
 

    जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर-13/2019 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-  25.11.2019 

 
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 26.11.2019 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 09.09.2019 रोजी मागील झाले या ःथायी सिमती या सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत 
वषय बं. 02 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत झोन बं. 02 व 03 अतंगत मलिनःसारण देखभाल द ःती करणे या ु
कामासाठ  िन वदा माग व यात आली असता सदर ल कामासाठ  04 िन वदा ूा  झाली या म ये मो. अजीम अ दल अजीज ु
नांदेड व मे. एल अ ड एस क सश शन नांदेड यांचे दर सारखेच अस याने दो ह  कंऽाटदारास वाटाघाट साठ  बोल वले असता 
कंऽाटदार एल अ ड एस क सश शन यांनी दर कमी कर यास नकार दली आहे.  सदर ल िन वदा अदंाजपऽक दरापे ा              

(-0.99%)  कमी दराची आहे दर कमी कर यासाठ  दसु-या िन वदाधारक मो. अजीम अ. अजीज यानंी (-0.99%) कमी दरा 
ऐवजी यांचे लेखी पऽ दनांक 02.08.2019 अ वये अदंाजपऽक दरापे ा 1% कमी कर यास तयार अस याचे लेखी समंती दली 
आहे. क रता सबंंधीतांची 1% कमी दराची िन वदा पये 29,69,903/- ची िन वदा मंजरु साठ चाच ूःताव मनपा ःथायी सिमती 
सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 03 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत चाल व यात येणा-या डॉ. राम मनोहर लो हया मु य वाचनालय, सव शाखा, 
सव ःपधा प र ा कि व सव कॉनर वाचनालयासाठ  वृ पऽे / सा ा हके / पा ीके व मािसके ई यांद ंची पुढ ल आथ क ितन 
वषासाठ  खरेद  कर यासाठ  ( दनांक 01.04.2019 ते 31.03.2022) ई. िन वदा सुचना (चौ यांदा) माग व यात आले असता फ  
एकच पुरवठाधारकांनी िन वदा या कायालयास सादर केलेली असुन सदर ल िन वदाधारक ौीपाद योगी युज पेपर एज सी नांदेड 
यांची एक िन वदा ूा  झाली असुन सबंंधीतांनी वृ पऽे / सा ा हके / पा ीके व मािसके ई यादं ंची छा पल कमंतीवर 05% सुट 
देत अस याचे आप या लेखी पऽानुसार कळ वले असुन उपरो  ितन वषासाठ  सबंंधीतांची ई-िन वदा सुचना मंजरु क न वृ पऽे / 
सा ा हके / पा ीके व मािसके ई यांद ंची खरेद  कर यासाठ  लागणा-या खच अदंाजे पये 45.00 ल  (अ र  पये पंचेचाळ स 
ल ) फ ची ूशास कय व आथ क मा यता ूदान कर यासाठ चा ूःताव मनपाके या ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 04 

 वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावशमनपा ह ीत पांडूरंगनगर  

                 गो वंदनगर येथील उवर त ना याचे बांधकाम करणे पये 1,08,53,800/- 
 संदभ :-  ूशास कय मा यता जा.बं. 2017/नपाू/का-1/टे-4/िसआर-30 दनांक 02.02.2018 

 नावाशमनपा ह ीत पांडूरंगनगर, गो वंदनगर येथील उवर त ना याचे बांधकाम करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये 
ूशास कय मा यता द यानुसार पये 1,08,53,800/- क रता दसु-यांदा ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/3017/  



(2) 
2019/ दनांक 01.07.2019 अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य) / दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक गोदातीर या 
वृ पऽात दनांक 02.07.2019 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार फ  01 िन वदा ूा  
झाली ूापत िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 26.07.2019 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 ू वण क सश शन नांदेड 39.00% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार ू वण क सश शन नांदेड यांची असुन जी अदंाजपऽ कय दरापे ा 39.00% जाःत 
दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता संबधंीत कंऽाटदार ू य  
उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदं◌ाजु पऽक य दरापे ा 39.00% जाःत दरा ऐवजी 33.00% दराने कर याची लेखी 
समंती दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2019-20 नुसार हे 0.79% कमी येत आहे. 
 क रता ू वण क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽ कय 
दरापे ा 33.00% जाःत दराची िन वदा मजंरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या 
मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 05 

 वषय – ना व यपुण योजना नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालका ह ीत कापड  पश या वापर याक रता कॉटन सल  

               कपडयाचा पुरवठा करणे कापड  पश या िशवुन पुरवठा करणे व कापड  पश यावर ःब न ूंट ंग करणे बाबत 

 संदभ – 1) ज हािधकार  तथा सदःय सिचव ज हा िनयोजन सिमती नांदेड याचें ूशास कय मा यता व िनधी  

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

               2) उ वल टे स ू शस सांगली यांचे पऽ दनाकं 26.08.2019 

 ना व यपुण योजना अतंगत नांदेड शहर लाःट क मु  कर यासाठ  कापड  पश यांचा वापर करणेसाठ  संदभ बं. 01 
या आदेशा वये ज हािधकार  तथा सदःय सिचव, ज हा िनयोजन सिमती, नांदेड यांनी जा.बं. िनयोजन/ जवायो/ूमा.िन व/ 
का-1/2017-18/436 दनांक 05.03.2018 अ वये पये 99,95,000/- साठ  ूशास कय मा यता देवुन िनधी वतरण केलेला 
आहे. 
 संदभ बं. 02 नुसार उ वल टे स ू शस सांगली यांनी ना व यपुण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका ह ीत कापड  पश यासाठ  कॉटन सल कपडयाचा पुरवठा करणे व पश या िशवुन पुरवठा कर याचे काम हे 
िगर राज फाऊंडेशन नांदेड व िगर राज से स काप रेशन नांदेड यां या मंजरु दरावर कर यास कायम कर यास तयार अस याचे 
कळ वले आहे. 
 कंऽाटदार उ वल टे स ू शस सांगली ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सालसन 2017-18 ना व यपुण योजने 
अतंगत तयार कर यात आले या पश यांवर ःबन ूंट ंगचे काम करत आहेत. 
 ना व यपुण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत कापड  पश या वापर याक रता कॉटन सल 
कपडयाचा पुरवठा करणेसाठ  िगर राज से स काप रेशन नांदेड यांना कामाचे कायारंभ आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/ 
7852/2018 दनांक 04.09.2018 व कापड  पश या िशवुन पुरवठा कर यासाठ  िगर राज फांडडेशन नांदेड यांना कायारंभ आदेश 
बं. नावाशमनपा/साबां व/7865/2018 दनांक 04.09.2018 अ वये दे यात आले िगर राज से स कापारेशन नांदेड यांची 
वाटाघाट  अतंी नमुना बं. 01 साठ  पये 49.00/- ूती चौरस िमटर, नमुना बं. 02 साठ  पये 45.00/- ूित चौरस िमटर दर 
तसेच िगर राज से स काप रेशन नांदेड यांचे वाटाघाट  अतंी (1) 0.45 X 0.45 मी. साठ  पये 4.90 ूित वशपी (2) 0.45 X 
0.30 मी. साठ  . 3.40 ूित पशवी (3) 0.30 X 0.30 मी. साठ  पये 3.20 ूित पशवी दर मंजरु कर यात आले असुन 
संबधीतांनी आतापयत 158678.13 पैक  51841.06 चौ.मी. कापडाचा पुरवठा केला असुन 340950 पैक  90153 पश या िशवुन 
पुरवठा के या आहेत सदर तपिशलाव न एकूण (106837.07) चौ.मी. कापडाचा पुरवठा तसेच (250797) पश यांचा पुरवठा 
अ ाप करणे बाक  आहे.  संबंधीतांकडून सदरचे काम अ यंत सथं गतीने होत असुन या बाबत संबंधीतास पये 20,000/- दंड 
आकार यात आला आहे. 
 क रता उ वल टे स ू शस सागंली यांचे अजानसुार यापुव  मंजरु असले या दरावर पश यांचे कापड पुरवठा करणे व 
पश या िशवुन देणे या कामास समथता दश वली अस याने उ वल टे स ू टस सांगली याचेंकडून सदर मजंरु दरावर काम 
क न घे यासाठ  ूःताव ःथायी सिमती सभेपुढे मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 06 

वषय :-  मुलभतु सोयी सु वधा योजने मनपा ह ीत अं बकानगर म ये गज यांचे घर ते मारोती मं दर, नबलवार यांचे 
घर ते नागमवार यांचे घर, देशमुख यांचे घर ते चबवत  यांचे घर, देशपांडे यांचे घर ते डाखोरे यांचे घर, 
िशरसाठ यांचे घर ते देशमुख यांचे घर, डहाळे यांचे घर ते भालेराव यांचे घरा पयत िस.सी. रःता करणे   
( . 38,00,000/-) 



(3) 
 मुलभतु सोयी सु वधा योजने मनपा ह ीत अं बकानगर म ये गज यांचे घर ते मारोती मं दर, नबलवार यांचे घर ते 
नागमवार यांचे घर, देशमुख यांचे घर ते चबवत  यांचे घर, देशपांडे यांचे घर ते डाखोरे यांचे घर, िशरसाठ यांचे घर ते देशमुख 
यांचे घर, डहाळे यांचे घर ते भालेराव यांचे घरा पयत िस.िस. रःता करणेसाठ  ूशास कय व आथ क मा यता द यानुसार पये 
38,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/6209/2019 दनाकं 07.09.2019 अ वये दैिनक लोकमत 
(रा यःतर य) / दैिनक नगुशे उद या वृ पऽात दनांक ु 08.09.2019 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द 
के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमार दनांक 18.09.2019 रोजी उघड यात आ या 
असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. आशा क सश शन नांदेड अदंाजपऽक य दर L-1 

02 मे. सुरज ए टरूायजेस नांदेड 5.00% जाःत दर L-2 

 िन वदा या तलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. आशा क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽ कय दराची आहे. 
 क रता सदर कामासाठ  मे. आशा क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव मनपा 
ःथायी सिमती समोर सादर. 
वषय बं. 07 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड जलशु द करण कि येथे लिचंग पावडर पुरवठा करणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकाक ह ीत जलशु द करण कि येथे लिचगं पावडर पुरवठा करणे या कामासाठ  
एकूण 130 मे. टन लिचंग पावडर पुरवठा कर याक रता ई-िन वदा सुचना ऑन लाईन माग व यात आ या असता एकूण दोन 
िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा  सिमतीसमोर उघड या असता मे. शामल केमीक स नांदेड यांची िन वदा सवात कमी दराची 
असून ती पये 27,801/- ूित मे. टन असून पये 36,14,130/- (अ र  पये छ ीस ल  चौदा हजार एकशे तीस फ ) असे 
दर ूा  झाले आहे सदर ल दर कमी कर यासाठ  िन वदा सिमतीने पुरवठा दारास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता सदर ल 
पुरवठादाराने वाटाघाट  अतंी दर कमी क न पये 27,500/- ूती मे. टन या दराने लिचंग पावडर पुरवठा कर याची लेखी 
समंती दली आहे. 
 क रता मे. शामल केिमक स नांदेड यांनी दर कमी क न . 27,801/- ूती मे. टन ऐवजी . 27,500/- ूती मे. 
टन या ूमाणे एकूण 35,75,000/- (अ र  पये पःतीस ल  पंचाह र हजार फ ) एवढया कमंतीचा माल पुरवठा कर यास 
अदंाजीत खचासाठ  ूशास कय व आथ क मा यतेःतव मसुदा मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर 
वषय बं. 08 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड जलशु द करण कि येथे PAC पॉली अ युिमिनअम पावडर  

                 पुरवठा करणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जलशु द करण कि येथे PAC पॉली अ युिमिनयम पावडर पुरवठा करणे या 
कामासाठ  एकूण 100 मे. टन पुरवठा कर याक रता ई. िन वदा सुचना ऑन लाईन माग व यात आ या असता एकूण तीन 
िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा सिमती समोर उघड या असता मे. एस. ह.एस. केिमक स काप रेशन पुणे यांची िन वदा सवात 
कमी दराची असुन ती पये 37,250/- ूती मे. टन असुन पये 37,25,000/- (अ र  पये सदतीस ल  पंचवीस हजार फ ) 
असे दर ूा  झाले आहेत सदर ल दर कमी कर यासाठ  िन वदा सिमतीने पुरवठा दारास वाटाघाट लसाठ  पाचारण केले असता 
सदर ल पुरवठादाराने वाटाघाट  अंती दर कमी क न पये 37,000/- ूती मे. टन या दराने PAC पावडरचा पुरवठा कर याची 
लेखी समंती दली आहे. 
 क रता मे. एस. ह.एस. केिमक स काप रेशन पुणे यांनी दर कमी क न पये 37,250/- ूती मे. टन ऐवजी पये 
37,000/- ूती मे. टन या ूमाणे एकूण पये 37,00,000/- (अ र  पये सदतीस ल  फ ) एवढया कमंतीचा माल पुरवठा 
कर यास अदंाजीत खचासाठ  ूशासक य व आथ क मा यतेचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
वषय बं. 09 

 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड जलशु द करणे कि येथे तुरट  पुरवठा करणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जलशु द करण कि येथे तुरट  पुरवठा करणे या कामासाठ  एकूण 400 मे. 
टन तुरट  पुरवठा कर याक रता ई-िन वदा सचुना ऑन लाईन माग व यात आ या असता एकूण तीन िन वदा ूा  झा या.  ूा  
िन वदा िन वदा सिमती समोर उघड या असता मे. महारा  केिमक स अ ड जनरल स लायस नांदेड यांची िन वदा सवात कमी 
दराची असून ती पये 19,751/- ूती मे. टन असून पये 19,00,400/- (अ र  पये एकोनआशंी ल  चारशे फ ) असे दर 
ूा  झाले आहेत सदर ल दर कमी कर यासाठ  िन वदा सिमतीने पुरवठा दारास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता सदर ल 
पुरवठादाराने वाटाघाट  अतंी दर कमी क न पये 19,100/- ूती. मे. टन या दराने तुरट  पुरवठा कर याची लेखी समंती दली 
आहे. 
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 क रता मे. महारा  केिमक स अ ड जनरल स लायस नांदेड यानंी दर कमी क न पये 19,751/- ूती मे. टन ऐवजी 
पये 19,100/- ूती मे. टन ऐवजी पये 19,100/- ूती मे. टन या ूमाणे एकूण पये 76,40,000/- (अ र  पये शहा र 
ल  चाळ स हजार फ ) एवढया कमंतीचा माल पुरवठा कर यास अदंाजीत खचासाठ  ूशासक य व आथ क मा यतेचा ूःताव 
मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
वषय बं. 10 

 वषय :-  रा य नद  संवधन योजने अतंगत गोदावर  नद  संवधन ूक प गोदावर  नद चे उःमानशाह  नाला / चुनाल  

                 नाला दारे होणारे ूदषण ूितबंध कर यासाठ  मलु :शु द करणे कि उभारणे 

 रा य नद  सवंधन योजने अतंगत मल:शु द करण कि उभारणी कामासाठ  पयावरण वभाग शासन िनणय बं. रानयो/ 
2019/ू.ब.61/तां.बं.3 दनांक 11.09.19 अ वये एकूण कमंत पये 17,59,81,059/- इत या र कमेसूशासक य मा यता 
दे यात आली आहे.  मंजरु र कमेपैक  80% हःसा रा य शासन व 20% हःसा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका याचंा 
राह ल या अट वर मा यता ूदान कर यात आली आहे.  यानुसार ई-टडर दारे पये 15,41,00,789/- इत या कमंतीची 
जीएसट  वचगळन िन वदा सुचना ु 6833/19 दनांक 18.09.19 ूिस द केली असता एकच िन वदा ूा  झाली.  यामुळे 
फेरिन वदा 8524/19 दनांक 25.10.19 ूिस द केली असता एकच िन वदा ूा  झाली ूा  एक िन वदा, िन वदा सिमती समोर 
उघड यात आली.  तांऽीक अहता तपासणी अतंी िन वदा सिमती या अहवालानुसार ूा  िन वदा मे. शारदा क सश शन अ ड 
काप रेशन ूा.िल. नादेंड याचंी िन वदा कमंत पये 18,48,28,786-30 दले होते.  जाःती या दराबाबत दर पथृकरण िन वदा 
धारका सोबत कर यात आले.  दर पथृकरण अंती िन वदा धारकांनी दनांक 21.11.19 या लेखी समंती पऽानसुार िन वदा देकार 
हा पये 16,91,93,752/- ऐवढा सादर केला आहे.  चालु दरसुचीनुसार िन वदेची मु यां कत कंमत पये 16,17,84,043/- 
वचारात घेता िन वदाधारकाचा देकार िन वदेची मु यांक त कमतं पे ा 4.58 ट के जाःत येत आहे. 
 वषयां कत कामासाठ  मे. शारदा क सश शन अ ड काप रेशन ूा.िल. नांदेड याचंी पये 16,91,93,752/- (अ र  पये 
सोळा कोट  ए या नव ल  ऽया नव हजार सातशे बाव न फ ) कमंतीचे िन वदा मंजरु स मा यता दे यात यावी. 
वषय बं. 11 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महापािलके या आप ी यवःथापन वभागासाठ  व वध नद  घाटवर व कायबम ूसगंी  

                 लाव यात येणा-या जवर कांचे व ताराफयाचे दर िन त करणे बाबत 

 संदभ :-  1) दरपऽक सुचना बं. नावाशमनपा/आ यक/3587/19 दनांक 12.07.19 

                2) वतमान पऽातील जाह र ूगटन नांदेड टाई स उद डेली दनांक ु 13.07.19 

                3) संबंधीत संःथांशी झालेली वाटाघाट  दनांक 16.09.19 

                4) ऽसदःयीय सिमतीची मा यता दनांक 20.09.2019 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड या आप ी यवःथापन किा अतंगत गोदावर  नद काठावर पावसाळयात, 
पुरज य प रःथीतीत, दगा वसजनु , ई. कायबमासाठ  वेळोवेळ  लागणा-या जवर कांसाठ  व तराफसाठ चे दर िन ीत करणे 
बाबत सदर ेऽात अनुभवी संःथाकडून दरपऽक मागवलेली होती.  यानुसार (1) गोदावर  जवर क सेवाभावी संःथा नावघाट 
नांदेड (2) गंगापुऽ जवर क दल गाड पुरा भाई ग ली नांदेड (3) महागोदावर ल जवर क दल व सेवाभासी संःथा नांदेड (4) 
गंगापुऽ म छमार सहकार  संःथा म. नांदेड या चार संःथांनी सारखेच दर हणजे ूित जवर क 500/- व ूित तराफा 
6000/- असे एकसारखेच दर दलेले होते यामुळे चारह  संःथांना वाटाघाट साठ  बोलावले असता वाटाघाट  अतंी संबंधीत 
संःथांनी ूित जवर क ूित दन 450/- व ूितकायबम ूिततराफा 4000/- पये दरावर काम कर याचे मा य केलेले आहे 
यास ऽसदःयीय सिमतीने मा यता दलेली आहे.   

 क रता उ  ूमाणे चार संःथांना जवर कां या उपल धतेनुसार आवँयकतेूमाणे वेळोवेळ  िनघणारे जवर कांचे काम 
दे यासाठ  ूित जवर क ूित दन 450/- पये व ूितकायबम ूिततराफा 4000/- पये दर पुढ ल आदेशापयत मा य 
कर यासाठ  ःथायी सिमती समोर ूःताव सादर. 
वषय बं. 12 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत न वन कौठा, गट नं. 80 येथील ूःता वत महा मा बसवे र  

                 पुतळा प रसराचे सुशोिभकरण करणे बाबत 

 संदभ  :- आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/5610/19 दनांक 27.08.2019 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत न वन कौठा, गट नं. 80 येथील ूसता वत महा मा बसवे र पुतळा 
प रसराचे सुशोिभकरण करणेसाठ  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने ठराव बं 115 दनांक 30.11.2016 
रोजी पार त केला आहे.  ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/5616/19 दनांक 27.08.19 अ वये दैिनक पु यनगर   
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(रा यःतर य) / दैिनक ौिमक एकजटु या वृ पऽात दनांक 28.08.19 अ वये िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा 
ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 31.10.19 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 
 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर  
01 मे. एन.एस. शे ट  नांदेड 22.50% जाःत दर L-1 
02 मे. हिे क सश शन नांदेड 22.50% जाःत दर L-2 
03 ौी राहल गणेशराव बावगे नांदेडु  26.33% जाःत दर L-3 

 
 िन वदा या तलुना मक त यानुसार मे. एस.एन. शे ट  नांदेड यांची िन वदा कमी दराची असुन जी अदंाजपऽ कय 
दरापे ा 22.50% जाःत दराची आहे सदर ल दराम ये कंऽाटदाराने GST चा समावेश क न दर सादर केले आहेत. 
 सदर ल दर जाःतीचे वाटत अस याने कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/साबां व/8783/2019 दनांक 05.11.19 रोजी 
वाटाघाट साठ  बोल व यात आले असता संबधंीतांनी GST ूचिलत सा ह याचे बाजारभाव, रेतीचे वाहतुक / दर, रॉय ट  व 
आ कटे चरल इफे टस इ याद  बाबी वचारात घेवुन दर सादर केले आहे.  वाटाघाट  अतंी संबंधीतांनी 22.50% जाःत दरा ऐवजी 
सदर काम ःथाप य वषयक कामावर 12% GST व िन वदा र कमेवर 7.00% जाःत दराने कर याची लेखी सहमती दली आहे. 
 क रता सदर कामासाठ  मे. एन.एस. शे ट  नांदेड यांची ःथाप य वषयक कामावर 12% GST ूमाणे पये 
16,35,347/- व एकूण िन वदा कमंतीवर 7.00% जाःत दर पये 10,37,703/- या ूमाणे एकूण र कम पये 
1,74,97,383/- साठ  मंजरु ःतव ूशासक य व आथ क मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
वषय बं. 13    अ पल     दनांक 06.11.19 ूा  द. 15.11.19 

ूित, 
मा. सभापती सहेब, 
ःथायी सिमती, 
नावाशमनपानांदेड 
 
 वषय :-  िनलंबन ूकरणी शाःती लावलेली र बातल क न द. 16.02.17 ते 26.07.17 (161 दवस) िनलंबन काळ  

                 गहृ त ध न सेवाकाळ धर यात यावा.  िनयमानुसार 12 वषा या कालावधीसाठ  वेतनौणेी दे यात यावी व  

                 इतर देय लाभ मंजरु कर यात यावे 

 संदभ :-  जा.बं. 16278 दनांक 05.02.2019 अ वये 

महोदय, 
 
 वर ल वषयी आप या सेवेत िनवेदन सादर कर यात येते क , 
1) हे क , मला जा.बं. 16278 दनांक 05.02.19 चे पऽ िमळाले आहे हया पऽा या खुलाशाबाबत आप या नावारशमनपा 
नांदेड येथे संबंधीत वभागात ूतीउ र / जबाब घेउ◌ुन गेले असता 2019 मधील लोकसभा िनवडणुक साठ  सव संबधंीत कमचार  
/ अिधकार  यःत अस याचे सांगुन मला वारंवार परत करत राह ले लोकसभा िनवडणूक झा यानंतर मी आप या कायालयात 
संबंधीतांकडे येऊन ू य  भेटले असता थांबा साहेब नाह त आता वधानसभा िनवडणूका लागत आहे असे कारणे सांगुन मला 
संदभ य पऽास जाब / अ पल, उ र दे यास या ना या कारणाने उिशर होत राह ला संदभ य िनवेदनावर 30 दवसात लेखी 
जबाब देणे गरजेचे असतांना आज पयत झालेला उिशर मी जाणुनबुजनू केलेला नाह . 
 तर ह  मी लगेचच मा. आयु  ूशासन यां याकडे दनांक 18.02.19, 26.03.19 रोजी दोन वेळा िनवेदने दलेले आहेत 
हणजे अ पलां या संबंधीत ूकार आहे हणजे मा याकडुन कोणताह  उिशर झालेला नाह  वर ल संदभ य पऽास माझे हे दोन 
अज एक ूकारे अ पलाचाच भाग आहे याचे आप याःतरावर बारकाईने ल  न देता दलघ केलेले आहे हणु जे माझा  याम ये 
कांह ह  कसुर नाह . 
2) हे क , मी नावाशमनपा नांदेउ अतंगत दनांक 25.09.86 पासून जवळपास सलग 32 वष िश ीका – मु या यापक या 
पदावर कत य बजावलेले आहे एवढया मोठा कालावधी सेवाकाळ असतांना मला 12 वषाची वेतनौणेी, 24 वषाची वेतनौणेी, 
इ ब मट, इतर लाभ अ ाप दलेले नाह त हे सव लाभास मी मा या िनलबंानापवु या काळापुव ची पाऽताधारक आहे. 
3) हे क , संदभ य पऽास मी दनाकं 18.02.19 व 26.03.19 रोजी ूितउ र मा. आयु  साहेब नांदेड यांचेकउ◌े देऊन, 
मुदतपुव उ र दलेले अस यामळेु संदभ य िनवेदनातील िनलंबन ूकरणाची शाःती र  कर यात यावी आ ण 12 व 24 वषाची 
वेतनौणेी, इ ब मट, इतर देय लाभास मी पाऽ अस यामुळे ते ता काळ दे यात यावे. 
 



 
(6) 

 
4) हे क  वर ल ूमाणे मी सलग 32 वष सेवा केलेली आहे मा यावर अ य होत असनु मानसीक, शार रक , आथ क ऽास 
होत आहे. 

तर  वनंती क  

1) संदभ य पऽातील िनलंबन ूकरणीची शाःती र द कर यात यावी. 
2) संदभ य पऽास मी मुदतपुव मा. आयु ांकडक दनांक 18.02.19 व 26.02.3.19 रोजी पऽ देऊन मुदतीत पुतता केलेली 
आहे याचे अवलोकन हावे ह  वनंती. 
3) मला 12 व 24 वषाची वेतनौणेी इतर देयलाभ इ ब मट इतर शासन िनयमानसुार लाभ ूदान कर यात यावे ह 
वनंती. 

अजदार 
ःवा र त/- 

महामती गौतमी कािशराम हंकारे 
सेवािनवृ  ूभार  मु या यापक 

रा. पवळ  िगरणी, आशीवादनगर नांदेड 
 
                ःवा र त/-                                                        ःवा र त/- 
          (स. अजीतपालिसंघ संधु)                                        (खान फा ख अली इलीयाज खान) 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.              ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


