
 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 

 दनांक 11.02.2019 रोजी दपार  ु 04.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे 
शास कय इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर म ये 
ःवा र  क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.  

 

ौी खान फा ख अली इलीयाज खान, सभापती 
         सवौी 
  खान मसुद अहेमद खान उःमान खान  अ. लतीफ अ. मजीद 
  रावत भानुिसंह गयादनिसंह   वैशाली िमिलंद देशमुख 
  क याणकर योती कशन   कोकाटे क णा भीमराव 
  वाघमारे दयानंद नामदेव   य नम राजेश लआमीनारायण 
  पवळे पुजा बालाजी    अ. रशीद अ. गणी 
  फा ख हुसेन कासीम परान   जाधव ौीिनवास नारायणराव  

 

सभापती   उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय उपआयु  ूशासन ौीमती िगता ठाकरे, ूभार  
मु  यलेखा प र क ौीमती शोभा मुंढे, मु यलेखािधकार  ौी संतोष कंदेवार, 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. 

मसुद अहेमद खान गे या ःथायी सिमती या बैठक त ठरले होते क , एका सदःयांना 20 लाईट दे यात यावे ती लाईट 
आतापयत दे यात आले नाह . 

कं. किन  अिभयंता वधुत  शहरात लाईट आलेले नाह त ये या दोन तीन दवसात लाईट आ यानंतर दे यात येतील. 
राजेश य नम    मागील बैठक त सु दा दोन ितन दवस असेच हणाले होते आजह  आपण तेच उ र देत आहात. 
सभापती  वक ऑडर देवून दड म हना झाला तर ह  यां याकडून लाईट घेतले नाह . शहरात लाईटची 

आवँयकता आहे आ ण लाईट दे यात येत नाह . शहरात लाईट लाव यासाठ  दोन दवसाचा 
कालावधी घेतला होता आ ण आताह  दोन दवसाचा कालावधी घेत आहात हे यो य नाह . 
यापुव या िमट ंगम ये काम दोन दवसात पुण कर या या सुचना के या हो या  तर ह  ती कामे 
आप याकडून होत नाह . 

राजेश य नम   या अिभयं याकडून काम होत नाह त ते कंऽाट  त वावर ल अिभयंता आहेत यासाठ  यां याकडून 
चाज काढन घे यात यावाू . 

अ दल रिशद    लाईट देणे साठ  मागील एक म ह यापासुन पाठ पुरावा कर त आहे परंतू आतापयत लाईट दे यात 
आलेले नाह . एका ूभागात 40 लाईट लागत असतील ते लावनू दयावे.  आता लाईट येत आहेत 
असे बोलने यो य नाह . 

कं. किन  अिभयंता वधुत कोण या ूभागात 30 काह  ूभागात 20 लाईट लाव यात आलेले आहेत आतापयत 550 लाईट 
शहरात लावले आहेत. याला काम कर यासाठ  एका वषाचा कालावधी दलेला आहे. 

सभापती  लाईट लाव याचे काम दोन दवसात पुण झाले नाह  तर आपणावर काय कारवाई करावी. जर दोन 
दवसात कामे होत नाह  आप यावर कायवाह  कर यात येईल. नगरसेवक लाईट लाव याचे काम 
सांगतो तर काम होत नसेल याचा अथ काय असावा. या कामात आपला िनंकाळजीपणा दसुन 
येत आहे. एका वषाचा कालावधी दला असेल आ ण तो अखेर या मह यात लाईट लावत असेल 
असे कसे चालणार आहे. 

कं. किन  अिभयंता वधुत   लाईट परचेस कर याचे आदेश दलेले आहेत ते लाईट आ याबरोबर लाईट लावून दे यात येतील. 
राजेश य नम    अिभयं याने  सांगतील क  लाईट लावून दे यात येणार आहे तर लाईट कधी लागणार आहेत. 

तार ख पे तार ख असे सांगत आहात. 
उप आयु  (ूशासन)   माग या िमट ंगम ये वदयतु वभागाकडे साठा नसेल तर दोन दवसाचा कालावधी का घेतला 

जाःत दवसाचा कालावधी यावयास पाह जे होता. साठा सोमवारपयत येणार आहे यासाठ  
यानंतरचा दनाकं दला पाह जे. 

सभापती  जी 550 लाईट लावलेले आहेत ते  कोण या ठकाणी कोण या पोलवर, पोल बमांकासह त मा हती 
दे यात यावी. मा याकडे सम  मा हती दयावी. 

उप आयु  (ःटेड यम)   कोण या ूभागाम ये कती लाईट लावले आहेत याची मा हती दे यात येईल ूभाग बमांक एक 
पासुन ते वीसपयत कती लाईट लावले  ह  मा हती मा. सभापती यां याकडे सादर करावी. 



(2) 
फा ख बदवेल   खो या कॉलनीतील चबरवर क हर टाकले नाह . जे खडडे केले ते बुजवून यावे कंवा यावर चबर 

क हर टाकावे यात मुले पडून अपघात होवू शकतो. देशमुख कॉलनीतील सेनेज लाईन टाकावयाची 
आहे ती लाईन टाक यात यावी. 

कायकार  अिभयतंा(सेनेज)   देशमुख कॉलनीत 750 मीटर लाईन टाकावयाची आहे. मागील तीन दवसात मा. आयु  
साहेबांकडून फाईल मंजरू झालेली आहे.  दहा दवस काम सु  कर यास लागु शकतात. हे पाईप 
नांदेड म ये उपल ध नाह त ते पुणा या ठकाणाव न मागवावे लागणार आहेत. 

सभापती   कोण या नगरसेवकाची मागणी आहे आ ण या ूभागात कती चबर क हर लागणार आहेत याची 
मा हती दे यात यावी. संपुण शहराची मा हती काढ यात यावी व चबर क हर हे आठ दवसात 
बसवून दयावे. 

दयानंद वाघमारे   मा या ूभागात चबर क हर टाक यात यावे व ौी तानाजी यां या सोबत दोन तीन सुपर वायझर 
दे यात यावे.  

सभापती  ौी शाद ला यांचे नांव नगरसेवकांनी सुच व याूामाणे यापुव  सेनेज वभागात काम केले आहे ु
यामुळे यांना सेनेज वभागात कामासाठ  घे यासाठ  कायकार  अिभयंता यांनी कायवाह  ूःता वत 
करावी. 

भानुिसंग रावत   सेनेज या लेबरचे पेमट दे यात येत नाह  यामुळे ते कामावर येत नाह त. यांना वेळेवर पेमट दले 
पाह जे.  

कायकार  अिभयतंा(सेनेज)  कंऽाटदारास पेमट वेळेवर दे यात येत आहे. एका म ह याचे पेमट देणे िश लक राह ले आहे. 
कंऽाटदाराचे पेमट देणेत येत आहे आता ते पासींगम ये आहे. 

सभापती   कंऽाटदारास आपण पेमट  देत असतो. लेबरला पेमट वेळेवर िमळाले पाह जे याची जबाबदार  
वभाग ूमुखाने यावी. 

भानुिसंग रावत   सेनेजचे लेबर आले नाह  तर  सु दा याची हजर  पुण दवसाची भर यात येते ह  वाःतव प र ःथती 
आहे. आजह  तीन ते चार लेबर कामावर नाह त. 

उप अिभयंता  कंऽाटदारास ाी सीची नोट स दलेली आहे. पाईप आ यानंतर या कंऽाटदाराकडून काम क न 
घे यात येईल. यासाठ  तीन ते चार दवसात काम चालू कर यात येईल. 

सभापती  ू येक वभाग ूमुखास काम करणे सांगीतले क  यां याकडून  तीन दवस चार दवस असेच उ र 
येत आहे. अशी उ र देणे अपे ीत नाह . काम कर यास काह  अडचण अस यास ती सभागहृात 
सांग यात यावी. उप आयु  (ूशासन) यानंी याकडे ल  देवून काम क न घे यास अिधका-यास 
सुचना दयावी. यापुढे वलंब होणार नाह  याचीह  काळजी घे यात यावी. 

दयानंद वाघमारे   मा या ूभागातील काम के हा पणु होणार आहे याची मा हती ौी देशमुख सांहेबाकडून यावे. पाईप 
हे रः यावर दोन ते अड च वषापासुन पडलेले आहे. 

उप अिभयंता   250 िमटरचे काम िश लक राह ले आहे यामुळे हे काम थांबले आहे ये या दोन दवसात काम 
चालू क न पुण कर यात येईल. संबधीत कंऽाटदारास नगरसेवकानंी बोलले आहे.  

वषय बं. 01      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीतील झोन बं. 01, 02  व 03 (नांदेड उ र भाग) मधील सावजिनक 
पथ द याचंी दैनं दन देखभाल व द ःती व पथ दवे दैनं दन चालु बेद करणे ु ( या पॉ टसवर मनपा तफ टायमर बस व यात आले 
ते पाईटस वगळनु ) या कामाची िन वदा सचुना (दसु-यांदा) बमांक नावाशमनपा/ वधतु/ई-टडर/13948/2018-19 दनांक 
24.12.2018 नसुार व मनपाके या जा हराती या रोटेशन र जःटर या न द नसुार दैिनकपु यनगर  ( वभागीय पातळ ) व दैिनक 
लोकपऽ म ये दनांक 23.12.2018 या अकंात ूिस द क न Online िन वदा दर माग व यात आले असता या कामासाठ  एकूण 
03 िन वदा ूा  झा या व ूा  िन वदाधारका म ये मे. ौ दा इले श क स इं जिनअ रंग कंपनी नांदेड व मे. जय इ टरूायजेस 
परभणी यांनी मागणी केले या सव ूमाणपऽ सादर केले अस यामुळे यांचे Commercial documents उघड यात आले आहेत व 
ूा  दरांचे तुलना मक त यानसुार मे. जय इ टरूायजेस पराभणी यांनी सादर केले या दरानुसार या कामासाठ  वा षक खच 
पये 90,28,142/- एवढा लागणार आहे व सदर खच महारा  शासनाचे सा.बा. वधुत वभाग या चाल ुदरसुची 2017-18 या 
दरानुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरानुसार या कामासाठ  लागणारा वा षक खच पे ा 0.88% कमी दराची 
अस यामुळे मे. जय इ टरूायजेस परभणी यांचे खालील ूमाणे रकाना बमांक 02 मधील कामासाठ  रकाना बमांक 04 म ये 
दश व यात आ याूमाणे दर िन वदेतील अट  व शत नुसार पुढ ल एक वषाक रता ःथायी सिमतीची सभे या मा येतेःतव सादर. 
अ.ब. पथ द याचे ूकार / कामाचे ूकार सं या मे. जय इ टरूायजेस परभणी 

यांनी सादर केलेले दर पये 

एकूण वा षक खच 

01 02 03 04 05 



(3) 
01 36 हॅट टयुबलाईट 3802 342 ूितनग / ूित वष 13,00,284 
02 125 हॅट मर यरु  488 699.47 ूित नग / ूित वष 3,41,341 
03 70 हॅट सो डयम 272 899.50 ूित नग / ूित वष 18,63,764 
04 150 हॅट सो डयम 2608 1179.99 ूित नग / ूित वष 30,77,414 
05 250 हॅट सो डयम 139 1451.50 ूित नग / ूित वष 2,01,758.5 
06 400 हॅट सो डयम -- 1575 ूित नग / ूित वष -- 
07 70 हॅट मेटल 07 999 ूित नग / ूित वष 6,993 
08 150 हॅट मेटल -- 1175 ूित नग / ूित वष -- 
09 250 हॅट मेटल 33 1475 ूित नग / ूित वष 48,675 
10 400 हॅट मेटल 36 1639 ूित नग / ूित वष 59,004 
11 1X36 हॅट सी.एफ.एल ःवतंऽ चोक 115 416.90 ूित नग / ूित वष 47,943.5 
12 1X36 हॅट सी.एफ.एल 512 485 ूित नग / ूित वष 2,48,320 
13 2X24 हॅट ट -5 1280 659 ूित नग / ूित वष 8,43,520 
14 4X24 हॅट ट -5 695 1329 ूित नग / ूित वष 9,23,655 
15 पथ दवे दैनं दन चालू बंद करणे 114 349 ूित नग / ूित वष 39,786 
16 मनपाकेने पुरवठा केलेले न वन पथ दवा 

खांबावर बसवुन देणे 
01 38 नग 38 

17 ड जटर टायमर 01 7100 ूित नग  7,100 
18 टायमर 01 2290 ूित नग  2,290 
19 कॉनशॅ टर 01 3790 ूित नग  3,790 
20 2X10 Sqmm aluminium conducrctor 01 99 ूित नग  99 
21 4X10 Sqmm aluminium conducrctor 01 151 ूित नग  151 
22 4X16 Sqmm aluminium conducrctor 01 175 ूित नग  175 
23 4X6 Sqmm aluminium conducrctor 01 110 ूित नग  110 
24 4X25 Sqmm aluminium conducrctor 01 240 ूित नग  240 
25 MCCB 100 A 01 4000 ूित नग  4000 
26 MCB 32 A 01 130 ूित नग  130 
27 100 w LED Street Light Panel लावुन 

द ःत क न देणेु  
01 2150 ूित नग  2,150 

28 100 w LED Street Light driver लावुन 
द ःत क न देणेु  

01 1925 ूित नग  1,925 

29 60 w LED Street Light Panel लावुन द ःत ु
क न देणे 

01 1999 ूित नग  1,999 

30 100 w LED Street Light driver लावुन 
द ःत क न देणेु  

01 1399 ूित नग  1,399 

    90,28,054 

 वर ल ूमाणे मजंरु केले या दरानुसार मनपा ह ीतील झोन बं. 1, 02 व 03 (नांदेड उ र भाग) मधील सावजिनक 
पथ द याचंी दैनं दन देखभाल व द ःती व पथ दवे दैनं दन चालु बंद करणे ु ( या पा टसवर मनपा तफ टायमर बस व यात 
आले ते पाईटस वगळनु ) या कामासाठ  वर ल ूमाणे लागणारा वा षक खच पये 90,28,054/- साठ  ूशास कय व आथ क 
मा यता मनपा ःथायी सिमती या मा यतेःतव सादर.  तसेच भ वंयात मनपा ह ीत वाढ होणारे पथ द यांची सु दा वर ल मंजरु 
दरानुसार कर यास व अ.बं. 16 ते 30 चे वधुत सा ह य अदंा जत सं यापे ा जाःत लाग यास वाढ व सं या मंजरु दरानुसार 
कर यास व यासाठ  लागणारा अित र  खचास ूशास कय व आथ क मा यतेःतव मनपा ःथायी सिमती या सभे समोर सादर. 
राजेश य नम   वषय बमांक 1 यात जाःती या कामे करणेचे मा यता घे यात येत आहे असे दसत आहे 

याकर ता हा वषयाची मा हती स वःतर दे यात यावी. 
कं. किन  अिभयंता वधुत  दर मंजरू ची मा यता घे यात येत आहे. हे आपणास भ वंयात लागणार आहे.  

सभापती  आज का मंजरू  घे यात येत आहे. जेएनएनयआुरएम या रः यासाठ  साह य लागणार आहे. हे 
आज आपणास कसे काय कळत आहे. 
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राजेश य नम   या र कमेची िन वदा आहे यासच मा यता दे यात यावी इतर जाःती या र कमेस मा यता 
दे यात येवू नये. सव वषयाम ये असेच आहे यामुळे व वदा जेवढ  आहे यालाच मा यता ूदान 
करावी.वाढ व र कमेस मा यता दे यात येणार नाह . 

सभापती मनपा ह ीतील झोन बं. 1, 02 व 03 (नांदेड उ र भाग) मधील सावजिनक पथ द याचंी दैनं दन 
देखभाल व द ःती व पथ दवे दैनं दन चालु बंद करणे ु ( या पा टसवर मनपा तफ टायमर 
बस व यात आले ते पाईटस वगळनु ) या कामासाठ  लागणारा वा षक खच पये 90,28,054/- 
लाच ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 128     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीतील झोन बं. 01, 02  व 03 (नांदेड उ र भाग) मधील सावजिनक 
पथ द याचंी दैनं दन देखभाल व द ःती व पथ दवे दैनं दन चालु बेद करणे ु ( या पॉ टसवर मनपा तफ टायमर बस व यात आले 
ते पाईटस वगळनु ) या कामाची िन वदा सचुना (दसु-यांदा) बमांक नावाशमनपा/ वधतु/ई-टडर/13948/2018-19 दनांक 
24.12.2018 नसुार व मनपाके या जा हराती या रोटेशन र जःटर या न द नसुार दैिनकपु यनगर  ( वभागीय पातळ ) व दैिनक 
लोकपऽ म ये दनांक 23.12.2018 या अकंात ूिस द क न Online िन वदा दर माग व यात आले असता या कामासाठ  एकूण 
03 िन वदा ूा  झा या व ूा  िन वदाधारका म ये मे. ौ दा इले श क स इं जिनअ रंग कंपनी नांदेड व मे. जय इ टरूायजेस 
परभणी यांनी मागणी केले या सव ूमाणपऽ सादर केले अस यामुळे यांचे Commercial documents उघड यात आले आहेत व 
ूा  दरांचे तुलना मक त यानुसार मे. जय इ टरूायजेस पराभणी यांनी सादर केले या दरानुसार या कामासाठ  वा षक खच 
पये 90,28,142/- एवढा लागणार आहे व सदर खच महारा  शासनाचे सा.बा. वधुत वभाग या चाल ुदरसुची 2017-18 या 
दरानुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरानुसार या कामासाठ  लागणारा वा षक खच पे ा 0.88% कमी दराची 
अस यामुळे मे. जय इ टरूायजेस परभणी यांचे खालील ूमाणे रकाना बमांक 02 मधील कामासाठ  रकाना बमांक 04 म ये 
दश व यात आ याूमाणे दर िन वदेतील अट  व शत नुसार पुढ ल एक वषाक रता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
मा यता देते. 
अ.ब. पथ द याचे ूकार / कामाचे ूकार सं या मे. जय इ टरूायजेस परभणी 

यांनी सादर केलेले दर पये 

एकूण वा षक खच 

01 02 03 04 05 

01 36 हॅट टयुबलाईट 3802 342 ूितनग / ूित वष 13,00,284 
02 125 हॅट मर यरु  488 699.47 ूित नग / ूित वष 3,41,341 
03 70 हॅट सो डयम 272 899.50 ूित नग / ूित वष 18,63,764 
04 150 हॅट सो डयम 2608 1179.99 ूित नग / ूित वष 30,77,414 
05 250 हॅट सो डयम 139 1451.50 ूित नग / ूित वष 2,01,758.5 
06 400 हॅट सो डयम -- 1575 ूित नग / ूित वष -- 
07 70 हॅट मेटल 07 999 ूित नग / ूित वष 6,993 
08 150 हॅट मेटल -- 1175 ूित नग / ूित वष -- 
09 250 हॅट मेटल 33 1475 ूित नग / ूित वष 48,675 
10 400 हॅट मेटल 36 1639 ूित नग / ूित वष 59,004 
11 1X36 हॅट सी.एफ.एल ःवतंऽ चोक 115 416.90 ूित नग / ूित वष 47,943.5 
12 1X36 हॅट सी.एफ.एल 512 485 ूित नग / ूित वष 2,48,320 
13 2X24 हॅट ट -5 1280 659 ूित नग / ूित वष 8,43,520 
14 4X24 हॅट ट -5 695 1329 ूित नग / ूित वष 9,23,655 
15 पथ दवे दैनं दन चालू बंद करणे 114 349 ूित नग / ूित वष 39,786 
16 मनपाकेने पुरवठा केलेले न वन पथ दवा 

खांबावर बसवुन देणे 
01 38 नग 38 

17 ड जटर टायमर 01 7100 ूित नग  7,100 
18 टायमर 01 2290 ूित नग  2,290 
19 कॉनशॅ टर 01 3790 ूित नग  3,790 
20 2X10 Sqmm aluminium conducrctor 01 99 ूित नग  99 
21 4X10 Sqmm aluminium conducrctor 01 151 ूित नग  151 
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22 4X16 Sqmm aluminium conducrctor 01 175 ूित नग  175 
23 4X6 Sqmm aluminium conducrctor 01 110 ूित नग  110 
24 4X25 Sqmm aluminium conducrctor 01 240 ूित नग  240 
25 MCCB 100 A 01 4000 ूित नग  4000 
26 MCB 32 A 01 130 ूित नग  130 
27 100 w LED Street Light Panel लावुन 

द ःत क न देणेु  
01 2150 ूित नग  2,150 

28 100 w LED Street Light driver लावुन 
द ःत क न देणेु  

01 1925 ूित नग  1,925 

29 60 w LED Street Light Panel लावुन दु ःत 
क न देणे 

01 1999 ूित नग  1,999 

30 100 w LED Street Light driver लावुन 
द ःत क न देणेु  

01 1399 ूित नग  1,399 

    90,28,054 

 वर ल ूमाणे मजंरु केले या दरानुसार मनपा ह ीतील झोन बं. 1, 02 व 03 (नांदेड उ र भाग) मधील सावजिनक 
पथ द याचंी दैनं दन देखभाल व द ःती व पथ दवे दैनं दन चालु बंद करणे ु ( या पा टसवर मनपा तफ टायमर बस व यात 
आले ते पाईटस वगळनु ) या कामासाठ  वर ल ूमाणे लागणारा वा षक खच पये 90,28,054/- लाच ू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. 02 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीतील झोन बं. 4, 5 व 6 (नांदेड  द ण) मधील सावजिनक पथ द यांची 
दैनं दन देखभाल व द ःती व पथ दवे दैनं दन चालु बंद करणे ु ( या पा टसवर मनपा तफ टायमर बस व यात आले ते पा टस 
वगळनु ) या कामाची िन वदा सचुना (दसु-यांदा) बं. नावाशमनपा/ वधुत/ई-टडर/13948/2018-19 दनांक 27.12.2018 नुसार व 
मनपाके या जा हराती या रोटेशन र जःटर या न द नुसार दैिनक पु यनगर  ( वभागीय पातळ ) व दैिनक लोकपऽ म ये दनाकं 
28.12.2018 या अकंात ूिस द क न Online िन वदा दर माग व यात आले असता या कामासाठ  दले या मुदतीत एकूण 02 
िन वदा ूा  झा या व ूा  िन वदाधारकाम ये मे. नांदेड इले श क स इ जिनअस नांदेड यांनी मागणी केले या सव ूमाणपऽ 
सादर केले अस यामुळे यांचे commercial documents उघड यात आले असुन संबंधीतानंी सादर केले या दरानुसार या कामासाठ  पये 
68,53,245/- एवढा वा षक खच लागणार आहे व सदर खच महारा  शासनाचे सा.बा. वधुत वभाग या चालु दरसुची 2017-18 
या दरानुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरानुसार या कामासाठ  लागणारा वा षक खच पे ा 3.96% जाःत दराची 
अस यामुळे मे. नांदेड इले श कल इं जिनअस नांदेड यांना दर कमी करणेसाठ  वाटाघाट स बोल व यात आले असुन ितनदा 
वाटाघाट  होऊन वाटाघाट  अिंत मे. नांदेड इले श कल इं जिनअस नांदेड यांनी दर कमी क न सदर ल काम अंदाजपऽक दरावर 
करणेसाठ  मा य क न लेखी समंती द याव न खालील ूमाणे रकाना बं. 02 मधील कामासाठ  रकाना बं. 04 म ये 
दश व यात आ या ूमाणे दर िन वदेतील अट  व शत नुसार पुढ ल एक वषाक रता ःथायी सिमती या मंजरु ःतव सादर. 
अ.ब. पथ द यांचे ूकार / कामाचे ूकार सं या मे. नांदेड इले श कल इं जिनअस 

नांदेड यानंी वाटाघाट  अतंी दर 
कमी करन मा य केलेले 
अंदाजपऽक दर पये 

एकूण वा षक खच 
पये 

01 02 03 04 05 

01 36 हॅट टयुबलाईट 2860 346.97 ूित नग / ूित वष 9,92,334 
02 125 हॅट मर यरु  209 719.47 ूित नग / ूित वष 1,50,369 
03 70 हॅट सो डयम 1683 901.58 ूित नग / ूित वष 15,17,359 
04 150 हॅट सो डयम 1661 1185.34 ूित नग / ूित वष 19,68,650 
05 250 हॅट सोडियम 38 1470.63 ूित नग / ूित वष 55,884 
06 400 हॅट सो डयम 123 1631.52 ूित नग / ूित वष 2,00,677 
07 70 हॅट मेटल 10 1045.52 ूित नग / ूित वष 10,459 
08 150 हॅट मेटल 62 1223.91 ूित नग / ूित वष 75,882 
09 250 हॅट मेटल 37 1512.92 ूित नग / ूित वष 55,978 
10 400 हॅट मेटल 64 1654.54 ूित नग / ूित वष 1,05,891 
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11 1x36 हॅट सी.एफ.एल ःवतंऽ चोक 191 422.97 ूित नग / ूित वष 80,787 
12 1X 36 हॅट सी.एफ.एल 379 491.02 ूित नग / ूित वष 1,86,097 
13 1X 24 हॅट ट -5 616 669.82 ूित नग / ूित वष 4,12,609 
14 4X24 हॅट ट -5 489 1339.67 ूित नग / ूित वष 6,55,099 
15 पथ दवे दैनं दन चालु बंद करणे 266 358.69 ूित नग / ूित वष 95,412 
16 मनपाकेने पुरवठा केलेले न वन 

पथ दवा खांबावर बसवुन देणे 
01 40.994 ूित नग / ूित वष 40.994 

17 ड जटर टायमर 01 7242/- दर पये ूित नग 7,242 
18 टायमर 01 2395/- दर पये ूित नग 2,395 
19 कॉ टॅ टर 01 3,878/- दर पये ूित नग 3,878 
20 2x10 sqmm aliminium conductor 01 148/- दर पये ूित नग 148 
21 4X10 sqmm aliminium conductor 01 184/- दर पये ूित िमटर 184 
22 4x16 sqmm aliminium conductor 01 213/- दर पये ूित िमटर 213 
23 4x6 sqmm aliminium conductor 01 152/- दर पये ूित िमटर 152 
24 4x25 sqmm aliminium conductor 01 276/- दर ूित िमटर 276 
25 MCCB 100 A 01 5238/- दर पये ूित नग 5,238 
26 MCB 32 A 01 190/- दर पये ूित नग 190 
27 100 W LED Street Lights panel 

लावून द ःत क न देणे 
01 2478.36 दर पये ूित नग 2478.36 

28 100 W LED Street Lights Driver 

लावुन द ःत क न देणे 
01 1991.30 दर पये ूित नग 1991.30 

29 60 W LED Street Lights panel 

लावुन दु ःत क न देणे 
01 2050.36 दर पये ूित नग 2052.36 

30 60  W LED Street Lights driver 

लावुन द ःत क न देणेु  
01 1488.62 दर पये ूित नग 1488.62 

 एकूण   65,91,655 
 

 वर ल ूमाणे मंजरु केले या दरानुसार मनपा ह ीतील झोन बं. 4, 5 व  6 (नांदेड द ण भाग) मधील सावजिनक 
पथ द याचंी दैनं दन देखभाल व द ःती व पथ दवे दैनं दन चालू बंद करणे ु ( या पाईटसवर मनपा तफ टायमर बस व यात आले 
ते पाईटस वगळनु ) या कामासाठ  वर ल ूमाणे लागणारा वा षक खच पये 65,91,655/- साठ  ूशास कय व आथ क 
मा यतेःतव व भ वंयात मनपा ह ीत वाढ होणारे पथ द यांची सु दा वर ल मंजरु दरानुसार कर यास अ.बं. 16 ते 30 चे वधुत 
सा ह य अदंा जत सं यापे ा जाःत लाग यास वाढ व सं या मजंरु दरानुसार कर यास व यासाठ  लागणारा अित र  खचास 
ूशास कय व आथ क मा यतेःतव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
सभापती मनपा ह ीतील झोन बं. 4, 5 व  6 (नांदेड द ण भाग) मधील सावजिनक पथ द याचंी दैनं दन 

देखभाल व द ःती व पथ दवे दैनं दन चाल ू बंद करणे ु ( या पाईटसवर मनपा तफ टायमर 
बस व यात आले ते पाईटस वगळनु ) या कामासाठ  लागणारा वा षक खच पये 65,91,655/- 
लाच ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो. 

ठराव बं. 129     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीतील झोन बं. 4, 5 व 6 (नांदेड  द ण) मधील सावजिनक पथ द यांची 
दैनं दन देखभाल व दु ःती व पथ दवे दैनं दन चालु बंद करणे ( या पा टसवर मनपा तफ टायमर बस व यात आले ते पा टस 
वगळनु ) या कामाची िन वदा सचुना (दसु-यांदा) बं. नावाशमनपा/ वधुत/ई-टडर/13948/2018-19 दनांक 27.12.2018 नुसार व 
मनपाके या जा हराती या रोटेशन र जःटर या न द नुसार दैिनक पु यनगर  ( वभागीय पातळ ) व दैिनक लोकपऽ म ये दनाकं 
28.12.2018 या अकंात ूिस द क न Online िन वदा दर माग व यात आले असता या कामासाठ  दले या मुदतीत एकूण 02 
िन वदा ूा  झा या व ूा  िन वदाधारकाम ये मे. नांदेड इले श क स इ जिनअस नांदेड यांनी मागणी केले या सव ूमाणपऽ 
सादर केले अस यामुळे यांचे commercial documents उघड यात आले असुन संबंधीतानंी सादर केले या दरानुसार या कामासाठ  पये 
68,53,245/- एवढा वा षक खच लागणार आहे व सदर खच महारा  शासनाचे सा.बा. वधुत वभाग या चालु दरसुची 2017-18 
या दरानुसार तयार कर यात आले या अदंाजपऽक दरानुसार या कामासाठ  लागणारा वा षक खच पे ा 3.96% जाःत दराची 
अस यामुळे मे. नांदेड इले श कल इं जिनअस नांदेड यांना दर कमी करणेसाठ  वाटाघाट स बोल व यात आले असुन ितनदा  
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वाटाघाट  होऊन वाटाघाट  अिंत मे. नांदेड इले श कल इं जिनअस नांदेड यांनी दर कमी क न सदर ल काम अंदाजपऽक दरावर 
करणेसाठ  मा य क न लेखी समंती द याव न खालील ूमाणे रकाना बं. 02 मधील कामासाठ  रकाना बं. 04 म ये 
दश व यात आ या ूमाणे दर िन वदेतील अट  व शत नुसार पुढ ल एक वषाक रता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
देते. 
अ.ब. पथ द यांचे ूकार / कामाचे ूकार सं या मे. नांदेड इले श कल इं जिनअस 

नांदेड यांनी वाटाघाट  अतंी दर 
कमी करन मा य केलेले 
अंदाजपऽक दर पये 

एकूण वा षक खच 
पये 

01 02 03 04 05 

01 36 हॅट टयुबलाईट 2860 346.97 ूित नग / ूित वष 9,92,334 
02 125 हॅट मर यरु  209 719.47 ूित नग / ूित वष 1,50,369 
03 70 हॅट सो डयम 1683 901.58 ूित नग / ूित वष 15,17,359 
04 150 हॅट सो डयम 1661 1185.34 ूित नग / ूित वष 19,68,650 
05 250 हॅट सोडियम 38 1470.63 ूित नग / ूित वष 55,884 
06 400 हॅट सो डयम 123 1631.52 ूित नग / ूित वष 2,00,677 
07 70 हॅट मेटल 10 1045.52 ूित नग / ूित वष 10,459 
08 150 हॅट मेटल 62 1223.91 ूित नग / ूित वष 75,882 
09 250 हॅट मेटल 37 1512.92 ूित नग / ूित वष 55,978 
10 400 हॅट मेटल 64 1654.54 ूित नग / ूित वष 1,05,891 
11 1x36 हॅट सी.एफ.एल ःवतंऽ चोक 191 422.97 ूित नग / ूित वष 80,787 
12 1X 36 हॅट सी.एफ.एल 379 491.02 ूित नग / ूित वष 1,86,097 
13 1X 24 हॅट ट -5 616 669.82 ूित नग / ूित वष 4,12,609 
14 4X24 हॅट ट -5 489 1339.67 ूित नग / ूित वष 6,55,099 
15 पथ दवे दैनं दन चालु बंद करणे 266 358.69 ूित नग / ूित वष 95,412 
16 मनपाकेने पुरवठा केलेले न वन 

पथ दवा खांबावर बसवुन देणे 
01 40.994 ूित नग / ूित वष 40.994 

17 ड जटर टायमर 01 7242/- दर पये ूित नग 7,242 
18 टायमर 01 2395/- दर पये ूित नग 2,395 
19 कॉ टॅ टर 01 3,878/- दर पये ूित नग 3,878 
20 2x10 sqmm aliminium conductor 01 148/- दर पये ूित नग 148 
21 4X10 sqmm aliminium conductor 01 184/- दर पये ूित िमटर 184 
22 4x16 sqmm aliminium conductor 01 213/- दर पये ूित िमटर 213 
23 4x6 sqmm aliminium conductor 01 152/- दर पये ूित िमटर 152 
24 4x25 sqmm aliminium conductor 01 276/- दर ूित िमटर 276 
25 MCCB 100 A 01 5238/- दर पये ूित नग 5,238 
26 MCB 32 A 01 190/- दर पये ूित नग 190 
27 100 W LED Street Lights panel 

लावून द ःत क न देणे 
01 2478.36 दर पये ूित नग 2478.36 

28 100 W LED Street Lights Driver 

लावुन द ःत क न देणे 
01 1991.30 दर पये ूित नग 1991.30 

29 60 W LED Street Lights panel 

लावुन द ःत क न देणेु  
01 2050.36 दर पये ूित नग 2052.36 

30 60  W LED Street Lights driver 

लावुन द ःत क न देणेु  
01 1488.62 दर पये ूित नग 1488.62 

 एकूण   65,91,655 
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 वर ल ूमाणे मंजरु केले या दरानुसार मनपा ह ीतील झोन बं. 4, 5 व  6 (नांदेड द ण भाग) मधील सावजिनक 
पथ द याचंी दैनं दन देखभाल व द ःती व पथ दवे दैनं दन चालू बंद करणे ु ( या पाईटसवर मनपा तफ टायमर बस व यात आले 
ते पाईटस वगळनु ) या कामासाठ  वर ल ूमाणे लागणारा वा षक खच पये 65,91,655/- लाच ूशास कय व आथ क मा यता 
ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 03 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका जलशु द करण किावर ःवयंचलीत लोर नेटस ह  यंऽणा पा याचे िनजतुक करण 
कर याक रता बस वणे बाबत उप अिभयंता पाणी पुरवठा वभाग मनपा नांदेड यानंी सादर केले या अहवालानुसार कामाची तातड  
व आवँयकतेनुसार िन वदा बं. 14617/2019 दनांक 09.01.2019 अ वये ऑनलाईन दर पऽका बाबत िन वदा सुचना ूिस द 
कर यात आली असता सदर कामासाठ  एकूण 03 दर पऽक ूा  झाले.  सदर ल दरपऽके, िन वदा सिमती समोर उघड या असता 
ूा  दर पऽका पैक  सवात कमी दराचे दर पऽक देशकुल लोर नेशन ूा.िल. पुणे यांची असुन 10 Kg/Hr.500PPD या 
ःवयंचलीत यंऽासाठ  ूती यंऽ पये 16,87,875/- आ ण 04 Kg/Hr.200 PPD या यंऽासाठ  ूती यंऽ पये 16,24,412/- असे 
दर ूा  झाले असुन अदंाजपऽकातील दर हे GST वगळन होते व सदर ल सादर कर यात आलेले दर हे ु GST सह आहेत.  दर 
कमी कर यासाठ  संबंधीत कंऽाटदारास वाटाघाट स पाचारण केले असता यांनी वाटाघाट  अतंी ूा  दरापे ा 0.5% दर कमी 
क न सदर काम कर याची लेखी समंती दलेली आहे. 
 क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 क व ड अ वये देशकुल लोर नेशन ूा.िल. पुणे यांची 
4 यंऽ 10 Kg/Hr.500PPD या ःवयंचलीत यंऽासाठ  पये 16,87,875/- ूती यंऽ आ ण 01 यंऽ 04 Kg/Hr.200 PPD या 
यंऽासाठ  पये 16,24,412/- ूती यंऽ या दराने एकूण दो ह  यंऽाची एकूण कमंत पये 83,34,030/- र कमेस मंजरु ःतव 
ूःताव मनपा ःथायी सिमतीसभे समोर ूशास कय व आथ क मा यतेःतव सादर 
सभापती ूशासनाने मनपाके या जलशु द करण किावर ःवयंचलीत लोर नेटस ह  यंऽणा पा याचे 

िनजतुक करण कर याक रता बस व यासाठ या ूःतावास ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 130     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका जलशु द करण किावर ःवयंचलीत लोर नेटस ह  यंऽणा पा याचे िनजतुक करण 
कर याक रता बस वणे बाबत उप अिभयंता पाणी पुरवठा वभाग मनपा नांदेड यानंी सादर केले या अहवालानुसार कामाची तातड  
व आवँयकतेनुसार िन वदा बं. 14617/2019 दनांक 09.01.2019 अ वये ऑनलाईन दर पऽका बाबत िन वदा सुचना ूिस द 
कर यात आली असता सदर कामासाठ  एकूण 03 दर पऽक ूा  झाले.  सदर ल दरपऽके, िन वदा सिमती समोर उघड या असता 
ूा  दर पऽका पैक  सवात कमी दराचे दर पऽक देशकुल लोर नेशन ूा.िल. पुणे यांची असुन 10 Kg/Hr.500PPD या 
ःवयंचलीत यंऽासाठ  ूती यंऽ पये 16,87,875/- आ ण 04 Kg/Hr.200 PPD या यंऽासाठ  ूती यंऽ पये 16,24,412/- असे 
दर ूा  झाले असुन अदंाजपऽकातील दर हे GST वगळन होते व सदर ल सादर कर यात आलेले दर हे ु GST सह आहेत.  दर 
कमी कर यासाठ  संबंधीत कंऽाटदारास वाटाघाट स पाचारण केले असता यांनी वाटाघाट  अतंी ूा  दरापे ा 0.5% दर कमी 
क न सदर काम कर याची लेखी समंती दलेली आहे. 
 क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 क व ड अ वये देशकुल लोर नेशन ूा.िल. पुणे यांची 
4 यंऽ 10 Kg/Hr.500PPD या ःवयंचलीत यंऽासाठ  पये 16,87,875/- ूती यंऽ आ ण 01 यंऽ 04 Kg/Hr.200 PPD या 
यंऽासाठ  पये 16,24,412/- ूती यंऽ या दराने एकूण दो ह  यंऽाची एकूण कमंत पये 83,34,030/- र कमेस ह मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 04     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील ूभाग बमांक 12 म ये शिचंग माऊड येथे झाडे लाव यासाठ  मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा ठराव बं. 50 दनांक 08.08.18 अनवये जन आधार सेवाभावी संःथा लातुर यांना कंऽाट दे यात आला 
होता. 

सदर ल ठरावा या अनुषंगाने शिचंग माऊंड येथे कती झाडे लाव यात आली, कती काम िश लक आहे,  संबंधीत 
कंऽाटदाराला देयक कती अदाई कर यात आले व कती ूलंबीत आहे याची स वःतर मा हती ःथायी सिमती या सभेस दे यास 
ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल 
वैधािनक कायवाह  करावी. 
सुचक :- अ. रशीद अ. गणी                                                      अनुमोदक :-  राजेश लआमीनारायण य नम, अ. लतीफ अ. मजीद 

अ दल रिशदु    ब ढार या ठकाणी 1800 झाडे लाव यात आली आहे. ूभाग बमांक 12 म ये शेचींग मांऊड नाह . 
ट पण बरोबर नाह .  पुण काम रदद केले आहे काय ? जी 1800 झाडे लावले आहेत ती आता 
800 झाडे सु दा नाह त. देखभाल कर याची जबाबदार  ह  कंऽाटदाराची आहे.  
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उ ान अिध क   ब ढारचे झाडे लाव याचे काम रदद केले नसुन शेिचंग मांउडवर ल काम रदद केले आहे. झाडे 
जोपास याची जबाबदार  कंऽाटदाराची आहे. सहा मह यापयत यांने झाड जोपासणे आवँयक आहे. 

सभापती   झाडे कती जोपासली व कती गेले याची मा हती सदःयांना सोबत घेवून जावून दाखवावे. या 
बाबतचा सव अहवाल मा याकडे लेखी ःव पात सादर करावा. एवढ  मोठया ूमाणात झाडे जात 
असतील तर याची देखभाल होताना दसत नाह . सहा मह यानंतर कंऽाटदार िनघून गेला तर 
याची जबाबदार  कोण घेणार आहे. नांदेड हे हर त बांती झाले पाह जे. आ ह  पैसे देत आहोत. 
झाडे जगली पाह जे. 

मसुद अहेमद खान   जर झाडे गेली असेल तर दसर  झाडे लावावीु .  

उ ान अिध क   झाडे जोपासणे कंऽाटदाराची जबाबदार  अस याने यास आपण पैसे देणार नाह . या ठकाणी 
आपण सप एर गेशन केले आहे.  डंक नवर 2500 झाडे लावली आहे. एकुण 24000 झाडे 
लावावयाची आहेत. आतापयत 5050 झाडे लाव यात आली आहे. 

सभापती    5050 झाडे लाव यात आली आहे, या झाडापैक  कती झाडे जळन गेली आहे आ ण कती जवंत ु
आहे याची मा हती सादर करावी. सव झाडे जगली तर नांदेड शहर एक हर त शहर दसणार आहे. 
खुप चांगले शहर दसेल झाडे जगली पाह जे.  येणा-या काळात उ हाळा आहे या कडे जाःत ल  
दले पाह जे.  तसेच ब डार व डंक नवर कती झाडे लाव यात आली यापैक  कती जवंत आहे व 
जळाले कती याची स वःतर मा हती ःथायी सिमती या सव स. सदःयांना लेखी ःव पात दे यास 
मा यता दे यात येते. 

ठराव बं. 131     ठराव 

 मनपा तफ ब ढार व डंक नवर कती झाडे लाव यात आली यापकै  कती जवंत आहे व कती जळाले याची स वःतर 
मा हती ःथायी सिमती या सव स. सदःयानंा लेखी सव पात दे यास ह मनपा ःथायी सिमकतीची सभा सवानमुते मा यता देते 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
सभापती   आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जा हर कर यात येते. 
 
                 ःवा र त/-                                                     ःवा र त/- 
          (स. अजीतपालिसंघ संधु)                                        (खान फा ख अली इलीयाज खान) 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


