
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
( दनांक 27.03.2018 ची पुढे ढकल यात आलेली) 

 दनांक 28.03.2018 रोजी दपार  ु 03.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची अदंाजपऽ कय वशेष सभा मनपाके या 
मु य कायालयाचे ूशास कय इमारतीतील प हल्या 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 दल्ला 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 इलीयात खान स. शेर अली अ. महेबुब अली 
देशमुख सितश पुंडलीकराव  येवनकर मोह नी वजय 

ितडके ूशांत व ठल  रावत भानुिसंह गयादनिसंह 

मुथा कांताबाई ूकाशचंद  गोडबोले यो सना राजु 
वैशाली िमलींद देशमुख 
 

सभापती   उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय उपआयु  तथा ूािधकृत अिधकार  ौी र ाकर वाघमारे, 
मु यलेखािधकार  ौी कंदेवाड,  मु  य लेखा पिर क ौी आर. एस. कोलगणे, कायकार  अिभयंता ौी 
िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता ौी समुीव अधंारे, सव वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  यांचे 
ः वागत क न सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येते. 

अ दल स ारु    वधान सभा पर षदचे सदःय मा. अमरनाथजी राजुरकर यां या मातोौी यांचे िनधन झाले 
असल्यामुळे यांना दोन िमनीट ःथ ध राहन ौदाजलंी अपण कर यात यावीु . 

आनंद च हाण   वर ल ूःतावास माझे अनुमोदन आहे. 
सभापती   ौी अ. स ार अ. गफुर यांनी मा. आ. ौी अमरनाथ राजरुकर यां या आई ौीमती आनंद बाई 
अनंतराव राजरुकर यांचे दखद िनधन झाले यानंा ौ दांजली दे याचा जो ूःताव मांडला यास मा यता दे यात येतेु . 
ठराव बं.92    ठराव 

 मा. आ. ौी अमरनाथ राजकुर यां या आईचे ौीमती आनंद बाई अनंतराव राजूरकर यांचे दखद िनधन झालेले असुन ु
यांना ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते ौ दांजली अपण करते. 
आनंद च हाण   या बैठक स ूाधीकृत अिधकार  आले नसल्यामुळे मी ौी कंदेवार संतोष याचें नावं सुच वतो यानंी 

आजची सभा ूाधीकत अिधकार  हणुक काम पहावे. 
अ दल सतारु    आनंद च हाण सदःय यांनी ूाधीकत अिधकार  आले नसल्याने यांचे जागी संतोष कंदेवार यांना 

ूािधकृत अिधकार  हणुण काम पहा यास माझी सहमती आहे. 
सतीश देशमुख   आपले रेल्वे ड ह जनयांचे कडून आपले मनपा आयु ां या मागदशनाखाली काल एक कोट  पयाची 

वसुली केली आहे. यांबाबत मी आयु  यांचेसह उप आयु  व सहा यक आयु  व इतरह  
अिधकार  यांचे अिंभनंदनाचा ूःताव मांडतो तो पास करावा. 

आनंद च हाण /अ दल सतारु   आमचे अनुमोदन आहे. खरे पाह ले तर नोट बंद  मुळे वसुली होत न हती, परंतू या कमचा-यांनी 
ह  वसुली केली यांचे अिभनंदन.. यानी  36 कोट  पये मालमता कराची वसुली केले हे काह  
कमी नाह . ते अिभनंदनास पाऽ आहेत. 

सभापती मनपाकेतील अिधकार  व कमचा-यांनी रेल्वे ड ह जनचे कर आकरणी वसुली केल्यामुळे मनपाके या 
अिधकार  व कमयांचे अिभनंदन कर यास मा यता दे यात येते.  

ठराव बं.93     ठराव 

 नावाशमनपाके या अिधकार  व कमचा-यांनी रेल्वे ड ह जन चे कर आकारणी वसुली केल्यामुळे मनपाके या अिधकार  
व कमचा-यांचे अिभनंदन कर यात येते.  

शेर अली   मालमता कराची पावती म ये फार मोठया ूमाणात तफावत आहे. लोकांनी पैसे भरले तर ह  यांना 
कर लाव यात आलेला आहे. शाःती तर खुपच ूमाणात लाव यात आलेली आहे. ती द ःत क न ु
घे यात यावी. 

अ दल सतारु      भीम वाड  या ठकाण या लोकांना पाणी सोड यात येत नाह  बास कने शन क न यावे.  

सभापती   भीमवाड  या ठकाण या लोकांना पाणी येत िमळत नसल्याने लाईनला बास कने शन जोडुन यावे, 
पाणी दे याची यावे. 

मसुद अहेमद खान  रःता बमांक 9 या लोकां या जागा आपण रःता द करणात घेतल्या आहेत यांना अदयाप पयत 
मावेजा दे यात आलेला नाह .  यामुळे तो मावेजा यांना ता काळ दे यात यावा. 

 



(2) 
ूािधकत अिधकार    रःता बमांक 9 देगलुर नाका ते माळटेकड  पयत या रः यावर ल लोकां या जागा आपण रःता 

द करणात घेतल्या आहेत यां या जागे या बदल्यात यांना ट ड आर कंवा एफएसआय दे यात 
येईल अशी सहमती घेवून यांची जागा घेतली आहे. लोक मा. लोक आयु ाकडे जात आहेत यांना 
आपण पैसे देत आहोत, एकुण 9 कोट  पये मावेजा पोट  आपणास दयावे लागणार आहेत मनपा 
सभे समोर ूःताव सादर केला आहे. ह  र कम स या तर  आपणास देणे श य नाह  परंतू ह  
ट या ट याने ह  र कम देणे आवँयक आहे. यांना ट ड आर यावयाचा नाह , कंवा एफएसआय 
यावयाचा नाह  यांना तर मावेजा देणे गरजेचे आहे. सदरची लॉट ंग ह  अनाधीबत आहे. यात ते 
िनयमाने जात असतील तर आपणासह  िनयमाचा वचार करावा लागणार आहे. बांधकाम परवानगी 
घेतली कंवा कसे हे तपासावे लागणार आहे. सन 2013 या कायदयानुसार यांना आरआर या 
डबल हणजे 18 कोट  व यावर ल याज हणजे 7 कोट  असे एकुण 25 कोट  पये आपणास 
दयावी लागणार आहे ती आपणास देणे बंधन कारक देखील आहे आपली आथ क पर ःथती नाह  
यामुळे लोकांनी ट ड आर घेतला पाह जे. सभेने िनणय यावा, याूमाणे कायवाह  करावी. 
याबाबीवर आपण सव सदःयांनी माग करावा. 

शेर अली   सु वातीस या लोकांनी ट ड आर /एफएसआयची मागणी केली आहे. या लोकांना यां या मागणी 
ूमाणे एफएसआय दे यात यावा. 

ूािधकृत अिधकार    या लोकांनी ट ड आर / एफएसआयची मागणी केली ते आता मावेजा मागत आहेत अशा वेळ  
आपण काय करणार. आपणास पैसे देणे तर आवँयक आहे. शहरातील कामे कर यासाठ  आपल्या 
कडे पैसे नाह त. आतापयत 700 ूकरणात मनपाला पैसे दयावयाचे आहे या 700 ूकरणात 
जवळपास 80 ते 90 पये दयावे लागणार आहेत. शासन आपणास पैसे देत नाह . एफएसआयचा 
लोकांनी फायदा यावा.  

आनंद च हाण   मी मािगल मीट गंम ये लोन या र कमे या पैसाचा विनयोग काय केले आहे. ह  माह ती मागत 
आहे ह  माह ती का दे यात येत नाह . सभेम ये मा हती दयावी. दनांक 16.1.2018 पासुन मा हती 
मागणीक नह  दे यात येत नाह  याचे कारण काय हे सांगावे.   तसेच नगरसिचव यांनी कलम 105 
वाचुन दाखवावे 

नगरसिचव   महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील कलम 105 (1) नगरपािलका मु य 
लेखापर काने महानगरपािलके या ले यांची सा ा हक तपासणी व लेखापर ा केली पा हजे आ ण 
यावर ल आपलपा अहवाल ःथायी सिमतीकडे पाठ वला पा हजे व ःथायी सिमतीदेखील वेळोवेळ  व 
ितला यो य वाटेल अशा कालावधीपयत ःवतऽंपणे महानगरपािलके या ले यांची तपासणी व 
लेखापर ा क  शकेल. 

  (2) या ूयोजनासाठ  ःथायी सिमतीस व नगरपािलका मु य लेखापर कास 
महानगरपािलकेचे सव लेखे व यासंबंधीचे सव अिभलेख व पऽ यवहार पाहता येईल आ ण ःथायी 
सिमती कंवा नगरपािलका मु य लेखापर क, जमा र कमा व सं वतिरत रकमा यासंबंधी जो 
कोणताह  खुलासा मागवतील तो आयु ांने यास ताबडतोब दली पा हजे अशी तरतुद आहेत. 

सभापती    ता काळ मा हती दे यात यावी. ौी भोसीकर यांनी मा हती सादर करावी. 
अतंगत लेखा पिर क   पुढ ल सभेत मा हती दे यात येईल.  

ूािधकृत अिधकार    मु य लेखा पिर क हे मा या अिधप या खाली नाह त परंतू यांनी आठ दवसाला ववरण ःथायी 
सिमतीला दले पा हजे ह  तरतुद कायदयात आहे.  

सभापती    सव मा हती पुढ ल िमट ंगम ये दे यात यावी. 
मु य लेखा पिर क   सव वभागाची मा हती घेवून पढु ल मीट ंगम ये सादर कर यात येईल. 
आनंद च हाण   एनट सी मील या जागेवर घरे बांध यासाठ  मोबलाईझेशन अड हाँ स दला होता तो कोण या बकु 

अडजेसमट केली आहे याची मा हती सभेस दे यात यावी. 
कायकार  अिभयतंा( बएसयुपी) एनट सी मील या जागेवर घरे बांध यासाठ  जो मोबलाईझेशन अड हाँ स दला होता तो संबधीत 

कंऽाटदाराचे आपणास देय असलेल्या र कमेतुन  9.80 कोट  पये वळती क न घेतले आहे. 
अ दल स ारु    एकबाल नगर या 600 मीटर लाईनची जोडणीचे काम िशल्लक राह ले ते काम पुण दयावे, आपणास 

वांरवार ह  बाब आठवन क न देवूनह  काम कर त नाह . 
आनंद च हाण   ट ळक नगर या एर याम ये कने शन जोडले न हते तर ह  कंऽाटदास पैसे दले व काम पुण 

झाल्याचे ूमाणपऽ कसे दले. आ ण आता जोडणी केली आहे हे यो य नाह .  याला जबाददार 
कोण आहे. 

 
 
 



(3) 
वषय बं.01 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अ नीशमन वभागा या इमारतीचे बांधकाम करणे 

 संदभ :- ूशास कय व आथ क मा यता आदेश जा.बं. मनपा/साबां व/1473/17 दनांक 29.04.2017 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अ नीशमन वभागा या इमारतीचे बांधकाम वभागा या इमारतीचे बाधंकाम 
करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता दल्यानुसार पये 1,85,49,000/- किरता िन वदा सुचना बं. 
नावाशमनपा/साबां व/14927/2018 दनांक 09.01.2018 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक द यमराठ  
(रा यःतर य) / दैिनक लोकपऽ या वतमान पऽातुन दनांक 10.01.2018 अ वये ितस-यांदा िन वदा ूिस द केल्यानुसार एकूण 
02 िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 17.02.2018 रोजी उघड यात आल्या असता यांचा 
तुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 ःवान इ ृाःश चर, नांदेड 1.50% कमी दर 
02 शकंर क सश शन नांदेड 19.00% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽ कय दरापे ा 
1.50% कमी दराची आहे.  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अ नीशमन वभागा या इमारतीचे बांधकाम करणेसासठ  
ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची अंदाजपऽ कय दरापे  1.50% कमी दराची िन वदा मंजुर ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती 
सभेसमोर 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.94      ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अ नीशमन वभागा या इमारतीचे बांधकाम करणे 

 संदभ :- ूशास कय व आथ क मा यता आदेश जा.बं. मनपा/साबां व/1473/17 दनांक 29.04.2017 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अ नीशमन वभागा या इमारतीचे बांधकाम वभागा या इमारतीचे बाधंकाम 
करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता दल्यानुसार पये 1,85,49,000/- किरता िन वदा सुचना बं. 
नावाशमनपा/साबां व/14927/2018 दनांक 09.01.2018 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक द यमराठ  
(रा यःतर य) / दैिनक लोकपऽ या वतमान पऽातुन दनांक 10.01.2018 अ वये ितस-यांदा िन वदा ूिस द केल्यानुसार एकूण 
02 िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 17.02.2018 रोजी उघड यात आल्या असता यांचा 
तुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 ःवान इ ृाःश चर, नांदेड 1.50% कमी दर 
02 शकंर क सश शन नांदेड 19.00% जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽ कय दरापे ा 
1.50% कमी दराची आहे.  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अ नीशमन वभागा या इमारतीचे बांधकाम करणेसासठ  
ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची अदंाजपऽ कय दरापे  1.50% कमी दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमती सभा सवानमुते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.02 

 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अतंगत तरोडा बु. येथील गट बं. 240 मधील दोन  
                मोकळया जागेवर ूाथिमक आरो य किाचे बांधकाम करणे 

 संदभ :- ूशास कय मा यता आदेश बं. संआसे/एनएचएम/पासु वका/ूमा/14546-551/14-15 दनांक 26.05.2015 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अतंगत तरोडा बु. येथील गट बं. 240 मधील दोन मोकळया 
जागेवर ूाथिमक आरो य किाचे बांधकाम करणेसाठ  पये 58,00,834/- किरता िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/ 
7839/2017 दनांक 04.09.2017 अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य) / दैिनक लोकमत (रा यःतर य) / दैिनक एकमत 
या वतमान पऽातुन दनांक 05.09.2017 िन वदा ूिस द केल्यानुसार सदर ल कामावर एकूण 03 िन वदा ूा  झाल्या ूा  
िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 09.11.2017 रोजी उघड यात आल्या असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 कामार कर क श शन नांदेड 15.00%  जाःत दर 
02 सोहेल क सश शन अ ड ःटल वकस नांदेड 18.51%  जाःत दर 
03 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 24.00%  जाःत दर 
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 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर क ःश शन नांदेड  यांची असुन ती अदंाजपऽक य 
दरापे ा 15.00% जाःत दराची आहे.  सदर चे दर जाःत वाटत असल्यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता 
संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखी पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरापे ा ु 15.00% जाःत दराऐवजी 12.00% 
जाःत दराने कर याची लेखी सं मती दली आहे.  जे क  ूचलीत जल्हा दरसुची 2017-18 नुसार अदंाजपऽक य दरापे ा 3.16% 
जाःत येत आहे.  कंऽाटदाराने लेखी सहमती दल्यानुसार वाटाघाट  अतंी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM 
अतंगत तरोडा बु. येथील गट बं. 240 मधील दोन मोकळया जागेवर ूाथिमक आरो य किाचे बांधकाम करणेसाठ  कामार कर 
क ःश शन नांदेड यांची अदंाजपऽ कय दरापे ा 3.16% जाःत दराची िन वदा मंजुर ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर 
सादर. 
सितश देशमुख   हे काम सोहेल क ःश शनला आपण काळया याद त टाकले आहे तो हाच तर याला काम कसे 

देणार याचा खुलासा करावा. याचे आपण पैसे पण देत नाह  तर ह  याचे काम मंजरू साठ  आपल्या 
सभे समोर कसे आले  याचा खुलासा करावा. 

ूािधकृत अिधकार   सदरची िन वदा याला काळया याद त टाक यापुव ची असुन हा एल-2 आहे. या ठकाणी हा एल-1 
येईल या ठकाणी याला आपण काम देणार नाह . आपल्याला यात शकंा असेल तर लेखी तबार 
दयावी याूमाणे चौकशी कर यात येईल. ठराव पास करा. यानंतर आदेश दे यात येणार नाह . 
तबार दे यात यावी या ूमाणे चौकशी कर यात येईल. ःथायी सिमती ह  सं वधािनक सिमती 
आहे पुरा यािशवाय काह ह  कायवाह  करता उचीत होणार नाह . 

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.95      ठराव 

 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अतंगत तरोडा बु. येथील गट बं. 240 मधील दोन  
                मोकळया जागेवर ूाथिमक आरो य किाचे बांधकाम करणे 

 संदभ :- ूशास कय मा यता आदेश बं. संआसे/एनएचएम/पासु वका/ूमा/14546-551/14-15 दनांक 26.05.2015 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM अतंगत तरोडा बु. येथील गट बं. 240 मधील दोन मोकळया 
जागेवर ूाथिमक आरो य किाचे बांधकाम करणेसाठ  पये 58,00,834/- किरता िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/ 
7839/2017 दनांक 04.09.2017 अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य) / दैिनक लोकमत (रा यःतर य) / दैिनक एकमत 
या वतमान पऽातुन दनांक 05.09.2017 िन वदा ूिस द केल्यानुसार सदर ल कामावर एकूण 03 िन वदा ूा  झाल्या ूा  
िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 09.11.2017 रोजी उघड यात आल्या असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 कामार कर क श शन नांदेड 15.00%  जाःत दर 
02 सोहेल क सश शन अ ड ःटल वकस नांदेड 18.51%  जाःत दर 
03 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 24.00%  जाःत दर 

 तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर क ःश शन नांदेड  यांची असुन ती अदंाजपऽक य 
दरापे ा 15.00% जाःत दराची आहे.  सदर चे दर जाःत वाटत असल्यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता 
संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखी पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरापे ा ु 15.00% जाःत दराऐवजी 12.00% 
जाःत दराने कर याची लेखी सं मती दली आहे.  जे क  ूचलीत जल्हा दरसुची 2017-18 नुसार अदंाजपऽक य दरापे ा 3.16% 
जाःत येत आहे.  कंऽाटदाराने लेखी सहमती दल्यानुसार वाटाघाट  अतंी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM 
अतंगत तरोडा बु. येथील गट बं. 240 मधील दोन मोकळया जागेवर ूाथिमक आरो य किाचे बांधकाम करणेसाठ  कामार कर 
क ःश शन नांदेड यांची अदंाजपऽ कय दरापे ा 3.16% जाःत दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु 
करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  

वषय बं.03 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ीत ब.एस.यु.पी योजने अतंगत गौतमनगर सांगवी (बु) येथे व ुत 
यवःथा करणे या कामासाठ  ई.िन वदा (दसु-यांदा) दै. पु यनगर  व दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽाम ये ूिस द क न 

ONLINE  ब-1 िन वदा माग व यात आले असता दलेल्या मुदतीत एकूण (4) िन वदा ूा  झाले आहेत व ूा  िन वदा 
मनपाके या ऽीसदःयीय सिमतीसमोर उघड यात आले असुन ूा  िन वदा मधून सवात कमी दराची िन वदा मे. रचना 
इले श कल्स परभणी यांची ूा  झाली असुन जी अदंाजपऽक दरापे ा 1% कमी दराची असल्याने िन वदेतील अट  व शत नुसार 
या कामासाठ  मे. रचना इले श कल्स परभणी यांची अदंाजपऽक दरापे ा 1% कमी दराची पये 70,80,393/- ची िन वदरा मंजरु 
कर यात येते व िन वदा मंजरु नुसार लागणा-या खचास ूशासक य व आथ क मंजरु  ूदान कर यात येते. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु चा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
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ठराव बं.96      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ीत ब.एस.यु.पी योजने अतंगत गौतमनगर सांगवी (बु) येथे व ुत 
यवःथा करणे या कामासाठ  ई.िन वदा (दसु-यांदा) दै. पु यनगर  व दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽाम ये ूिस द क न 

ONLINE  ब-1 िन वदा माग व यात आले असता दलेल्या मुदतीत एकूण (4) िन वदा ूा  झाले आहेत व ूा  िन वदा 
मनपाके या ऽीसदःयीय सिमतीसमोर उघड यात आले असुन ूा  िन वदा मधून सवात कमी दराची िन वदा मे. रचना 
इले श कल्स परभणी यांची ूा  झाली असुन जी अदंाजपऽक दरापे ा 1% कमी दराची असल्याने िन वदेतील अट  व शत नुसार 
या कामासाठ  मे. रचना इले श कल्स परभणी यांची अदंाजपऽक दरापे ा 1% कमी दराची पये 70,80,393/- ची िन वदरा मंजरु 
कर यात येते व िन वदा मंजरु नुसार लागणा-या खचास ूशासक य व आथ क ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.04 

 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बसःटँड मु य रःता ते डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर पुतळया पयत  

                डांबर  रःता करणे व संजय ट  हाऊस ते रेल्वे ःटेशन पयत आर.सी.सी. नाली करणे 

 संदभ :- कायालयीन आदेश बं. मनपा/साबां व/11643/2017 दनांक 31.10.2017 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बसःटँड मु य रःता ते डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर पुतळया पयत डांबर  रःता 
करणे व संजय ट  हाऊस ते रेल्वे ःटेशन पयत आर.सी.सी. नाली करणेसाठ  पये 44,73,392/- किरता कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/साबां व/13938/2017 दनांक 18.12.2017 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य / दैिनक गोदातीर समाचार या 
वतमानपऽातनु दनांक 19.12.2017 ितस-यांदा िन वदा ूिस द केल्यानुसार िन वदा सदर ल कामावर (01) िन वदा ूा  झाली 
ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 10.01.2018 रोजी उघड यात आली असता याचा तुलना मक त  खालील 
ूमाणे आहे. 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 25.00% जाःत दर 
 तुलना मक त यानुसार अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड  यांची िन वदा कमी दराची असून जी अदंाजपऽक य दरापे ा 
25.00%  जाःत दराची असल्यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन ु
लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरापे ा 25.00% जाःत दरानेच कर याची लेखी समंती दली.  सालसन 2017-18 SSR 

या सुधार त दरा ूमाणे व ःटार रेट वचारात घेता तुलना मक त यानुसार दर हे 30.67% जाःत येत आहेत.  यानुसार 
वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची अदंाजपऽ कय दरापे ा 25.00% जाःत दराची िन वदा 
मंजरु ःतव ज क  17-18 SSR या सुधार त दरा ूमाणे ःटार रेट अ वये 5.67% कमी येत आहे.  तसेच सदर कामासाठ  
लागणारा खच पये 44,73,392/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
मु य लेखािशष  : न वन रःते/न वन नाल्या 
एकूण तरतुद  : . 4,00,00,000/- 
पुव  झालेला खच  : . 1,49,55,897/- 
या कामावर होणारा खच : . 44,73,392/- 
िशल्लक पये  : . 2,05,70,711/- 
सभापती ूशासनाने सादर केलेल्या ूशास कय व आथ क मा यते देणे या ूःतावास मंजरु  दे यात येते व 

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.97      ठराव 

 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बसःटँड मु य रःता ते डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर पुतळया पयत  

                डांबर  रःता करणे व संजय ट  हाऊस ते रेल्वे ःटेशन पयत आर.सी.सी. नाली करणे 

 संदभ :- कायालयीन आदेश बं. मनपा/साबां व/11643/2017 दनांक 31.10.2017 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बसःटँड मु य रःता ते डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर पुतळया पयत डांबर  रःता 
करणे व संजय ट  हाऊस ते रेल्वे ःटेशन पयत आर.सी.सी. नाली करणेसाठ  पये 44,73,392/- किरता कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/साबां व/13938/2017 दनांक 18.12.2017 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य / दैिनक गोदातीर समाचार या 
वतमानपऽातनु दनांक 19.12.2017 ितस-यांदा िन वदा ूिस द केल्यानुसार िन वदा सदर ल कामावर (01) िन वदा ूा  झाली 
ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 10.01.2018 रोजी उघड यात आली असता याचा तुलना मक त  खालील 
ूमाणे आहे. 

अ.बं. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 25.00% जाःत दर 
 तुलना मक त यानुसार अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड  यांची िन वदा कमी दराची असून जी अदंाजपऽक य दरापे ा 
25.00%  जाःत दराची असल्यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन ु
लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरापे ा 25.00% जाःत दरानेच कर याची लेखी समंती दली.  सालसन 2017-18 SSR  



(6) 
या सुधार त दरा ूमाणे व ःटार रेट वचारात घेता तुलना मक त यानुसार दर हे 30.67% जाःत येत आहेत.  यानुसार 
वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची अदंाजपऽ कय दरापे ा 25.00% जाःत दराची िन वदा 
मंजरु ःतव ज क  17-18 SSR या सुधार त दरा ूमाणे ःटार रेट अ वये 5.67% कमी येत आहे.  तसेच सदर कामासाठ  
लागणारा खच पये 44,73,392/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
मु य लेखािशष  : न वन रःते/न वन नाल्या 
एकूण तरतुद  : . 4,00,00,000/- 
पुव  झालेला खच  : . 1,49,55,897/- 
या कामावर होणारा खच : . 44,73,392/- 
िशल्लक पये  : . 2,05,70,711/- 
वषय बं.05 

वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड ह ीत मौजे न वन कौठा येथे जगत योती महा मा बसवे र 
याचंा 12 फुट उंचीचा ॄांझ धातुचा आ ा ढ पुतळा तयार क न िनकषाूमाणे मंजरु  घेऊन दलेल्या 
जागेवर फट करणे इ याद सह पुण 

संदभ :-   1) िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/उ ान/15327/2018 दनांक 15.01.2018 
            E-Tender Id-2018-NWCMC-271856-1 
 2) ऽसदःयीय सिमतीसमोर दर उघडल्याचा दनांक 23.02.2018 

 3) मा. आयु  मनपा नांदेड याचें क ातील द. 08.03.2018 रोजीची वाटाघाट  

 4) िशल्पाज आट वक् , अमरावती यांचे पऽ द. 08.03.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड ह ीत मौजे न वन कौठा येथे जगत योती महा मा बसवे र यांचा 12 फुट 
उंचीचा ॄांझ धातुचा आ ा ढ पुतळा तयार क न िनकषाूमाणे मंजरु  घेऊन दलेल्या जागेवर फट करणे इ याद सह पुण 
कामासाठ  िशल्पकार / मुत कार यांचेकडून ूःताव संदभ बं. 01 अ वये ई-िन वदा ू बयेनुसार मागवल्यानसुार खालील ूमाणे 
िन वदांचे दर आहेत. 

अ.ब. िन वदाधारक संःथेचे नांव सादर केलेले दर शेरा 
01 Garge Art Studio 71,00,000/-  

02 Ganiti Kala Kendra 48,90,000/-  
03 Shilpaj Art Work Amravati 44,50,000/-  

 किरता िशल्पाज आट वक् , अमरावती यांची सवात कमी दराची िन वदेवर संदभ बं. 03 अ वये दनांक 08.03.2018 
रोजी वाटाघाट  अतंी संदभ बं. 04 अ वये वषयांक त पुतळयाचे काम पये 35,00,000/- (पसतीस ल  पये) ऐवढया 
र कमेस ते कर यास तयार असल्याचे कळवुन सदर कामास GST 12% र म हणजे 4,20,000/- पये GST सह त एकूण 
39,20,000/- (एकोनचाळ स ल  वस हजार पये फ ) म ये पुतळा तयार क न बसवून दे यास ते तयार असल्याचे लेखी 
दलेले आहे. 
 तर  िशल्पाज आट वक् , अमरावती यांची सवात कमी दराची हणजे GST सह त एकूण पये 39,20,000/- 
(एकोनचाळ स ल  वस हजार पये फ ) ची िन वदा मंजुर कर यासाठ  मा. ःथायी सिमती समोर ूःताव 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.98      ठराव 

वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड ह ीत मौजे न वन कौठा येथे जगत योती महा मा बसवे र 
यांचा 12 फुट उंचीचा ॄांझ धातुचा आ ा ढ पुतळा तयार क न िनकषाूमाणे मंजरु  घेऊन दलेल्या 
जागेवर फट करणे इ याद सह पुण 

संदभ :-   1) िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/उ ान/15327/2018 दनांक 15.01.2018 
            E-Tender Id-2018-NWCMC-271856-1 
 2) ऽसदःयीय सिमतीसमोर दर उघडल्याचा दनांक 23.02.2018 

 3) मा. आयु  मनपा नांदेड याचें क ातील द. 08.03.2018 रोजीची वाटाघाट  

 4) िशल्पाज आट वक् , अमरावती यांचे पऽ द. 08.03.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड ह ीत मौजे न वन कौठा येथे जगत योती महा मा बसवे र यांचा 12 फुट 
उंचीचा ॄांझ धातुचा आ ा ढ पुतळा तयार क न िनकषाूमाणे मंजरु  घेऊन दलेल्या जागेवर फट करणे इ याद सह पुण 
कामासाठ  िशल्पकार / मुत कार यांचेकडून ूःताव संदभ बं. 01 अ वये ई-िन वदा ू बयेनुसार मागवल्यानसुार खालील ूमाणे 
िन वदांचे दर आहेत. 
 
 
 



(7) 
अ.ब. िन वदाधारक संःथेचे नांव सादर केलेले दर शेरा 

01 Garge Art Studio 71,00,000/-  

02 Ganiti Kala Kendra 48,90,000/-  
03 Shilpaj Art Work Amravati 44,50,000/-  

 किरता िशल्पाज आट वक् , अमरावती यांची सवात कमी दराची िन वदेवर संदभ बं. 03 अ वये दनांक 08.03.2018 
रोजी वाटाघाट  अतंी संदभ बं. 04 अ वये वषयांक त पुतळयाचे काम पये 35,00,000/- (पसतीस ल  पये) ऐवढया 
र कमेस ते कर यास तयार असल्याचे कळवुन सदर कामास GST 12% र म हणजे 4,20,000/- पये GST सह त एकूण 
39,20,000/- (एकोनचाळ स ल  वस हजार पये फ ) म ये पुतळा तयार क न बसवून दे यास ते तयार असल्याचे लेखी 
दलेले आहे. 
 तर  िशल्पाज आट वक् , अमरावती यांची सवात कमी दराची हणजे GST सह त एकूण पये 39,20,000/- 
(एकोनचाळ स ल  वस हजार पये फ ) ची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.06 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीम ये वाड या फॅ श , डॉ टर लेन. िशवाजीनगर नांदेड येथील मौजे व जराबाद 
सव नं. 53/पैक या मंजरु अिभ यासातील राखीव वाहनतळाचा म ा एका वषासाठ  जाह र सुचना दनांक 03.02.2018 रोजी 
दैिनक वृ पऽात ूिस द क न दनांक 09.02.2018 रोजी म ाचा जा हर िललाव ठेव यात आला असुन म याम ये (1) ौी शेख 
समीर शेख जलानी (2) ौी शेख िरयाज शेख इॄाह म (3) ौी व क  हर  ििसंह ठाकूर या 03 (तीन) जणांनी भाग घेवुन ौी 
व क  हर ििसंह ठाकूर यांनी सवात जाःत बोली बोलुन . 30,000/- बोली बाललेली आहे.  यामुळे यांना िन वदा मंजरु चे 
पऽ देऊन िन वदा र कम सात दवसाचे आत जमा कर याबाबत द. 26.02.2018 रोजी पऽ दे यात आले आहे. 
 सदर ल म ा एक वषासाठ चा देणे बाबतचा ूःताव ःथायी सिमती नावाशमनपा नांदेड समोर मा यतेःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला वाहनजळाचा म ा मंजरु कर याचा ूःतावास मंजरु  दे यात येते व हा 

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.99      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीम ये वाड या फॅ श , डॉ टर लेन. िशवाजीनगर नांदेड येथील मौजे व जराबाद 
सव नं. 53/पैक या मंजरु अिभ यासातील राखीव वाहनतळाचा म ा एका वषासाठ  जाह र सुचना दनांक 03.02.2018 रोजी 
दैिनक वृ पऽात ूिस द क न दनांक 09.02.2018 रोजी म ाचा जा हर िललाव ठेव यात आला असुन म याम ये (1) ौी शेख 
समीर शेख जलानी (2) ौी शेख िरयाज शेख इॄाह म (3) ौी व क  हर  ििसंह ठाकूर या 03 (तीन) जणांनी भाग घेवुन ौी 
व क  हर ििसंह ठाकूर यांनी सवात जाःत बोली बोलुन . 30,000/- बोली बाललेली आहे.  यामुळे यांना िन वदा मंजरु चे 
पऽ देऊन िन वदा र कम सात दवसाचे आत जमा कर याबाबत द. 26.02.2018 रोजी पऽ दे यात आले आहे. 
 सदर ल म ा एक वषासाठ चा दे यास ह मनपा ः ायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.07 

 वषय:-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेसाठ  व वध कामे पावसाळयापुव  नाले सफाई, व वध ूकारची वाहने जसे  

                जप, शॅ टर, कार ई. साठ  दर मंजरु  बाबत 

 संदभ :- ई-िन वदा (दसु-यांदा) जा.बं. नावाशमनपा/यां ऽक  व पिरवहन वभाग/15535/18 द. 17.01.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेसाठ  पावसासळयापुव  नाले सफाईसाठ  लागणारे पोकलेन, जेसीबी तसेच गणेश 
वसजन, देवी वसजन यासाठ  लागणारे बेन तसेच वेळोवेळ  लागणार  व वध ूकारची वाहने दोन वषासाठ  पुरवठा कर यासाठ  
संदभ य ई-िन वदा दसु-यांदा माग व यात आल्या हो या.  यानुसार एकूण चार िन वदा ूा  झाल्या आहेत.  (1) मे. 
अबचलनगर इ ृाःश चर (2) मे. गु  रामदास क ःश शन (3) मे. र व शेडस (4) मे. ऐशअथ मु हस पैक  मे. अबचलनगर 
इ ृाःश चर नांदेड यांची िन वदा सवात कमी दराची होती.  परंतु काहं  दराबाबत दनांक 20.03.2018 रोजी फेर वाटाघाट साठ  
बोलाव यात आले असता खालील त यानुसार वाटाघाट  अतंी दराूमाणे पुरवठादार काम कर यास तयार  दश वली आहे. 

त ा-अ 

नांदेड महानगरपािलका ह ीतील दर 

अ.ब. िन वदा धारकाचे नांव मे. अबचलनगर इ ृाःश चर वाटाघाट  अतंी दर 

दर ूित म हना 1200 
क.मी. पयत 

1200 क.मी. 
नंतर / ूित 
क.मी. दर 

दर ूित म हना 1200 
क.मी. पयत 

1200 क.मी. 
नंतर / ूित 
क.मी. दर 

 वाहानाचे नांव 

नॉन ए.सी ए.सी नॉन 
ए.सी 

ए.सी नॉन ए.सी ए.सी नॉन 
ए.सी 

ए.सी 

01 जीप-सुमो 28750/- 30850/- 10/- 11/- 28750/- 30850/- 8.05 9.00 
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02 जी- वालीस/तवेरा 29000/- 31000/- 11/- 12/- 29000/- 31000/- 9.00 10.00 

03 जीप शॅ स/बुझर 36000/- 37000/- 12/- 14/- 36000/- 37000/- 11.00 12.00 
04 जीप-ःकॉ पओ/ 

झायलो 
32200/- 34300/- 12/- 13/- 32200/- 34300/- 11.00 11.00 

05 कार इ हो ह 43000/- 45000/- 14/- 16/- 43000/- 45000/- 12.00 13.00 
06 कार इतर समांतर 

वाहने 
40000/- 42000/- 09/- 10/- 36000/- 36000/- 9.00 10.00 

07 शॅ टस / शेलस 39000/- -- 13/-  39000/- -- 13.00  
08 अटो िर ा 2700/- -- 12/-  23000/- -- 12/-  
09 शक 68000/- -- 16/-  66000/- -- 16/-  
10 टे पो टँकर/शॅ टर 

टँकर 
44000/- -- 50/-  44000/- -- 50/-  

11 शक टँकर 64000/- -- 55/-  64000/- -- 55/-  
12 टे पो 44500/- -- 26/-  44500/- -- 24/-  
13 ट पर (7.5 MT) 70000/- -- 62.10  66000/-  62.10  
 

त ा-ब 

नांदेड शहराचे बाहेर गावीचे दर 

िन वदा धारकाचे नांव मे. अबचलनगर इ ृाःश चर वाटाघाट  अतंी दर 

दर . ूित क.मी. दर . ूित क.मी. 
अ.ब. 

वाहानाचे नांव 

नॉन ए.सी ए.सी हॉल्ट ंग दर नॉन ए.सी ए.सी हाल्ट ंग दर 

01 जीप-सुमो 10/- 11/- 500/- 8.5 9.00 500/- 
02 जीप- वालीस/तवेरा 11/- 13/- 550/- 9.00 10.00 550/- 
03 जीप-शॅ स/बुझर 12/- 14/- 600/- 11.00 12.00 600/- 
04 जीप-ःकॉ पओ/झायलो 12/- 14/- 600/- 11.00 11.00 600/- 
05 कार-इ हो ह 14/- 15/- 700/- 12.00 13.00 700/- 
06 कार इतर समांतर वाहने 09/- 10/- 550/- 9.00 10.00 550/- 
07 शॅ टस / शेलस 13/-  600/- 13.00 -- 600/- 
08 अटो िर ा 10/-  200/- 10.00 -- 200/- 
09 शक 16/-  1000/- 16.00 -- 1000/- 
10 टे पो टँकर / शॅ टर 

टँकर 
50/-  1200/- 50.00 -- 1200/- 

11 शक टँकर 60/-  1500/- 58.00 -- 1500/- 
12 टे पो 25/-  800/- 24.00 -- 800/- 
13 ट पर (7.5 MT) 62.10  1000/- 62.10 -- 1000/- 

त ा-क 

इतर वाहन मनपाचे कामासाठ  

िन वदाधारकाचे नांव मे. अबचलनगर इ ृाःश चर वाटाघाट  अतंी दर अ.ब. 
वाहनांचे नांव दर . ूित वाहन/ूित तास दर . ूित वाहन/ूित तार 

01 जेसीबी-80 1210/- 1210/- 
02 जेसीबी-200 1750/- 1750/- 
03 पोकलेन-80 1100/- 1100/- 
04 पोलकेन-120 1150/- 1150/- 
05 पोकलेन-200 1750/- 1750/- 
06 बेन ( मता 15 मे.टन) नायलॉन 

दोरसह 
2000/- 1500/- 

07 पोकलेन िश ट ंग दर दर . 5000/- ूित ःथळ 5000/- ूित ःथळ 
08 काँबेट ॄेकर 1000/- 1000/- 
09 पोकलेन 120 िनडल ॄेकर, 1600/- 1476/- 
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10 गॅस कटर 450/- 450/- 
11 रोड रोलर (8/10 MT) 640/- 640/- 
 किरता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेसाठ  व वध कामे कर याकिरता वाहने व मिशनर ज दोन वष पुरवठा 
कर यासाठ  मे. अबचलनगरक इ ृाःशकचर नांदेड यांनी वाटाघाट  अतंी दर कमी क न समंती दल्यानुसार दर मजंरु ःतव तसेच 
यावर होणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
ूािधकृत अिधकार    छोटया मशीन घे याचा ूःताव आपण वचार क . ते घेणे आवँयक आहे. कारण लेबर िमळत 

नाह . 
सभापती    कायकार  अिभयंता सांबा वभाग  यांनी मा हती दराबाबतची मा हती दे यात यावी. 
कायकार  अिभयतंा   मागील वष  30 ल  पयाचा खच आलेला आहे.  

आनंद च हाण   दर मंजरू करावे या वषयाम ये मा. सभापती ःथायी सिमती यांना अिधकार दे यात येतात. खचाची 
मयादा टाकु नये.  

ूािधकृत अिधकार    नाले सफाईचे काम करणे गरजेचे आहे. जर नाले सफाई करावयाची असेल तर हा वषय पास केला 
पाह जे. दर िन ीत होतील खचाची मयादेबाबत िनणय आपण यावा.  

सभापती ूशासनाने मनपा ह ीतील पावसाळयापुव  नाले सफाई, व वध ूकारची वाहने जसे जप, शॅ टर, 
कार ई. साठ  दर मंजरु चा ूःताव सादर केलेला असुन यास मजंरु  दे यात येते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं.100      ठराव 

 वषय:-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेसाठ  व वध कामे पावसाळयापुव  नाले सफाई, व वध ूकारची वाहने जसे  

                जप, शॅ टर, कार ई. साठ  दर मंजरु  बाबत 

 संदभ :- ई-िन वदा (दसु-यांदा) जा.बं. नावाशमनपा/यां ऽक  व पिरवहन वभाग/15535/18 द. 17.01.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेसाठ  पावसासळयापुव  नाले सफाईसाठ  लागणारे पोकलेन, जेसीबी तसेच गणेश 
वसजन, देवी वसजन यासाठ  लागणारे बेन तसेच वेळोवेळ  लागणार  व वध ूकारची वाहने दोन वषासाठ  पुरवठा कर यासाठ  
संदभ य ई-िन वदा दसु-यांदा माग व यात आल्या हो या.  यानुसार एकूण चार िन वदा ूा  झाल्या आहेत.  (1) मे. 
अबचलनगर इ ृाःश चर (2) मे. गु  रामदास क ःश शन (3) मे. र व शेडस (4) मे. ऐशअथ मु हस पैक  मे. अबचलनगर 
इ ृाःश चर नांदेड यांची िन वदा सवात कमी दराची होती.  परंतु काहं  दराबाबत दनांक 20.03.2018 रोजी फेर वाटाघाट साठ  
बोलाव यात आले असता खालील त यानुसार वाटाघाट  अतंी दराूमाणे पुरवठादार काम कर यास तयार  दश वली आहे. 

त ा-अ 

नांदेड महानगरपािलका ह ीतील दर 

अ.ब. िन वदा धारकाचे नांव मे. अबचलनगर इ ृाःश चर वाटाघाट  अतंी दर 

दर ूित म हना 1200 
क.मी. पयत 

1200 क.मी. 
नंतर / ूित 
क.मी. दर 

दर ूित म हना 1200 
क.मी. पयत 

1200 क.मी. 
नंतर / ूित 
क.मी. दर 

 वाहानाचे नांव 

नॉन ए.सी ए.सी नॉन 
ए.सी 

ए.सी नॉन ए.सी ए.सी नॉन 
ए.सी 

ए.सी 

01 जीप-सुमो 28750/- 30850/- 10/- 11/- 28750/- 30850/- 8.05 9.00 

02 जी- वालीस/तवेरा 29000/- 31000/- 11/- 12/- 29000/- 31000/- 9.00 10.00 

03 जीप शॅ स/बुझर 36000/- 37000/- 12/- 14/- 36000/- 37000/- 11.00 12.00 
04 जीप-ःकॉ पओ/ 

झायलो 
32200/- 34300/- 12/- 13/- 32200/- 34300/- 11.00 11.00 

05 कार इ हो ह 43000/- 45000/- 14/- 16/- 43000/- 45000/- 12.00 13.00 
06 कार इतर समांतर 

वाहने 
40000/- 42000/- 09/- 10/- 36000/- 36000/- 9.00 10.00 

07 शॅ टस / शेलस 39000/- -- 13/-  39000/- -- 13.00  
08 अटो िर ा 2700/- -- 12/-  23000/- -- 12/-  
09 शक 68000/- -- 16/-  66000/- -- 16/-  
10 टे पो टँकर/शॅ टर 

टँकर 
44000/- -- 50/-  44000/- -- 50/-  

11 शक टँकर 64000/- -- 55/-  64000/- -- 55/-  
12 टे पो 44500/- -- 26/-  44500/- -- 24/-  
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13 ट पर (7.5 MT) 70000/- -- 62.10  66000/-  62.10  
 

त ा-ब 

नांदेड शहराचे बाहेर गावीचे दर 

िन वदा धारकाचे नांव मे. अबचलनगर इ ृाःश चर वाटाघाट  अतंी दर 

दर . ूित क.मी. दर . ूित क.मी. 
अ.ब. 

वाहानाचे नांव 

नॉन ए.सी ए.सी हॉल्ट ंग दर नॉन ए.सी ए.सी हाल्ट ंग दर 

01 जीप-सुमो 10/- 11/- 500/- 8.5 9.00 500/- 
02 जीप- वालीस/तवेरा 11/- 13/- 550/- 9.00 10.00 550/- 
03 जीप-शॅ स/बुझर 12/- 14/- 600/- 11.00 12.00 600/- 
04 जीप-ःकॉ पओ/झायलो 12/- 14/- 600/- 11.00 11.00 600/- 
05 कार-इ हो ह 14/- 15/- 700/- 12.00 13.00 700/- 
06 कार इतर समांतर वाहने 09/- 10/- 550/- 9.00 10.00 550/- 
07 शॅ टस / शेलस 13/-  600/- 13.00 -- 600/- 
08 अटो िर ा 10/-  200/- 10.00 -- 200/- 
09 शक 16/-  1000/- 16.00 -- 1000/- 
10 टे पो टँकर / शॅ टर 

टँकर 
50/-  1200/- 50.00 -- 1200/- 

11 शक टँकर 60/-  1500/- 58.00 -- 1500/- 
12 टे पो 25/-  800/- 24.00 -- 800/- 
13 ट पर (7.5 MT) 62.10  1000/- 62.10 -- 1000/- 

त ा-क 

इतर वाहन मनपाचे कामासाठ  

िन वदाधारकाचे नांव मे. अबचलनगर इ ृाःश चर वाटाघाट  अतंी दर अ.ब. 
वाहनांचे नांव दर . ूित वाहन/ूित तास दर . ूित वाहन/ूित तार 

01 जेसीबी-80 1210/- 1210/- 
02 जेसीबी-200 1750/- 1750/- 
03 पोकलेन-80 1100/- 1100/- 
04 पोलकेन-120 1150/- 1150/- 
05 पोकलेन-200 1750/- 1750/- 
06 बेन ( मता 15 मे.टन) नायलॉन 

दोरसह 
2000/- 1500/- 

07 पोकलेन िश ट ंग दर दर . 5000/- ूित ःथळ 5000/- ूित ःथळ 
08 काँबेट ॄेकर 1000/- 1000/- 
09 पोकलेन 120 िनडल ॄेकर, 1600/- 1476/- 
10 गॅस कटर 450/- 450/- 
11 रोड रोलर (8/10 MT) 640/- 640/- 
 किरता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेसाठ  व वध कामे कर याकिरता वाहने व मिशनर ज दोन वष पुरवठा 
कर यासाठ  मे. अबचलनगरक इ ृाःशकचर नांदेड यांनी वाटाघाट  अतंी दर कमी क न समंती दल्याचे दर ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते.  तसेच यावर होणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.08 

 वषय :-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. 09 म ये  

                 इ रनगर भागात स यमिनवास ते बो द वहारा पयत िस.िस. रःता करणे व उवर त अतंगत रःते करणे. 
 संदभ :-  ूशासन व आथ क मा यता जा.बं.2007/नपाू/का-1/िसआर-30/ दनांक 02.02.2018 

 लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीतील ूभाग 
बं. 09 म ये इ रनगर भागात स यमिनवास ते बौ द वहारा पयत िस.िस. रःता करणे व उवर त अतंगत रःते तयार 
करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता दल्यानुसार . 31,42,000/- किरता ई-िन वदा सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/16372/2018 दनांक 02.02.2018 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक सामना (रा यःतर य)/दैिनक 
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 एकमत या वृ पऽात दनांक 28.02.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द केल्यानसुार एकूण 06 
िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 17.03.2018 रोजी उघड यात आल्या असता यांचा 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 वलायत खान किरम खान नांदेड अदंाजपऽक य 

02 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 10.00% जाःत दर 
03 सोहेल क सश शन अ ड ःटल वकस नांदेड 12.00% जाःत दर 
04 िशवाजी नामदेवराव इंगळे नांदेड 17.00% जाःत दर 
05 ौी साई क सश शन नांदेड 20.00% जाःत दर 
06 जनैब क सश शन नांदेड 23.00% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा वलायत खान किरम खान नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽक दराची आहे.  किरता सदर कामासाठ  वलायत खान किरम खान नादेंड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजरु ःतव 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर 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.101      ठराव 

 वषय :-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. 09 म ये  

                 इ रनगर भागात स यमिनवास ते बो द वहारा पयत िस.िस. रःता करणे व उवर त अतंगत रःते करणे. 
 संदभ :-  ूशासन व आथ क मा यता जा.बं.2007/नपाू/का-1/िसआर-30/ दनांक 02.02.2018 

 लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीतील ूभाग 
बं. 09 म ये इ रनगर भागात स यमिनवास ते बौ द वहारा पयत िस.िस. रःता करणे व उवर त अतंगत रःते तयार 
करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता दल्यानुसार . 31,42,000/- किरता ई-िन वदा सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/16372/2018 दनांक 02.02.2018 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक सामना (रा यःतर य)/दैिनक 
एकमत या वृ पऽात दनांक 28.02.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द केल्यानुसार एकूण 06 
िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 17.03.2018 रोजी उघड यात आल्या असता यांचा 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 वलायत खान किरम खान नांदेड अदंाजपऽक य 

02 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 10.00% जाःत दर 
03 सोहेल क सश शन अ ड ःटल वकस नांदेड 12.00% जाःत दर 
04 िशवाजी नामदेवराव इंगळे नांदेड 17.00% जाःत दर 
05 ौी साई क सश शन नांदेड 20.00% जाःत दर 
06 जनैब क सश शन नांदेड 23.00% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा वलायत खान किरम खान नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽक दराची आहे.  किरता सदर कामासाठ  वलायत खान किरम खान नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा ह मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.09 

 वषय :-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. 06 म ये  

                 सखाराम कापुरे यांचे घर ते पंचशील सेसेस पयत रःता व नालीचे बांधकाम करणे 

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

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीतील ूभाग बं. 06 म ये सखराम कापुरे यांचे घर ते पंचशील सेसेस पयत 
रःता व नालीचे बांधकाम करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता दल्यानुसार . 37,00,000/- किरता 
इ-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/16372/2018 दनांक 02.02.2018 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/ 
दैिनक सामना (रा यःतर य)/दैिनक एकमत या वृ पऽात दनांक 28.02.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  
िन वदा ूिस द केल्यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 17.03.2018 रोजी 
उघड यात आल्या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 0.02% कमी दर 
02 गु रामदास क ःश शन नांदेड अदंाजपऽक य दर 



(12) 
03 ू वण क ःश शन नांदेड 4.00% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽक दरापे ा 0.02% कमी दराची आहे.  किरता सदर कामासाठ  अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची अदंाजपऽक 
दरापे ा 0.02% कमी दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.102      ठराव 

 वषय :-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. 06 म ये  

                 सखाराम कापुरे यांचे घर ते पंचशील सेसेस पयत रःता व नालीचे बांधकाम करणे 

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

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीतील ूभाग बं. 06 म ये सखराम कापुरे यांचे घर ते पंचशील सेसेस पयत 
रःता व नालीचे बांधकाम करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता दल्यानुसार . 37,00,000/- किरता 
इ-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/16372/2018 दनांक 02.02.2018 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/ 
दैिनक सामना (रा यःतर य)/दैिनक एकमत या वृ पऽात दनांक 28.02.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  
िन वदा ूिस द केल्यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 17.03.2018 रोजी 
उघड यात आल्या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 0.02% कमी दर 
02 गु रामदास क ःश शन नांदेड अदंाजपऽक य दर 
03 ू वण क ःश शन नांदेड 4.00% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽक दरापे ा 0.02% कमी दराची आहे.  किरता सदर कामासाठ  अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची अदंाजपऽक 
दरापे ा 0.02% कमी दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय बं.10 

वषय :-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. 10 म ये 
कराणा दकाना पासन ते जय भवानी चौक ते राजमाता जजाऊ चौक ते अ हु ल्याबाई होळकर चौक ते 
गो वंदनगर नाल्या पयत आर.सी.सी. नाली बांधकाम करणे 

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

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. 10 म ये कराणा दकाना पासुन ते जयु  भवानी चौक ते 
राजमाता जजाऊ चौक ते अ हल्याबाई होळकर चौक ते गो वंदनगर नाल्या पयत आर.सी.सी. नाली बांधकाम करणेसाठ  संदभ य 
आदेशा वये ूशासक य व आथ क मा यता दल्यानुसार . 34,66,800/- किरता ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/  
16372/2018 दनांक 02.02.2018 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक सामना (रा यःतर य)/ दैिनक एकमत या 
वृ पऽात दनांक 28.02.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द केल्यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  
झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 17.03.2018 रोजी उघड यात आल्या असता यांचा तुलना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 जनैब क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दर 
02 सोहेल क ःश शन अ ड ःटल वकस नांदेड 5.50% जाःत दर 

03 माझा क सश शन नांदेड 8.10%  जाःत दर 
 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा जनैब क सश शन नांदेड याचंी असुन जी अदंाजपऽक 
दराची आहे.  किरता सदर कामासाठ  जनैब क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी 
सिमती सभेसमोर 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.103      ठराव 

वषय :-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. 10 म ये 
कराणा दकाना पासन ते जय भवानी चौक ते राजमाता जजाऊ चौक ते अ हल्याबाई होळकर चौक ते ु
गो वंदनगर नाल्या पयत आर.सी.सी. नाली बांधकाम करणे 
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संदभ :-  ूशास कय व आथ क मा यता जा.बं. 2017/नपाू/का-1/टे-4/िसआर-30 दनांक 02.02.2018 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. 10 म ये कराणा दकाना पासुन ते जय भवानी चौक ते ु
राजमाता जजाऊ चौक ते अ हल्याबाई होळकर चौक ते गो वंदनगर नाल्या पयत आर.सी.सी. नाली बांधकाम करणेसाठ  संदभ य 
आदेशा वये ूशासक य व आथ क मा यता दल्यानुसार . 34,66,800/- किरता ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/  
16372/2018 दनांक 02.02.2018 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक सामना (रा यःतर य)/ दैिनक एकमत या 
वृ पऽात दनांक 28.02.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द केल्यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  
झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 17.03.2018 रोजी उघड यात आल्या असता यांचा तुलना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 जनैब क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दर 
02 सोहेल क ःश शन अ ड ःटल वकस नांदेड 5.50% जाःत दर 

03 माझा क सश शन नांदेड 8.10%  जाःत दर 
 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा जनैब क सश शन नांदेड याचंी असुन जी अदंाजपऽक 
दराची आहे.  किरता सदर कामासाठ  जनैब क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.11 

वषय:-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. 11 मधील 
वाल्मीक नगर भागात (1) शामलाल टाक याचें घर ते धरमपाल िभगंांिनया यांचे घरा पयत (2) धुलीदास 
बोथ ते अमरिसगं डुलगच यांचे घरापयत तसेच (3) पुरणिसंग िभंगांिनया ते सुरेश डुलगच याचें घरा पयत 
सेनेजचे काम करणे व सी.सी. रःते करणे 

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

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. 11 मधील वाल्मीक नगर भागात (1) शामलाल टाक याचें घर 
ते धरमपाल िभगंांिनया यांचे घरा पयत व (2) धलुीदास बोथ ते अरमिसगं डुलगच यांचे घरा पयत तसेच (3) पुरणिसंग 
िभंगांिनया ते सरेुश डुलगच यांचे घरा पयत सेनेजचे काम करणे व सी.सी. रःते करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व 
आथ क मा यता दल्यानुसार पये 35,00,000/- किरता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/16372/2018 दनांक 
02.02.2018 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक सामना (रा यःतर य)/दैिनक एकमत या वृ पऽात दनांक 
28.02.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द केल्यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा 
ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 17.03.2018 रोजी उघड यात आल्या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 माझ क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दर 
02 सोहेल क सश शन अ ड ःटल वकस नांदेड 4.30% जाःत दर 
03 मे.एल अ ड एस क सश शन नांदेड 6.10% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा माझ क सश शन नांदेड यांची असुन जी अंदाजपऽक 
दराची आहे.  किरता सदर कामासाठ  माझ क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी 
सिमती सभेसमोर 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.104      ठराव 

वषय:-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. 11 मधील 
वाल्मीक नगर भागात (1) शामलाल टाक याचें घर ते धरमपाल िभगंांिनया यांचे घरा पयत (2) धुलीदास 
बोथ ते अमरिसगं डुलगच यांचे घरापयत तसेच (3) पुरणिसंग िभंगांिनया ते सुरेश डुलगच याचें घरा पयत 
सेनेजचे काम करणे व सी.सी. रःते करणे 

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

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. 11 मधील वाल्मीक नगर भागात (1) शामलाल टाक याचें घर 
ते धरमपाल िभगंांिनया यांचे घरा पयत व (2) धलुीदास बोथ ते अरमिसगं डुलगच यांचे घरा पयत तसेच (3) पुरणिसंग 
िभंगांिनया ते सरेुश डुलगच यांचे घरा पयत सेनेजचे काम करणे व सी.सी. रःते करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व 
आथ क मा यता दल्यानुसार पये 35,00,000/- किरता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/16372/2018 दनांक 
02.02.2018 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक सामना (रा यःतर य)/दैिनक एकमत या वृ पऽात दनांक  
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28.02.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द केल्यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा 
ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 17.03.2018 रोजी उघड यात आल्या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 माझ क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दर 
02 सोहेल क सश शन अ ड ःटल वकस नांदेड 4.30% जाःत दर 
03 मे.एल अ ड एस क सश शन नांदेड 6.10% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा माझ क सश शन नांदेड यांची असुन जी अंदाजपऽक 
दराची आहे.  किरता सदर कामासाठ  माझ क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.12 

वषय:-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत ह ीत समतानगर भागात समतानगर पाट  ते 
एडके कराणा पयत डांबर करण करणे व एडके कराणा ते मोठया नाल्या पयत आर.सी.सी. नाली करणे 

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

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील समतानगर भागात समतानगर पाट  ते एडके कराणा पयत डांबर करण 
करणे व एडके कराणा ते मोठया नाल्या पयत आर.सी.सी. नाली करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता 
दल्यानुसार पये 34,20,000/- किरता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/16372/2018 दनांक 02.02.2018 
अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक सामना (रा यःतर य)/दैिनक एकमत या वृ पऽात दनांक 28.02.2018 अ वये 
ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द केल्यानुसार एकूण 04 िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर दनांक 17.03.2018 रोजी उघड यात आल्या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 जी.जे. क ःश शन नांदेड 0.01% कमी दर 
02 गु रामदास क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दर 
03 लोबल इ टरूायजेस नांदेड 1.49% जाःत दर 
04 कामार कर क सश शन 8.88% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा जी.जे. क सश शन नांदेड यांची असुन जी अदंाजपऽक 
दरापे ा 0.01% कमी दराची आहे.  किरता सदर कामासाठ  जी.जे. क ःश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दरापे ा 0.01%  कमी 
दराची िन वदा मजंरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर 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.105      ठराव 

वषय:-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नांगर  वःती सुधार योजने अतंगत ह ीत समतानगर भागात समतानगर पाट  ते 
एडके कराणा पयत डांबर करण करणे व एडके कराणा ते मोठया नाल्या पयत आर.सी.सी. नाली करणे 

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

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील समतानगर भागात समतानगर पाट  ते एडके कराणा पयत डांबर करण 
करणे व एडके कराणा ते मोठया नाल्या पयत आर.सी.सी. नाली करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता 
दल्यानुसार पये 34,20,000/- किरता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/16372/2018 दनांक 02.02.2018 
अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक सामना (रा यःतर य)/दैिनक एकमत या वृ पऽात दनांक 28.02.2018 अ वये 
ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द केल्यानुसार एकूण 04 िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर दनांक 17.03.2018 रोजी उघड यात आल्या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 जी.जे. क ःश शन नांदेड 0.01% कमी दर 
02 गु रामदास क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दर 
03 लोबल इ टरूायजेस नांदेड 1.49% जाःत दर 
04 कामार कर क सश शन 8.88% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा जी.जे. क सश शन नांदेड यांची असुन जी अदंाजपऽक 
दरापे ा 0.01% कमी दराची आहे.  किरता सदर कामासाठ  जी.जे. क ःश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक दरापे ा 0.01%  कमी 
दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
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वषय बं.13 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-8/18875/18 दनांक 21.03.2018 अ वये अ य , ौी रामुजी 
पवार, महारा  रा य सफाई कमचार  आयोग यानंी नांदेड वाघाळा शहरमहानगरपािलकेस दनांक 09.03.2018 रोजी भेट देऊन 
सफाई कामगारां या अडचणी व समःयां या बाबतीत चचा करणेसाठ  बैठक आयोजीत कर यात आलेली होती. 
 महारा  रा य सफाई कमचार  आयोगांनी महानगरपािलकेत ःथायी असलेल्या सफाई कामगारांना धुलाई भ ा व घाण 
भ ा दला जातो का हा वषय उप ःथत केलेला होता.  नांदेड महानगरपािलकेतील सफाई कामगारांना धुलाई भ र दला जातो 
परंतु घाण भ ा दला जात नाह  यामुळे अ य  महारा  रा य सफाई कमचार  आयोग यानंी सफाई कामगारांना घाण भ ा 
दे याचे िनदश दलेले आहेत. 
 यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सफाई आःथापनेवर ल ःथायी सफाई कामगारांना ूितमहा पये 100/- 
(अ र  पये शभंर फ ) इतका घाण भ ा माहे माच 2018 पासुन दरमहा मािसक वेतनात समा व  क न अदाई कर याची 
सदर ल आदेशा दारे ूशासक य व आथ क मा यता दे यात आलेली असुन सदर ल आदेशाची न द घे यासाठ  मनपा ःथायी 
सिमती समोर सादर. 
 किरता घाण भ ा लागू केल्यामुळे येणारा वाढ व खच संबंधीत िशषकाखालील तरतुद तुन कर यात यावा. 
सभापती   ूशासना या आदेशाची न द घे यात येते. 
ठराव बं.106      ठराव 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-8/18875/18 दनांक 21.03.2018 अ वये अ य , ौी रामुजी 
पवार, महारा  रा य सफाई कमचार  आयोग यानंी नांदेड वाघाळा शहरमहानगरपािलकेस दनांक 09.03.2018 रोजी भेट देऊन 
सफाई कामगारां या अडचणी व समःयां या बाबतीत चचा करणेसाठ  बैठक आयोजीत कर यात आलेली होती. 
 महारा  रा य सफाई कमचार  आयोगांनी महानगरपािलकेत ःथायी असलेल्या सफाई कामगारांना धुलाई भ ा व घाण 
भ ा दला जातो का हा वषय उप ःथत केलेला होता.  नांदेड महानगरपािलकेतील सफाई कामगारांना धुलाई भ र दला जातो 
परंतु घाण भ ा दला जात नाह  यामुळे अ य  महारा  रा य सफाई कमचार  आयोग यानंी सफाई कामगारांना घाण भ ा 
दे याचे िनदश दलेले आहेत. 
 यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सफाई आःथापनेवर ल ःथायी सफाई कामगारांना ूितमहा पये 100/- 
(अ र  पये शभंर फ ) इतका घाण भ ा माहे माच 2018 पासुन दरमहा मािसक वेतनात समा व  क न अदाई कर याची 
सदर ल आदेशा दारे ूशासक य व आथ क मा यता दे यात आलेली असुन सदर ल आदेशाची न द ह मनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते घेते. 
वषय बं.14 

 ठरावात द ःती क न मा यता देणे बाबतु  

अ.ब. सादर केलेला ूःताव द ःतीु  

01 जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/14525/2017 दनांक 30.12.2017 अ वये 
खालील ूमाणे ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर कर यात आलेला 
आहे. 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ-C मधील मु य 
रः यावर ल चौकांचे डांबर करण करणेसाठ  िन वदा सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/12086/17 द. 09.11.2017 अ वये दैिनक 
द यमराठ  (रा यःतर य/दैिनक एकमत या वतमान पऽातुन द.10.11.2017 
अ वये िन वदा मागवुन व जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/13137/2017 
दनांक 02.12.2017 अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य) / दैिनक 
एकमत या वतमान पऽातनु द. 03.12.2017 ूथम मुदतवाढ दल्यानुसार 
सदर ल कामावर एकूण (03) िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमती समोर द. 18.12.2017 रोजी उघड यात आल्या यां या तुलना मक 
त ा खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 10.00 %  जाःत दर 
2 गु रामदास क ःश शन नांदेड 12.99 %  जाःत दर 
3 ू वण क ःश शन नांदेड 17.50 %  जाःत दर 

     तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर 
इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा 10%   जाःत 
दराची आहे. 
      

     सदर ूःतावात िन वदा दर 
8.48% जाःत असा नमुद असुन 
डांबर चे Star Rate टॅ स सह घे यात 
आले होते.  वना टॅ स डांबराचे Star 

Rate घेतले असता िन वदा दर 7.86% 
जाःत येत असून या ूमाणे ठरावात 
िन वदा दर 8.48% ऐवजी 7.86% 
जाःत अशी द ःती क न दे यात यावीु . 
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      किरता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ- C मधील 
मु य रः यावर ल चौकांचे डांबर करण करणेसाठ  अबचलनगर इ ृाःश चर 
नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 10%   जाःत  दराची िन वदा 
असल्यामुळे सबंंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता संबंधीत 
कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम ःटार रेट ूु माणे 
अदंाजपऽक दरापे ा 10%  जाःत दराऐवजी 8.48% जाःत दराने कर याची 
लेखी समंती दली.  सालसन 2017-18 या SSR ूमाणे तुलना मक 
त यानुसार दर हे 8.48% (ःटार रेट वचारात घेता अदंाजपऽक दराची) 
जाःत येत आहेत.  यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अबचलनगर 
इ ृाःश चर नांदेड यांची अंदाजपऽ कय दरापे ा 10% जाःत दराऐवजी 
8.48% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव मा यतेःतव तसेच सदर 
कामासाठ  लागणारा खच पये 30,31,465/- साठ  ूशास कय व आथ क 
मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर 

02      जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/14524/2017 द. 30.12.2017 अ वये 
खालील ूमाणे ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर कर यात 
आलेला आहे. 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत टाऊन माकट भागात 
ूभाग बं. 10 म ये अ णाभाऊ साठे चौक ते बाफना ROB पयतचा रःता 
तयार करणेसाठ  िनवदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/11881/2017 
दनांक 06.00.2017 अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य) / दैिनक 
लोकमत (रा यःतर य) या वतमान पऽातुन द. 07.11.2017 िन वदा 
ूिस द केल्यानसुार िन वदा सदर ल कामावर एकूण 03 िन वदा ूा  झाल्या 
ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 18.12.2017 रोजी उघड यात 
आल्या यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 11.00 %  जाःत दर 
2 गु रामदास क ःश शन नांदेड 13.00 %  जाःत दर 
3 ू वण क ःश शन नांदेड 19.20 %  जाःत दर 

     तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर 
इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा 11% जाःत 
दराची आहे. 
     किरता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत टाऊन माकट 
भागात ूभाग बं. 10 म ये अ णाभाऊ साठे चौक ते बाफना ROB पयतचा 
रःता तयार करणेसाठ  अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड याचंी अदंाजपऽक य 
दरापे ा 11% जाःत दराची िन वदा असल्यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  
पाचारण केले असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ ु
देवुन सदर काम ःटार रेट ूमाणे अदंाजपऽक दरापे ा 11% जाःत दराऐवजी 
6% जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली.  सालसन 2017-18 या 
SSR ूमाणे तलुना मक त यानुसार दर हे 2.01% (ःटार रेट वचारात 
घेता अदंाजपऽक दराची) जासत येत आहेत.  यानुसार संबंधीतांनी लेखी 
समंती वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 
यांची अदंाजपऽ कय दरापे ा 11% जाःत दराऐवजी 2.01% जाःत दराची 
िन वदा मंजरु ःतव ूःताव मा यतेःतव तसेच सदर कामासाठ  लागणारा 
खच पये 85,53,300/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी 
सिमती सभेसमोर सादर. 

सदर ूःतावात िन वदा दर 2.01% 
जाःत असा नमुद असुन डांबराचे Star 

Rate टॅ स सह घे यात आले होते. 
वना टॅ स डांबराचे Star Rate घेतले 
असता िन वदा दर 1.50% जासत येत 
असुन या ूमाणे ठरावात िन वदा दर 
2.01% ऐवजी 1.50% जाःत अशी 
द ःती क न दे यात यावीु . 
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03      जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/14526/2017 दनांक 30.12.2017 

अ वये खालील ूमाणे ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमो सादर 
कर यात आलेला आहे. 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अ णाभाऊ साठे चौक ते 
नमःकार चौक (MGM College) पयत या रः याचे नतुनीकरण करणेसाठ  
िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/11882/2017 दनांक 06.11.2017 
अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक लोकमत (रा यःतर य) या 
वतमानपऽातनु दनांक 07.11.2017 िन वदा ूिस द केल्यानुसार िन वदा 
सदर ल कामावर एकूण 03 िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयी 
सिमती समोर दनांक 18.12.2017 रोजी उघड यात आल्या यां या 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 10.13 %  जाःत दर 
2 गु रामदास क ःश शन नांदेड 15.00 %  जाःत दर 
3 ू वण क ःश शन नांदेड 20.00 %  जाःत दर 

 
     तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर 
इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा 10.13% जाःत 
दराची आहे. 
     किरता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अ णाभाऊ साठे 
चौक ते नमःकार चौक (MGM College) पयत या रः याचे नुतनीकरण 
करणेसाठ  अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 
10.13% जाःत दराची िन वदा असल्यामुळे संबधीतास वाटाघाट साठ  
पाचारण केले असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ ु
देवुन सदर काम ःटार रेट ूमाणे अदंाजपऽक दरापे ा 10.13% जाःत 
दरानेच कर याची लेखी समंती दली.  सालसन 2017-18 या SSR ूमाणे 
तुलना मक त यानुसार दर हे 10.57% (ःटार रेट वचारात घेता 
अंदाजपऽक दराची) जाःत येत आहेत.  यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर 
कामासाठ  अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची अंदाजपऽ कय दरापे ा 
10.13% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव मा यतेःतव तसेच सदर 
कामासाठ  लागणारा खच पये 1,03,37,700/- साठ  ूशास कय व आथ क 
मा यतेःतव ःथायी सिमती सभेसमोर सादर 

सदर ूःतावास िन वदा दर 10.13% 
जाःत असा नमुद असुन डांबराचे Star 

Rate टॅ ससह घे यात आले होते.  वना 
टॅ स डांबराचे Star Rate घेतले असता 
िन वदा दर 9.84% जाःत येत असुन या 
ूमाणे ठरावात िन वदा दर 10.13% 
ऐवजी 9.84% जाःत अशी द ःती क न ु
दे यात यावी. 

सभापती ूशासनाने सादर केलेल्या द ःती ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम ु
कर यात येतो. 

ठराव बं.107      ठराव 

 खालील ूमाणे ठरावात दु ःती कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
अ.ब. सादर केलेला ूःताव द ःतीु  

01 जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/14525/2017 दनांक 30.12.2017 अ वये 
खालील ूमाणे ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर कर यात आलेला 
आहे. 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ-C मधील मु य 
रः यावर ल चौकांचे डांबर करण करणेसाठ  िन वदा सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/12086/17 द. 09.11.2017 अ वये दैिनक 
द यमराठ  (रा यःतर य/दैिनक एकमत या वतमान पऽातुन द.10.11.2017 
अ वये िन वदा मागवुन व जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/13137/2017 
दनांक 02.12.2017 अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य) / दैिनक 
एकमत या वतमान पऽातनु द. 03.12.2017 ूथम मुदतवाढ दल्यानुसार 
सदर ल कामावर एकूण (03) िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयीय  

 

     सदर ूःतावात िन वदा दर 
8.48% जाःत असा नमुद असुन 
डांबर चे Star Rate टॅ स सह घे यात 
आले होते.  वना टॅ स डांबराचे Star 

Rate घेतले असता िन वदा दर 7.86% 
जाःत येत असून या ूमाणे ठरावात 
िन वदा दर 8.48% ऐवजी 7.86% 
जाःत अशी द ःती क न दे यात यावीु . 



 

                                          (18) 

सिमती समोर द. 18.12.2017 रोजी उघड यात आल्या यां या तुलना मक 
त ा खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 10.00 %  जाःत दर 
2 गु रामदास क ःश शन नांदेड 12.99 %  जाःत दर 
3 ू वण क ःश शन नांदेड 17.50 %  जाःत दर 

     तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर 
इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा 10%   जाःत 
दराची आहे. 
     किरता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ- C मधील 
मु य रः यावर ल चौकांचे डांबर करण करणेसाठ  अबचलनगर इ ृाःश चर 
नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 10%   जाःत  दराची िन वदा 
असल्यामुळे सबंंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता संबंधीत 
कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम ःटार रेट ूमाणे ु
अदंाजपऽक दरापे ा 10%  जाःत दराऐवजी 8.48% जाःत दराने कर याची 
लेखी समंती दली.  सालसन 2017-18 या SSR ूमाणे तुलना मक 
त यानुसार दर हे 8.48% (ःटार रेट वचारात घेता अदंाजपऽक दराची) 
जाःत येत आहेत.  यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अबचलनगर 
इ ृाःश चर नांदेड यांची अंदाजपऽ कय दरापे ा 10% जाःत दराऐवजी 
8.48% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव मा यतेःतव तसेच सदर 
कामासाठ  लागणारा खच पये 30,31,465/- साठ  ूशास कय व आथ क 
मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर 

02      जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/14524/2017 द. 30.12.2017 अ वये 
खालील ूमाणे ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर कर यात 
आलेला आहे. 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत टाऊन माकट भागात 
ूभाग बं. 10 म ये अ णाभाऊ साठे चौक ते बाफना ROB पयतचा रःता 
तयार करणेसाठ  िनवदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/11881/2017 
दनांक 06.00.2017 अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य) / दैिनक 
लोकमत (रा यःतर य) या वतमान पऽातुन द. 07.11.2017 िन वदा 
ूिस द केल्यानसुार िन वदा सदर ल कामावर एकूण 03 िन वदा ूा  झाल्या 
ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 18.12.2017 रोजी उघड यात 
आल्या यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 11.00 %  जाःत दर 
2 गु रामदास क ःश शन नांदेड 13.00 %  जाःत दर 
3 ू वण क ःश शन नांदेड 19.20 %  जाःत दर 

     तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर 
इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा 11% जाःत 
दराची आहे. 
     किरता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत टाऊन माकट 
भागात ूभाग बं. 10 म ये अ णाभाऊ साठे चौक ते बाफना ROB पयतचा 
रःता तयार करणेसाठ  अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड याचंी अदंाजपऽक य 
दरापे ा 11% जाःत दराची िन वदा असल्यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  
पाचारण केले असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ ु
देवुन सदर काम ःटार रेट ूमाणे अदंाजपऽक दरापे ा 11% जाःत दराऐवजी 
6% जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली.  सालसन 2017-18 या 
SSR ूमाणे तुलना मक त यानुसार दर हे 2.01% (ःटार रेट वचारात  

सदर ूःतावात िन वदा दर 2.01% 
जाःत असा नमुद असुन डांबराचे Star 

Rate टॅ स सह घे यात आले होते. 
वना टॅ स डांबराचे Star Rate घेतले 
असता िन वदा दर 1.50% जासत येत 
असुन या ूमाणे ठरावात िन वदा दर 
2.01% ऐवजी 1.50% जाःत अशी 
द ःती क न दे यात यावीु . 
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घेता अदंाजपऽक दराची) जासत येत आहेत.  यानुसार संबंधीतांनी लेखी 
समंती वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 
यांची अदंाजपऽ कय दरापे ा 11% जाःत दराऐवजी 2.01% जाःत दराची 
िन वदा मंजरु ःतव ूःताव मा यतेःतव तसेच सदर कामासाठ  लागणारा 
खच पये 85,53,300/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी 
सिमती सभेसमोर सादर. 

03      जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/14526/2017 दनांक 30.12.2017 
अ वये खालील ूमाणे ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमो सादर 
कर यात आलेला आहे. 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अ णाभाऊ साठे चौक ते 
नमःकार चौक (MGM College) पयत या रः याचे नतुनीकरण करणेसाठ  
िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/11882/2017 दनांक 06.11.2017 
अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक लोकमत (रा यःतर य) या 
वतमानपऽातनु दनांक 07.11.2017 िन वदा ूिस द केल्यानुसार िन वदा 
सदर ल कामावर एकूण 03 िन वदा ूा  झाल्या ूा  िन वदा ऽसदःयी 
सिमती समोर दनांक 18.12.2017 रोजी उघड यात आल्या यां या 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

1 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 10.13 %  जाःत दर 
2 गु रामदास क ःश शन नांदेड 15.00 %  जाःत दर 
3 ू वण क ःश शन नांदेड 20.00 %  जाःत दर 

 
     तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर 
इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा 10.13% जाःत 
दराची आहे. 
     किरता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अ णाभाऊ साठे 
चौक ते नमःकार चौक (MGM College) पयत या रः याचे नुतनीकरण 
करणेसाठ  अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 
10.13% जाःत दराची िन वदा असल्यामुळे संबधीतास वाटाघाट साठ  
पाचारण केले असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ ु
देवुन सदर काम ःटार रेट ूमाणे अदंाजपऽक दरापे ा 10.13% जाःत 
दरानेच कर याची लेखी समंती दली.  सालसन 2017-18 या SSR ूमाणे 
तुलना मक त यानुसार दर हे 10.57% (ःटार रेट वचारात घेता 
अंदाजपऽक दराची) जाःत येत आहेत.  यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर 
कामासाठ  अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची अंदाजपऽ कय दरापे ा 
10.13% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव मा यतेःतव तसेच सदर 
कामासाठ  लागणारा खच पये 1,03,37,700/- साठ  ूशास कय व आथ क 
मा यतेःतव ःथायी सिमती सभेसमोर सादर 

सदर ूःतावास िन वदा दर 10.13% 
जाःत असा नमुद असुन डांबराचे Star 

Rate टॅ ससह घे यात आले होते.  वना 
टॅ स डांबराचे Star Rate घेतले असता 
िन वदा दर 9.84% जाःत येत असुन या 
ूमाणे ठरावात िन वदा दर 10.13% 
ऐवजी 9.84% जाःत अशी द ःती क न ु
दे यात यावी. 

वषय बं.15      अ पल             ूा  दनांक 27.02.2018 

वाचा:- महारा  ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 56(4) 
ूित, 
मा. सभापती, 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 
 मा. सभापती महोदय यांचे यायालयात कायालयीन ओदश बं. नावाशमनपा/आःथा-सेल/15179/17 दनांक 
12.01.2018 चे सेवा समा ीचे आदेशा व द अ पल कर त आहे. 
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 हे क , माझी ूथम नेमणुक व हत कायप दतीचा अवलंब क न िमसबाह अ वर जी. मुःतफा कायालय आदेश बं. 
नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/10585/11 दनांक 21.03.2011 अ वये किन  अिभयंता (ःथाप य) या पदावर 
जेएनएनयुआरएम, बएसयुपी, पाणी पुरवठा, बांधकाम या वभागा किरता ूथम सहा म ह याकिरता एकऽीत वेतन पये 
10,000/- ूित माह मानधनावर कंऽाट  त वावर नेमणुक कर यात आली. 
 हे क , तदनंतर वेळोवेळ  वेगवेगळया आदेशा वये दनांक 30.12.2017 पयत सेवेत मुदतवाढ दे यात आली. 
 हे क , सदरची मुदतवाढ ह  संबंधीत वभागाचा आढावा व कामाची गरज ल ात घेवुन तसेच सदर वभागात किन  
अिभयं यांची आवँकता असल्यामुळे दे यात आली. 
 हे क , तदनंतर कायालय आदेश बं. नावाशमनपा/आ.क /1646/17 दनांक 03.05.2017 रोजी मला माझे मुळ काम 
सांभाळन नु गररचना वभागात काम दे यात आले. 
 हे क , मा या नेमणुक दनांका पासुन ते दनांक 12.01.2018 रोजी सकाळचे सऽापयत मा यावर सोप व यात आलेली 
कामे मी अ यंत िन ेणे व ूामा णकपणे काम केले आहे मा या सेवा कालावधीत मी कधीह  कामात कुचराईपणा केला नाह  
नेहमीच विर ां या आदेशाचे पालन केले आहे.  महापािलकेचे ह त साधले आहे मला कामातील िनंकाळजीपणा बाबत कंवा 
विर ां या आदेशाचे पालन न केल्याबाबत कंवा अ य कोण याह  कारणा बाबत कधीह  कारणे दाखवा नोट स िमळाली नाह  
मा या कत याचे िम िन ेने पालन केले आहे. 
 हे क , माझी कांह  चुक नसतांना कोणतीह  कारणे नोट स न देता मी दनांक 12.01.2018 रोजी मी सकाळ या सऽात 
काम कर त असतांना अचानकपणे दनांक 12.01.2018 रोजी दपार  माझी सेवा संपु ात आन याचे िनयमबाहय आदेश पािरत ु
क न मा यावर अ याय केला आहे. 
 महारा  नागर  सेवा (िशःत व अ पल) 1979 चे िनयम िनयमीत सेवेत असलेल्या मनपाकेतील अिधकार  / कमचार  
तसेच कंऽाट  त वावर कंवा रोजंदार  वर ल कमचा-यास सु दा लागु आहे. 
 हे क , महारा  नागर  सेवा (िशःत व अ पल) 1979 मधील तरतुद नुसार कमचार  कायम सेवेत असोत कंवा कंऽाट  
त वावर ल सेवेत असोत यांना यांचे नेमणुक दनांका पासुन सव सेवेचा तपिशल देवुन केलेल्या अिनयमते बाबत दंड, नोट स 
चा संदभ देवुन एक बोलक  नोट स देवुन 30 दवसा या आत ःप ीकरण मागुन पुढ ल कायवाह  करणे आवँयक आहे. 
 हे क , अशी कोणतीह  कारणे दाखवा नोट  मला न देता माझी सेवा िनयमबहाय िर या संपु ात आनुन मा यावर 
अ याय केला आहे. 
 हे क , माझी सेवा सलग 07 वष झालेली आहे या कडेह  हेतु पुरःसर दल  केले आहे तसेच मा या सोबत एकूण ु 10 
किन  अिभयंता आजिमतीस सु दा मनपा सेवेत कायरत आहेत.  माझी कोणतीह  चुक नसतानंा िनंकारण िनयमबाहय िर या 
केवळ माझीच सेवा संपु ात आणली आहे हे कृ य नैसग क याया या त वा व द आहे. 
 हे क , माझी अ पल मी व हत मदुतीत सादर कर त आहे जे मा य करावी. 

वनंती 
 मा. महोदयानंा वनंती कर यात येते क , माझे अपील मंजरु क न मा. आयु  यांनी दनांक 12.01.2018 अ वये 
िनगमीत केलेलामा या सेवा समा ीचा आदेश र  करावा व मला पुववत कामावर ज ुक न यावे ह नॆ वनतंी. 
दनांक:- 17.02.2018          अ पलाथ  

ःथळ : नांदेड          ःवा र त/- 
         ौी िमसबाह अ वर ज. मुःतफा 
              कंऽाट  किन  अिभयंता ( सेवा समा ी) 
             नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

अ. स ार अ. गफुर ौी िमसबाह अ वार ज. मुःतफा कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर किन  अिभयंता ःथाप य 
यांना व हत ू बया अवलंबुन कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/10585/11 
दनांक 21.03.2011 अ वये ूथम सहा म ह याकिरता एकऽीत वेतन पये 10,000/- वर नेमणकु 
कर यात आली होती. तदनंतर ू येक सहा म ह याला यां यासेवेस संबंधीतास मुदतवाढ दे यात 
आलेली आहे. तसेच सबंंधीतास कायालयीन आदेश दनांक 03.05.2017 अ वये यां याकड ल 
असलेले मुळ काम सांभाळन नगररचना वभागाचे काम सोप व यात आले होतेु .  या अनुषंगाने 
संबंधीतां या नेमणुक  तारखे पासुन सेवा संपु ात येईल पयत यांना दे यात आलेले कामात 
कुचराईपणा केला नाह  नेहमीच विर ां या आदेशाचे पालन केले आहे.  महापािलकेचे ह त साधले 
आहे मला कामातील िनंकाळजीपणा बाबत कंवा विर ां या आदेशाचे पालन न केल्याबाबत कंवा 
अ य कोण याह  कारणा बाबत कधीह  कारणे दाखवा नोट स िमळाली नाह  कत याचे िन ेने पालन 
केले आहे. 
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वर ल ूमाणे कामे कर त असतांना कायालयीन आदेश दनांक 12.01.2018 अ वये ौी 

िमसबाह अ वार ज. मुःतफा कंऽाट  किन  अिभयंता यांची सेवा संपु ात आ याचे आदेश िनगमीत 
केलेले आहे हे सबंंधीतां व द अ याय झालेला दसुन येत आहेत.  संबंधीत कमचा-यांनी यां या 
वर ल ूमाणे केलेली सेवा ल ात घेता सेवा सपंु ात आण यापुव  एक कारणे दाखवा नोट स सु दा 
दे यात आलेली नाह .  तसेच महारा  नागर  सेवा (िशःत व अ पल) 1979 चे िनयम िनयमीत 
सेवेत असलेल्या मनपाकेतील अिधकार  / कमचार  तसेच कंऽाट  त वावर कंवा रोजदंार  वर ल 
कमचास सु दा लागु होते.  

यामुळे ौी िमसबाह अ वार ज. मुःतफा कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर किन  
अिभयंता यांनी कायालयीन आदेश दनांक 12.01.2018 या व द कामावर पुनःथा पत 
कर यासाठ  केलेली अ पल मजंरु कर यात येते ूशासनाने संबंधीतास कामावर पुनःथा पत 
कर यास मा यता दे यात यावी. 

स. शेर अली  ौी अ. स ार अ. गफुर यांनी जो द ःती ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहेु . 
सभापती ौी अ. स ार यानंी पुढ ल ूमाणे द ःती ूःताव मांडला ु ौी िमसबाह अ वार ज. मुःतफा कंऽाट  

प दतीने एकऽीत वेतनावर किन  अिभयंता ःथाप य यांना व हत ू बया अवलंबुन कायालयीन 
आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/10585/11 दनांक 21.03.2011 अ वये ूथम सहा 
म ह याकिरता एकऽीत वेतन पये 10,000/- वर नेमणुक कर यात आली होती. तदनंतर ू येक 
सहा म ह याला यां यासेवेस संबंधीतास मदुतवाढ दे यात आलेली आहे. तसेच संबंधीतास 
कायालयीन आदेश दनांक 03.05.2017 अ वये यां याकड ल असलेले मळु काम सांभाळन ु
नगररचना वभागाचे काम सोप व यात आले होते.  या अनुषगंाने संबधंीतां या नेमणुक  तारखे 
पासुन सेवा संपु ात येईल पयत यांना दे यात आलेले कामात कुचराईपणा केला नाह  नेहमीच 
विर ां या आदेशाचे पालन केले आहे.  महापािलकेचे ह त साधले आहे मला कामातील 
िनंकाळजीपणा बाबत कंवा विर ां या आदेशाचे पालन न केल्याबाबत कंवा अ य कोण याह  
कारणा बाबत कधीह  कारणे दाखवा नोट स िमळाली नाह  कत याचे िन ेने पालन केले आहे. 

वर ल ूमाणे कामे कर त असतांना कायालयीन आदेश दनांक 12.01.2018 अ वये ौी 
िमसबाह अ वार ज. मुःतफा कंऽाट  किन  अिभयंता यांची सेवा संपु ात आ याचे आदेश िनगमीत 
केलेले आहे हे सबंंधीतां व द अ याय झालेला दसुन येत आहेत.  संबंधीत कमचा-यांनी यां या 
वर ल ूमाणे केलेली सेवा ल ात घेता सेवा सपंु ात आण यापुव  एक कारणे दाखवा नोट स सु दा 
दे यात आलेली नाह .  तसेच महारा  नागर  सेवा (िशःत व अ पल) 1979 चे िनयम िनयमीत 
सेवेत असलेल्या मनपाकेतील अिधकार  / कमचार  तसेच कंऽाट  त वावर कंवा रोजदंार  वर ल 
कमचास सु दा लागु होते.  

यामुळे ौी िमसबाह अ वार ज. मुःतफा कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर किन  
अिभयंता यांनी कायालयीन आदेश दनांक 12.01.2018 या व द कामावर पुनःथा पत 
कर यासाठ  केलेली अ पल मजंरु कर यात येते ूशासनाने संबंधीतास कामावर पुनःथा पत 
कर यासाठ  ूःताव मांडला यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं.108      ठराव 

 ौी िमसबाह अ वार ज. मुःतफा कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर किन  अिभयंता ःथाप य यांना व हत ू बया 
अवलंबुन कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/10585/11 दनांक 21.03.2011 अ वये ूथम सहा 
म ह याकिरता एकऽीत वेतन पये 10,000/- वर नेमणुक कर यात आली होती. तदनंतर ू येक सहा म ह याला यां यासेवेस 
संबंधीतास मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. तसेच संबंधीतास कायालयीन आदेश दनांक 03.05.2017 अ वये यां याकड ल 
असलेले मुळ काम सांभाळन नगररचना वभागाचे काम सोप व यात आले होतेु .  या अनुषंगाने संबंधीतां या नेमणुक  तारखे 
पासुन सेवा संपु ात येईल पयत यांना दे यात आलेले कामात कुचराईपणा केला नाह  नेहमीच विर ां या आदेशाचे पालन केले 
आहे.  महापािलकेचे ह त साधले आहे मला कामातील िनंकाळजीपणा बाबत कंवा विर ां या आदेशाचे पालन न केल्याबाबत 
कंवा अ य कोण याह  कारणा बाबत कधीह  कारणे दाखवा नोट स िमळाली नाह  कत याचे िन ेने पालन केले आहे. 
 वर ल ूमाणे कामे कर त असतानंा कायालयीन आदेश दनांक 12.01.2018 अ वये ौी िमसबाह अ वार ज. मःुतफा 
कंऽाट  किन  अिभयंता यांची सेवा संपु ात आ याचे आदेश िनगमीत केलेले आहे हे संबधंीतां व द अ याय झालेला दसुन येत 
आहेत.  संबधंीत कमचा-यांनी यां या वर ल ूमाणे केलेली सेवा ल ात घेता सेवा सपंु ात आण यापुव  एक कारणे दाखवा 
नोट स सु दा दे यात आलेली नाह .  तसेच महारा  नागर  सेवा (िशःत व अ पल) 1979 चे िनयम िनयमीत सेवेत असलेल्या 
मनपाकेतील अिधकार  / कमचार  तसेच कंऽाट  त वावर कंवा रोजदंार  वर ल कमचास सु दा लागु होते. 
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 यामुळे ौी िमसबाह अ वार ज. मुःतफा कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर किन  अिभयंता यांनी कायालयीन आदेश 
दनांक 12.01.2018 या व द कामावर पुनःथा पत कर यासाठ  केलेली अ पल मंजरु कर यात येते ूशासनाने संबधंीतास 
कामावर पुनःथा पत कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं.16 

NWCMC/South/707/0301A-2018                                                                    दनांक 14.03.2018  ूा  द. 15.03.2018 
ूित,          

सभापती, 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 कामाचे नांव :- नांदेड शहर पाणीपुरवठा पुनवसन व वाढ व योजना 
                     आर.सी.सी. या 7 इ.एस.आर. चे डझाईन, बांधकाम, चाचणी व काया वयन, एनड ल्युसीएमसी या  

                     द णेकडे 1.00 एमएल ते 2.5 एमएल पयत या व वध मते या एिल हेटेड स हस िरसरवायर 
 वषय :-      पेनल्ट  (दंड) ठेवी परत करणे बाबत 

 संदभ  :-     1) झोन 2 ते झोन III  मधील भकंूपाचे व ेषण करणा-या ेऽातील बदलां या संदभात ूचंड ूमाणात  

                        पिरणामकारक कायवाह संबंधी आमची व वध पऽे 

                     2) मुदतवाढ संबंधीत आम या व वध पऽे अितशय ःप पणे सांगतात क  कामेमधील बहतेक वलंब हा ु  

                        मु य वे साइटस या हःतांतरणास वलंब झाल्यामळेु झाला 
                     3) व वध माननीय अनेक महापािलका आयु ांचे काम पूण झाल्यावर आ ण सुर ा ठेवीची मुदत पूण  

                        झाल्यानंतर आमचे दंड माफ कर यात येईल अशी वचनब दता 
       4) आपल्या बैठकांचे िमिनटे 22.10.2013 रोजी दलेला िनवेदन 

       5) आमचे मागील पऽ बं. एनड ल्युएमसी/द ण/707/0110-16 दनांक 26.09.2016 

                     6) आपण आमचे मागील पऽ नं. एनड ल्युएमसी/द ण/707/0801 ए-2017 द. 08 ऑगःट 2017 

आदरणीय सर, 
 आ ह  श सटेनर  उ सव दर यान काम जलद पूण कर यासाठ  यो य कृती सव कामे सु  होते व वध ईएसआरचे 
भूखंड वतर त कर यात ूचंड वलंब होत असता तर  आ ह  09 म ह यापयत खूप कामे पूण केले होते फ  श सटेनर  
कायबमा पुव च ूकल्पां या वलंब हो याचे अनेक मु य कारण असे होते. 
1) झोन 02 ते झोन III मधील सरंचनां या डझाईन म ये ूचंड बदल:- सव संरचनांचे पुनरचना करतांना सुमारे 2-3 
म हने मौल्यवान वेळ लागला आ ण आम या अदंाजे वब  केलेल्या मूल्यासाठ  सुमारे 7% अितिर  खच देखील जोडला.  
वेगवेगळया वभागीय कारणामुळे हे आ हाला कधीह  परतफेड केले न हते जे िन वदा अट  व िनयमां या या ी नुसार होते, 
कारण आ ह  दो ह  िन वदा अट ंवर व अट ंवर बंधनकारक आहोत.  जर  यानतंर मा. आयु ानंी कंऽाटदाराचे परतफेड करावी 
अशी वनंती केली. 
2) कामाम ये वलंब :- कामात उशीर वलंब झाला आहे, आ ण बहतांश वलंबाचे कारण आ हाला िमळत नाहु .  यासाठ  
वेगवेगळया पऽे िल हली आहेत आ ण रेकॉड केल्या गेल्या आहेत, आ ह  यावर जाःत जोर देऊ इ छत नाह , कारण आता काम 
पूण झाले आहे आ ण दोषारोपाम ये कांह ह  नाह .  सव ूकार या संरचना वेगवेगळया अडचणींम येह  ए-1 गुणव ा पूण झाली 
आहे आ ण ईएसआर या कामकाजा या 2-3 वषानंतरह  एकह  गळती न द व यात आली नाह  हे मह वाचे आहे. 
3) कोणतीह  वाढ आ ण ूचंड कमंत उंची:- िन वदा पुरवठयात कोणतीह  वाढ झाली नाह  आ ण यामुळे कामात वलंब 
हो याची काह  कारण नाह त हणून आ हाला कामात वलंब हो याची कांह च कारण नाह .  याच काळात ःट ल, िसमट, रेड 
आ ण मेटल सार या व वध क या मालांम ये मोठ  चलनवाढ झाली.  याम ये 200% ते 300% दराने भाववाढ झाली या सव 
अडचणीसह आ ह  सव कृ  गुणव ा आ ण कारािगर  या ूकल्पाचे काम पूण केले आहे. 
4) व वध आयु  व उपआयु  यां याकडून दंड र कम परत कर याचे आ ासन :- मा. 07 नो हबर 2009 रोजी 
महापािलकेचे आयु , यांनी आ ासन दले क  सव कामे पूण झाल्यावर सव दंड र कम परत कर यात येतील, 22.10.2013 रोजी 
उपआयु ां सोबत या आमची बैठक त सव कामे िमिनटांची अमलबजावणी करतांना तयार केले गेले आ ण अतंीम अमलबजावणी 
नंतर अिंतम दंडाची िनवाचन अिंतक बल ू बयेदर यान कर यात येईल असे आ ासन दले. 
 वर नमुद केलेल्या कारणाव न असे आढळन आले क  टडिरंग ू बये दर यान आ हाला कधीह  वाटले नाह  क  ूचंड ू
नुकसान सहन करावे लागेल.  मोठया ूमाणात नुकसान झाल्यानतंर आ ह  चागंल्या दजाची सा ह य आ ण कारािगर  बरोबर 
काम करणाढया सव गो ी यशःवीिर या पूण केल्या आहेत.  2-3 वष काम केल्यानंतर ह  कोणतीह  पा याची टाक  कोण याह  
ूकारची गळती दाखवत नाह . 
 
 



(23) 
 आ ह  आता आपल्याला वनतंी करतो क  शेवट या बलासंह सव दंड आकार आ ण पये 34,95,000/- ( पये चौतीस 
लाख पंनचयाणव हजार फ ).                                                             आपला आभार , 

ःवा र त/- 
गलेग इं जिनयरस ूा.िल. 

                                                                               संचालक बांिा (वेःट) मुंबई-50 

सभापती गलेग इं जिनयरस ूा.िल. संचालक बांिा (वेःट) मंुबई यांनी केलेल्या कामाचा दजा व ूशासनाने दलेल्या 
आ ासनानसुार संबंधीत कंऽाटदारास महारा  जीवन ूािधकरण मंुबई यांचे पिरपऽक बमांक 104 जा.बं. 
मजीूा/सस/तांशा-1/ 350/1071 दनांक 27 स टबर 2005 या पिरपऽकानुसार संबंधीतांनी केलेली 
अ पल मंजरु क न यांचे शेवट या बलांसह सव दंड आकार आ ण पये 34,95,000/- ( पये 
चौितस लाख पनंचयाणव हजार फ  ) संबधंीत कंऽाटदारास अदाई कर यास ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. िनयमानसुार 
आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं.109      ठराव 

 गलेग इं जिनयरस ूा.िल. संचालक बांिा (वेःट) मंुबई-50 यांनी दनांक 28.03.18 रोजी या मनपा ःथायी सिमती समोर 
मनपा ूशासनाने दंड लावल्यामुळे सदर ल दंडा या व द खालील ूमाणे अ पल सादर केलेले आहे. 
 

 गलेग इं जिनयरस ूा.िल. संचालक बांिा (वेःट) मंुबई यांनी श सटेनर  उ सव दर यान काम जलद पूण कर यासाठ  
यो य कृती सव कामे सु  होते व वध ईएसआरचे भूखंड वतर त कर यात ूचंड वलंब झाला तर  आ ह  09 म ह यापयत खपू 
कामे पूण केले होते फ  श सटेनर  कायबमा पवु च ूकल्पां या वलंब हो याचे अनेक मु य कारण असे होते. 
1) झोन 02 ते झोन III मधील सरंचनां या डझाईन म ये ूचंड बदल:- सव संरचनांचे पुनरचना करतांना सुमारे 2-3 
म हने मौल्यवान वेळ लागला आ ण आम या अदंाजे वब  केलेल्या मूल्यासाठ  सुमारे 7% अितिर  खच देखील जोडला.  
वेगवेगळया वभागीय कारणामुळे हे आ हाला कधीह  परतफेड केले न हते जे िन वदा अट  व िनयमां या या ी नुसार होते, 
कारण आ ह  दो ह  िन वदा अट ंवर बंधनकारक आहोत.  ूशासनाने आमची परतफेड कर यास वनंती केलेली आहे. 
2) कामाम ये वलबं :- कामात उशीर वलंब झाला आहे, कारण आता कामे पूण झाले आहे.  सव ूकार या संरचना 
वेगवेगळया अडचणींम येह  ए-1 गुणव ा पूण झाली आहे आ ण ईएसआर या कामकाजा या 2-3 वषानंतरह  एकह  गळती 
न द व यात आली नाह  हे मह वाचे आहे. 
3) कोणतीह  वाढ आ ण ूचंड कमंत उंची:- िन वदा पुरवठयात कोणतीह  वाढ झाली नाह .  याच काळात ःट ल, िसमट, 
रेड आ ण मेटल सार या व वध क या मालांम ये मोठ  चलनवाढ झाली.  याम ये 200% ते 300% दराने भाववाढ झाली या 
सव अडचणीसह आ ह  सव कृ  गुणव ा आ ण कारािगर  या ूकल्पाचे काम पूण केले आहे. 
4) त कालीन आयु  व उपआयु  यां याकडून दंड र कम परत कर याचे आ ासन :- 07 नो हबर 2009 रोजी 
महापािलकेचे त कालीन आयु , यांनी आ ासन दले क  सव कामे पूण झाल्यावर सव दंड र कम परत कर यात येतील, 
22.10.2013 रोजी उपआयु ां सोबत सदर ल कंऽाटदारा सोबत बैठक त सव कामे िमिनटांची अमलबजावणी करतांना तयार केले 
गेले आ ण अतंीम अमलबजावणी नंतर अिंतम दंडाची िनवाचन अिंतक बल ू बयेदर यान कर यात येईल असे आ ासन दले. 
 वर नमुद केलेल्या कारणाव न असे आढळन आले क  टडिरंग ू बये दर यान सबंंधीत कंऽाटदारास कधीह  वाटले नाह  ू
क  ूचंड नुकसान सहन करावे लागेल. मोठया ूमाणात नुकसान झाल्यानंतर सदर ल कंऽाटदार चांगल्या दजाची सा ह य आ ण 
कारािगर  बरोबर काम करणा-या सव गो ी यशःवीिर या पूण केल्या आहेत.  2-3 वष काम केल्यानंतर ह  कोणतीह  पा याची 
टाक  कोण याह  ूकारची गळती सु दा िनदशनास आलेली नसल्याचे वर ल ूमाणे मु ेिनहाय दंड माफ कर यास मनपा ःथायी 
सिमती समोर अ पल दाखल केले होते. 

यानुसार ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा वर ल सव बाबींचा वचार क न गलेग इं जिनयरस ूा.िल. संचालक बांिा 
(वेःट) मंुबई यांनी केलेल्या कामाचा दजा व ूशासनाने दलेल्या आ ासनानसुार संबंधीत कंऽाटदारास महारा  जीवन ूािधकरण मंुबई 
यांचे पिरपऽक बमांक 104 जा.बं. मजीूा/सस/तांशा-1/ 350/1071 दनांक 27 स टबर 2005 या पिरपऽकानुसार सबंंधीतांनी केलेली 
अ पल मंजरु क न यांचे शेवट या बलांसह सव दंड आकार आ ण पये 34,95,000/- ( पये चौितस लाख पंनचयाणव हजार 
फ  ) संबंधीत कंऽाटदारास अदाई कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं.17     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेसाठ  मलिनःसारण वभागात एक जेट ंग मशीन असुन सदरची जेट ंग मशीन 
ूभागा या लहान गल्ली बोळ त जात नसल्याने एक छोट  जेट ंग मशीन खरेद  कर यासाठ  लागणा-या खचास ूशास कय व 
आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक:- मोह नी येवनकर                        अनुमोदक :- अ. लतीफ अ. मजीद 
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सभापती स. सदःयाचंा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी.   

ठराव बं.110      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेसाठ  मलिनःसारण वभागात एक जेट ंग मशीन असुन सदरची जेट ंग मशीन 
ूभागा या लहान गल्ली बोळ त जात नसल्याने एक छोट  जेट ंग मशीन खरेद  कर यासाठ  लागणा-या खचास ूशास कय व 
आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार 
आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं.18      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत सालसन 01 ए ूल 2006 पासुन ते आज तारखे पयत JNNURM  योजने 
अतंगत व इतर शास कय िनधी अतंगत झालेल्या कामाचे देयक कंऽाटदाराला अदाईसाठ  सादर करते वेळेस या देयका सोबत 
दे यात आलेल्या भाववाढ  (दरवाढ ) या देयका बाबतची मु ेिनहाय खालील ूमाणे संपूण मा हती ःथायी सिमती समोर लेखी 
ःव पात ठेव यास मा यता दे यात येते. 
1- कामाचे नांव व कायारंभ आदेश बमांक व दनांक 

2- कंऽाटदाराचे नांव 

3- कामा या कंऽाट िन वदाची एकुण कमंत पये कती 
4- कंऽाटदाराला अदाई केलेल्या संपूण देयकाची र कम पये 

5- कंऽाटदाराला देयकाची अदाई करतेवेळेस संपूण देयका या  र कमेतुन भाववाढ नुसार दलेल्या देयकांची कमंत पये 

6- भाववाढ चे देयक अदाई करणेसाठ  सादर केलेल्या या देयकावर ःवा र  केलेल्या उपअिभयंता व कायकार  अिभयंता 
यांचे नांव 

7- टोकन बमांक व दनांक  

 वर ल मु ेिनहाय महानगरपािलके म ये आज तारखेपयत सुपण शास कय योजने या झालेल्या कामां या दरवाढ  देयका  
बाबतची मा हती लेखी ःव पात ःथायी सिमती समोर ठेव यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- आनंद शकंरराव च हाण, फा ख अली खाँ, भानुिसंह रावत    अनुमोदक:- अ. स ार अ. गफुर, अ. लतीफ अ. मजीद 

ूशास कय ट पणी 
अ.
ब. 

कामाचे 
नांव 

कायारंभ 
आदेश 

कंऽाटदाराचे 
नांव 

िन वदा 
कमंत 
(कोट त
) 

संपुण 
देयकाची 
र कम 
(झालेल्या 
खच 
(कोट त) 

संपूण देयकावर ल 
भाववाढ फरकाची 
र कम . 

ःवा र  
करणारे उप 
अिभ यांचे 
नांव ःवा र  

ःवा र  
करणारे 
कायकार  
अिभयंता 
यांचे नांव 

टोकन बं. 

1,15,09,226/- 
 
 
 
 

ौी सुिनल 
देशमुख 
 
 
 

ौी संजय 
भ गे 
 
 

554/24.03.09 
 
 
 
 

35,57,868/- 
 
ौी बाशेट  

 
ौी संजय 
भ गे 

2412/06.10.09 

 

1 JNNURM 
पॅकेज 01 
(रःते) 

जा.बं. 
1154 द. 
04.05.07 

मे. राज दप 
बल्डकॉन 
ूा.िल. 
अहमदनगर 

44.70 39.57 

56,67,349/- ौी बाशेट  ौी संजय 
भ गे 

1067/07.07.10 

     एकूण 2,07,34,443/-    
पुल 9910851/- 
रोड 1782148/- 

ौी िगर श 
कदम 

ौी संजय 
भ गे 

100/11.11.08 

101/11.11.08 
2 JNNURM 

पॅकेज 02 
(पुल व 
रःते) 

जा.बं. 
1594 द. 
16.05.07 

मे. 
आरकेईसी 
ूोजे.ूा.िल 
वशाखापटण
म 

55.64 000061.85 

पुल 11021004/- 
रोड 1530101/- 

ौी िगर श 
कदम 

ौी संजय 
भ गे 

303/12.05.09 

304/12.05.09 

पुल 517737/- 
रोड 3279996/- 

ौी िगर श 
कदम 

ौी संजय 
भ गे 

444/11.05.10 

445/11.05.10 
      

पुल 5787385/- 
रोड 5742506/- 

ौी बोधनकर ौी एल एस 
जोशी 

327/09.05.11 
328/09.05.11 

     एकूण 39571728/-    
2999962/- ौी अंधारे ौी संजय 

भोगे 
296/21.11.08 3 JNNURM 

पॅकेज 3-अ 
(रःते) 

जा.बं. 
4677 द. 
12.07.07 

मे. आर.के. 
मधानी 
मंुबई 

33.64 22.21 

1616482/- ौी अंधारे ौी संजय 
भ गे 

4441/25.01.10 
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     एकूण 46164444/-    

2065336/- ौी िगर श 
कदम 

ौी संजय 
भ गे 

296/21.11.08 4 JNNURM 
पॅकेज 3-ब 
पुल 

जा.ब. 104 
द. 
21.07.07 

आरएस ह सी
पीएल अ ड 
पी ह  राव 
हैिाबाद 

17.84 33.72 

6613028/- ौी िगर श 
कदम 

ौी संजय 
भ गे 

657/26.03.09 

     एकूण 8678367/-    
5 JNNURM 

पॅकेज 4-अ 
(रःते) 

जा.बं. 
4676 द. 
12.07.07 

मे. इंद ु
ूोजे. 
ूा.िल. 
हैिाबाद 

28.81 9.76 3500843/- ौी अंधारे ौी संजय 
भ गे 

69/05.02.09 

     एकूण 3500843/-    
2825545/- ौी देशमुख ौी संजय 

भ गे 
478/21.03.09 

3374876/- ौी बाशे ट  ौी बाशेटट  800/08.06.10 
2527721/- ौी बाशे ट  ौी एल एस 

जोशी 
4821/15.02.11 

6 JNNURM 
पॅकेज 4-ब 
(रःते) 

जा.बं.1818 
द. 
21.07.07 

मे. केट  
क स. 
इंदोर 

-- 10.11 

4855934/- ौी बाशे ट  ौी एल.एस 
जोशी 

3041/15.10.11 

     एकूण 13584076/-    
7 JNNURM 

पॅकेज 05 
(रःते) 

जा.बं.1818 
द. 
21.05.07 

मे. केट  
क स. 
इंदोर 

62.31 67.13 3682466/- ौी बाशे ट  ौी लाठकर 36/27.08.08 

      1224716/- ौी बाशे ट  ौी लाठकर 533/21.09.08 
      9967672/- ौी बाशे ट  ौी लाठकर 267/12.12.08 
      17083627/- ौी बाशे ट  ौी संजय 

भ गे 
501/21.03.09 

      9229258/- ौी बाशे ट  ौी संजय 
भ गे 

2859/04.01.09 

      3630278/- ौी बाशे ट  ौी बाशे ट  799/08.06.10 
      7435698/- ौी बाशे ट  ौी एल. एस 

जोशी 
4822/15.02.11 

      7199177/- ौी बाशे ट  ौी एल. एस 
जोशी 

3040/15.10.11 

      27419445/- ौी बाबरे ौी ूकाश 
कांबळे 

2368/29.07.15 

     एकूण 97888337/-    
आनंद च हाण  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत 01 ए ूल 2006 पासुन ते आज तारखे पयत 

JNNURM  योजने अतंगत व इतर शास कय िनधी अतंगत झालेल्या कामाचे देयक कंऽाटदाराला 
अदाईसाठ  सादर करते वेळेस या देयका सोबत दे यात आलेल्या भाववाढ  (दरवाढ ) या देयका 
बाबतची मु ेिनहाय मा हती माग व याचा ूःताव स. सदःयांनी सादर केला असता या बाबत 
याूःतावा या अनुषंगाने ूशास कय ट पणी सादर कर यासाठ  कायकार  अिभयंता साबा व, 
कायकार  अिभयंता बएसयुपी वभाग, कायकार  अिभयंता वधुत वभाग, कायकार  अिभयंता पाणी 
परुवठा व मलिनःसारण वभाग, व कायकार  अिभयंता जेएनएनयुआर यां या माफत माग वले 
असता सदर ल वभागा पैक  फ  कायकार  अिभयंता जेएनएनयुआरएम यांनी कायालयीन पऽ बं. 
नावाशमनपा/जेएनएनयुआरएम/16567/18 दनांक 06.02.2018 अ वये ूमाणे आपला अहवाल 
ःथायी सिमती समोर सादर केलेला आहे. 

वर ल ूमाणे ूशास कय ट णीतील सव कंऽाटदाराला सावजिनक बांधकाम (म.शा) ब-1 
िन वदेतील अट ूमाणे दरवाढची र कम अदाई केल्याचे दश वले आहे.  याच ूमाणे बएसयपुी 
योजने अतंगत ट पा बं. 01 मधील नागर  मुलभतु सु वधा पुर व यासाठ  पाणी पुरवठया या 
कामां या ब-1 िन वदा म ये सु दा दरवाढ ची तरतुद होती.  याअनुषंगाने सदर ल कामाचे 
दरवाढ चे देयके कायकार  अिभयंता जेएनएनयुआरएम यांनी सदर ल देयके तयार क न अदाईसाठ  
अतंगत लेखा पिर क व मु यलेखा पिर क वभागास सादर केले होते. अतंगत लेखा पिर क व 
मु यलेखा पिर क  यांनी सदर ल दरवाढ चे देयके पडताळणी क न देयक पार त क न अदाईसाठ  
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 मा. आयु  यां याकडे सादर केले आहे.  परंतु सदर ल देयके अ ाप ूलंबीत असल्याने कंऽाटदार 
ौी ू वण क सश शन, ौी एस.जी. पदमवार, ूितभा क सश शन यांनी दनांक 26.03.2018 रोजी 
लेखी पऽ देवुन मु यलेखा पिर क यानी पार त केलेले आमचे ूलंबीत देयक दनांक 27.03.2018 
रोजी या पऽा दारे देयका अदाई करावे अशी ःथायी सिमतीस वनंती केली होती. 

तसेच यापुव  मनपा सवसाधारण सभेने पार त केलेला ठराव बं. 243 दनांक 
31.03.2015 नसुार सदर ल देयके अ.ले.प. व म.ुले.प यांनी द. 31.03.2016 रोजी पडताळणी क न 
देयक पार त कर या किरता मा यता दल्यानंतर मा. आयु  यांनी सदरचे देयक अदाई केलेले होते.  
तदनंतर सवसाधारण सभेने ठराव बं. 94 दनांक 14.10.2016 व ःथायी सिमतीने ठराव बं. 135 
दनांक 28.02.2017 पार त केलेल्या ठरावात केलेल्या तरतुद नुसार ूशासनाने अमलबजावणी 
केलेली आहे. या म ये इतर कामासोबत दरवाढ चे देयक अदाई कर यासाठ  सु दा मा यता ूदान 
केलेली आहे.  

यानंतर उ  नमुद कंऽाटदारानी दरवाढ चे देयके सादर कर या किरता द. 14.08.2017 
रोजी लेखी पऽ देवुन मा. आयु  यांना वनंती केली असता यांनी सदर दरवाढ चे देयक सादर 
कर यासाठ  कायकार  अिभयंता जेएनएनयुआरएम यानंा आदेशीत केले असता यांनी दरवाढ चे 
देयक तयार क न सदर देयकास मा यता देवुन अदाईसाठ  अतंगत लेखा पिर क व मु यलेखा 
पिर क यां याकडे लेखापिर णासाठ  सादर केले असता अ.ले.प. व म.ुले.प यांनी सदर देयक 
21.09.2017 रोजी देयके पडताळणी क न देयके अदाई किरता मा यतेःतव मा. आयु  यां याकडे 
सादर केले असता मा. आयु ांनी 30.11.17 रोजी सदर संिचकेत सदरचे देयक पडताळणी क न फेर 
सादर करा असे पृ ांकन क न सदरची 08 संिचका वभागास परत केली यामुळे देयके ूलंबीत 
होते. 

सदर ित ह  कंऽाटदारांचे एकूण 08 (आठ) देयके ूलंबीत ठेवल्यामुळे तसेच बराच 
कालावधी िनघनु गेला असल्यामुळे सदर ूकरणी सावजिनक बांधकाम िन वदा ब-1 अतंगत 
असलेल्या तरतुद  व अट नुसार चौकशी क न तसेच महानगरपािलके म ये कि शासनाची मा यता 
ूा  अमतृ योजना राब व यासाठ  नेमलेले ूकल्प सल्लागार (कायकार  अिभयंता महारा  जवन 
ूािधकरण नांदेड) यां या माफत अहवाल घे यासाठ  व वर ल कामे पाणीपुरवठा वभागाशी िनगड त 
असल्यामुळे ौी ू वण क सश शन नांदेड या कंऽाटदाराचे दरवाढ या वषयाबाबत संबंधीताची एक 
संिचका सदर नेमलेले ूकल्प सल्लागार (कायकार  अिभयंता महारा  जवन ूािधकरण नांदेड)  
यां याकडे पाठवुन संबंधीत कंऽाटदारास दरवाढ  देयके बाबतचा अिभूाय घेणे यो य राह ल   तसेच 
सदर ल अिभूाय घे यासाठ  लागणार  सल्लागारांची महारा  जीवन ूािधकरण माफत िनयमानसुार 
जे अिभ ूत शलु्क असेल ते सदर ल कंऽाटदारा माफत भरणा क न घे यास मा यता दे यात येते.  
तसेच आवँयक असल्यास या कामा िनगड त महानगरपािलकेतील इतर अिधका-यांचे अहवाल 
घे यासाठ  व दर वाढ या देयके पार त क न अदाई कर यासाठ  अतंीम िनणय दे याचे अिधकार 
सभापती ःथायी सिमती यानंा दे यात यावी.  

सभापती ौी आनंद च हाण सुचक यानंी वर ल ूमाणे द ःती ूःताव माडंला यास मा यता दे यात येते व ु
हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं.111      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत 01 ए ूल 2006 पासुन ते आज तारखे पयत JNNURM  योजने अतंगत व 
इतर शास कय िनधी अतंगत झालेल्या कामाचे देयक कंऽाटदाराला अदाईसाठ  सादर करते वेळेस या देयका सोबत दे यात 
आलेल्या भाववाढ  (दरवाढ ) या देयका बाबतची मु ेिनहाय मा हती माग व याचा ूःताव स. सदःयांनी सादर केला असता या 
बाबत याूःतावा या अनुषंगाने ूशास कय ट पणी सादर कर यासाठ  कायकार  अिभयंता साबा व, कायकार  अिभयंता 
बएसयुपी वभाग, कायकार  अिभयंता वधुत वभाग, कायकार  अिभयंता पाणी पुरवठा व मलिनःसारण वभाग, व कायकार  
अिभयंता जेएनएनयुआर यां या माफत माग वले असता सदर ल वभागा पैक  फ  कायकार  अिभयंता जेएनएनयुआरएम यांनी 
कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/जेएनएनयुआरएम/16567/18 दनांक 06.02.2018 अ वये ूमाणे आपला अहवाल ःथायी 
सिमती समोर सादर केलेला आहे. 
 वर ल ूमाणे ूशास कय ट णीतील सव कंऽाटदाराला सावजिनक बांधकाम (म.शा) ब-1 िन वदेतील अट ूमाणे 
दरवाढची र कम अदाई केल्याचे दश वले आहे.  याच ूमाणे बएसयुपी योजने अतंगत ट पा बं. 01 मधील नागर  मुलभुत 
सु वधा पुर व यासाठ  पाणी पुरवठया या कामां या ब-1 िन वदा म ये सु दा दरवाढ ची तरतुद होती.  याअनुषंगाने सदर ल 
कामाचे दरवाढ चे देयके कायकार  अिभयंता जेएनएनयुआरएम यानंी सदर ल देयके तयार क न अदाईसाठ  अतंगत लेखा पिर क 
व मु यलेखा पिर क वभागास सादर केले होते. अतंगत लेखा पिर क व मु यलेखा पिर क  यांनी सदर ल दरवाढ चे देयके 
पडताळणी क न देयक पार त क न अदाईसाठ  मा. आयु  यां याकडे सादर केले आहे.  परंतु सदर ल देयके अ ाप ूलंबीत 



(27) 
असल्याने कंऽाटदार ौी ू वण क सश शन, ौी एस.जी. पदमवार, ूितभा क सश शन यांनी दनांक 26.03.2018 रोजी लेखी पऽ 
देवुन मु यलेखा पिर क यानी पार त केलेले आमचे ूलंबीत देयक दनांक 27.03.2018 रोजी या पऽा दारे देयका अदाई करावे 
अशी ःथायी सिमतीस वनंती केली होती. 
 तसेच यापुव  मनपा सवसाधारण सभेने पार त केलेला ठराव बं. 243 दनाकं 31.03.2015 नुसार सदर ल देयके 
अ.ले.प. व मु.ले.प यांनी द. 31.03.2016 रोजी पडताळणी क न देयक पार त कर या किरता मा यता दल्यानतंर मा. आयु  
यांनी सदरचे देयक अदाई केलेले होते.  तदनतंर सवसाधारण सभेने ठराव बं. 94 दनांक 14.10.2016 व ःथायी सिमतीने ठराव 
बं. 135 दनांक 28.02.2017 पार त केलेल्या ठरावात केलेल्या तरतुद नुसार ूशासनाने अमलबजावणी केलेली आहे. या म ये 
इतर कामासोबत दरवाढ चे देयक अदाई कर यासाठ  सु दा मा यता ूदान केलेली आहे.  
 यानंतर उ  नमुद कंऽाटदारानी दरवाढ चे देयके सादर कर या किरता द. 14.08.2017 रोजी लेखी पऽ देवुन मा. 
आयु  यांना वनंती केली असता यांनी सदर दरवाढ चे देयक सादर कर यासाठ  कायकार  अिभयंता जेएनएनयुआरएम यांना 
आदेशीत केले असता यांनी दरवाढ चे देयक तयार क न सदर देयकास मा यता देवुन अदाईसाठ  अतंगत लेखा पिर क व 
मु यलेखा पिर क यां याकडे लेखापिर णासाठ  सादर केले असता अ.ले.प. व मु.ले.प यांनी सदर देयक 21.09.2017 रोजी देयके 
पडताळणी क न देयके अदाई किरता मा यतेःतव मा. आयु  यां याकडे सादर केले असता मा. आयु ांनी 30.11.17 रोजी सदर 
संिचकेत सदरचे देयक पडताळणी क न फेर सादर करा असे पृ ांकन क न सदरची 08 संिचका वभागास परत केली यामुळे 
देयके ूलंबीत होते. 
 सदर ित ह  कंऽाटदारांचे एकूण 08 (आठ) देयके ूलंबीत ठेवल्यामुळे तसेच बराच कालावधी िनघुन गेला असल्यामुळे 
सदर ूकरणी सावजिनक बांधकाम िन वदा ब-1 अतंगत असलेल्या तरतुद  व अट नुसार चौकशी क न तसेच महानगरपािलके 
म ये कि शासनाची मा यता ूा  अमतृ योजना राब व यासाठ  नेमलेले ूकल्प सल्लागार (कायकार  अिभयंता महारा  जवन 
ूािधकरण नांदेड) यां या माफत अहवाल घे यासाठ  व वर ल कामे पाणीपुरवठा वभागाशी िनगड त असल्यामळेु ौी ू वण 
क सश शन नांदेड या कंऽाटदाराचे दरवाढ या वषयाबाबत संबधंीताची एक संिचका सदर नेमलेले ूकल्प सल्लागार (कायकार  
अिभयंता महारा  जवन ूािधकरण नांदेड)  यां याकडे पाठवुन संबंधीत कंऽाटदारास दरवाढ  देयके बाबतचा अिभूाय घेणे यो य 
राह ल   तसेच सदर ल अिभूाय घे यासाठ  लागणार  सल्लागारांची महारा  जीवन ूािधकरण माफत िनयमानसुार जे अिभ ूत 
शलु्क असेल ते सदर ल कंऽाटदारा माफत भरणा क न घे यास मा यता दे यात येते.  तसेच आवँयक असल्यास या कामा 
िनगड त महानगरपािलकेतील इतर अिधका-यांचे अहवाल घे यासाठ  व दर वाढ या देयके पार त क न अदाई कर यासाठ  अतंीम 
िनणय दे याचे अिधकार सभापती ःथायी सिमती यांना दे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सभापती   आज या सभेचे कामकाज संपल्यामुळे सदर ल सभा संपल्याचे जा हर कर यात येते. 
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