
 
 

                                             जा.बं. नावाशमनपा/नसका/िसआर-12,13/2018 

                                             नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
                                             दनांक :-  06.08.2018 
 

सभेची सुचना 
 

 मा. सभापती, ःथायी सिमती नावाशमनपा नांदेड यांचे पऽ दनांक 06.08.2018 अ वये नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलकेची िनयमीत ःथायी सिमतीची सभा दनांक 08.08.2018 रोजी सकाळ  
11.00 वाजता आयोजीत कर यात आलेली असुन सदर ल सभेचे कामकाज संप या बरोबर लगेचच याच 
ठकाणी दनांक 04.08.2018 रोजीची पुढे ढकल यात आलेली मनपा ःथायी सिमतीची सभा घे यात यावी 
असे लेखी कळ वलेले आहे. 
 
 यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची िनयमीत ःथायी सिमतीची सभा दनांक 
08.08.2018 रोजी सकाळ  11.00 वाजाता घे यात येणार असुन सदर ल सभेचे कामकाज सपं या बरोबर 
लगेचच याच ठकाणी दनांक 04.08.2018 रोजीची पुढे ढकल यात आलेली मनपा ःथायी सिमतीची 
सभा घे यात येणार आहे. 
 
 क रता सव स. सदःय/सदःया यांनी उ  दो  ह  ःथायी सिमती या सभेस उप ःथत राहन ु
सहकाय करावे ह  वनंती. 
 
(मा. सभापती ःथायी सिमती यां या आदेशा वये)                                             ःवा र त/- 

                                               नगरसिचव 
                                                 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर- 13/2018. 

     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-  06.08.2018  

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

ःथायी सिमती या सभेची सूचना 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची ड चे ूकरण-2 मधील िनयम ब. 3 (अ) अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच ड चे ूकरण दोन मधील िनयम ब 3 (अ) (ब) अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा दनांक 08.08.2018 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांवाशमनपा ःथायी 
सिमती सभागहृ येथे भर व यात येत आहे तर  या सभेस उप ःथत राहावे ह  वनंती.  
 
          ःवा र त/-                                  ःवा र त/- 

   नगसिचव      सभापती 
                     नावाशमनपा नांदेड                                         ःथायी सिमती 
                                                                             नावाशमनपा नांदेड 

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

वषय बं.  01 
 वषय:-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत महा माफुले व रा माता सा वऽीबाई फुले यांचे पूतळा प रसरात  

                ूसंगिश प पुरवठा क न बस वणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत महा माफुले व रा माता सा वऽीबाई फुले यांचे पूतळा प रसरात ूसंगिश प 
पुरवठा क न बस वणेसाठ  ई-दरपऽक सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/4497/2018 दनाकं 26.06.2018 अ वये दैिनक 
मराठवाडा नेता / दैिनक नांदेड वाता या वृ पऽात दनांक 07.04.2018 रोजी दरपऽक माग वले असता एकूण 03 दरपऽक ूा  
झाले ूा  दरपऽक ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 19.07.2018 रोजी उघड यात आले सता यांचा तुलना मक त ा खालील 
ूमाणे आहे. 
अ.ब. दरपऽक धारकांचे नांव कामाचे ववरण दलेले दर ूती चौरस मी. 
01 देवरे अ ड असोिसएटस 

औरंगाबाद 

महा माफुले व रा माता सा वऽीबाई फुले यांचे पूतळा 
प रसरात ूसंगिशलप पुरवठा क न बस वणे बाबत 

47,635/- 

02 मे. सुंदर क सश शन नांदेड महा माफुले व रा माता सा वऽीबाई फुले यांचे पूतळा 
प रसरात ूसंगिशलप पुरवठा क न बस वणे बाबत 

53,300/- 

03 शेख रयाज इजाज औरंगाबाद महा माफुले व रा माता सा वऽीबाई फुले यांचे पूतळा 
प रसरात ूसंगिशलप पुरवठा क न बस वणे बाबत 

53,700/- 

 दरा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दर देवरे अ ड असोिसएटस औरंगाबाद याचें असून जे ूित चौ. मी. पये 
47,635/- इतके आहेत सदरचे दर जाःत वाटत अस याने संबंधीतास दर कमी कर यासाठ  वाघाट  क रता पाचारण केले असता 
संबंधीतांनी दनाकं 03.08.2018 रोजी लेखी पऽ देवुन सदरचे दर ूित चौ.मी. पये 47,635/- ऐवजी 500/- कमी क न ूित 
चौ.मी. 47,135/- या दराने कर याचे लेखी समंती द यानसुार सदर कामासाठ  देवरे अ ड असोिसएटस औरंगाबाद यांचे 
वाटाघाट  अतंी ूित चौ.मी. 47,135/- दर मंजुर ःतव तसेच यावर लागणारा खच पये 14,80,000/- यास ूशास कय व 
आथ क मा यतेःतव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
वषय बं. 02 
 वषय :-  छऽपती शाह महाराज यां या ु 12 फुट  पुतळयाची वाढ व र कम िश पकारास दे यास मा यता देणे बाबत 
 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत शासक य कृषी व ालय नांदेड येथील मोकळया जागेवर छऽपती राजष  शाह ु
महाराज यांचा पतुळा उभारणे बाबतचे काम मे. सावंत आट ःटड ओू , मुंबई यांना दे यात आलेला आहे.  सबंंधीतास दलेले आदेश 
व करारनामा अट  शत  ूमाणे एकूण 31 लख पया पैक  40% अिंमम व पुतळयास कला संचनालयाची मा यता िमळा यानंतर  

 



(2) 
 
30% + 20% (ःथायी सिमती, नावाशमनपा ठराव बं. 45 दनांक 29.05.2017 अ वये अदा) अशी एकूण 90% र म 
संबंधीतांना अदा कर यात आलेली आहे. 
 संबंधीत िश पकार हे पुतळा ठेव याचा कराया (14,40,000/-) दोन वॉचमन (7,020,000/-) वाढलेले मटेर यल व 
मजलुर  (6020,000/-) इ याद  बाबींवर होणारा वाढ व 27,80,000/- पयांची मागणी करत आहेत यामुळे वाढ व र कम अदा 
कर यासाठ  केले या पाठपुरा यानुसार यो यतो िनणय घेणे आवँयक होते. 
 उपरो  मागणी या आधारे संबंधीतां या कामाचा कालावधी दनांक 06.11.2012 ते 06.11.2013 असा एका वषाचा 
धर यास एकूण 04 वषाचा कालावधी उशीर झालेला आहे.  एकूण चार वषाचा कालावधीतील फ  पुतळा ठेव याचा कराया 
(14,40,000/-) व दोन वॉचमेन (7,20,000/-) कर ता एकूण पये 21,60,000/- इत या र कमे ऐवजी पये 5,00,000/- 
ऐवढ व वाढ व र कम अदा करणे यो य वाटते. 
 तर  उ  5,00,000/- पयां या वाढ व र कमेस मा यता घे यासाठ  सदरचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर 
सादर. 
वषय बं. 03     ूःताव 
 नांदेड शहरा म ये रलाय स कंपनीचे OFC केबल टाक याक रता सवूथम 50 क.मी. लांबीची परवानगी दे यात आली 
होती यानंतर 10 क.मी. लांबीची केबल टाक याक रता परवानगी दली असता पावसाळया या दवसात सदरची लाईन टाकू नये 
अशी मागणी शहरातील नागर कांकडून कर यात आ यामुळे 10 क.मी. लांबीचे काम थांब व यास सांग यात आले होते.  तदनंतर 
13 क.मी. लांबीची लाईन टाक याक रता परवानगीसाठ  रलाय स कंपनी माफत महापािलकेस वनंती कर यात आली आहे तसेच 
शहराम ये ट . ह . केबल जोडणी सु  कर यासाठ  शहरातील पथ द यां या पोलव न केबल टाक यासाठ  रलाय स कंपनीने 
मनपाकडे परवानगी मािगतलेली आहे अशी मा हती आहे. 
 तर  50 क.मी. लांबीची नंतर 10 क.मी. लांबीची व यानंतर 13 क.मी. लांबीची OFC केबल टाक याक रता कोणते 
दर आकार यात आले या क रता महासभा कंवा ःथायी सिमतीची मा यता घेतलेली आहे कंवा कसे तसेच उ  नमुद कंपनी 
समवेत जो कांह  करारनामा झाला यातील िनयम व अट ंची अमलबजावणी झाली कंवा होते आहे का, हे पाह याची जबाबदार  
कोण या वभागाची अथवा अिधका-यांची आहे तसेच शहराम ये या कंपनीचे जे टॉवर उभे आहेत याक रता यांनी मनपाकडे 
परवानगी मािगतलेली होती कंवा कसे याची स वःतर मा हती सभागहृास देणे क रताचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती या 
सभागहृासमोर सादर. 
सुचक :- स यद शेर अली.           अनुमोदक :- मसुद अहेमद खान, अ. लतीफ मजीद 

वषय बं. 04     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या पाणी पुरवठा वभागाम ये एकऽीत वेतनावर 12 पपं ऑपरेटर हे दनांक 
18.08.07 पासनु कायरत आहेत यांना नगर वकास वभाग शासन प रपऽक बं. संक ण-2016/ू.ब.24/न व-20 मंऽालय   

मुंबई-32 दनांक 22.01.16 व सहा यक कामगार आयु  नांदेड यांचे पऽ जा.बं. सकाअ/नांदेड/आःथा/2016/1657 दनांक 
17.11.16 रोजी मनपाकेस पाठ व यात आले या पऽा या अनुषंगाने उ ोग उजा व कामगार वभाग यां या अिधसचुना बं. क वेअ 
2014/ 510/ूब.150/कामगार-7 दनांक 14.02.15 या अिधसुचनेतीलनमुद केले या कामगारा या वगवार  ूमाणे अनु ेय 
असलेले कमान वेतन व यावर दर सहा म ह यासाठ  अनु ेय असलेला वशेष भ ा देणे बंधनकारक आहे सदर ल 12 पपं 
ऑपरेटर हे जवळपास 10 वषापासुन पंप ऑपरेटर या पदावर काम कर त अस याने यांना कमान वेतन आयोगाूमाणे वेतन वाढ 
देवुन यावर दर सहा म ह यासाठ  अनु ेय असलेला वशेष भ ा अिधसुचने या तारखेपासुन दे यास ह  ःथायी सिमतीची सभा 
मा यता ूदान करते व हा ठराव याच सभेत कायम करते. 
सुचक :- ूशात व ठलराव ितडके                   अनुमोदक :- देशमुख सतीश पुंडलीकराव 
 
 
          ःवा र त/-                                  ःवा र त/- 

   नगसिचव      सभापती 
                     नावाशमनपा नांदेड                                         ःथायी सिमती 
                                                                             नावाशमनपा नांदेड 
 
 
                                     
 
 


