
 
    जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर-31/2019 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-  08.02.2019 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

ःथायी सिमती या सभेची सूचना 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची ड चे ूकरण-2 मधील िनयम ब. 3 (अ) अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच ड चे ूकरण दोन मधील िनयम ब.3 (अ) (ब) अ वये नादेंड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा दनांक 11.02.2019 रोजी दपार  ु 04.00 वाजता नांवाशमनपा ःथायी सिमती 
सभागहृ येथे भर व यात येत आहे तर  या सभेस उप ःथत राहावे ह  वनंती.  
 
                ःवा र त/-                                                       ःवा र त/- 
          (स. अजीतपालिसंघ संधु)                                        (खान फा ख अली अलीयाज खान) 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
ूित, 
ौी / ौीमती ------------------------------------------ 
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
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 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 ः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 

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 -- 



 
(2) 

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. 
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 अदंाजपऽक दरावर 



 
 
 

(3) 
 

 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 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 
 
 



 
 
 

(4) 

 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. 
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 
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. 
सचुक :- अ. रशीद अ. गणी                                                      अनुमोदक :-  राजेश लआमीनारायण य नम, अ. लतीफ अ. मजीद 

 
                ःवा र त/-                                                      ःवा र त/- 
          (स. अजीतपालिसंघ संधु)                                        (खान फा ख अली अलीयाज खान) 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
 
 
 
 
 


