
 
    जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर-44/2018. 

     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः- 15.01.2018 

 
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 16.01.2018 रोजी सकाळ  11.30 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/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
ूित, 
ौी/ौीमती  
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
वषय बं.01 
 पाणी पुरवठा वभाग :- कायालयीन आदेश बं. पापुवजिन/14851/17 दनांक 08.01.218 अ वये दलीत वःती योजने 
अगंत सालसन 2016-17 अतंगत ूभाग बं. 18 आबेंडकर नगर म ये पाणी पुरवठा व मलिनःसारण वा हणी टाकणे क रता 
िन वदा सुचना बं. 11850/2017 द. 06.11.2017 अ वये माग व यात आ या असता एकूण सहा िन वदा ूा  झा या या सहा 
िन वदा ऽसदःयी सिमती मसोर उघड या असता िन वदे या दरा या तुलना मक तक् यानुसार मे. कामार कर क सशक्शन नांदेड 
यांची िन वदा सवात कमी दराची असुन ती वाढ व 11% दराने आहे.  मे. कामार कर क सशक्शन नांदेड यांचे पऽ द. 12.12.2017 
अ वये संबंधीत एज सीने अदंाजपऽ कय दराूमाणे काम कर यास लेखी समंती दली आहे. 
 क रता मे. कामार कर नांदेड याचंी उक्म कामाची पये 22,01,000/- (अ र  पये बावीस ल  एक हजार फ ) 
अदंाजपऽ कय दराची िन वदा सदर ल आदेशा दारे मंजरु कर यात आली याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं.02 

 पाणी पुरवठा वभाग :- कायालयीन आदेश बं. पापुवजिन/14894/17 दनांक 08.01.218 अ वये नावाशमनपा झोन बं. 
C अतंगत मलिनःसारण यवःथा सुरळ त करणे क रता का.आ.बं. 1085/17 द. 24.04.2017 अ वये िन वदा सुचना 
माग व यात आ या असता एकूण दोन िन वदा ूा  झा या ऽसदःयी सिमती समोर िन वदा उघड या असता िन वदे या दरा या 
तुलना मक तक् यानुसार ब डवेल क सशक्शन नांदेड यांची िन वदा सवात कमी दराची असुन ती अदंाजपऽक य दरापे ा            

(-6.01%)  कमी आहे. 
 क रता ब डवेल क सशक्शन नांदेड यांची उ  कामासाठ  पये 23,49,750/-  (अ र  पये तेवीस ल  एकोणप नास 
हजार सातशे प नास फ ) अदंाजपऽ कय दराची िन वदा सदर ल आदेशा दारे मंजरु कर यात आली याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं.03 

 पाणी पुरवठा वभाग :- कायालयीन आदेश बं. पापुवजिन/14895/17 दनांक 08.01.218 अ वये नावाशमनपा झोन 
बं. C अतंगत AMRC मलिनःसारण देखभाल द ःतीची कामे कर यो क रता काु .आ.बं. 13416/17 द. 06.12.2017 अ वये 
िन वदा सुचना माग व यात आ या असता एकूण तीन िन वदा ूा  झा या ऽसदःयी सिमती समोर िन वदा उघड या असता 
िन वदे या दरा या तुलना मक तक् यानसुार ब डवेल क सशक्शन नांदेड यांची िन वदा सवात कमी दराची असुन ती 
अदंाजपऽक य दरापे ा (-6.01%)  कमी आहे. 
 क रता ब डवेल क सशक्शन नांदेड यांची उ  कामासाठ  पये 23,49,750/-  (अ र  पये तेवीस ल  एकोणप नास 
हजार सातशे प नास फ ) अदंाजपऽ कय दराची िन वदा सदर ल आदेशा दारे मंजरु कर यात आली याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं.04 

 पाणी पुरवठा व मलिनःसारण वभागा माफत :- कायालयीन आदेश बं. मनपा/पापुवजिन/1444/17 द. 29.12.17 
अ वये मनपा ह ीत झोन बं. क ूभाग बं. 31 म ये दलीत वःती योजने अतंगत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण वाहणी टाकणे 
क रता िन वदा सुचना बं. 11850/17 द. 06.11.17 अ वये माग व यात आ या असता एकूण तीन िन वदा ूा  झा या या 



(2) 

 तीन िन वदा ऽसदःयी सिमती समोर उघड या असता िन वदे या दरा या तुलना मक तक् यानुसार मे. सोहेल क सशक्शन अ ड 
ःटल वकस नांदेड यांची िन वदा सवात कमी दराची असून ती वाढ व 25% दराने आहे मे. सोहेल क सशक्शन अ ड ःट ल वकस 
नांदेड यांचे पऽ द. 18.12.17 अ वये संबंधीत एज सीने अदंाजपऽ कय दराूमाणे काम कर यास लेखी समंती दली आहे. 
 क रता मे. साहेल क सशक्शन अ ड ःटल वकस नांदेड यांची ूभाग बं. 31 म ये दलीत वःती योजने अतंगत पाणी 
पुरवठा व मलिनःसारण वाहणी टाकणे या कामासाठ  . 20,74,000/- अदंाजपऽ कय दराची िन वदा सदर ल आदेशा वये मंजरु 
कर यात आली याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं.05 

 ःव छता वभागा माफत - कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/आवःव व/4348/17 दनांक 28.06.2017 अ वये 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी अतंगत घरोघर  सकंलन केलेला कचरा, नालीतील उपसा केलेला गाळ व कच-याचे 
कु पे, रः यावर ल कचरा, काटेर -झाडे झुडपे ई. संपूण नकचरा मौजे तु पा ता. ज. नांदेड येथील मनपा मालक चे ड पींग 
माउ डवर टाक यात येत आहे. 
 स ा उ हाळयांचे दवस अस याने माउ डवर टाक यात आले या केरकचरा व गवताला अचानक पेट घेऊन आज ूबाजू 
असले या व वध कंप या पयत सदर आग जाऊउ मोठ  हानी हो याची दाट शक्यता अस याने (१) जय कॉप िल. िस टा कोटेउ 
ःट स ड ह जन नांदेड यांचे पऽ द. 21.11.2016 (२) पोलीस िन र क पोलीस ःटेशन मामीण यांचे पऽ बं. 778/2017 द. 
22.03.32017 (३) जय कॉप िल. िस टा कोटेड ःट स ड ह जन नांदेउ यांचे पऽ द. 22.03.2017 अ वये कळ वले आहे तर  
या संदभात यो यती कायवाह  तातड ने हात घे यासाठ  कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/आ यक/234/2017 दनांक 

06.04.2014 अ वये कळ वले आहे. याअनुषंगाने तु पा येथील शेिचंग माऊ डवर कचरा लेव (सपाट करण) कर यासाठ  घनकचरा 
यवःथापना या न वन िन वदा धारकाचे काम सु  होई पयत ता पुर या ःव पात पोकलेन 120 मशीन उपल ध क न दे यासाठ  
कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/आवःव व/1928/17 दनांक 09.05.2017 अ वये कायकार  अ भयंता (यांऽीक ) यांना कळ वले 
आहे. दनांक 23.05.2017 रोजी ड पींग माऊ ड येथील Ignitial Temp. Low झा या कारणाने कच-याला अचानक आग 
लाग यामुळे सदर ठकाणी कचरा ले हन करणे व दबाई करणे अ यंत आवँयक होते.  कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता 
उपआयु  (महसलु) व सहा यक आयु  (ःव छता) यां या मौखीक आदेशानुसार एक पोकलेन मशीन द. 23.05.2017 रोजी स. 
06.00 पासुन ूित तास पये 1,400/- (अ र  पये एक हजार चारशे फ ) ( डझेलसह) दर ूमाणे एक पोकलेन-120 मशीन 
उ पींग माऊ डवर जेसीबी/पोकलेन मशीन पुरवठा कर यासाठ चा माग व यात आले या िन वदा ू बया अतंीम ट यात 
अस यामुळे दनांक 30.06.2017 पयत मंजरु दे यात येते. 
 क रता तु पा येथील ड पंग माऊ डवर शॅक्टरने टाक यात आलेले कच-याचे ढग हे दबाई न के यामुळे व Ignitial 

Temp. Low झा याने आग वज व यास अ नशमन वाहनांना जा यासाठ  रःताह  यो य न हता व आग ह  दबाई न झालेने 
तसेच वा-यामुळे अिधकची वाढत होत यामुळे पोकलेन लावून कचरा बदाई करणे व अ नशमन वाहनांना रःता तयार करणे 
िनतांत गरजेचे अस याने ौी दनेश वजयकुमार जहािगरदार (लआमी ब ड ंग मटेर यन स लायस अ ड अथ मु हस हउको नांदेड 
यांचे पऽ द. 23.05.2017 अ वये पोकलेन धारकां या वनंती नुसार दैनं दन पोकलेन चाल व यासाठ  लागणारे इंधन मनपातफ 
देवुन यांचे देयक (इंधन) संबंधीतां या देयकातुन कपात कर याची मा यता सदर ल आदेशा दारे दे यात आली यांची न द घेणे 
बाबत. यावर होणारा खच नावाशमनपाके या सालसान 2017-18 या संबधंीत लेखा िशषकातुन कर यात येते. 
वषय बं.06 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/6961/17 दनांक 16.08.2017 अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका ह ीत वकास कामाचे ऑगःट / स टबर या मधील होणा-या लोकापण / भुमी पुजन सोहळया या अनुषंगाला 
लागणा-या यवःथेसाठ या सा ह या या कामासाठ  दरपऽक सुचना ूिस द क न दर मागवुन िन वदा िलफाफा बं. 01 
मनपाके या ऽसदःयीय सिमती समोर उघडले असता ूा  06 दरपऽक धारकापैक  फ  (04) दरपऽक धारक पाऽ झाले यांचा 
िलफाफा बं. 02 मनपाके या ऽसदःयीय सिमती समोर उघड यात आला असता खालील ूमाणे दर ूा  झाले. 
अ.ब. सा ह याचा ूकार एक सं या 

/ नग 

सहारा 
टे ट 
हाऊस 

ौी 
सहयोग 
सेवा 

ौी इ हे ट 
मॅनेजमट 
नांदेड 

आर.बी. 
केटरस 
नांदेड 

    रक्कम पये 

01 पडाल (टट) वॉटर ूुफ 30X75=2250 चौ.फुट ूती चौ. फुट 01 22500/- 33750/- 34875/- 35000/- 
02 पडाल (टट) 30X75=2250 चौ.फुट चौ. फुट 01 6650/- 13500/- 14500/- 14000/- 
03 साईड ंग ूती रिनंग फुट 01 2/- 50/- 50/- 50/- 
04 रेड मॅट चौ. फुट 01 1/- 3/- 4/- 3/- 
05 िगन मॅट चौ. फुट 01 1/- 2/- 3/- 2/- 
06 कंुडया फुल झाडास हत नग 01 20/- 75/- 100/- 80/- 
07 ःटेज 30X40=1200 चौ.फुट चौ. फुट 01 36000/- 42000/- 48000/- 48000/- 
08 फायबर खुच  नग 01 5/- 11/- 12/- 12/- 
09 खुच  क हर नग 01 10/- 12/- 15/- 15/- 
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10 सोफा नग 01 300/- 400/- 500/- 500/- 
11 सोफा क हर नग 01 100/- 100/- 100/- 100/- 
12 डायस (Podium) नग 01 1000/- 1200/- 800/- 1100/- 
13 ट टेबर नग 01 100/- 300/- 400/- 350/- 
14 कुलर नग 01 400/- 400/- 500/- 500/- 
15 साऊंड िस ःटम नग 01 5000/- 4000/- 5000/- 5000/- 
16 जनरेटर 62 KV नग 01 7000/- 9000/- 1065/- 1000/- 
17 डझेल िलटर 01 60/- 65/- 66/- 64/- 
18 डॉलर (साधे फोकस) नग 01 100/- 200/- 200/- 100/- 
19 ःटेजवर फुलांची सजावट करणे नग 01 10000/- 16000/- 15000/- 16000/- 
20 हार / फुले / बुके इ याद  यवःथा नग 01 100/- 300/- 250/- 200/- 
21 LED लाईट ंग (SERIAL) नग 01 40/- 100/- 100/- 100/- 
22 LED प ट   नग 01 200/- 200/- 200/- 200/- 
23 LED फोकस नग 01 300/- 200/- 200/- 200/- 
24 WHITE फोकस नग 01 100/- 200/- 200/- 200/- 
25 वाहतुक खच -- 01 5000/- 20000/- 15000/- आवँय े नसुार 
 या कामासाठ  माग व यात आले या एकूण 25 बाबीं या दरापैक  सहारा टे ट हाऊस नांदेड यांनी सादर केलेले एकूण 21 
बाबींचे दर कमी असून सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे यांना दर कमी करणेसाठ  वाटाघाट साठ  बोला व यात आले असता 
वाटाघाट  अतंी संबंधीतांने लेखी पऽ देवुन खालील ूमाणे दले या दरावर काम करणेसाठ  लेखी समंती दलेली आहे. 

अ.ब. सा ह याचा ूकार एक सं या / नग वाटाघाट  अंती दलेले दर 
01 पडाल (टट) वॉटर ूुफ 30X75=2250 चौ.फुट ूती चौ. फुट 01 9/- 
02 पडाल (टट) 30X75=2250 चौ.फुट चौ. फुट 01 20.50 

03 साईड ंग ूती रिनंग फुट 01 1.75 

04 रेड मॅट चौ. फुट 01 0.90 

05 िगन मॅट चौ. फुट 01 0.90 

06 कंुडया फुल झाडास हत नग 01 18/- 
07 ःटेज 30X40=1200 चौ.फुट चौ. फुट 01 35000/- 
08 फायबर खुच  नग 01 4.50 

09 खुच  क हर नग 01 9/- 
10 सोफा नग 01 275/- 
11 सोफा क हर नग 01 95/- 
12 डायस (Podium) नग 01 750/- 
13 ट टेबर नग 01 95/- 
14 कुलर नग 01 390/- 
15 साऊंड िस ःटम नग 01 3900/- 
16 जनरेटर 62 KV नग 01 6500/- 
17 डझेल िलटर 01 55/- 
18 डॉलर (साधे फोकस) नग 01 90/- 
19 ःटेजवर फुलांची सजावट करणे नग 01 9500/- 
20 हार / फुले / बुके इ याद  यवःथा नग 01 95/- 
21 LED लाईट ंग (SERIAL) नग 01 38/- 
22 LED प ट   नग 01 175/- 
23 LED फोकस नग 01 175/- 
24 WHITE फोकस नग 01 90/- 
25 वाहतुक खच -- 01 4000/- 

 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत व वध वकास कामाचे ऑगःट / स टबर या मधील होणा-या 
लोकापण / भुमी पुजन सोहळया या अनुषंगाने लागणा-या यवःथेसाठ या सा ह याचा पुरवठा करणे या कामासाठ  सहारा टे ट 
हाऊस नांदेड यांनी वाटाघाट  अतंी दर कमी क न लेखी समंती द यानसुार सहारा टे ट हाऊस नांदेड यांचे दर सदर ल 
आदेशा दारे मंजरु कर  यात आले याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं.07 

 यांऽी वभागा माफत:- कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/यांवप र/8119/2017 द. 08.10.2017 अ वये नावाशमनपा 
साो ऽक िनवडणूक 2017 चे कामासाठ  व वध वाहने भाडेत वावर घे याक रता कायालयीन जा.बं. नावाशमनपा/5581/17 द. 
21.07.17 अ वये ितस-यांदा इ दरपऽक सुचना ूिस द केली असता िलफाफा बं. 1 मनपाके या ऽसदःयीय सिमती समोर 
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 उघडले असता ूा  दोन िन वदा धारकांनी मागणी के याूमाणे ूमाणपऽ सादर केले अस याने यांचे यवसायीक (कमिशयल) 
िन वदा िलफाफा बं. 2 मनपाचे ऽसदःयीय सिमती समोर उघड यात आले असता खालील ूमाणे दर ूा  झाले आहे. 

अ.ब. वाहनाचा ूकार एम.एस. क यु. अ ड म ट स ह सेस ःटार टस अ ड शॅ ह सु  

  इंधनस हत 24 
तासाक रता दर 
पये ूित वाहन 
अकंात (50 
क.मी. पयत) 

इंधनस हत ूित 
कमी ूमाणे दर 
पये ूित वाहन 
अकंात (50 
क.मी.) पे ा 
जाःत 

इंधनस हत 24 
तासाक रता दर 
पये ूित वाहन 
अकंात (50 
क.मी. पयत) 

इंधनस हत ूित 
कमी ूमाणे दर 
पये ूित वाहन 
अकंात (50 
क.मी.) पे ा 
जाःत 

1 बस 40 पे ा जाःत आसनी 6018/- 22/- 7000/- 60/- 
2 िमनीबस 4602/- 20/- 5000/- 40/- 
3 जीप सुमो 1829 09/- 1550/- 14/- 
4 जीप क्वालीस / तवेरा 2419/- 11/- 1550/- 14/- 
5 जीप शॅक्स / बुझर 2419/- 11/- 1750/- 15/- 
6 जीप ःका पओ / झायलो 2419/- 12/- 2100/- 17/- 
7 कार इ हो हा / टाटा वःटा 32800/- 15/- 4200/- 15/- 
8 कार इतर समांतर वाहने 2065/- 08/- 2200/- 18/- 
9 शॅक्टस / शेलस 2301/- 15/- 2400/- 12/- 
10 आटो रक् ा 885/- 03/- 1700/- 18/- 
11 शक 2542/- 19/- 3750/- 18/- 
12 बेन मता --- ूित तास 5596/- 00/- 4000/- 1200/- 
13 टे पो टँकर / शॅक्टर टँकर 2242/- 16/- 4000/- 65/- 
14 शॅक टँकर 2242/- 16/- 5700/- 65/- 
15 टे पो 1900/- 12/- 2700/- 55/- 
 जा.बं. नावाशमनपा/यावप र/7269/2017 द. 22.08.2017 अ वये ौी वसजनाक रता एकूण 11 वाहनाचे दर 
मािगतले असता सदर ल दरावर L1 िन वदाधारक एम.एस.कं यु अ ड म ट स हसेस यांनी सदर ल दरावर काम कर यास 
असमथता दश वली आहे.  यानंतर L2 िन वदा धारक ःटार टस अ ड शॅ ह स यांनी ु जा.बं. नावाशमनपा/यावप र/7269/2017 
द. 22.08.2017 या दरावर काम कर यास ःटार टस अ ड शॅ ह स यांु चे पऽ द. 06.09.2017 व 08.09.2017 अ वये 
वाटाघाट  अतंी समंती दश वली तसेच िमनीबसेसचे दर पये 3500/- (ूित दवस इंधनास हत 50 क.मी. पयत) व 50 क.मी. 
पे ा अिधकचे क.मी. दर 20/- ूित क.मी. ूमाणे लेखी दले आहे. 

अ.ब. वाहनाचा ूकार ःटार टसु  अ ड शॅ ह स 

  इंधनस हत 24 तासाक रता 
दर पये ूित वाहन अकंात 
(50 क.मी. पयत 

इंधनस हत ूित क.मी. ूमाणे 
दर पये ूित वाहन अकंात (50 
क.मी.) पे ा जाःत 

1 िमनीबस 3500/- 20/- 
2 जीप सुमो 1399/- 10/- 
3 जीप क्वालीस / तवेरा 1450/- 11/- 
4 जीप शॅक्स / बुझर 1550/- 12/- 
5 जीप ःका पओ / झायलो 1800/- 12/- 
6 कार इ हो हा 3000/- 14/- 
7 कार इतर समांतर वाहने 1500/- 08/- 
8 शॅक्टस / शेलस 1300/- 13/- 
9 शक 2500/- 15/- 
10 बेन मता 15 टन ूित तास 3400/- (ूित 5 तास) 950/- ूित तास 
11 टे पो टँकर / शॅक्टर टँकर 3450/- 50/- 
12 टे पो 1800/- 25/- 
नोट :-  मासीक भाडेत वावर वापर यात येणा-या वाहनावर दैिनक भाडे म ये 5% सुट ह 1500/- क.मी. ूित माहे मयादा 
पयत राहतील. 
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 क रता नावाशमनपा साव ऽक िनवडणूक 2017 चे कामासाठ  व वध वाहने भाडेत वावर घेणे क रता मे. ःटार टस अ ड ु
शॅ ह स नांदेड यांचे वाटाघाट  अतंी दर सदर ल आदेशाअ वये मंजरु कर यात आले यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे कलम 73(क) व (ड) नुसार न द घेणे बाबत. 
वषय बं.08 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका साव ऽक िनवडणूक-2017 क रता िनवडणूक िनणय अिधकार  कायालय / मतदान 
केकंि यवःथा (फिनचर, मंडप / शािमयाने इ याद ) व मतदान कि / मतमोजणी किासाठ  बॅरेगेट ंग व इतर यवःथा 
करणेसाठ  ितस-यांदा ई िन वदा दरपऽक सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/6478/2017 दनाकं 05.08.2017 दैिनक गोदावर  
ऑ झ हर उद व दैिनक लोकाशा दनांक ु 06.08.2017 अ वये दर मागवुन िलफाफा बमांक 01 महानगरपािलके या ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर दनांक 10.08.2018 रोजी उघडले असता पाऽ (1) धारक ौी सहयोग सेवा, नांदेड यांनी सव कागदपऽांची पुतता 
केली अस याने यांचा कमिशयल ई. दरपऽक िलफाफा ब. 02 ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 14.08.2017 रोजी उघडला 
असता खालील ूमाणे दर ूा  झाले आहे. 

अ.बं. ववरण नग एक दलेला दर 
01 टेबल (4x2) फुट 01 ूित 01 नग 35.00 

02 खुच  ( लॉःट क) 01 ूित 01 नग 12.00 
03 आम चेअर 01 ूित 01 नग 12.00 
04 सावर टेबल 01 ूित 01 नग 20.00 
05 जेवणाचे लोखंड  टेबल 01 ूित 01 नग 35.00 
06 गाद  सेट (बेडक हर, उशीस हत) 01 ूित 01 नग 35.00 
07 पॅडःटल फॅन (मोठा) 01 ूित 01 नग 100.00 
08 पा याचा सम (200 िल.) 01 ूित 01 नग 50.00 
09 डनलॉप खुच  ( फरती) 01 ूित 01 नग 50.00 
10 लाकड  ःटेज 01 ःके.फु.ूित दन 40.00 
11 मंडप / पडाल (Water Proof) 01 ःके.फु.ूित दन 15.00 
12 मंडल / पडाल (Non Water proof) 01 ःके.फु.ूित दन 06.00 
13 युट कापट 01 ःके.फु.ूित दन 02.00 
14 टेबल क हर 01 ूित 01 ःके.फु. 15.00 
15 पाट शन कपड  01 ूित ःके.फु. 05.00 
16 सतरंजी 9X18 फुट 01 ूित दन भाडे 20.00 
17 लाकड  रॅ प 2X8 फुट 01 ूित दन भाडे 150.00 
18 ब ली बॅराकेट ंग 01 ूित रिनंग िमटर 150.00 
19 बॅरेकेट ंग (तीन फुट पऽा व यावर तीन फुट जाळ ) 01 ूित नग ूित दन 220.00 
20 सीजीआय शीट पाट शन (7 फुट उंच) 01 ूित नग ूित दन 200.00 
21 लायवुट (06 िमिम) 4 फुट X 6 फुट 01 ूित शीट भाडे दर 225.00 
22 लायवुट (08 िमिम) 4 फुट X 6 फुट 01 ूित शीट भाडे दर 250.00 
23 लायवुट (12 िमिम) 4 फुट X 6 फुट 01 ूित शीट भाडे दर 275.00 
24 ःशाँग म म ये EVM मशीन ठेव यासाठ  कलर टेःकोटेप रकाने 

व नंबर ंग करणे 
01 ूित नग 110.00 

25 मतदार किावर पटने कलर ंग / नंबर ग करणे 01 ूित नग 100.00 
26 मतमोजणी या ठकाणी व वध आकाराचे बॅनर लावणे 01 ूित चौरस फुट 30.00 
 एकूण   2162.00 
 उपरो  ूमाणे दरपऽकातील एकूण 01 ते 26 सा ह यांचे दर हे जाःत वाटत अस याने दर कमी कर यासाठ  ौी 
सहयोग सेवा नांदेड यांना दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट साठ  बोल व यात आले असता ौी सहयोग सेवा नांदेड यांनी ू य  
उप ःथत राहन लेखी पऽ देवुन वाटाघाट  अतंी दर कमी क न खालील ूमाणे दले या दरावर काम कर यासाठ  लेखी समंती ू
दली आहे. 
अ.बं. ववरण नग एक दलेला दर 
01 टेबल (4x2) फुट 01 ूित 01 नग 34.00 

02 खुच  ( लॉःट क) 01 ूित 01 नग 11.00 
03 आम चेअर 01 ूित 01 नग 11.00 
04 सावर टेबल 01 ूित 01 नग 19.00 
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05 जेवणाचे लोखंड  टेबल 01 ूित 01 नग 33.00 
06 गाद  सेट (बेडक हर, उशीस हत) 01 ूित 01 नग 34.00 
07 पॅडःटल फॅन (मोठा) 01 ूित 01 नग 98.00 
08 पा याचा सम (200 िल.) 01 ूित 01 नग 49.00 
09 डनलॉप खुच  ( फरती) 01 ूित 01 नग 48.00 
10 लाकड  ःटेज 01 ःके.फु.ूित दन 38.00 
11 मंडप / पडाल (Water Proof) 01 ःके.फु.ूित दन 15.00 
12 मंडल / पडाल (Non Water proof) 01 ःके.फु.ूित दन 05.00 
13 युट कापट 01 ःके.फु.ूित दन 02.00 
14 टेबल क हर 01 ूित 01 ःके.फु. 14.00 
15 पाट शन कपड  01 ूित ःके.फु. 05.00 
16 सतरंजी 9X18 फुट 01 ूित दन भाडे 19.00 
17 लाकड  रॅ प 2X8 फुट 01 ूित दन भाडे 140.00 
18 ब ली बॅराकेट ंग 01 ूित रिनंग िमटर 147.00 
19 बॅरेकेट ंग (तीन फुट पऽा व यावर तीन फुट जाळ ) 01 ूित नग ूित दन 215.00 
20 सीजीआय शीट पाट शन (7 फुट उंच) 01 ूित नग ूित दन 195.00 
21 लायवुट (06 िमिम) 4 फुट X 6 फुट 01 ूित शीट भाडे दर 190.00 
22 लायवुट (08 िमिम) 4 फुट X 6 फुट 01 ूित शीट भाडे दर 240.00 
23 लायवुट (12 िमिम) 4 फुट X 6 फुट 01 ूित शीट भाडे दर 260.00 
24 ःशाँग म म ये EVM मशीन ठेव यासाठ  कलर टेःकोटेप रकाने 

व नंबर ंग करणे 
01 ूित नग 108.00 

25 मतदार किावर पटने कलर ंग / नंबर ग करणे 01 ूित नग 98.00 
26 मतमोजणी या ठकाणी व वध आकाराचे बॅनर लावणे 01 ूित चौरस फुट 29.00 
 एकूण   2057.00 
 

 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, साव ऽक िनवड णकू 2017 क रता िनवडणूक िनणय अिधकार  कायालय 
/ मतदान कि यवःथा (फिनचर, मंडप / शािमयाने इ याद ) व मतदान कि / मतमोजणी किासाठ  बॅरेगेट ंग व इतर 
यवःथा करणेसाठ  ौी सहयोग सेवा नांदेड यानंी वाटाघाट  अिंत दर कमी क न लेखीसमंती द यानुसार दरमंजरु करणेःतव व 
यावर होणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
वषय बं.09 

 सावजिनक बांधकाम वभागा माफत:- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती सभा दनांक 15.02.2016 
रोजी पार त केलेला ठराव बं. 225 (ूा  दनांक 01.03.2016) अ वये सदर िनधी मंजरु होवुन बराच कालावधी झालेला आहे 
ूशासनाला हे काम आवँयक वाटले तर  सु दा भुसपंादना क रता िनधीची तरतुद तांऽीक बाबींची पुतता कर ता बराच कालावधी 
लागु शकतो.  यामुळे उ  नमुद कामा या िन वदा मंजरु चा ूःताव ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते र  करते या 
ऐवजी या िनधीतुन शहरातील इतर आवँयक अशा कामाचा ूःताव व हत मदुतीत मा. वभागीय आयु  औरंगाबाद यां या 
ूशास कय मा यतेसाठ  पाठ व यास मा यता देवनु ठराव कायम केला होता. 
 तदनंतर या कायालयाचे पऽ बं. नावाशमनपा/साबां व/15741/2016 दनांक 01.03.2016 अ वये वःतुिन  अहवाल 
शासनास सादर कर यात आला.  तसेच या कालायाचे पऽ बं. नावाशमनपा/साबां व/15869/2016 दनांक 03.03.2016 अ वये 
सदर ठराव हा महारा  शासन िनणय व ूशासना या ूःतावाशी वसंगत आहे.  यामुळे महारा  शासन नगर वकास वभाग 
शासन प रपऽक द. 23.02.2016 अ वये ःथायी सिमतीचा ठराव बं. 225 दनांक 15.02.2016 महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 451 अ वये कायवाह साठ  मा. ूधान सिचव-2 नगर वकास वभाग मंऽालय मुंबई-32 यांना सादर कर यात 
आला. 
 महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. नावाशमनपा-2016/ू.ब.56/न व-24 मंऽालय मुबंई-32 दनांक 
10 माच 2016 अ वये खालील ूमाणे िनणय दे यात आला. 
 ःथायी सिमती नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यांनी ठराव बं. 225 दनांक 15.02.2016  अ वये महारा  शासन 
नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. सं कण-2014/ू.ब.65/न व-16 दनाकं 25 ऑगःट 2014 या शासन िनणय अ वये 
मंजरु केले या महानगरपािलका अिधिनयम कलम 451 अ वये जनुा कौठा गांव ते 200 फुट रःता व नालीचे बाधंकाम करणे या 
कामासाठ  पये 300.00 ल  इतका िनधी सदर काम र  क न शहरातील अ य कामासाठ  वळ व यात आ याने तो उपरो  
नमुद संदभ य बं. 3 येथील दनांक 25.08.2014 शासन िनणया मधील तरतुद शी व ूशासना या ूःतावाशी वसंगत 
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 अस यामुळे नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा सदरचा ठराव बं. 225 दनांक 15.02.2016 हा महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम 451(1) मधील तरतुद   वचारात घेता वखंड त कर यासाठ  ूथमत: 30 दवशा या कालावधीसाठ  
िनलंबीत कर यात आलेला आहे. 
 महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन प रपऽक बं. सं कण-2016/ू.ब.22/न व-20 मंऽालय मुंबई-32 दनांक 13 
जानेवार  2016 नुसार 4 मधसील ब नुसार कलम 451 खालील ूकरणी कायवाह  करतांना खालील ूमाणे कायप दती 
अनुसर यासाठ  कळ व यात आले आहे. 
 ब) कलम 451(1) अनुसार ठराव िनलंबीत कर यात आ यानंतर ती बाब संबंधीत ूािधकरणा या नजरेस आणुन, या 
संबंधात ूािधकरणाने अिभवेदन सादर के यास ते आप या अिभूायासह शासनास सादर करावे.  संबंधीत ूािधकरणाने अिभवेदन 
सादर केले नस यास महानगरपािलका आयु  यांनी याूमाणे शासनास कळ व याबाबत सुिचत केलेले आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती सभा ठराव बं 05 दनांक 02.04.2016 अ वये मा. सभापती 
ःथायी सिमती नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांनी अिभवेदन सादर केले होते. 
 जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/261/2016 दनांक 05.04.2016 अ वये मा. ूधान सिचव-2 नगर वकास वभाग मंऽालय 
मुंबई-३२ यांना खालील ूमाणे ूशासनाची धारणा कळ व यात आली. 
 जनुा कौठा गांव 200 फुट रःता व नालीचे बांधकाम हे काम शासन िनणयात अनु.बं.153 वर नमुद अस यामुळे सदर 
कामाचे अदंाजपऽक तयार क न ूशासक य मा यतेसाठ  सादर केले असता यास मा. वभागीय आयु  कायालयानी सदर 
कामाची िन वदा माग व याची मा यता दली यानुसार िन वदा माग व यात आली.  सदर बाबी पाहता ःथायी सिमती ठराव बं. 
05 दनांक 02.04.2016 शासन िनणया मधील तरतुद शी व ूशासना या ूःतावाशी वसंगत आहे अशी ूशासनाची धारणा आहे. 
 नगर वकास वभाग मंऽालय यांचे पऽ बं. नावाशमनपा-2016 ू.ब.16/न व-24 दनांक 13.05.2016 अ वये क  
अिधकार  महारा  शासन यांनी ःथायी सिमती नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ठराव बं. 225 दनांक 15.02.2016 
स : ःथतीत वखंड त करणे आवँयक आहे कंवा कसे या बाबत तपासणी क न ःवयंःप  अिभूाय शासनास तातड ने सादर 
कर यास कळ वले.  यानुसार जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/2425/2016 दनाकं 26.05.2016 अ वये क  अिधकार  महारा  
शासन यांना व हत मुदतीत खच न झा यामुळे ूा  झाले या िनधी या कामा संदभात मनपा ःथायी सिमतीने पार त केलेला 
ठराव बं. 225 दनांक 15.02.2016 हा वखंड त क न सदर िनधी चालु आथ क वषात सदर कामासाठ  खच कर याची मा यता 
ूदान कर यात यावी असा ःवयंःप  अिभूाय कळ व यात आला. 
 मा. मु यमंऽी यांचे अपर मु य सिचव यांचे अ य ते खाली दनांक 12.07.2017 रोजी बैठक आयोजीत कर यात 
आली होती.  सदर बैठक  म ये सव संबंधीत जागा मालकाची समंती घेवुन सधुार त ूःता वत वकास आराखडया मधील सदर 
ूःता वत रःता महानगरपािलकेने वकसीत करावा असा िनणय पार त केला. 
 सदर रः या लगत या बाधीत होणा-या 24 जागा मालकांनी जनुा कौठा गांव ते 200 फुट रःता हा रःता 50 फुट ं द 
कर यासाठ  यांची जमीन वना मावेजा दे याचे लेखी समंती महानगरपािलकेस दली आहे.  शासनाने दलेले िनदशाचे पालन 
करणे कलम 451(4) नसुार ःथायी सिमतीचे कत य अस यामुळे जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/13757/2016 दनाकं 
21.01.2016 सादर कर यात आलेला ूःताव मे. गु रामदास क सशक्शन नांदेड यांचे वाटाघाट  अतंी अदंाजपऽक य दराची िन वदा 
मंजरु ःतव फेर ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
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 सावजिनक बांधकाम वभागा माफत :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत पावसाळा, िनवडणूक वषयक कामे, 
सणा िनिम  रःते द ःती कामेु , क रता सा ह य पुरवठा करणे व पसर वणेसाठ  ितस-यांदा ई- िन वदा दरपऽक सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/6832/2017 दनांक 14.08.2017  अ वये दर मागवुन िलफाफा बं. 01 महानगर प◌ालके या ऽसदःयीय 
सिमती समोर दनांक 21.08.2017 रोजी उघडले असता पाऽ 03 दरपऽक धारक यांनी सव कागदपऽांची पुतता केली अस याने 
यांची कमिशयल ई-दरफऽक िलफाफा बं. 02 ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 21.08.2017 रोजी उघडला असता खालील 
ूमाणे दर ूा  झाले आहे. 

                                                                              दलेले दर 

अ.
ब. 

सा ह याचा ूकार एक 
 

सं या 
/ नग 

मे. ू वण 
क सशक्शन 

अबचलनगर 
इ ृाःशक्चर 

गु रामदास 
क सशक्शन नांदेड 

1 Excavation for road way in earth soil of all sorts 
sand, gravel, soft murum including dressing 
section to the required grade, camber and side 
slopes and conveying the excavated materials with 
all lifts and upto a lead of 50 metres and spreading 
for embankment or stacking etc.  

Cum. 1.00 

71.00 125.00 110.00 

2 Supplying & sperading hard murum/ kankar at the road 
side,  including conveying  and stacking  etc. complete  Cum. 1.00 704.00 1100.00 1050.00 

3 Supplying 60 mm.& sperading trap/ granite/ quartzite/ 
gneiss stone oversize metal at the road side including 
conveying and stacking etc. complete  

Cum. 1.00 
1045.00 1200.00 1150.00 
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4 Supplying 40 mm. & sperading trap/ granite/ 

quartzite/ gneiss stone size metal at the road side, 
including conveying and stacking etc. complete. 

Cum. 1.00 
1089.00 1350.00 1175.00 

5 Supplying soft  murum & sperading at the road 
side, including conveying and stacking etc. 
complete  

Cum. 1.00 
697.00 1100.00 1050.00 

6 Supplying & sperading hard G S B material at the 
road side,  including conveying  and stacking  etc. 
complete  

Cum. 1.00 
2080.00 2350.00 2200.00 

7 Supplying & sperading  6mm trap granite quartzite 
gneiss stone metal ...etc Cum. 1.00 1340.00 1600.00 1400.00 

8 Supplying, laying  RCC np2 300 mm pipe at site 
….etc  RMT 1.00 1350.00 1500.00 1700.00 

9 Supplying ,laying RCC np2 450 mm pipe at site 
….etc  RMT 1.00 1497.00 2500.00 2300.00 

10 Supplying unskilled labour at site ……etc  Day 1.0 424.00 600.00 550.00 

11 Supplying and Fixing wooden barracating at site.. RMT 1.0 210.00 400.00 300.00 

 

      उपरो  ूमाणे तुलना मक तक् यानुसार मे. ू वण क सशक्शन नांदेड यांचे दर कमी (L1) आहेत.  सदरचे दर जाःत 
वाटत अस याने संबंधीतास ू य  दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट क रता पाचारण केले असता संबंधीत हे ू य  कायालयात 
उप ःथत राहन लेखी पऽ देवुन खालील ूमाणे दले या दरावर काम करणेसाठ  लेखी समंती दलेली आहेु . 
अ.
ब. 

सा ह याचा ूकार एक 
 

सं या 
/ नग 

मे. ू वण क सशकशन 
नांदेड यांनी वाटाघाट  अतंी 

दलेले दर 

1 Excavation for road way in earth soil of all sorts sand, gravel, 
soft murum including dressing section to the required grade, 
camber and side slopes and conveying the excavated materials 
with all lifts and upto a lead of 50 metres and spreading for 
embankment or stacking etc.  

Cum. 1.00 

70.00 

2 Supplying & sperading hard murum/ kankar at the road side,  
including conveying  and stacking  etc. complete  Cum. 1.00 702.00 

3 Supplying 60 mm.& sperading trap/ granite/ quartzite/ gneiss 
stone oversize metal at the road side including conveying and 
stacking etc. complete  

Cum. 1.00 
1040.00 

4 Supplying 40 mm. & sperading trap/ granite/ quartzite/ gneiss 
stone size metal at the road side, including conveying and 
stacking etc. complete. 

Cum. 1.00 
1085.00 

5 Supplying soft  murum & sperading at the road side, including 
conveying and stacking etc. complete  Cum. 1.00 695.00 

6 Supplying & sperading hard G S B material at the road side,  
including conveying  and stacking  etc. complete  Cum. 1.00 2075.00 

7 Supplying & sperading  6mm trap granite quartzite gneiss stone 
metal ...etc Cum. 1.00 1320.00 

8 Supplying, laying  RCC np2 300 mm pipe at site ….etc  RMT 1.00 1345.00 

9 Supplying ,laying RCC np2 450 mm pipe at site ….etc  RMT 1.00 1490.00 

10 Supplying unskilled labour at site ……etc  Day 1.0 420.00 

11 Supplying and Fixing wooden barracating at site.. RMT 1.0 209.00 
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 सावजिनक बांधकाम वभागा माफत :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ-C मधील मु य रः यावर ल 
चौकांचे डांबर करण करणेसाठ  कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/12086/17 दनांक 09.11.2017 अ वये दैिनक 
द यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक एकमत या वतमान पऽातुन दनांक 10.11.2017 अ वये िन वदा मागवुन जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/13137/17 दनांक 02.12.2017 अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक एकमत या वतमान 
पऽातुन दनांक 03.12.2017 ूथम मुदतवाढ द यानुसार सदर ल कामावर एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा 
ऽसदःयीय सिमती समोर द. 18.12.2017 रोजी उघड यात आ या यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 अबचलनगर इ ृाःशक्चर नांदेड 10.00% जाःत दर 
02 गु रामदास कं सशक्शन नांदेड 12.99% जाःत दर 
03 ू वण क सशक्शन नांदेड 17.50% जाःत दर 

 तुलना मक तक् यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर इ ृाःशक्चर नांदेड यांची असनु ती अदंाजपऽक य 
दरापे ा 10%  जाःत दराची आहे. 
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 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ेऽ-C मधील मु य रः यावर ल चौकांचे डांबर करण करणेसाठ  
अबचलनगर इ ृाःशक्चर नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 10%  जाःत दराची िन वदा अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  
पाचारण केले असता संबधंीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम ःटार रेट ूमाणे अदंाजपऽक दरापे  ु
10%  जाःत दरा ऐवजी 8.48%  जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली सालसन 2017-18 या SSR ूमाणे तुलना मक 
तक् यानुसार दर हे 8.48%  (ःटार रेट वचारात घेता अदंापजक दराची) जाःत येत आहे.  यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर 
कामासाठ  अबचलनगर इ ृाःशक्चर नांदेड यांची अदंाजपऽ कय दरापे ा 10% जाःत दरा ऐवजी 8.48% जाःत दराची िन वदा 
मा यतेःतव तसेच सदर कामासाठ  लागणारा खच पये 30,31,465/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती 
सभेसमोर सादर. 
मु य लेखािशष  : रःते द ःतीु /नाली द ःतीु  

एकुण तरतुद  : . 5,00,00,000/- 
पुव  झालेला खच  : . 4,09,61,960/- 
या कामावर होणारा खच : . 30,31,465/- 
िश लक पये  : . 28,08,371/- 
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 सावजिनक बांधकाम वभागा माफत :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत आ णाभाऊ साठे चौक ते नमःकार 
चौक (MGM COLLEGE) पयत या रः याचे नुतनीकरण करणेसाठ  कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/11881/17 द. 
06.11.2017 अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक लोकमत (रा यःतर य) या वतमानपऽातुन द. 07.11.2017 रोजी 
िन वदा ूिस द के या नुसार िन वदा सदर ल कामावर एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर द. 
18.12.2017 रोजी उघड यात आ या यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 अबचलनगर इ ृाःशक्चर नांदेड 10.13% जाःत दर 
02 गु रामदास कं सशक्शन नांदेड 15.00% जाःत दर 
03 ू वण क सशक्शन नांदेड 20.00% जाःत दर 

 तुलना मक तक् यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर इ ृाःशक्चर नांदेड यांची असनु ती अदंाजपऽक य 
दरापे ा 10.13%  जाःत दराची आहे. 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अ णाभाऊ साठे चौक ते नमःकारक चौक (MGM COLLEGE) 
पयत या रः याचे नुतनीकरण करणेसाठ  अबचलनगर इ ृाःशक्चर नांदेड याचंी अदंाजपऽक य दरापे ा 10.13% जाःत दराची 
िन वदा अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर ु
काम ःटार रेट ूमाणे अदंाजपऽक दरापे  10.13% जाःत दरानपेच कर याची लेखी समंती दली.  सालसन 2017-18 या SSR 

ूमाणे तुलना मक तक् यानुसार दर हे 10.13% (ःटार रेट वचारात घेता अदंाजपऽक दराची) जाःत येत आहे.  यानुसार 
वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अबचलनगर इ ृाःशक्चर नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 10.13% जाःत दराची िन वदा 
मा यतेःतव तसेच सदर कामासाठ  लागणारा खच पये 1,03,37,700/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती 
समोर सादर. 
मु य लेखािशष  : न वन रसते/न वन नाली 
एकुण तरतुद  : . 4,00,00,000/- 
पुव  झालेला खच  : . 2,68,67,889/- 
या कामावर होणारा खच : . 1,03,37,700/- 
िश लक पये  : . 27,94,411/- 
वषय बं.13 

 सावजिनक बांधकाम वभागा माफत :- 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  कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ 
साबां व/11881/17 द. 06.11.2017 अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक लोकमत (रा यःतर य) या वतमानपऽातनु 
द. 07.11.2017 रोजी िन वदा ूिस द के या नुसार िन वदा सदर ल कामावर एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा 
ऽसदःयीय सिमती समोर द. 18.12.2017 रोजी उघड यात आ या यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 अबचलनगर इ ृाःशक्चर नांदेड 11.00% जाःत दर 
02 गु रामदास कं सशक्शन नांदेड 13.00% जाःत दर 
03 ू वण क सशक्शन नांदेड 19.20% जाःत दर 
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 तुलना मक तक् यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर इ ृाःशक्चर नांदेड यांची असनु ती अदंाजपऽक य 
दरापे ा 11%  जाःत दराची आहे. 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत टाऊन मकट भागात ूभाग बं. 10 म ये अ णाभाऊ साठे चौक ते 
बाफना ROB पयतचा रःता तयारा करणेसाठ  अबचलनगर इ ृाःशक्चर नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 11% जाःत दराची 
िन वदा अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुु न सदर 
काम ःटार रेट ूमाणे अदंाजपऽक दरापे  11% जाःत दरा ऐवजी 6% जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली.  सालसन 
2017-18 या SSR ूमाणे तलुना मक तक् यानुसार दर हे 2.01% (ःटार रेट वचारात घेता अदंाजपऽक दराची) जाःत येत आहे.  
यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अबचलनगर इ ृाःशक्चर नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 11% जाःत दरा ऐवजी 

2.01% जासत दराची िन वदा मा यतेःतव तसेच सदर कामासाठ  लागणारा खच पये 85,53,300/- साठ  ूशास कय व 
आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
मु य लेखािशष  : न वन रसते/न वन नाली 
एकुण तरतुद  : . 4,00,00,000/- 
पुव  झालेला खच  : . 3,72,05,589/- 
या कामावर होणारा खच : . 85,53,300/- 
िश लक पये  : . 16,79,711/- 
वषय बं. 14 
 पाणी पुरवठा वभागा माफत :- नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. 36 िभमवाड  येथे दलीत वःती योजने अतंगत मा. 
ज हािधकार  नांदेड यांचे पऽ बं. 2016/नपाू/का-1/टे-4/िसआर/ दनांक 19.05.2017  अ वये पये 29,09,000/- (अ र  
पये एकोनतीस लाख नऊ हजार फ ) चा िनधी मंजरु झाला आहे.  सदर ल कामासाठ  ई. टडर सेल दारे दसर  वेळ िन वदा ु
सुचना बं. 13463/2017 दनांक 07.12.2017 अ वये दै. उ ाचा मराठवाडा, दै. कामील यक न (उद)ु या वतमान पऽात दनांक 
08.12.2017 रोजी िन वदा सुचना ूिस द कर यात आली असता उपरो  कामासाठ  एकुण तीन िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा 
ऽसदःयी सिमती समोर दनांक 29.12.2017 रोजी उघड यात आ या असता िन वदे या दराचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे. 

अ.ब. िन वदा धारकांचे नांव िन वदेतील दर 
01 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 17.10% अदंाज दरा पे ा जाःत 
02 सोहेल क सशक्शन नांदेड 19% अदंाज दरापे ा जाःत 
03 ःवान इ ृाःशक्चर नांदेड 15% अदंाज दरापे ा जाःत 

 दरा या तुलना मक तक् यानसुार ःवान इ ृाःशक्चर नांदेड यांचे दर सवात कमी अस याने यांना दनांक 
30.12.2017 रोजी अदंाजपऽक य दरा ूमाणे काम कर या क रता बोलावले होते सदर ल एज सीने दनांक 05.01.2017 रोजी 
लेखी प  देवुन अदंाजपऽक य दरा ूमाणे काम कर यास समंती दली आहे. 
 क रता महारा  मनपा अिधिनयम 1949 चे अनसुूची ड ूकरण 5 (2) (2) नसुार करावया या कामास ूशास कय व 
आथ क मा यता ूदान कर यासाठ  ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभे समोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 15 

 सावजिनक बांधकाम वभागा माफत :- लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत नावाशमनपा 
ह ीत ूभाग बं. 39 म ये के-1 भागात ौी मारोती गोऽाम यांचे घर ते ौी संजय नरवाडे यां या घरा पयत खड करणासह सी.सी. 
रःता व आर.सी.सी. नाली करणेसाठ  . 27.59 ल॒  कायारलयीन आदेश बं् . नावाशमनपा/साबां व/11667/2017 द. 
01.11.2017 अ वये दै. सामना (रा यःतर य) / दैिनक लोकपऽ या वतमानपऽातनु द. 02.11.2017 िन वदा ूिस द के यानुसार 
सदर ल कामावर एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर दनाकं 04.12.2017 रोजी उघड यात 
आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

 अ.ब. िन वदा धारकांचे नांव िन वदेतील दर 
01 कामार कर क शक्शन नांदेड 12.00% जाःत दर 
02 लोबल इ टरूायजेस नांदेड 14.00% जाःत दर 
03 जी.जे. क शक्शन नांदेड 15.00% जाःत दर 

 तुलना मक तक् यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर क शक्शन नांदेड यांची असंुन ती अदंाजपऽक य 
दरापे ा 12.00% जाःत दराची आहे. 
 क रता लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 39 म ये के-1 
भागात ौी मारोती गोऽाम यांचे घर ते ौी सजंय नरवाडे यां या घरा पयत खड करणासी सी.सी. रःता व आर.सी.सी. नाली 
करणेसाठ  कामार कर क शक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 12.00% जाःत दराची िन वदा अस यामुळे संबंधीतास 
वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखी पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरापे ाु  
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 12.00% जाःत दरानेच कर याची लेखी समतंी दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2017-18 नुसार अदंाजपऽक य 
दरापे ा 1.37% कमी येत आहे.  कंऽाटदाराने लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  कामार कर क सशक्शन 
नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 12.00% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच जाःतीचा लागणारा खच 5% दबल घटक ु
िनधीतुन कर या या मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
वषय बं. 16 

 सावजिनक बांधकाम वभागा माफत :- लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत नावाशमनपा 
ह ीत ूभाग बं. 39 म ये के-2 भागात ौी ौी मंगलाबाई कांबळे यांचे घर ते तानाजी िशरसा यां या घरा पयत खड करणासह 
सी.सी. रःता व आर.सी.सी. नाली करणेसाठ  . 27.40 ल॒  कायारलयीन आदेश बं् . नावाशमनपा/साबां व/11667/2017 द. 
01.11.2017 अ वये दै. सामना (रा यःतर य) / दैिनक लोकपऽ या वतमानपऽातनु द. 02.11.2017 िन वदा ूिस द के यानुसार 
सदर ल कामावर एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर दनाकं 04.12.2017 रोजी उघड यात 
आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. िन वदा धारकांचे नांव िन वदेतील दर 
01 कामार कर क शक्शन नांदेड 12.00% जाःत दर 
02 लोबल इ टरूायजेस नांदेड 13.00% जाःत दर 
03 जी.जे. क शक्शन नांदेड 15.00% जाःत दर 

 तुलना मक तक् यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर क शक्शन नांदेड यांची असंनु ती अदंाजपऽक य 
दरापे ा 12.00% जाःत दराची आहे. 
 क रता लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 39 म ये के-2 
भागात ौीमती मगंलबाई कांबळे यांचे घर ते तानाजी िशरसा यां या घरा पयत खड करणासी सी.सी. रःता व आर.सी.सी. नाली 
करणेसाठ  कामार कर क शक्शन नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 12.00% जाःत दराची िन वदा अस यामुळे संबंधीतास 
वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखी पऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक दरापे ा ु
12.00% जाःत दरानेच कर याची लेखी समंती दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2017-18 नुसार अदंाजपऽक य दरापे ा 
1.68% कमी येत आहे.  कंऽाटदाराने लेखी सहमती द यानसुार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  कामार कर क सशक्शन नांदेड 
यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 12.00% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच जाःतीचा लागणारा खच 5% दबल घटक िनधीतुन ु
कर या या मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
वषय बं. 17     ूःताव 

 महापािलका ह ीत आजह  बरेचशा मालम ा अशा आहेत, यांची बांधकामे पुण होऊन 5 ते 10 वष झालेले आहेत 
तसेच एन.ए. व मंजरु लेआऊट झालेले मोकळे भुखंड सु दा आहेत.  या सव मालम ा जर मनपाके या रेकॉडवर घे यात आ या 
तर मनपाके या उ प नात भर पडू शकते. 
 तसेह  या घरांना / रह वाशांना या मुलभूत सु वधा पुर वणे मनपाकेस आवँयक आहे या पुरवा याच लागतात 
कोण याह  ूकारचे उ प न नसतांना अशा घराचा / मालम ाचंा अित र  ताण मनपा यंऽणेवर पडत आहे. 
 अशी सव घरे / मालम  मनपा रेकॉडवर घे या या ीकोणातुन सभागहृात चचा क न पुढ ल दशा ठर वणे क रता 
सदर ूःताव सभागहृासमोर सादर 

सुचक :- स यद शेर अली                  अनुमोदक :- अ. लतीफ अ. मजीद 

वषय बं. 18     ूःताव 

 महारा  रा य शासनाने ःथािनक संःथा कर बंद क न यापोट  महापािलकेस अनुदान देणे सु  केले आहे.  परंतु 
दे यात येणारे अनुदान हे तोकडे आहे यामुळे महापािलकेस ःवता: या उ प न ोतांवर ल  कि त क न यापासुन जाःतजीत 
जाःत  उ प न िमळ वणे आवँयक आहे.  नगररचना वभाग हा सु दा उ प नाचा ूमुख ोत आहे परंतु मागील वषात हणजे 
सालसन 2016-17 म ये या वभागा माफत ूा  झालेले उ प न हे सालसन 2015-16 या तुलनेत कमी झालेले आहे अशी या 
सभागहृाची धारणा आहे यामुळे या सभागहृासमोर सालसन 2015-16 व सालसन 2016-17 या ूा  उ प नाची स वःतर लेखी 
मा हती सभागहृासमोर ठेव यात यावी व यावर सभागहृात चचा क न िनणय घेणे बाबत 

सुचक :-  स यद शेर अली                                             अनुमोदक:- अ. लतीफ अ. मजीद 
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