
 

    जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर-10/2019 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-  06.09.2019 

 
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 नादेंड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा दनांक 09.09.2019 रोजी दपार  ु 03.00 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/- 
          (स. अजीतपालिसंघ संधु)                                        (खान फा ख अली इलीयाज खान) 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.              ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 
ूित, 
ौी / ौीमती ------------------------------------------ 
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
 
वषय बं. 01 
 दनांक 30.01.2019, 11.02.2019, 05.03.2019 अदंाजपऽ कय वशेष सभा, 08.03.2019 सकाळ  11.00 वाजता व 
11.30 वाजता अदंाजपऽ कय वशेष सभा, 11.07.2019 व 14.08.2019 रोजी मागील झाले या ःथायी सिम या सव सभांचे 
इितवृ  कायम करणे बाबत. 
वषय बं. 02 

वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ीत मौजे न वन कौठा येथे जगत योती महा मा बसवे र 
यांचा 12 फुट उंचीचा ॄांझ धातचुा आ ा ढ पुतळा तयार क न िनकषाूमाणे मंजरु  घेऊन दले या जागेवर 
फट करणे इ याद सह पुण असले या कामातील वाढ व र कम मंजरु करणे बाबत 

संदभ :- 1) िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/उ ान/15327/18 दनांक 15.01.18 

       2) मा. ःथायी सिमती ठराव बं. 98 दनांक 28.03.2018 

       3) कायारंभ आदेश बं. नावाशमनपा/उ ान/2345/18 दनांक 23.05.18 

       4) िश पाज आट वक अमरावती यांचे पऽ दनांक 16.02.19 

 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 दले या जागेवर फट करणे इ याद सह पुण 
कामासाठ  िश पकार यांचेकडुन ूःताव संदभ बं. 1 अ वये इ-िन वदा ू बयेनुसार माग व यात आले होते. 
 यानुसार िश पाज आट वक अमरावती यांची सवात कमी दराची िन वदेवर वाटाघाट  अतंी पुतळयाचे काम पये 
35,00,000/- ऐवढया र कमेस ते कर यास तयार अस याचे कळवुन सदर कामास GST 12%  र म GST  सह त एकूण 
39,20,000/- पये (एकोनचाळ स ल  वस हजार पये फ ) म ये पतुळा तयार क न बसव यास संदभ बं. 02 अ वये 
मा यता िमळा यानुसार संदभ बं. 03 अ वये कायारंभआदेश दे यात आलेले आहे.  संबंधीत िश पकार यांनी ले मॉडेल तयार 
क न िलंगायक समाजा या व महापािलके या ूितिनधीनंा दाखवले असता ले मॉडेल म ये ऽुट  आढळन आले या आहेतु .  
यामुहे पुतळयाचे 12 फुट  अ ा ढ ले मॉडेल तोडुन परत समाजा या ूितिनधीं या सुचनेूमाणे तयार करणे क रता पये 
4,00,000/- ऐवढया वाढ व र कम दे याची मागणी िश पकारांनी केलेली आहे. 
 संबंधीत िश पकाराने तयार केलेला पुतळयाचे मळु ले मॉडेल तोडुन न वन ले मॉडेल तयार कर याक रता िश पकार 
वाढ व खच अपे त अस याने यासाठ  संबंधीतानंा लागणार  वाढ व 4,00,000/- + (12% GST) 48,000/- पये इतक  वाढ व 
र कमेस मा यता देणे यो य वाटते यास मा. ःथायी सिमतीची मा यता घेणे आवँयक आहे. 
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 यानुसार िश पाज आट वक अमरावती यां या उ  कामाची मजंरु  कमंत पये 39,20,000/- + वाढ व 4,48,000/- 
पये असे एकूण 43,68,000/- पयां या र कमेस मा यता घे यासाठ चा ूःताव मा. ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 03 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत मलिनःसारण योजने अतंगत झोन बं. 04, 05 व जराबाद / िशवाजीनगर 
भागात मलिनःसारण देखभाल द ःती क रता मनपा ःथायी सिमतीचा ठराव बंु . 17 दनांक 11.07.19 अ वये अदंाजपऽक पये 
35.00 ल  यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान कर यात आली आहे.  यानुसार रतसर िन वदा सचुना ई-िन वदा 
ूिस द केली असता सदर ल कामासाठ  दोन िन वदा ूा  झा या या िन वदा सिमती समोर उघड या असता मे. ौी ब. जी. 
भाःकरे नांदेड यांची िन वदा अदंाजपऽक दरापे ा 5.01% कमी दराची िन वदा ूा  झाली आहे. 
 क रता ौी ब. जी. भाःकरे कंऽाटदार नांदेड यांची िन वदा 5.01% कमी दराची मंजरु कर यासाठ चा ूःताव मनपा 
ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 04 

वषय :-  कि शासना या सांःकृितक मंऽालय ौी गु  गो वंदिसंघजी यांची 350 वी ज मशता द  िनिम  नांदेड येथे 
मुलभतु सु वधा पुर व या या ीने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ेऽातील ौी गु  गो वंदिसंघजी 
ःटेड यम वकसीत करणे बाबत 

संदभ :- कि शासना या सांःकृितक मंऽालयाचे ूशास कय मा यता आदेश जा.बं. F.No. 10/2016-Special Cell   

        दनांक 07.03.2018 

कि शासना या सांःकृितक मंऽालयाने ौी गु  गो वंदिसंघजी याचंी 350 वी ज मशता द  िनिम  नांदेड येथे मलुभुत 
सु वधा पुर व या या ीने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ेऽातील ौी गु  गो वंदिसंघजी ःटेड यम वकसीत करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये कि शासना या सांःकृितक मंऽालयाचे पऽ जा.बं. F.No. 10/2016-Special Cell  दनांक 07.03.2018 अ वये 
Retrpfitting Stadium  या कामासाठ  पये 42,00,00,000/- कोट  िनधीस आथ क मा यता ूदान केली आहे. 

ूा  ूशास कय मा यते मधील नमुद अट  शथ  नुसार सदर कामाची Turn-Key प दतीने चार वेळेस िन वदा 
माग व यात आली तथा प िन वदेस अपे ीत ूितसाद िमळाला नाह .  सदर बाब ल ात घेता आतंररा ीय बकेट ःटेड यम चे 
काम केले या स लागाराकडून आराखडे व अदंाजपऽक तयार क न बी-2 प दतीने िन वदा ूिस द के यास अपे ीत ूितसाद 
िमळेल या ीकोणातुन ःपेक डझायनस या स लागाराची िनयु  क न आराखडे तयार कर यात आले.  िन वदा प दतीबदला 
बाबत मा. संचालक सांःकृितक मंऽालय भारत सरकार यांना कायालयीन पऽ जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/13447/2018 दनांक 
15.12.2018 यानंा ूःताव सादर केला असता किशासनाने पऽ बं. F.No.30-10/2016-Special call दनांक 22.01.2019 अ वये 
बी-2 प दतीने िन वदा ू बया राब व यास मा यता ूदान केली आहे. 

स लागार यांनी सादर केले या अदंाजपऽकानुसार कामाची िन वदा ू बया हाती घे यात आली.  ूथम वेळेस एकह  
िन वदा ूा  न झा यामुळे कामाची दसु-या वेळेस िन वदा माग वली असता व हत वेळेत शारदा क सशकशन अ ड ूा िल. नांदेड 
यांची एकच िन वदा ूा  झाली सदर ल िन वदा उघडली असता GST सह त दर मागवले असतांना अित र  GST कराची मागणी 
के याने संबंधीताचंी सुर ा ठेव ज  क न फेरिन वदा माग व याचा िनणय घे यात आला. 

सदर कामा या िन वदा ू बयेस िमळणारा अ प ूितसाद ल ात घेता तसेच सावजिनक बांधकाम वभागाची ूचलीत 
िन वदा प दती वचारात घेता GST व इतर कर वगळन अदंाजपऽक य कमतंीवर आधार त िन वदा माग व याबाबत झाले या ु
िनणयानुसार सदर कामासाठ  पुन  िन वदा माग व यात आली.  यावेळ  02 िन वदा ूा  होवुन कमी दराची िन वदा शारदा 
क सश शन अ ड काप रेशन ूा.िल. नांदेड यांची असुन संबंधीतानंी पये 77,22,81,740/- दर सादर केले होते.  सदरचे काम 
बाबिनहाय अस याने व कांह  बाबी या प रमानात झाले या बदलामुळे सादर केले या दरानुसार व BOQ प रमाणा नुसार शारदा 
क सश शन अ ड काप रेशन ूा.िल. नांदेड यांनी सादर केलेली र कम पये 77,22,81,740/- ऐवजी र कम पये 
68,06,58,657/- होत आहे. 

स लागार यांनी सादर केलेले अदंाजपऽक (सव कर वगळनु ) पये 54,81,30,792/- असून कंऽाटदाराने सादर केलेले 
दर 58,06,58,657/- जाःतीचे वाटत अस याने संबंधीतास कायालयीन पऽ जा.बं. नावाशमनपा/साबा वं/5510/2019 दनांक 
26.08.2019 अ वये दर पथृकरणासह वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता संबंधीतांनी दनांक 27.08.2019 रोजी दर कमी क न 
सदरचे काम पये 65,31,07,760/- र कमेम ये कर याचे कळ वले.  तथा प सदर दरह  जाःतीचे वाटत अस याने संबंधीतास 
पुन  वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता सबंधंीतांनी वाटाघाट  अतंी पये 63,00,76,346/- र कमेत काम कर याची तयार  
दशवुन फेरदरपऽक सादर केले आहे. 

क रता सदर कामासाठ  शारदा क सश शन अ ड काप रेशन ूा.िल. नांदेड यांनी सादर केले या दरपऽकानुसार दर 
मंजरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
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वषय बं. 05 
 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 07 म ये अर वंदनगर भागात सी.सी. रःता करणे  

               पये 45,66,200/- 
 संदभ :- कायालयीन आदेश बं. 5004/2019 दनांक 14.08.2019 

 नांदेड वाघाळा शहरम हानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 07 म ये अर वंदनगर भागात सी.सी. रःता करणेसाठ  सदंभ य 
आदेशा वये मा यता द यानुसार पये 45,66,200/- क रता िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/5033/2019 दनांक 
14.08.2019 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य) / दैिनक मराठवाडा या वृ पऽात दनाकं 15.08.2019 अ वये िन वदा 
ूिस द के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनाकं 05.09.2019 रोजी उघड यात 
आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
01 मे. कु ट  क ःश शन नांदेडु अदंाजपऽ कय  

02 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 5.80% जाःत दर 
 िन वदा या तुलना मक त यानुसार मे. कु ट  क सश शन नांदेड यांची िन वदा कमी दराची असुन जी अदंाजपऽ कय 
दराची आहे. 
 क रता सदर कामासाठ  मे. कु ट  क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर 
कामासाठ  लागणारा खच पये 45,66,200/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
मु य लेखािशष  :- न वन रःते, न पवन नाली-शहरातील मु य रः याचे हॉटिम स करणे 

एकूण लेखािशष  :- पये 25,00,00,000/- 
पुव  झालेला खच  :- पये 72,60,617/- 
या कामावर होणारा खच :- पये 45,66,200/- 
िश लक पये  :- पये 23,21,48,116/-  दनांक 05.09.2019 
वषय बं. 06    अ पल              दनांक 13.08.2019 

 
ूित, 
मा. सभापती साहेब, 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 वषय :-  मा यावर लाव यात आलेली शाःती अ यायकारक अस यामुळे ती र  करणेसाठ  वनंती अ पल अज 

 संदभ :-  कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/आःथा-1/3759 दनांक 17.07.2019 
 
महोदय, 
 
 सेवेत वनंती कर यात येते क  संदभ य आदेशा दारे मा या व द िनलंबन ूकरणी चौकशी अंतीम 3 दोषारोप िस द 
झा यामुळे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 56(2) (ब) मधील तरतदु नुसार एक वा षक वेतनवाढ 
कायमःव पी गोठ व यात आली आहे. 
 सदरची शाःती अ यायकारक असुन माझे आथ क नुकसान करणार  आहे जी मा या सार या किन  कमचा-यास 
परवडणार  नाह  

 कृपया मा या व द लाव यात आलेली शाःती र  क न मला याय दे यात यावा व माझा अ पल अज ःवकृत 
करावा ह नॆ वनंती. 

आपला नॆ, 
ःवा र त/- 

ाने र उ मराव राठोड 

फारयरमन, अ नशमन वभाग  

नावाशमनपा नांदेड 
 
 
 
 
 



 
(4) 

 
वषय बं. 07     ूःताव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अतंगत कि शासन व महारा  शासनाकडून व वध कर लागु कर यात येत आहेत 
या या तारखे पासुन अदंाजपऽकात तो कर समा व  कर यात यावे.  अनेक अदंाजपऽकात GST व Insurance या समा व  नाह  
असे सव अदंाजपऽकात काम पूण हो यापुव  अिंतम देयक सदर या वेळेस या या अदंाजपऽकात समा व  क न घे यास ह 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते. 

शासनाकडून ूा  िनधीतुन अदंाजपऽका पे ा जाःतीची र कम अंदाजपऽकातील लांबी व ं द  कंवा कांह  बाबी कमी न 
करता मनपा िनधीतुन अदंाजपऽक दरापे ा जाःतीची र कम अदाई कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
मा यता देते. 
सुचक :- अ. शमीम अ द ला साबु          अनुमोदक :- अ. लतीफ अ. मजीद 
 
 
                ःवा र त/-                                                       ःवा र त/- 
          (स. अजीतपालिसंघ संधु)                                        (खान फा ख अली इलीयाज खान) 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.              ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


