
    जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर-34/2019 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-  06.03.2019 

 
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 08.03.2019 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/- 
          (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 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 09 म ये पा पा गेःट हाऊस ते वसंतनगर चौक ते  

                 यशवंत कॉलेज रोड ौी कुलकण  यांचे घरापयत रः याचे डांबर करण करणे 

 संदभ :-  1) कायालयीन आदेश बं नावाशमनपा/साबां व/14173/2019 दनाकं 01.01.2019 

                2) कायालयीन पऽ बं नावाशमनपा/साबां व/17313/2019 दनांक 27.02.2019 

         3) कंऽाटदाराचे पऽ दनांक 27.02.2019 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 09 म ये पा पा गेःट हाऊस ते वसतंनगरचौक ते यशवंत 
कॉलेज रोड ौी कुलकण  यांचे घरापयत रः याचे डांबर करण करणेसाठ  संदभ बं. 01 या आदेशा वये मा यता द यानुसार 
पये 58,75,200/- क रता ई-िन वदा सचुना बं. नावाशमनपा/साबां व/15919/2019 दनांक 31.01.2019 अ वये दैिनक 
लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक तहेलका टाई स या वृ पऽात दनांक 02.02.2019 अ वये ई-
टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर दनांक 16.02.2019 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 जी.जे. क सश शन नांदेड 4.99 %  जाःत दर 
02 लोबल इ टरूायजेस नांदेड 14.22 %  जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा जी.जे. क सश शन नांदेड यांची असुन जी 
अदंाजपऽ कय दरापे ा 4.99 %  जाःत दराची आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास संदभ बं 02 अ वये दर 
कमी करणेसाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबंधीतानंी संदभ बं. 03 अ वये लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य 
दरापे ा 4.99 %  जाःत दर जाःत दरा ऐवजी अंदाजपऽक य दराने कर याची समतंी दली आहे. 
 क रता सदर कामासाठ  जी.जे. क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी अदंाजपऽ कय दराची 
िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर कामासाठ  लागणारा खच पये 58,75,200/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यतेःतवचा ूःताव 
मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.02 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील रः यावर ल व वध ठकाणचे ख डे बुज वणे 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील रः यावर ल व वध ठकाणचे ख डे बुज वणेसाठ  कायालयीन ई-दरपऽक 
सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/16845/2019 दनांक 16.02.2019 दैिनक वराक-ए-ताजा / दैिनक सोलापुर त ण भारत या  



(2) 
वृ पऽात दनांक 17.02.2019 रोजी दसु-यांदा ई-दरपऽक मागवनु यास एकवेळ मुदतवाढ देवुन दरपऽक माग वले असता फ  
(01) दरपऽक ूा  झाले ूा  दरपऽक िन वदा सिमतीने मा यता द यानसुार दनांक 02.03.2019 रोजी उघडले असता 
अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांचे दर ूा  झाले.  अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेडयांनी भरलेले दर जाःतीचे वाटत 
अस याने संबधंीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/साबां व/17497/2019 दनाकं 
02.03.2019 अ वये जाःत वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता संबंधीतांनी लेखीपऽ देवुन यांनी भरले या दराऐवजी एकूण 
01 ते 06 बाबींसाठ  अदंाजपऽक य दराने कर याची समंती दली आहे. 
 क रता सदर कामासाठ  खालील ूमाणे अचबलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  
अतंी अदंाजपऽ कय दरानपे मंजरु ःतव तसेच िनयमानसुार GST 12% वेगळयाने देणेःतव व लागणा-या खचास अदंाजीत पये 
05.00 कोट  मया दत ूशास कय व आथ क मा यतेःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 

शहरातील मु यरःते द ःती कर याची यादु  

अ.ब. कामाचे ठकाण अ.ब. कामाचे ठकाण 

01 रे वे ःटेशन ते व जराबाद पोलीस चौक  ते गु दारा गेट नं. 
01 ते केळ  माकट ते बक  चौक (JNNURM रःता बं. 01 
ते 04) 

02 वकशॉप ते मुथा चौक 
 

03 मुथा चौक ते जनुा म ढा टॉवर ते बक  चौक ते देगलुर 
नाका 

04 मुथा चौक ते गोवधनघाट ॄज ते लातुर रोड 

 
05 गु दारा प रबमा-02 06 गु दारा प रसरातील सव रःते 
07 गांधी पुतळा ते महा वर चौक 08 हंगोली गेट RUB ते िचखलवाड  चौक 
09 व जराबाद रोड ते बंदाघाट 10 रोड नं. 24 यानमाता शाळा ते देगलुर रोड 
11 सावर कर ब ड ंग ते नावघाट 12 भगतिसंग रोड बाफना ते न वन पुल 
13 देगलुर रोड ते केळ  माकट (बेशर रोड) 14 लातुर रोड ते दध डेअर  ु (साईबाबा कमान रःता), 

नावघाट ॄज ते दध डेअरु  
15 िसडको हडको भागातील मु य डांबर  रःते द ःत ु

करणे 
16 वमानतळ सागंवी ते छऽपती चौक 

17 छऽपती चौक ते रेःट हाऊस 18 िशवाजीनगर ROB ते नसरतपुर 
19 िशवाजी पुतळा ते देगलु रोड 20 वकशाप ट पाईट ते नागाजनुा हॉटेल 
21 भा यनगर ट पा ट ते ह .आय.पी. रोड ते रे वे ःटेशन 22 ह .आय.पी. रोड 
23 हंगोली गेट ROB / RUB ते MGM कॉलेज 24 आनंदनगर चौक ते महादेव दाल मील 
25 D.Ed. कॉलेज रोड 26 गोकुळनगर चौक ते MSEB ऑ फस 
27 फुले माकट ते पावडेवाड  नाका 28 मालेगांव रोड – मनपा ह  
29 औ ोिगक वसाहत रःते 30 दप नगर पाट  ते ाने र नगर 
31 बाबानगर STD ते पा गेःट हाऊस 32 योती टॉक ज रोड 
33 िशवाजीनगर ROB ते िशवाजीनगर डॉ टर लाईन ते 

लालवाड  RUB 
34 महाराणा ूताप चौक ते बाफना ROB 

35 हंगोली गेट ःलप रोड & RUB द ण व उ र 36 रे वे ःटेशन ते देगलुर नाका 
37 देगलुर रोड ते चौफाळा 38 दबकपुल ते संगतसा हत गु दारा 
39 अ सीस बँक ते खडकपुरा RUB 40 लातुर रोड पोलीस चौक  ते र वनगर चौक 
41 आय.जी. ऑ फस ते लातुर रोडु 42 गांधी व ालय ते बड  दगाह 
43 चुना भ ट  रःता 44 सराफा रःता ते नगरे र मं दर 
45 दरबार मःजीद ते नावघाट 46 मुनवरा मःजीद ते अिमन क ची मु य रःता 
 
 
                 ःवा र त/-                                                      ःवा र त/- 
          (स. अजीतपालिसंघ संधु)                                        (खान फा ख अली अलीयाज खान) 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
 


