
    जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर-09/2018. 

     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-  02.07.2018  

 
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 04.07.2018 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांवाशमनपा ःथायी 
सिमती सभागहृ येथे भर व यात येत आहे तर  या सभेस उप ःथत राहावे ह  वनंती.  
                 ःवा र त/-                                                     ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
ूित, 
ौी/ौीमती  
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 

वषय बं.01 
 वषय :-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागंर  वःती सुधार योजने अतंगत ह ीत ूभाग बं. 07 जयिभमनगर भागात  

                 अ ःत वातील ना यापासनु नरिसंह व ा मं दर या जागेतुन आर.सी.सी. नाला बांधकाम करणे              

                 . 66,67,000/- 

 संदभ  :-  ूशास कय व आथ क मा यता जा.बं. 2017/नपाू/का-1/टे-4/िसआर-30 दनांक 02.02.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 07 जयिभमनगर भागात अ ःत वातील ना यापासनु नरिसंह 
व ा मं दर या जागेतुन आर.सी.सी. नाला बाधंकाम करणेसाठ  सदंभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता द यानुसार 
पये 66,67,000/- क रता ई िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/45/218 दनांक 02.04.2018 अ वये दैिनक 
लोकमत (रा यःतर य) / दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात दनांक 03.04.2018 अ वये 
ई टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  दसु-यांदा िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा 
ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 11.05.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 ःवा ःतक क सश शन नांदेड अदंाजपऽ कय दर 

02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 9.00 %  जाःत दर 
03 ू वण क सश शन नांदेड 12.20 % जाःत दर 

 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवा ःतक क सश शन नांदेड यांची असुन ती 
अंदाजपऽ कय दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  ःवा ःतक क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽ कय दराची िन वदा 
मंजरु ःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 

वषय बं.02 
 वषय :-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागंर  वःती सुधार योजने अतंगत ह ीत ूभाग बं. 07 न वन ौावःतीनगर  

                 म ये पुण भागात मलवा हणी टाकून रःते ना याचे बांधकाम करणे पये 98,00,000/- 

 संदभ  :-  ूशास कय व आथ क मा यता जा.बं. 2017/नपाू/का-1/टे-4/िसआर-30 दनांक 02.02.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 07 न वन ौावःतीनगरा म ये पुण भागात मलवा हणी टाकून 
रःते, ना याचे बांधकाम करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता द यानुसार पये 98,00,000/- क रता 
ई िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/45/218 दनांक 02.04.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य) / दैिनक 
पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात दनांक 03.04.2018 अ वये ई टडर ंग सेल दारे सदर 
कामासाठ  दसु-यांदा िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 
11.05.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 



 

(2) 

 
अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 ःवान इ ृाःश चर नांदेड अदंाजपऽ कय दर 

02 ौी साई क सश शन नांदेड 9.00 %  जाःत दर 
03 ू वण क सश शन नांदेड 12.20 % जाःत दर 

 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवान क सश शन नांदेड यांची असनु ती 
अंदाजपऽ कय दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  ःवान क  सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽ कय दराची िन वदा मंजरु ःतवचा 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 

वषय बं.03 
 वषय :-  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागंर  वःती सुधार योजने अतंगत ह ीत ूभाग बं. 07 ौावःतीनगर पाट  ते  

                  सा वऽीबाई फुलेनगर येथील सोनकांबळे यांचे घर तेरामजी आबेंडकर नगर पाट  पयत रःता करणे .  

                  31,38,600/-  

 संदभ  :-  ूशास कय व आथ क मा यता जा.बं. 2017/नपाू/का-1/टे-4/िसआर-30 दनांक 02.02.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 07 ौावःतीनगर पाट  ते सा वऽीबाई फुलेनगर येथील सोनकाबंळे 
यांचे घर तेरामजी आबेंडकर नगर पाट  पयत रःता करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता द यानुसार 
पये 31,38,600/- क रता ई िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/45/218 दनांक 02.04.2018 अ वये दैिनक लोकमत 

(रा यःतर य) / दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य) / दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात दनांक 03.04.2018 अ वये ई 
टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  दसु-यांदा िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर दनांक 11.05.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 ःवा ःतक क सश शन नांदेड 0.99 कमी दर 

02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 5.60 %  जाःत दर 
03 ू वण क सश शन नांदेड 8.10 % जाःत दर 

 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवा ःतक क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अंदाजपऽ कय दरापे ा 0.99 कमी दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  ःवा ःतक क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽ कय 
दरापे ा 0.99 ट के कमी दराची िन वदा मंजुर ःवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर 

वषय बं.04 
 वषय :-  मा. ौी रामुजी पवार, अ य  म.रा. सफाई कमचार  आयोग, मुंबई याचंा दौरा कायबम दनांक 08.03.18  

                 ते 10.03.18 या काळातील वौामगहृ देयक अदा करणे बाबत 

 मा. ौी रामुजी पवार, अ य  म.रा. सफाई कमचार  आयोग, मुबंई यांचा दौरा कायबम दनांक 08.03.18 ते 10.03.18 
या कालावधीत िन त कर यात आला होता.  वर ल काळात मा. अ य  तसेच आयोगाचे इतर ितन सदःय व ःवय सहा यक 
यां या िनवासाची तसेच भोजनाची यवःथा शास कय वौामगहृ येथे कर यात आली होती.  सदर यवःथेबाबत शास कय 
वौामगहृाचे यवःथापक यांनी VIP-1 क ाचे पये 12,461/- व VIP आसना येथील िनवास व भोजन यवःथेचे पये 1067/- 
असे एकूण पये 13,528/- चे देयक सादर केले आहे. 
 मा. ौी रामुजी पवार अ य  म.रा. सफाई कमचार  आयोग, मुंबई यांचा दौरा कायबम दनांक 08.03.18 ते 10.03.18 
या काळातील वौामगहृ देयक अदा करणेसाठ  झालेला खच पये 13,528/- यास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ  
ूःताव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे ूकरण-5 कलम 2 नुसार ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
वषय बं.05 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या व वध इमारतीतील वधतु यवःथेचे दैनं दन देखभाल व द ःती या कामासाठ  ु
खाजगी कं९◌ाटदाराची नेमणुक करणेसाठ  ONLINE िन वदा माग व यात आले असता दले या मुदतीत एकूण 03 िन वदा ूा  
झाले असुन ूा  िन वदा मनपाके या िन वदा सिमतीसमोर उघड यात आले असुन ूा  दरांचे तुलना मक त यानुसार या 
कामासाठ  सवातज कमी दराची िन वदा मे. ऐिशयन इले श कल कॉ शॅ टर नांदेड यांची अदंाजपऽक दरापे ा 2.25% कमी दराची 
िन वदा ूा  झाली आहे.  यामळेु िन वदेतील अट  व शत नुसार या कामासाठ  मे. एिशयन इले श क स कॉ शॅ टर नांदेड यांची 
अदंाजपऽक दरापे ा 2.25% कमी दराची पये 88,39,230/- ची िन वदा पुढ ल एक वषाक रता मंजरु ःतव सादर. 
 
 
 



(3) 
वषय बं.06 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील झोन बं. क व जराबाद, इतवारा अतंगत मलिनःसारण दैनं दन देखभाल 
द ःती या कामासाठ  अदंाजपऽकु  पये 50,00,000/- क रता ई-िन वदा दारे िन वदा सुचना बं. प ह यांदा/2590/2018 दनांक 
28.05.2018 अ वये दैिनक ौिमक एकजटु व दै. कामील यक न (उद)ु या वृ मान पऽात दनाकं 30.05.2018 रोजी िन वदउ◌ा 
ूिस द कर यात आली सदर कामासकाठ  एकूण चार (04) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा, िन वदा सिमती समोर दनांक 
14.06.2018 रोजी उघड या असता यां या दराचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

बं. िन वदा धारकांचे नांव िन वदेत भरलेली ट केवार  

L1  ब डवेल कं सश शन नांदेड -6.25% (कमी दर) 
L2  बी.जी. भाःकरे नांदेड -6.02% (कमी दर) 
L3  ःवान इ ृाःश चर नांदेड -5.60% (कमी दर) 
L4  पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड -5.02% (कमी दर) 

 वर ल तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ब डवेल क सश शन नांदेड यांची असून ती अदंाजपऽक य 
दरापे ा -6.25% कमी दराने आहे ( पये 46,87,500/-). 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ीतील झोन बं. क वजीराबाद, इतवारा अतंगत मलिनःसासरण 
दैनं दन देखभाल द ःती या कामासाठ  ब डवेल क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽ कय दरापे ा ु -6.25% कमी दराची िन वदा 
मंजरु ःतव व पये 50,00,000/- यास ूशास कय व आथ क मा यता देणे क रता सदरचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर 
मा यतेःतव सादर. 
वषय बं.07 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील झोन बं. ब िशवाजीनगर, अशोकनगर अतंगत मलिनःसारण दैनं दन 
देखभाल द ःती या काु मासाठ  अदंाजपऽक पये 50,00,000/- क रता ई-िन वदा दारे िन वदा सुचना बं. 
प ह यांदा/2590/2018 दनांक 28.05.2018 अ वये दैिनक ौिमक एकजटु व दै. कामील यक न (उद)ु या वृ मान पऽात 
दनांक 30.05.2018 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली सदर कामासकाठ  एकूण तीन (03) िन वदा ूा  झा या ूा  
िन वदा, िन वदा सिमती समोर दनांक 14.06.2018 रोजी उघड या असता यां या दराचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

बं. िन वदा धारकांचे नांव िन वदेत भरलेली ट केवार  

L1  ःवान इ  ृ ाःश चर नांदेउ -8.00% (कमी दर) 
L2  ब डवेल क सश शन नांदेड -6.75% (कमी दर) 
L3  बी.जी. भाःकरे, नांदेड -6.02% (कमी दर) 

 वर ल तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची असून ती अदंाजपऽक य 
दरापे ा -8.00% कमी दराने आहे ( पये 46,00,000/-). 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ीतील झोन बं. ब िशवाजीनगर, अशोकरनगर अतंगत 
मलिनःसासरण दैनं दन देखभाल द ःती या कामासाठ  ु ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची अदंाजपऽ कय दरापे ा -8.00% कमी 
दराची िन वदा मजंुर ःतव व पये 50,00,000/- यास ूशास कय व आथ क मा यता देणे क रता सदरचा ूःताव मनपा ःथायी 
सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं.08 
 वषय :-  ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहरमहानगरपािलका ह ीत कापड  पश या वापर या क रता  

                 टन सल कपडयाचा पुरवठा करणे 

 संदभ :-  ज हािधकार  तथा सदःय सिचव, ज हा िनयोजन सिमती नांदेड यांचे ूशास कय मा यता आदेश जा.बं.  

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

 ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत कापड  पश या वापर याक रता कॉटल डल 
कपडयांचा पुरवठा करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशासक य मा यता द यानुसार कायालयीन ई-दरपऽाक सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/2080/2018 दनांक 18.05.2018 अ वये दैिनक लोकमत / दैिनक महासागर समाचार या वृ पऽात 
दनांक 19.05.2018 रोजी दसु-यांदा दरपऽक माग वले असता एकूण (03) दरपऽक ूा  झाले.  ूा  दरपऽक ऽसदःयीय सिमती 
समोर दनांक 18.06.2018 रोजी उघड यात आले असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. दरपऽक धारकांचे नांव दलेले दर कापड  पश या वापर याक रता 
कॉटल सल कपडयांचा पुरवठा करणे 

दलेले दर ूती चौरस 
मीटर 

1) नमुना बं.01 1) पये 69.50/- 01 खुशबू शटु ं-शट ग नांदेड 

2) नमनुा बं.02 2) पये 78.75/- 



(4) 
1) नमुना बं.01 1) पये 49.50/- 02 िगर राज से स काप रेशन नांदेड 
2) नमनुा बं.02 2) पये 45.90/- 
1) नमुना बं.01 1) पये 61.90/- 03 पा रजात ( ब नी शो म) 
2) नमनुा बं.02 2) पये 63.90/- 

 दरा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दर िगर राज से स काप रेशन नांदेड यांचे असनू नमुना बं. 01 साठ  
पये 49.50/- ूित चौरस िमटर, नमुना बं. 02 साठ  पये 45.90/- ूित चौरस िमटर इतके आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत 
अस याने संबधंीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबंधीत हे ू य  उप ःथत राहन लेखी पऽु  
देवुन सदरचे दर नमुना बं 01 साठ  . 45.90/- ूित चौरस िमटर जाःत दराऐवजी नमुना बं. 01 साठ  . 49.00/- ूित 
चौरस िमटर नमुना बं. 02 साठ  . 45.00/- ूित चौरस िमटर दराने कर याची लेखी समतंी द यानुसार सदर कामासाठ  
िगर राज से स काप रेशन नांदेड यांची वाटाघाट  अतंी नमुना बं. 01 साठ  पये 49.00/- ूित चौरस िमटर, नमुना बं. 02 
साठ  पये 45.00/- ूित चौरस िमटर दर मंजरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 

वषय बं.09 
 वषय:-  ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत कापड  पश या िशवून पुरवठा करणे 

संदभ :-  ज हािधकार  तथा सदःय सिचव, ज हा िनयोजन सिमती नांदेड यांचे ूशास कय मा यता आदेश जा.बं.  

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

 ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत कापड  पश या िशवुन पुरवठा करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशासक य मा यता द यानुसार कायालयीन ई-दरपऽाक सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/230/2018 
दनांक 06.04.2018 अ वये दैिनक लोकपऽ / दैिनक गाववाला या वृ पऽात दनांक 07.04.2018 रोजी दसु-यांदा दरपऽक 
माग वले असता एकूण (03) दरपऽक ूा  झाले.  ूा  दरपऽक ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 11.05.2018 रोजी उघड यात 
आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

दलेले दर ूित पशवी अ.ब. दरपऽक धारकांचे नांव 

0.45 X 0.45 मी. 0.45 X 0.45 मी. 0.45 X 0.45 मी. 
01 अनमोल ू टस नांदेड पये 26.71 पये 24.95 पये 23.90 
02 िगर राज से स काप रेशन नांदेड पये 04.95 पये 03.45 पये 03.20 
03 र धेश इंटरूायजेस नागपुर पये 09.40 पये 09.10 पये 08.90 

 दरा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दर िगर राज से स काप रेशन नांदेड यांचे असनू जे (1) 0.45 X 0.45 
मी. साठ  पये 4.95 (2) 0.45 X 0.45 मी. साठ  पये 3.45 (3) 0.45 X 0.45 मी. साठ  पये 3.20 इतके आहे.  सदरचे 
दर जाःत वाटत अस याने संबंधीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबंधीत हे ू य  उप ःथत 
राहन लेखी पऽ देवुन सदरचे दर ु (1) 0.45 X 0.45 मी. साठ  पये 4.95 (2) 0.45 X 0.45 मी. साठ  3.45 (3) 0.45 X 
0.45 मी. साठ  . 3.20 जाःत दराऐवजी (1) 0.45 X 0.45 मी. साठ  4.90 (2) 0.45 X 0.45 मी. साठ  पये 3.40 (3) 
0.45 X 0.45 मी. साठ  पये 3.20 दराने कर याची लेखी समतंी द यानुसार सदर कामासाठ  िगर राज से स काप रेशन नांदेड 
यांची वाटाघाट  अतंी (1) 0.45 X 0.45 मी. साठ  . 4.90 (2) 0.45 X 0.45 मी. साठ  3.40 (3) 0.45 X 0.45 मी. साठ  
. 3.20 दर मंजरु ःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.10 
 वषय:-  ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत कापड  पश यावर ःबन ूंट ंग  

                करणे 

संदभ :-  ज हािधकार  तथा सदःय सिचव, ज हा िनयोजन सिमती नांदेड यांचे ूशास कय मा यता आदेश जा.बं.  

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

 ना व यपूण योजना अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत कापड  पश यावर ःबन ूंट ंग करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशासक य मा यता द यानुसार कायालयीन ई-दरपऽाक सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/230/2018 
दनांक 06.04.2018 अ वये दैिनक लोकपऽ / दैिनक गाववाला या वृ पऽात दनांक 07.04.2018 रोजी दसु-यांदा दरपऽक 
माग वले असता एकूण (05) दरपऽक ूा  झाले.  ूा  दरपऽक ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 11.05.2018 रोजी उघड यात 
आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. दरपऽक धारकांचे नांव दलेले दर ूती पशवी 
01 अनमोल ू टस नांदेड पये 18.51 
02 िगर राज से स काप रेशन नांदेड पये 02.90 
03 र धेश इंटरूायजेस नागपूर पये 07.90 



 
(5) 
 

04 ह .जी. शेड ंग कंपनी नांदेड पये 02.72 
05 उ वल टे स ू टस, सांगली पये 02.69 

 दरा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दर उ वल टे स ू टस सांगली यांचे असून पये 02.69 इतके आहे.  
सदरचे दर जाःत वाटत अस याने संबंधीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबधंीतांनी दनांक 
20.06.2018 रोजी (ूा  द. 21.06.2018) लेखी पऽ देवुन सदरचे काम पये 02.69 या दरानेच कर याचे कळ वले आहे.  
नांदेड शहर लाःट क मु  अिभयान सवसाधारण अहवालानुसार ःब न ूंट ंगसाठ  ूती पशवी ये 03.95 अपे ीत खच 
दश वलेला आहे.  उ वल टे स ू टस सांगली यांनी दलेले दर हे यापे ा कमीच अस यामुळे कापड  पश यावर ःबन ूंट ंग 
करणेसाठ  उ वल टे स ू टस सांगली याचें ूित पशवी . 02.69 दर मंजरु ःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर 
सादर. 

वषय बं.11 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकानांदेड अतंगत व वध वभागात सुर ार क िनयु  करणेसाठ  न दणीकृत संःथा/ 
एज सीकडून 70 वना श धार  सुर ार क पुरवठा करणेबाबत कायालयीन (ततृीय मागणी) ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/ 
साू व/9446/18 दनांक 31.03.18 अ वये फेर िन वदा ूिस द  कर यात आली होती,  सदरची िन वदा दैिनक द य मराठ  व 
दैिनक लोकपऽ या दैिनका या दनांक 02.04.18 रोजी या अंकात ूिस द कर यता आली होती.  तसेच सदर ई-िन वदा महा 
टडर संकेतःथळावर ूिस द क न िन वदा बं. 2018/नावाशमनपा/302965/1/ अ वये व हत नमु यात िन वदा माग व यात 
आलाळया हो या. 

यानुसार िन वदा बं. 2018 नावाशमनपा/302965/1 एकूण 04 िन वदाधारकां या िन वदा ूा  झा या असुन यापैक  
तांऽीक िलफाफा या तुलना मक तपासणी अतंी िन वदा सिमती या अहवालानुसार 03 िन वदाधारकां या िन वदा पाऽ ठर या 
आहेत पाऽ िन वदाचा दर िलफाफा दनांक 18.05.18 रोजी उघड यात आला आहे. 

ूिस द कर यता आले या ई-िन वदा या अट  व शत म ये सबंंधीत िन वदाधारकास दरिलफाफा भरतांना फ  एज सी 
माफत ूित सुर ाकां या नावे आकार यात येणारे स ह स चाजस पया या ःव पात उ लेख क न ऑनलाईन दरपऽका या 
व हत नमु यात सादर कर या वषयी कळ वले होते तसेच इतर दर हे कमान वेतन अिधिनयमानुसार लागु राहतील असे नमुद 
केले होते. 

यानुसार ूा  ऑनलाईन दरिलफाफयाूमाणे संबंधीत एकूण 03 िन वदाधारकांचे दरपऽक खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. ववरण ओमसाई ःवयरंोजगार 
सुर ा र क संःथा 

सैिनक सुर ा र क 
एज सी 

एमके सुर ा र क 
एज सी 

Description ूित सुर ा र क 
मानधन 

ूती सुर ा र क 
मानधन 

ूित सुर ा र क 
मानधन 

A Unskilled wages as on कमान वेतन 
अिधिनयमानुसार 

कमान वेतन 
अिधिनयमानुसार 

कमान वेतन 
अिधिनयमानुसार 

B Employer PF Share 13.36% of A Asper Rules Asper Rules Asper Rules 
C Employer ESIC Share 4.75 of A Asper Rules Asper Rules Asper Rules 
D Total Guard Rate per Month  (A+B+C) (A+B+C) 
E Contractors Fixed Service Charges 

per Guard per month in Rs. 
1 = 00 504.48 175.00 

F GST If Applicable If Applicable If Applicable 
G Total Rate for Guard per Month 

(D+E+F) 
--- --- --- 

H Total Value for (70) Guard per Month 
(GX70) 

---- --- --- 

उपरो  ववरणाूमाणे िन वदेतील अट  व शत नुसार फ  रकाना E म ये संबधंीत सुर ाएज सीने सादर केले या 
स ह स चाजस या दरानुसार ओमसाई ःवयंरोजगार सुर ा र क व इतर सेवा पुरवठा सहकार  संःथा ज. नांदेड या संःथेने सादर 
केलेले ूित सुर ार क स ह स चाजस दर पये 1/- (अ र  पये एक फ ) हे सवात कमी दर आहे. 

यानुसार ओमसाई ःवयंरोजगार सुर ा र क व इतर सेवा परुवठा सहकार  संःथा ज. नांदेड या संःथेची िन वदा  
एल-1 ठरत आहे यामुळे सदर एल-1 एज सी या स ह स चाजस दरास मंजरु  दे यासाठ  ूःताव मनपा ःथायी सिमतीसमोर 
मा यतेःतव सादर. 
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वषय बं.12      अ पल                                              द. 18/06/2018 
ूित,                                                                                                                 
मा. सभापती, 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, 
नांदेड. 
           वषय :- पुन वलोकन/पुनिन र ण वनंती अ पल अज. 
                   िनलंबन काळ अ जत रजेत समा व  क न वेतनवाढ िनयमीत करणे बाबत. 
           संदभ:- 1. कायालयीन आदेश ब. नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/17857/2018, द. 05.03.2018 

                 2. कायालयीन आदेश ब. नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/439/2018, द. 11.04.2018 

                               3. कायालयीन पऽ ब. नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/3033/18, द. 05.06.2018. 
आदरणीय महोदय, 
           ःव छ स ह ण Ð 2018 अतंगत आदेशीत के यानुसार द. 24.02.2018 ते 03.03.2018 या कालावधीत म यवत  
बसःथानक प रसर येथे उप ःथत राहन सव ःव छतेची कामे पुण क न घेउन दु . 03.03.2018 हा स ह णाचा शेवटचा दवस 
अस यामुळे व माझी पुणे येथे वाःत यास असलेली सनु आजार  अस याचे कळ यामुळे व तातड ने मला पुणे येथे जाणे बमूा  
अस यामुळे मी मा या वभाग ूमुखाची परवानगी घेउन ूासगंीक रजेचा अज देउन द. 04.03.2018 रोज र ववार  मु यालय 
सोडले होते. तथापी या ूकरणी मी मा. आयु  यांना पुव क पना न द यामुळे मला कारणे दाखवा नोट स न बजावता व मला 
माझी बाज ुमांड याची संधी न देता संदभ ब. 1 या आदेशा वये तडकाफडक  िनलंबीत क न संदभ ब. 2 या आदेशा दारे 
माझा द. 04.03.2018 ते 10.04.2018 पयतचा 38 दवसांचा िनलंबन काळ हा िनलंबन कालावधी मह त ध न माझी एक 
सामा य वेतनवाढ ता पुर या ःव पात गोठवून मला सेवेत ज ुक न घे यात आले आहे यामुळे मा यावर अ याय झालेला आहे. 
          वभाग ूमुखाची परवानगी घेउन लेखी ूासंगीक रजेचा अज द यानतंरह  केवळ मा. आयु  यांना  पुव क पना न 
द या या करकोळ कारणाव न यासाठ  मी लेखी ःव पात चुक ची कबुली देउन माफ ची याचना के यानतंरह  मला लादलेली 
शाःती अ यायकारक असुन यामुळे मा यावर अ याय झालेला आहे. 
          महारा  नागर  सेवा िशःत व अपील िनयम 1979 चे िनयम 25 मधील तरतुद नुसार मा. आयु , नां. वा. श. 
मनपा. यां याकडे माझा िनलंबन कालावधी अ जत रजेत समा व  क न ता पुर या ःव पात गोठवलेली वेतनवाढ िनयमीत करावी 
असे ूथम आ पल केलो होतो. परंतु मा. आयु  यांनी सनुावनी न घेताच माझा आपील अज नामंजरु कर यात आ याचे संदभ 
ब. 3 या पऽा दारे कळ वले आहे. 
          क रता आपणास वनंती क, रजा मंजरु चे अिधकार वभाग ूमुखाना अस यानुसार वभाग ूमुखाची र ववार द. 
04.03.2018 रोजी मु यालय सोड याची परवानगी घेउन द. 05.03.2018 व द. 06.03.2018 रोजीचा लेखी ूासंगीक रजेचा 
अज दलेला असतानाह  केवळ जा यापुव  मा. आयु  यांना  पुव क पना न द या या करकोळ कारणाव न यासाठ  मी लेखी 
ःव पात मा. आयु  यांना पुव क पना न द याबाबत चुक ची कबुली देउन माफ ची याचना के यानंतरह  मला लादलेली शाःती 
अ यायकारक अस यामुळे माझा द. 04.03.2018 ते 10.04.2018 पयतचा िनलंबन कालावधी अ जत रजेत समा व  क न 
ता पुर या ःव पात गोठवलेली एक सामा य वेतनवाढ िनयमीत करावी. ह  वनंती. 
                                                                                  आपला व ास ू

                                                                                  ःवा र त/-                         
                                                                                  मनोहर दंडे 
                                                                        ू. उप अिभयंता (सा.बा. व.) मनपा नांदेड 
 

 
 

                 ःवा र त/-                                                     ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
 


