
 
    जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर-27/2018. 

     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-  29.11.2018 

 
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 नादेंड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा दनांक 30.11.2018 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 :- सा ह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 03  
                म ये र े र  नगर भागात मलवा हनी टाकणे रःते व नाली करणे . 30,00,000/- 
 संदभ :- ूशास कय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 द. 11.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 03 म ये र े र  नगर भागात मलवा हनी टाकणे रःते व नाली करणेसाठ  संदभ य 
आदेशा वये ूशास कय मा यता द यानुसार पये 30,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8357 
/2018 दनांक 14.09.2018 अ वये ई टडर ंग सेल दारे दैिनक लोकमत (रा ःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात 
दनांक 15.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  
िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 ौी साई क सश शन नांदेड 22.00% जाःत दर 
02 देवराज क ःश शन नांदेड 24.50% जाःत दर 
03 िशवाजी नामदेवराव इंगळे नांदेड 27.00% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ौी साई क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 22.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबधंीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर कामु  अदंाजपऽक य दरापे ा 22.00% जाःत दरा ऐवजी 
10.80% जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.13%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता ौी साई क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अंदाजपऽक य 
दरापे ा 10.80% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतनुच कर या या 
मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.02 
 वषय :- सा ह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 17  
                म ये गोवधनघाट अनुसूचीत जाती वःती लगत नद कडून रटेिनंग वॉलचे बांधकाम करणे . 50,00,000/- 
 संदभ :- ूशास कय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 द. 04.09.2018 
 



(2) 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 03 म ये अनसुूचीत जाती वःती लागत नद कडून रटिनंग वॉलचे बांधकाम करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता द यानुसार पये 50,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/8150/2018 दनांक 10.09.2018 अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या 
वृ पऽात दनांक 11.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  
झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 17.00% जाःत दर 
02 गु रामदास क सश शन नांदेड 18.00% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 22.40% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 17.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 17.00% जाःत दरा ऐवजी 
11.50% जाःत दराने कर याची लेखी समतंी दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.15%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 11.50% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या मा यतेःतव 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.03 
 वषय :- सा ह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  
                कांबळे यांचे घर ते ौी हटकर ते ौी मंगले ते दधमल याचें घरु , ौी किे ते ौी वाघमारे, ौी साखरे यां या  
                घरा पयत आर.सी.सी. रःता करणे . 33,00,000/- 
 संदभ :- ूशास कय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 द. 11.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  म ये ौी कांबळे यांचे घर ते ौी हटकर ते ौी मंगले ते दधमल यांचे घरु , ौी किे 
ते ौी वाघमारे, ौी साखरे यां या घरा पयत आर.सी.सी. नाली व सी.सी. रःता करणेसाठ  सदंभ य आदेशा वये ूशास कय 
मा यता द यानुसार पये 33,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8357/2018 दनांक 
14.09.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात दनांक 15.09.2018 अ वये ई-टडर ंग 
सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर 
दनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 20.00% जाःत दर 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 24.75% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 27.41% जाःत दर 

 िन वदा या तलुना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 20.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 20.00% जाःत दरा ऐवजी 
7.30% जाःत दराने कर याची लेखी समतंी दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.14%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 7.30% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या मा यतेःतव 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.04 
 वषय :- सा ह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 14  
                िस दाथनगर भागात जयराम िसंगे याचें घर ते बौ द बाल दफन भुिमपयत रःता व रटेिनंग वॉल व नाली  
                करणे . 25,54,382/- 
 संदभ :- ूशास कय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 द. 11.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 14  म ये िस दाथनगर भागात जयराम िसंगे यांचे घर ते बौ द बाल दफन भुिम पयत 
रःता व रटेिनंग वॉल व नाली करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता द यानुसार पये 25,54,382/- क रता    



(3) 
ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8357/2018 दनांक 14.09.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक 
उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात दनांक 15.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार 
एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 कामार कर क सश शन नांदेड 15.00% जाःत दर 
02 जी.जे क सश शन नांदेड 16.41% जाःत दर 
03 अ दल मक मु  अ दल हक म नांदेडु  17.05% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामार कर क सश शन नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 15.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 15.00% जाःत दरा ऐवजी 
8.15% जाःत दराने कर याची लेखी समतंी दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.06%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता कामार कर क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 8.15% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजुर र कमेतुनच कर या या मा यतेःतव 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.05 
 वषय :- सा ह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  
                म ये र हमपरु भागात मलिनःसारण वा हनी टाकणे व सी.सी. रःता व आर.सी.सी. नाली करणे 
                करणे . 38,00,000/- 
 संदभ :- ूशास कय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 द. 11.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  म ये र हमपुर भागात मलिनःसारण वा हनी टाकणे व सी.सी. रःता व आर.सी.सी. 
नाली करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता द यानुसार पये 38,00,000/- क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/8357/2018 दनांक 14.09.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या 
वृ पऽात दनांक 15.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  
झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 20.00% जाःत दर 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 24.45% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 26.90% जाःत दर 

 िन वदा या तलुना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 20.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 20.00% जाःत दरा ऐवजी 
7.20% जाःत दराने कर याची लेखी समतंी दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.13%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 7.20% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या मा यतेःतव 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.06 
 वषय :- सा ह य लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  
                म ये ौी थोरात ते उमरजकर यांचे घर ते आबेंडकरवाद  िमशन पयत तसेच लातुर मु य रःता आरसीसी  
                नाली करणे व ौी ब.सी काबंळे ते ौी दरबारे यांचे ते वाघमारे यांचे घरा पयत सी.सी रःता करणे .  
                28,00,000/- 
 संदभ :- ूशास कय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 द. 11.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 19  म ये थोरात ते उमरजकर यांचे घर ते आंबेडकरवाद  िमशन पयत तसेच लातुर 
मु य रःता आर.सी.सी. नाली करणे व ौी ब.सी. कांबळे ते ौी दरबारे यांचे ते वाघमारे यांचे घरापयत सी.सी. रःता करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता द यानसुार पये 28,00,000/- क रता ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/  



(4) 
साबां व/8357/2018 दनांक 14.09.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात दनांक 
15.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानसुार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा 
ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 20.00% जाःत दर 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 24.80% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 27.84% जाःत दर 

 िन वदा या तलुना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांची असनु जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 20.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 20.00% जाःत दरा ऐवजी 
7.60% जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 0.26%  कमी येत 
आहेत. 
 क रता पठाण मोईज अहेमद खान नादेंड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 7.60% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या मा यतेःतव 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
 
                 ःवा र त/-                                                     ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


