनलाईन 
िन वदा सुचना नमुना ड म ये ूित मे. टन-130 मे.टन माल पुरवठा करणेसाठ  िन वदा माग व यात आ या असता, ितस-यांदा 
एकूण 03 िन वदा ूा  झा या.  ूा  िन वदा पकै  सवात कमी दराची िन वदा मे. शामल केिमक स नांदेड याचंी असून ती पये 
28100/- ूित मे.टन या दराची आहे.  सदर कमी दराचे (1-1) कंऽाटदारास िन वदा दर कमी कर यासाठ  बोलावले असता 
यांनी वाटाघाट  अतंी दर कमी क न पये 28100/- ूित मे.टन दरा ऐवजी . 27990/- ूित मे.टन या दराने लिचगं 
पावडर पुरवठा करणेची लेखी समतंी िदलेली आहे. 
 क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 क व ड अ वये मे. शामल केिमक स नांदेड यांची . 
27990/- ूित मे.टन (अ र  पये सतावीस हजार नऊशे न वद फ ) या दराची व एकूण प रमाण 130 ूित मे. टनासाठ  
पये 36,38,700/- एवढया िकमंतीची िन वदा मंजरु ःतवचा ूःताव ःथायी  सिमतीचे सभेसमोर ूशासिकय व आथ क 
मा यतेःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु चा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 39     ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहरमहानगरपािलका जलशु द करणासाठ  IS-1065-1989 (सुधार त) या माणकानुसार  

                 वरंजक चुण ( लचींग पावडर) मेड-1 चा 25 िक.मॅ. पॅक ंगम ये पुरवठा करणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका जलशु द करणासाठ  IS-1065-1989 (सुधार त) या माणकानुसार वरंजक चुण 
( लिचंग पावडर) मेड-1 चा 25 िक.मॅ. पॅक ंगम ये पुरवठा करणे क रता उपअिभयंता, पाणीपुरवठा मनपा नांदेड यांनी सादर 
केले या अहवालानुसार कामाची तातड  व आवँयकतेनुसार िन वदा बं. 3016/2018 िदनांक 04.06.2018 अ वये ऑनलाईन 
िन वदा सुचना नमुना ड म ये ूित मे. टन-130 मे.टन माल पुरवठा करणेसाठ  िन वदा माग व यात आ या असता, ितस-यांदा 
एकूण 03 िन वदा ूा  झा या.  ूा  िन वदा पकै  सवात कमी दराची िन वदा मे. शामल केिमक स नांदेड याचंी असून ती पये 
28100/- ूित मे.टन या दराची आहे.  सदर कमी दराचे (1-1) कंऽाटदारास िन वदा दर कमी कर यासाठ  बोलावले असता 
यांनी वाटाघाट  अतंी दर कमी क न पये 28100/- ूित मे.टन दरा ऐवजी . 27990/- ूित मे.टन या दराने लिचगं 
पावडर पुरवठा करणेची लेखी समतंी िदलेली आहे. 
 क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 क व ड अ वये मे. शामल केिमक स नांदेड यांची . 
27990/- ूित मे.टन (अ र  पये सतावीस हजार नऊशे न वद फ ) या दराची व एकूण प रमाण 130 ूित मे. टनासाठ  
पये 36,38,700/- एवढया िकमंतीची िन वदा मंजरु कर यात येते यावर होणा-या खचास ूशासिकय व आथ क मा यता िह 
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो. 
वषय -      अ पल                 िदनांक 04.07.2018 
ूित,     
मा. सभापती 
ःथायी सिमती 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 वषय :-  दैिनक जमीन भाडे, आठवड  बाजार व भाजीपाला बाजार शु क वसुली या म यात आथ क नुकसान होत  
                 अस याने वसुलीत मुदतवाढ िमळणे बाबत 
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महोदय, 
 वर ल वषयी नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ जवमा/15211/12.01.2018 
अ वये मी खालील सह  करणार मला मनपा ह ीतील तयबाजार , आठवाड  बाजार व भाजीपाला बाजार शु क वसुलीचा परवाना 
िदनांक 13.01.2018 ते िदनांक 12.01.2019 पयत पये 72,50,000/- या ूमाणे मला म ा वसुली कर याचा म ा दे यात 
आला होता. 
 ूशासनाने िदले या र कमेस मी विहत मुदतीत जमा केलेली आहे.  तथा प ज हा मी म ा वसुलीचे काम सु  केले 
त हा पासुनच मला म ा वसुलीची र म दररोज कमी येत होती यामुळे आज पावेता माझे आथ क नुकसान होत अस यामळेु 
मला म ा वसलुीसाठ  मुदतवाढ दे यासाठ  ूशासनाकडे अनेक वेळा वनंती अज केलेला आहे. 
 क रता मे. साहेबांनी मला मनपा ह ीतील तयबाजार , आठवाड  बाजार व भाजीपाला बाजार शु क वसुलीचा म ाची 
मुदत िदनांक 12.01.2019 रोजी संपत अस यामळेु मा यावर आथ क संकट आ यामुळे मी कज बाजार  झालेला आहे.  यामुळे 
मला सदर ल म ा वसुली मला माहे ए ूल-2019 पयत मुदतवाढ िद यास माझे वसुलीचे ूमाणात वाढ िमळ श ेु . 
 क रता मे. साहेबांनी माझी अडचणीचा वचार क न मला मनपा ह ीतील तयबाजार , आठवाड  बाजार व भाजीपाला 
बाजार शु क वसुलीची मुदतवाढ िदनांक 12.01.2019 ऐवजी माहे आखेर ए ूल-2019 पयत िद यास मी आपला आभार  राह न ह  
नॆ वनतंी. 

अ पलाथ  
ःवा र त/- 

शेख फेरोज शेख अहेमद 
रा. म यार ग ली नांदेड 
म ा वसुली परवाना धारक 

नावाशमनपा नांदेड 
सभापती ौी शेख फेरोज शेख अहेमद यांनी मनपा ह ीतील तयबाजार , आठवाड  बाजार व भाजीपाला बाजार 

शु क वसुलीची मुदतवाढ िदनांक 12.01.2019 ऐवजी माहे आखेर ए ूल-2019 पयत मुदत दे या 
बाबतची केलेली अ पल मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं. 40    ठराव 
 ौी शेख फेरोज शेख अहेमद यांना कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ जवमा/15211/12.01.2018 अ वये मनपा 
ह ीतील तयबाजार , आठवाड  बाजार व भाजीपाला बाजार शु क वसुलीचा परवाना िदनांक 13.01.2018 ते िदनाकं 12.01.2019 
पयत पये 72,50,000/- या ूमाणे मला म ा वसुली कर याचा म ा दे यात आला होता. 
 ूशासनाने िदले या र कमेस मी विहत मुदतीत जमा केलेली आहे.  तथा प संबंधीत म ा धारक यांनी वसुलीचे काम 
सु  केले त हा पासुनच म ा वसुलीची र म दररोज कमी येत होती यामुळे आज पावेता म ाधारकाचे आथ क नुकसान होत 
अस यामुळे म ा वसुलीसाठ  मुदतवाढ दे यासाठ  ूशासनाकडे अनेक वेळा वनंती अज केली होती. 
 मनपा ह ीतील तयबाजार , आठवाड  बाजार व भाजीपाला बाजार शु क वसुलीचा म ाची मुदत िदनांक 12.01.2019 
रोजी संपत अस यामुळे संबंधीत म ाधारकावर आथ क संकट आ यामुळे मी कज बाजार  आप या अ पलात नमुद केले आहे.  
यामुळे मला सदर ल म ा वसुली मला माहे ए ूल-2019 पयत मुदतवाढ िद यास माझे वसलुीचे ूमाणात वाढ िमळ श ेु . 

 क रता वर ल सव प र ःथतीचा वचार करता ौी शेख फेरोज शेख अहेमद यांना मनपा ह ीतील तयबाजार , आठवाड  
बाजार व भाजीपाला बाजार शु क वसुलीची मुदतवाढ िदनांक 12.01.2019 ऐवजी माहे आखेर ए ूल-2019 पयत दे या◌ास िह 
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आय ांनी 
पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय -      अ पल 
ूित, 
मा. सभापती 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, 
नांदेङ 
 वषय :-  िन वदा अट  शत तील कलम 30(3) नुसार लादलेली शाःती माफ करणे बाबत 
 
महोदय, 
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 वर ल वषयी महानगरपािलका ह ीत जेएनएनयआुरएम योजने अतंगत उ र नांदेड मलिनःसारण झोन बं. 01 म ये 
मलिनःसारणाची यवःथा कर यासाठ  यवःथा कर याबाबत सन 2010-11 िन वदा काढली होती.  सदर कामाची मुळ िकमंत 
222336638.00 एवढ  होती.  सदर या कामाचा कालावधी हा 12 मिह यात करावयाचा होता.  यानुसार या कामाचे कायारंभ 
आदेश िदनांक 09.12.2010 रोजी दे यात आले होते. 
 तथा प सदरचे काम देतांना खालील ूकारची यवःथा महापािलकेकडून क न दे यात येईल असे िन वदेम ये नमुद 
होते. 
1- जागेची उपल धता 
2- नाग रकांची तबार / आ ेप आ यास याचे िनराकरण मनपा ूशासनाकडून कर यता येईल. 
3- मु य रः यावर ल येणारे रहदार चे अडथळे दर क न देणे व शहर वाहतुक शाखेकडून परवानगी िमळवून देणेु . 
4- या कामाअतंगत सावजिनक बांधकाम मालक या रःते खोदकाम कर यासाठ  संबंधीत वभागाकडून ूा  क न देणे. 
5- या कामा अतंगत काम कर त असतांना रः याम ये येणार  जल वाह नी व मलवािहनीचे ःथलांतर क न खोदकाम 

कर यास परवानगी देणे. 
6- या कामाचे धावते देयक विहत वेळेत अदा करणे. 
 वर ल ूमाणे सदर काम देत असतांना ूशासनाने मा य केलेले होते. 
 तथा प ूशासनाकडून वर ल बाबींची पुतता न झा याने व या बाबत झाले या करारनुसार सहकाय होत नस याचे 
िदनांक 19.11.2011 यानंतर वेळोवेळ  लेखी पऽा दारे कायकार  अिभयंता व मा. आयु  यांना कळ वले होते.  यािशवाय या 
कामा या ेऽावर िनयु  अिभयंता व या कामासाठ  नेमले या ूक प स लागार यांना देखील पऽ यवहार केला.  परंतु 
ूशासनाकडून आम या पऽाला यो यतो ूितसाद िमळाला नाह .  ह  वःतु ःथती अस यामुळे आ हाला सदरचे काम विहत वेळेत 
पुण करता न आ यामुळे वेळोवेळ  मु तवाढ मािगतली होती.  परंतु ूशासनाने या कारणाव न आ ह  मु त वाढ मािगतली या 
कारणाची शाहिनशा न करता वेळोवेळ  आ हाला दंड आका न मु तवाढ िदलेली आहे. 
 िन वदेतील कलम 30(2) नुसार आ ह  दंड (LD) माफ कर याबाबत कायकार  अिभयंता व मा. आयु  याचेंकडे रतसर 
अ पल दाखल केले होते परंतु या अ पल अजावर कोणताह  िनणय घे यात आलेलानाह . 
 उपरो  नमुद कारणािशवाय पावसाळयाचे चार मिहने काम बंद ठेव याबाबत ूशासनाने आ हाला कळ वले होते. 
 आपणास वनंती क , वर ल सव बाब वचारात घेता आ हाला लाद यात आलेला दंड (LD) अ यायकारक अस यामुळे 
िन वदेतील कलम 30(3) नसुार माफ करावा ह  वनंती. 

आपला व ासु 
ःवा र त/- 

KPC ूोजे ट िलमीटेड 
सभापती KPC ूोजे ट िलमीटेड हैिाबाद यांना जेएनएनयुआरएम योजने अतंगत नांदेड मलिनःसारण झोन 

बं. 01 चे काम विहत ूिबया अवलंबवुन दे यात आलेले होते सदर कंऽाटदाराने विहत मुदतीत 
काम न के यामळेु संबंधीतास िकती दंड आकार यात आले या बाबतचा खुलासा कायकार  अिभयंता 
पाणीपुरवठा व मलिनःससारण वभागाने दे यात यावा 

कायकार  अिभयतंा पापुजिन KPC ूोजे ट िलमीटेड हैिाबाद यांना जेएनएनयुआरएम योजने अतंगत नांदेड मलिनःसारण झोन 
बं. 01 चे काम विहत ूिबया अवलंबवुन दे यात आलेले होते सदर कंऽाटदाराने विहत मुदतीत 
काम न के यामळेु संबंधीतास िन वदेतील कलम 30(2) नुसार र कम पये 27.54 ल  दंड LD  

आकार यात आलेला आहे. 
सभापती KPC ूोजे ट िलमीटेड यांना जेएनएनयुआरएम चे काम विहत मुदतीत न के यामुळे ूशासनाने 

संबंधीत एजं सीला लाद यात आलेला LD दंड माफ कर यासाठ  केलेली अ पल मजंरु कर यात येते 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  
करावी. 

ठराव बं.41     ठराव 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जेएनएनयुआरएम योजने अतंगत उ र नांदेड मलिनःसारण झोन बं. 01 

म ये मलिनःसारणाची यवःथा कर यासाठ  यवःथा कर याबाबत सन 2010-11 िन वदा काढली होती.  सदर कामाची मुळ 
िकमंत 222336638.00 एवढ  होती.  सदरचे काम हे KPC ूोजे ट िलमीटेड हैिाबाद यांना सदरचे काम कर यासठ  संबंधीत 
कंऽाटदारास कामाची कालावधी हा 12 मिह यात करावयाचा होता.  यानुसार या कामाचे कायारंभ आदेश िदनांक 09.12.2010 
रोजी दे यात आले होते. 
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 तथा प सदरचे काम देतांना खालील ूकारची यवःथा महापािलकेकडून क न दे यात येईल असे िन वदेम ये नमुद 
होते. 
1- जागेची उपल धता 
2- नाग रकांची तबार / आ ेप आ यास याचे िनराकरण मनपा ूशासनाकडून कर यता येईल. 
3- मु य रः यावर ल येणारे रहदार चे अडथळे दर क न देणे व शहर वाहतुक शाखेकडून परवानगी िमळवून देणेु . 
4- या कामाअतंगत सावजिनक बांधकाम मालक या रःते खोदकाम कर यासाठ  संबंधीत वभागाकडून ूा  क न देणे. 
5- या कामा अतंगत काम कर त असतांना रः याम ये येणार  जल वाह नी व मलवािहनीचे ःथलांतर क न खोदकाम 

कर यास परवानगी देणे. 
6- या कामाचे धावते देयक विहत वेळेत अदा करणे. 
 वर ल ूमाणे सदर काम देत असतांना ूशासनाने मा य केलेले होते. 
 तथा प ूशासनाकडून वर ल बाबींची पुतता न झा याने व या बाबत झाले या करारनुसार सहकाय होत नस याचे 
िदनांक 19.11.2011 यानंतर वेळोवेळ  लेखी पऽा दारे कायकार  अिभयंता व मा. आयु  यांना कळ वले होते.  यािशवाय या 
कामा या ेऽावर िनयु  अिभयंता व या कामासाठ  नेमले या ूक प स लागार यांना देखील पऽ यवहार केला.  परंतु 
ूशासनाकडून आम या पऽाला यो यतो ूितसाद िमळाला नाह .  ह  वःतु ःथती अस यामुळे आ हाला सदरचे काम विहत वेळेत 
पुण करता न आ यामुळे वेळोवेळ  मु तवाढ मािगतली होती.  परंतु ूशासनाने या कारणाव न आ ह  मु त वाढ मािगतली या 
कारणाची शाहिनशा न करता वेळोवेळ  आ हाला दंड आका न मु तवाढ िदलेली आहे. 
 िन वदेतील कलम 30(2) नुसार KPC ूोजे ट िलमीटेड हैिाबाद दंड (LD) माफ कर याबाबत कायकार  अिभयंता व मा. 
आयु  यांचेकडे रतसर अ पल दाखल केले होते परंतु या अ पल अजावर कोणताह  िनणय घे यात आलेला नाह . 
 उपरो  नमुद कारणािशवाय पावसाळयाचे चार मिहने काम बंद ठेव याबाबत ूशासनाने आ हाला कळ वले होते. 
 आपणास वनंती क , वर ल सव बाब वचारात घेता KPC ूोजे ट िलमीटेड हैिाबाद यांना िन वदेतील कलम 30(2) 
नुसार र कम पये 27.54 ल ाचे लाद यात आलेला दंड (LD) अ यायकारक अस यामुळे िन वदेतील कलम 30(3) नसुार 
संबंधीत कंऽाटदारास लाव यात आलेला दंड (LD) माफ कर यास िह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंरु 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 आजची सभा संप याचे जािहर कर यात येते. 
 
 
 
 
 
 

                 ःवा र त/-                                                      ःवा र त/- 
                     नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
 

 
 
 
 
 


