
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर-04/2021 
                                                 दनांकः- 20.05.2021 
 

 
 

ः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 21.05.2021 
रोजी सायंकाळ  05.00 वाजता ONLINE दारे आयोजीत केली आहे. 
 
 क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त समयी ONLINE सभेस उप ःथत राहन सहकाय ू
करावे.  
             ःवा र त/-                                  ःवा र त/- 
      (स. अजीतपालिसंघ संधु)                      ( गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ ) 
           नगरसिचव,                   सभापती, 
             नांवाशमनपा, नांदेड.                      ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
ूित, 
ौी / ौीमती ------------------------------------------ 
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
वषय बं. 01 
 वषय :-  नांदेड शहरातील भ  लॉ स व फातेमा हायःकुल, येथील को हड सटर म ये  

                साफसफाईसाठ  कामगार पुर वणे बाबत 

 कायारंभ आदेश बं. नावाशमनपा/को वड-19/380/21 दनांक 16.04.21 अ वये नादेड शहरा 
ह ीत वषाणचूा वाढता ूादभाव ल ात घेऊन सदर प र ःथती िनयंऽणात आण यासाठ  नांदेड वाघाळा ु
शहर महानगरपािलका ह ीतील भ  लॉ स मालेगांव रोड तरोडा खु. नांदेड येथे (DCHC) को हड सटर व 
फातेमा हायःकुल िम लतनगर देगलुर नाका नांदेड येथे (C.C. Center) को हड सटर म ये साफसफाईचे 
कामकर ता ूित कामगार ूितमहा र कम पये 16,077/- याूमाणे एकूण 30 सफाई कामगार  
 



 
(2) 

पुर वणेसाठ  ूितमहा र कम पये 4,82,310/- याूमाणे सदर ठकाणी एकूण 30 सफाई कामगार 
पुर वणेसाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 67 (3) (क) अ वये वा मक  मेहतर 
समाजसुधार बहउदेशीय सेवाभावी संःथा नांदेड यांना व हत अट  व शत नुसार ता पुर या ःव पात पुढ ल ु
आदेशा पयत कायारंभ आदेश दे यात येते तसेच सदर कामगारां या मानधन वेतनावर होणारा खच हा 
(SDRF) रा य आप ी ूितसाद िनधी मधुन कर यात यावा. यास मनपा ःथायी सिमती सभे समोर 
मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 02 
 वषय :- हैदरबाग दवाखाना येथे 08 सफाई कामगार पुर वणेचा म ा देणे बाबत. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मालक या हैदरबाग दवाखाना येथे 08 सफाई कामगार 
पुर व यासाठ  03 वषाकर ता म ा दे यासाठ  दनांक 09.12.2020 रोजी वृ पऽाम ये जा हरात देवुन 
िन वदा माग व यात आ या सदर िन वदेम ये एकूण दोन िन वदाधारकांनी भाग घेतला यापैक  छऽपती 
िशवाजी ःवयंरोजगार एस.एस.एस.िल. यांची L-1 ची खालील ूमाणे िन वदा आहे. 
अ.ब. िन वदाधारक संःथा  ूती कामगार 

वेतन र कम 
ूती महा 
एकूण 08 
कामागारांचे 
र कम 

इतर खच ूती महा 
एकूण 
िन वदा 
र कम 

शेरा 

01 छऽपती िशवाजी ःवयंरोजगार 
एस.एस.एस. िल. 

14080/- 112640/- 1070/- 113710/- L-1 
 

02 ओमसाई ःवयंरोजगार सुर ा 
र क व इतर सेवा पुरवठा नांदेड 

14708/- 117664/- 03/- 117667/- L-2 

 तर  छऽपती िशवाजी ःवयंरोजगार एस.एस.एस. िल. यांनी नांदेड यांची L-1 ची िनवीदा 
अस यामुळे महानगरपािलकेचे आथ क हत ल ात घेता तीन वषासाठ  िनयम व अट नुसार म ा देणेसाठ  
मनपा ःथायी सिमती या मा यतेःतव सादर.  सदरचा ूःताव या सभेम ये ठेवुन कायम करणेःतव 
सादर. 
वषय बं. 03 
 कायारंभ आदेश बं. जवमा/11933/21 दनांक 26.02.21 अ वये नांदेड शहरा मधील महसुल 
भवन को वड सटर येथे साफसफाईचे कामा क रता ूतीमहा ूित कामगार र कम पये 16077/- या 
ूमाणे एकूण 10 सफाई कामगार परु वणेसाठ  ूितमहा र कम पये 1,60,770/- या ूमाणे सदर 
ठकाणी एकूण 10 कामगार पुर वणेसाठ  वाल मक  मेहतर समाजसुधार बहउदेशीय सेवाभावी संःथा नांदेड ु
यांना िनयम व अट नुसार ता पुर या ःव पात पुढ ल आदेशापयत कायारंभ आदेश दे यात आले यास 
मनपा ःथायी सिमती सभे समोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 04 
 कायारंभ आदेश बं. जवमा/474/21 दनांक 20.04.21 अ वये नांदेड शहरा मधील पंजाब भवन  
व एनआरआय याऽी िनवास को वड सटर येथे साफसफाईचे कामा क रता ूतीमहा ूित कामगार र कम 
पये 16077/- या ूमाणे वर ल नमुद 02 को वड सटर येथे ू येक  08 सफाई कामगार असे एकूण 16 
सफाई कामगार पुर वणेक रता ूतीमहा एकूण पये 2,57,232/- या ूमाणे वा मक  मेहतर समाजसुधार 
बहउदेशीय सेवाभावी संःथा नांदेड यांना िनयम व अट नुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ु 1949 
चे कलम 67 (3) क मधील तरतुद नुसार ता पुर या ःव पात पुढ ल आदेशापयत कायारंभ आदेश दे यात 
आले यास मनपा ःथायी सिमती सभे समोर मा यतेःतव सादर. 
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वषय बं. 05 
 वषय :-  को हड केअर सटर कर ता लागणारे हॉ ःपटल कॉट खरेद  करणे बाबत 

 संदभ  :- 1) दर मंजुर  आदेश बं. मनपा/भांडार व/183/20-21 दनांक 09.09.2021 
    2) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 67 (3) (क) अ वये 

    3) ूशास कय व आथ क मा यता आदेश बं. मनपा/भांडार व/371/20-21 द.  

                  18.03.21 
 पुनर ूशास कय व आथ क मा यता आदेश बं. मनपा/भांडारा व/05/20-21  दनांक 29.04.21 
अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका काया वीत कर यात आले या को हड केअर सटर क रता 
लागणारे Hospital Cot खरेद साठ  संदभ बं. 01 नुसार मंजुर दराूमाणे सादर केलेले पये 2,80,000/- 
(अ र  पये दोन ल  ऐंशी हजार फ ) संदभ बं. 02 चे ूा  अिधकारानुसार पुनर ूशासक य व 
आथ क मा यता दे यात आली. याची न द घेणे बाबत. 
 यावर होणारा खच सालसन 2021-22 या अथ संक पीय अंदाजपऽकातील Covid-19 या 
िनधीतुन कर यात यावा. 
वषय बं. 06 
 वषय :-  को हड केअर सटर कर ता लागणारे गादया खरेद  करणे बाबत. 
 संदभ :-  महारा  हानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 67 (3) (क) अ वये 

 ूशास कय व आथ क मा यता आदेश बं. मनपा/भांडार व/06/20-21 दनांक 29.04.21 अ वये 
नांदेड वाघाळाशहर महानगरपािलका नांदेड पर सरात काया वत कर यात आले या को हड केअर सटर 
कर ता लागणारे गादया खरेद साठ  लागणारा खच पये 1,45,000/- (अ र  पये एक ल  पंचेचाळ स 
हजार फ ) ची संदभ बं. 01 या ूा  अिधकारानुसार ूशासक य व आथ क मा यता दे यात आली 
याची न द घेणे बाबत. 

 यावर होणारा खच सालसन 2021-22 या अथसंक पीय अंदाजपऽकातील Covid-19 या िनधीतुन 
कर यात यावा. 
वषय बं. 07 
 वषय :- सा ह यर  अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सधुारणा योजने अंतगत नावाशमनपा हि त  

              जनता कॉलनी येथे समाज मं दराचे बांधकाम करणे. 
 संदभ :-  सुधार त ूशास कय मा यता आदेश बं. 2021/नपाू/टे-6/लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/  

               िसआर-10 दनांक 08.03.2021 ( पये 49,99,450/-) 
 नावाशमनपा ह ीत जनता कॉलनी येथे समाज मं दराचे बाधकाम करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये 
ूशास कय मा यता द यानुसार  पये 44,60,927/- क रता ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व 
/12647/2021 दनांक 15.03.2021 अ वये दैिनक सामना वभागीय / दैिनक टाई स ऑफ गौरव या 
वृ पऽात दनांक 16.03.2021 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के या नुसार 
एकूण 02 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 26.04.2021 रोजी 
उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 एल. अ ड एस. क सश शन नांदेड 0.01% कमी दर 
02 ू वण क सश शन नांदेड 3.40% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार  सवात कमी दराची िन वदा एल. अ ड एस. क सश शन 
नांदेड यांची असुन जी अंदाजपऽ कय दरापे ा 0.01% कमी दराची आहे. 
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 रता सा ह यर  लोकशाह  अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अंतगत नावाशमनपा, 
हि त जनता कॉलनी येथे समाज मं दराचे बांधकाम करणेसाठ  एल. अ ड एस. क ःश शन, नांदेड यांची 
अंदाजपऽक य दरापे ा 0.01% कमी दराने सं वदा करणेकामी मंजुर ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती 
सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 08 
 वषय :- सा ह यर  अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सधुारणा योजने अंतगत नावाशमनपा हि त  

              गोवधनघाट टेकड  बौ द वहार लगतचा रःता तयार करणे. 
 संदभ :-  सुधार त ूशास कय मा यता आदेश बं. 2021/नपाू/टे-6/लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/  

               िसआर-10 दनांक 08.03.2021 ( पये 49,99,700/-) 
 नावाशमनपा ह ीत गोवधनघाट टेकड  बौ द वहार लगतचा रःता तयार करणेसाठ  सदंभ य 
आदेशा वये ूशास कय मा यता द यानुसार  पये 43,59,606/- क रता ई-िन वदा सुचना बं. 
नावाशमनपा/साबां व/12647/2021 दनांक 15.03.2021 अ वये दैिनक सामना वभागीय / दैिनक 
टाई स ऑफ गौरव या वृ पऽात दनांक 16.03.2021 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा 
ूिस द के या नुसार एकूण 02 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 
26.04.2021 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 ौी अिमत स यनारायण चेरकुला, नांदेड अंदाजपऽ कय दर 
02 कामार कर क सश शन नांदेड 5.00% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार  सवात कमी दराची िन वदा ौी अिमत स यनारायण 
चेरकुला नांदेड यांची असुन जी अंदाजपऽ कय दराची आहे. 
 रता सा ह यर  लोकशाह  अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अंतगत नावाशमनपा, 
हि त गोवधनघाट टेकड  बौ द वहार लगतचा रःता तयार करणेसाठ  ौी अिमत स यनारायण चेरकुला 
नांदेड यांची अंदाजपऽक य दराने सं वदा करणेकामी मंजुर ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर 
सादर. 
वषय बं. 09 

वषय :-  शासक य आयुवद महा व ालय, नांदेड येथे कोरोना ूादभावा या अनषंगाने तसेचु  
औषधी वनःपती उ ानासाठ  लागणा-या पाणी िनम तीसाठ  वकि कृत मलशु द करण 
कि काया वीत करणे बाबत 

शासक य आयवद महा व ालय, नांदेड येथील नांदेड ज हयालगतचे ज हे तसेच ईतर रा यातील 
ण मोठयाूमाणात उपचारासाठ  येत असतात.  तसेच या णालय प रसराम ये गंभीर कोरोना 
णासाठ  को वड सटर काया वीत कर यात आलेले आहे.  महारा  ूदषण िनयंऽण मंडळ यां या ऽुट ची ु

पुतता कर याकर ता णालयास मलशु द करण कि काया वीत करणे अ यंत आवँयक आहे.  तसेच 
आयुवद महा व ालया या पर सरात औषधी वनःपती उ ानासाठ  लागणा-या पाणी िनम तीसाठ  सदर ल 
मलशु द करण किाची उभारणी कर याबाबत अिध ाता. शासक य आयुवद महा व ालय, नांदेड यांनी 
महापािलका ूशासनास वनंती केलेली आहे. 

याअनुषंगाने सदर ल 100 के.एल.ड . मतेचे मलशु द करण कि काया वीत कर याकर ता 
महानगरपािलकेने सादर केले या अंदाजपऽकास मा. ज हािधकार  तथा सदःय सिचव ज हा िनयोजन 
सिमती यांनी ज हा वाष क योजना (सवसाधारण) सन 2020-21 मधील को वड-19 या अनुषंगाने पये  
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48.95 ल  एवढया खचास दनांक 28.03.2021 रोजी या आदेशा वये ूशासक य मा यता ूदान केलेली 
आहे.  तसेच सदर ल मलशु द करण कि उभारणीसंदभात मा. ज हािधकार  नांदेड यां या अ य तेखाली 
बैठक घे यात आली असता सदर ल कामाबाबतची सव कायवाह  आयु , महानगरपािलका यांनी पणू 
करावी असे बठैक त िनदशीत कर यात आले होते. 

याअनुषंगाने सदर ल िन वदा ू बया पूण क न घे यासाठ  दनांक 01.04.2021 रोजी िन वदा 
ूिस द कर यात आली.  सदर ल िन वदा ू बयेत एकूण 02 िन वदाधारकांनी सहभाग न द वलेला असुन 
तां ऽक अहता तपासली असता दो ह  िन वदाधारक पाऽ आहेत.  सदर ल िन वदा ू बयेचा पुढ ल भाग 
हणन ूा  दर उघड यात आले असता यां या दरासंदभातील तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
अ.ब. िन वदा धारक अंदाजपऽक य 

कमंत 
कंऽाटदाराने 
भरलेले दर 

% जाःत % कमी 

01 मे. लाईफ फःट कॉ से ट अ ड 
टे नॉनलॉजी, ूा.िल. पुणे 

4370236 4357125 -- 0.30% 

02 मे. आयड यल िसःट म, पुणे 4370236 4370236 -- -- 
 उपरो  ूमाणे ूा  02 िन वदाधारका पैक  सवात कमी दर मे. लाईफ फःट कॉ से ट अ ड 
टे नॉलॉजी, ूा.िल. पुणे यांचे असुन ते अंदाजपऽक दरापे ा 0.30% कमी दराने ूा  झालेले आहेत.  
सदर ल कामावर मंजुर िन वदे नुसार लागणारा खच सालसन 2020-21 या आिथक वषात ज हा वा षक 
योजना (सवसाधारण) या लेखा िशषकातून कर यात येईल.  तर , मे. लाईफ फःट कॉ से ट अ ड 
टे नॉलॉजी ूा.िल. पुणे या कमी दरा या िन वदाधारकाबरोबर सं वदा करणे या मा यतेक रता ूःताव मा. 
ःथायी सिमती या पटलावर सादर. 
वषय बं. 10 

वषय :-  ज हा वाष क योजना सन 2020-21 अंतगत शिनघाट येथे 800 के.एल.ड . व 
सा व ऽबाई फुले शाळे जवळ 200 के.एल.ड . मतेचे वकि कृत मलशु द करण 
ूक प उभारण बाबत. 

नांदेड शहरातील व मान मलिनःसारण यवःथा सुधारणेसह शहरातील नागर कांना मुलभुत 
नागर  सु वधा त परतेने उपल ध क न देऊन याच बरोबर गोदावर  नद  ूदषणास ूितबंध करणेसाठ  ु
शिनघाट येथे 800 के.एल.ड . व सा व ऽबाई फुले शाळे जवळ 200 के.एल.ड . मतेचे वकि कृत 
मलशु द करण ूक प Decentralized Packaged Waste Water Treatment Plant (STP) काया वीत 
करणे अ यंत आवँयक आहे. 

याअनुषंगाने शिनघाट येथे 800 के.एल.ड . व सा व ऽबाई फुले शाळे जवळ 200 के.एल.ड . 
मतेचे वकि कृत मलशु द करण ूक प Decentralized Packaged Waste Water Treatment Plant 

(STP) काया वीत कर याकर ता महानगरपािलकेने सादर केले या अंदाजपऽकास मा. ज हािधकार  तथा 
सदःय सिचव ज हा िनयोजन सिमती यांनी ज हा वाष क योजना (सवसाधारण) सन 2020-21 मधील 
ना व यपूण योजने अंतगत सा वऽीबाई फुले शाळे जवळ 200 के.एल.ड . ूक पासाठ  पये 65.19 ल  व 
शिनघाट येथे 800 के.एल.ड . ूक पासाठ  पये 174.78 ल  असे एकूण 239.97 ल  एवढया खचास 
दनांक 28.03.2021 रोजी या आदेशा वये ूशासक य मा यता ूदान केलेली आहे.  तसेच सदर ल 
मलशु द करण ूक प उभारणीसंदभात मा. ज हािधकार , नांदेड यां या अ य तेखाली बठैक घे यात 
आली असता सदर ल कामाबाबतची सव कायवाह  आयु , महानगरपािलका यानी पूण करावी असे बैठक त 
िनदशीत कर यात आले होते. 
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याअनुषंगाने सदर ल िन वदा ू बया पूण क न घे यासाठ  दनांक 01.04.2021 रोजी िन वदा 
ूिस द कर यात आली.  सदर ल िन वदा ू बयेत एकूण 02 िन वदाधारकांनी सहभाग न द वलेला असुन 
तां ऽक अहता तपासली असता दो ह  िन वदाधारक पाऽ आहेत.  सदर ल िन वदा ू बयेचा पुढ ल भाग 
हणुन ूा  दर उघड यात आले असता यां या दरासंदभातील तलुना मक त ा खालील  ूमाणे आहे. 
अ.ब. िन वदा धारक अंदाजपऽक य 

कमंत 
कंऽाटदाराने 
भरलेले दर 

% जाःत % कमी 

01 मे. लाईफ फःट कॉ से ट अ ड 
टे नॉनलॉजी, ूा.िल. पुणे 

23997322 23925330 -- 0.30% 

02 मे. आयड यल िसःट म, पुणे 23997322 23997322 -- -- 
 उपरो  ूमाणे ूा  02 िन वदाधारका पैक  सवात कमी दर मे. लाईफ फःट कॉ से ट अ ड 
टे नॉलॉजी, ूा.िल. पुणे यांचे असुन ते अंदाजपऽक दरापे ा 0.30% कमी दराने ूा  झालेले आहेत.  
सदर ल कामावर मंजुर िन वदे नुसार लागणारा खच सालसन 2020-21 या आिथक वषात ज हा वा षक 
योजना (सवसाधारण) या लेखा िशषकातून कर यात येईल.  तर , मे. लाईफ फःट कॉ से ट अ ड 
टे नॉलॉजी ूा.िल. पुणे या कमी दरा या िन वदाधारकाबरोबर सं वदा करणे या मा यतेक रता ूःताव मा. 
ःथायी सिमती या पटलावर सादर. 
वषय बं. 11 
 वषय :-  पाणी पुरवठा वभागा या जलशु द करण किावर लचींग पावडर पुरवठा करणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या पाणी पुरवठा वभागा या जलशु द करण किावर लचींग 
पावडर पुरवठा करणे या कामाची ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/13221/2021 दनांक 
25.04.2021 अ वये (1) दै. गोदातीर (2) दै. नगुशे (उद)ु या वृ मान पऽातुन दनांक 26.03.2021 रोजी 
ितसर  वेळ ई िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 04 िन वदा ूा  झा या यापैक  03 िन वदा पाऽ 
ठर या आहेत.  पाऽ िन वदाचे िलफाफा बं. 02 (Price Bid) ऽसदःय सिमती समोर दनांक 19.04.2021 
रोजी उघड यात आला असता याचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर शेरा 
01 मे. ँयामल केमीक स नांदेड . 24500.00 (ूित मे. टन) L1 

02 ौी नागनाथ महाराज केमीक स चाकुर . 25040.00 (ूित मे. टन) L2 

03 राजस केमीक स परळ  . 26901.00 (ूित मे. टन) L3 

 िन वदे या तुलना मक त यानुसार मे. ँयामल केमीक स, नांदेड यांचे िन वदेतील सवात कमी 
दर आहेत.  संबंधीतास वाटाघाट स बोलाव यात आले असता वाटाघाट  अंित पये 24490/- ूित मे. टन 
या दरावर पुरवठा कर यास लेखी समंती दली आहे. 
 कर ता वषयां कत कामासाठ  मे. ँयामल केमीक स, नांदेड यांचे दर . 24490/- ूित मे. टन 
GST सह याूमाणे 130 मे.टनाचे पये 31,83,700/- (अ र  पये एकतीस ल  ऽयांशी हजार सातशे 
फ ) एवढया र कमेची िन वदा सं वदा करणे कामी ूःताव मा. ःथायी सिमती सभे समोर मंजुर ःतव 
सादर. 
वषय बं. 12 
 वषय :-  मनपाचे सव जलशु द करण किाचे लोर फायर मशीनर चे द ःती कर ता ु AMRC  

                करणे बाबत. 
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 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत पाणी पुरवठा वभागा अंतगत मनपाचे सव 
जलशु द करण किाचे लोर फायर मशीनर चे दैनं दन देखभाल द सती कर ता ऑन लाईन दर पऽके ु
माग वले असता या कामासाठ  तीन दर पऽके ूा  झाली ती दर पऽके िन वदा सिमती समोर उघडले 
असता सवात कमी दराचे दर पऽक युिनक इं जनीअर ंग अ ड मेकॅिनकल वक यांचे आहे.  संबंधीतां या 
दराची तुलना केली असता जे दर जाःतीचे वाटत अस यामुळे यांना वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता 
सदर ल दर वाटाघाट  अंती कमी क न दलेले आहेत ते खालील ूमाणे आहे. 
Sr.No. Particular Qty. General 

Meh. 
Works 

National 
Elect. & 
Mech. 
Works 

Unique 
Mech 
works 

Unique 
Mach 
works 

Negosation 
Rate 

average 
1% कमी 

01 Complete dismentaling of reduction Gear Box clerifire and 
alum Mixer plate at WTP 3 HP (Approved Rate NWCMC et. 
Complete) 

01 425 1000 415 410.85 

02 Complete dismentaling reduction Gear Box clerifire and 
alum Mixer plate at WTP 5 HP (Approved Rate NWCMC 
etc. complete) 

01 580 1250 575 569.25 

03 Providing new radial gear in phasphorus bronze metal 
news moulding turning and milling 3 HP etc.complete 

01 8275 8850 8150 8068.5 

04 Providing new radial gear in phosphorus bronze metal new 
moulding turning and milling 5 HP etc.comp. 

01 10205 9975 10105 10003.95 

05 Providing new two star worm shoft new machining turning 
threading with harding news girending per size 3 HP 
(Approved Rate NWCMC etc.complete) 

01 7140 7850 7100 7029 

06 Providing new two star worm shoft new machining turning 
threading with harding new girending per size 5 HP 
(Approved Rate NWCMC etc. complete) 

01 7771 9500 7550 74745 

07 Providing and fixing new tapper roller bearing 7208 SKF 
asper size etc.complete 

01 1880 4850 1850 18315 

08 Providing new couple set asper gear box size with rubber 
bushes nut bolt 3 HP etc.comp. 

01 2250 4500 2225 2202.75 

09 Providing new couple set asper gear box size with rubber 
bushes nut bolt 5 HP et. Complete 

01 3010 4500 3005 2974.95 

10 Complete gear box fatting with test and trial 3 HP etc.comp. 01 1250 3150 1225 1212.75 
11 Complete gear box fatting with test and trial 5HP etc.comp. 01 1350 4500 1550 1534.5 
12 Providing fixing testing steel work is rolled section like 

jointes channels, angles tees etc. as per design fixing 
imposition with and connecting plates etc. and one coate of 
anti corrosive pents and over it two coate of paining of 
approvede quality etc.comp. 

01 72 190 68 67.32 

13 Desiting the supply well, intakewell held work sump of 
water supply seweage work etc. in wet or dry condition 
including lift upto 9m and lead upto 150, an required 
beyond the work site staukly spreading including neressary 
guarding etc. comp. MUP DSC item No. 13 P.No.35 

01 705 4500 700 693 

14 Dewatering the excavated tranches and pools water in the 
building tranches pipe line tranches well work day using 
other drivers including dinposition off water to stage 
distances as directed by (including lost of mechanery and 
labour fiter) etc.comp. MJP DSC I.No.14 P.O.5 

01 67 1250 65 64.35 

15 Rewinding of electric moto above 3HP to upto 5 HP three 
phase upto to 1400 RPM with copper wire over hain with 
repair lubricating of ball bering eng bush bearing ball 
bearing etc. Comp. DSR I.No.18.11 P.No. 291 

01 2725 3400 2650 2623.5 

16 Supplying erecting and terminating XLPE armoured cable 4 
core 16mm copper coundutor with contious 5.48 Sqmm (12 
swg) eart with couplate erected etc. comp. PWD DSR I.no. 
7.2.348 P.No. 133 

01 755 705 705 697.95 

17 Foot mounted motor Tefc. 1500 rpm providing erecting and 
given test and trial of mounted TEFC motor conforming to 
IS 12615.2011 of efficiency clam 103 premium having 
continulous roting suitable for operating 415 Volt etc.comp. 
MJP Elect. DSC I.No. 4.4. P>NO> 69 

     

 a) 3 HP 01 13250 11500 12999 12869 
 b) 5 HP  01 16800 15350 16500 16335 
18 Supplying erecting and terminal XLPE armoured cable 4 

core 5 Sqmm copper conductor with cont. 5.48 Sqmm (12 
swg) GR earth with complete etc. comp. PWD DSR I.No. 
7.2.32 P.No.133 

01 325 310 310 306.9 
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19 Prtoviding and supplying in standard length ISI mark rigid 
unplasticised PVC pipes suitable for potable watering joints 
including cost of rubber ring asper IS 4985 / 1988 excluding 
GST levied by GOI and GOM in all respect, including 
transportation, freight charges, inspection charges, loading, 
unloading conveyance to stor and stacking the same in 
closed shed duly protected from sun rays and rains etc. 
comp. MJP DSC I.No. 02 P.No. 67 

01 180 475 175 173.25 

20 Lowering, laying and jointing with PVC pipes and specials 
of following class and diameter including cost of 
conveyance from stores to site of works inclulding cost of 
all labour, materials 63mm etc. comp. MJP DSR I.No. 4/D 
P.No. 69 

01 24 375 24 23.76 

21 Supplying and erecting soft starters for 3 phase 415 Volts 
AC water pump upto to 15 HP consting of part compact 
sizinrncy internal by pan contractor 400% Max allowed 
ovedload of hormonal current with compatailbility with 
teleservices softwere Romox Drive on internal having 
protection for motor opverload phse sewuence excers fault 
supply fewqence etc. comp, PWD DSR I.No.12.4.24 
P.No.220 

01 30550 21350 29250 28957.5 

22 Supplying and erecting DOI Starter 400V 3 Phase 50 Cycle 
with no volt coll and overload element with necessary 
material and connected to supply up 7.5 HP etc. comp. 
PWD DSR I.no. 12.4.2 P.No. 218 

01 1710 1450 1750 1732.5 

23 Providing and supplying V Belt etc.comp.      
 a) B Section 01 8.50 250 10 17.82 
 b) C section 01 12.75 350 18 17.82 
24 Gear Oil for Gear Box Lubricant Oil etc. complete MJP  

DSC I.No. 23 P.No.11 
01 240 240 260 257.4 

 कर ता युिनक इं जनीअर ंग अ ड मेकॅिनकल वक यांचे वर ल ूमाणे वाटाघाट  अंती 1% ने कमी 
केले या दरास तीन वषाकर ता ूशासक य व आथ   मा यतेःतव सं वधा कर या कामी ूःताव मा. 
ःथायी सिमती सभे समोर मंजुर ःतव सादर. 
वषय बं. 13 
 वषय :- नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. 11 ॄ हपुर  भागातील ब.एस.यु.पी. योजने अंतगत  

              मलिनःसारण यवःथेतील उवर त कामे पूण करणे बाबत. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 11 ॄ हपुर  भागातील ब.एस.यु.पी. योजने 
अंतगत सेनेज व पाणी पुरवठा कामास अितर  खच झा यामुळे िनधी अपुरा पडत अस यामुळे सदर ल 
भागातील ब.एस.यु.पी. योजने अंतगत मलिनःसारण यवःथेतील उवर त कामे पुण कर यासाठ  कामाचे 
अंदाजपऽक पये 31,83,342/- (अ र  पये एकतीस ल  ऽयांशी हजार तीनशे बेचाळ स फ ) हे द ता 
पथक व कायकार  अिभयंता, मलिनःसारण यांनी सयंु  ःथळ पाहणी क न सादर केलेले आहे.  सदर 
भागात ब.एस.यु.पी. योजने अंतगत िसमट रःते मंजुर कर यात आले असुन सदर ल िसमट रःते 
कर यापूव  सेनेज लाईनचे काम करणे आवँयक अस यामुळे सदर ल सेनेज लाईन टाकणे मा. महापौर 
यांनी दनांक 12.06.2019 रोजी या पऽा वये सदर ल काम मनपा िनधी मधुन हाती घे यासाठ  सुच वलेले 
आहे. 
 सदर ल कामासाठ  खच पये 31,83,342/- (अ र  पये एकतीस ल  ऽयांशी हजार तीनशे 
बेचाळ स फ ) एवढा होत असुन यानुसार सदर ल कामाची िन वदा ू बया हाती कर याकर ता मा. 
आयु  महोदय यांची ूाथिमक मा यता दनांक 19.03.2021 रोजी घे यात आलेली आहे. 
 सदर ल कामासाठ  लागणारा खच सालसन 2020-21 या मलिनःसारण मळु कामे याय लेखा 
िशषकातुन खच कर यास ूशासक य व आथ क मा यता ूदान कर यायसाठ  ूःताव मनपा सवसाधारण 
सभेसमोर दनांक 27.09.2020 रोजी सादर कर यात आलेला असता मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर 
कर यात आले या ूःताव दनांक 21.12.2020 रोजी आयोजीत सवसाधारण सभेने ठराव बं. 129 अ वये 
मा यता ूदान केलेली आहे. 
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 याअनुषंगाने सदर ल िन वदा ू बया पूण क न घे  यासाठ  दनांक 24.03.2021 रोजी िन वदा 
ूिस द कर यात आली.  सदर ल िन वदा ू बयेत एकूण 02 िन वदासधारकांनी सहभाग न द वलेला 
असून तां ऽक अहता तपासली असता दो ह  िन वदाधारक पाऽ आहेत.  सदर ल िन वदा ू बयेचा पुढ ल 
भाग हणुन ूा  दर उघड यात आले असता यां या दरासंदभातील तुलना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे. 
अ.ब. िन वदा धारक अंदाजपऽक य 

कमंत 
कंऽाटदाराने 
भरलेले दर 

% जाःत % कमी 

01 मे. कामार कर क सश शन नांदेड 3183342 3183342 -- -- 
02 मे. अ. मुखीम अ. हक म नांदेड 3183342 3296350 3.55% -- 
 उपरो  ूमाणे ूा  02 िन वदासधारका पैक  सवात कमी दर मे. कामार कर क सश शन नांदेड  
यांचे असून ते अंदाजपऽक य दराने ूा  झाले आहेत सदर ल कामावर मंजुर िन वदे नुसार लागणा-या 
खचास सालसन 2021-22 या आथ क वषात मलिनःसारण मुळ कामे या लेखा िशषकातुन ूशास कय 
आथ क मा यता ूदान कर या क रता तसेच मे. कामार कर क सश शन नांदेड या (L1) िन वदाधारकाची 
अंदाजपऽक य दराची िन वदा मा य क न सदर ल िन वदाधारका बरोबर सं वदा करणे या मा यतेकर ता 
ूःताव मा. ःथायी सिमती या पटालवर सादर. 
वषय बं. 14 
 वषय :-  सा ह यर  लोकशा हर आ णाभाउ साठे नागर  वःती सधुारणा योजना अंतगत  

               औ ोगीक वसाहती मधील िशवाजीनगर णालय येथे अ ावत सु वधा व उपकरणे  

               पुर वणे या कामासाठ  खरेद  करणे बाबत. 
 सा ह यर  लोकशाह र आ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अंतगत नांदेड वाघाळा 
शहर महानगरपािलके या औ ोिगक वसाहती मधील िशवाजीनगर णालय येथे येणा-या णांसाठ  
अ ावत सु वधा व उपकरणे पुर वणे या कामाकर ता व वध उपकरणे व इतर सा ह य खरेद  करणेसाठ  
जा. बं. नावाशमनपा/आ व/औभां/E-Tender/10344/2021 दनांक 20.01.2021 अ वये ई-िन वदा 
ू बया राब व यात आली.  िन वदा ू बयेअंती िशव इंटरूायझेस नांदेड, ओम स जक स नांदेड व वैं णवी 
इंटरूाईजेस, लातुर हे व वध उपकरणासाठ  एल-1 ठरले आहेत. 
 कर ता वषयां कत कामासाठ  पये 30,91,508/- (अ र  पये ितस ल  ए या णव हजार 
पाचशे आठ फ ) इत या र कमेची िन वदा सं वदा करणे कामी ूशासक य व आथ क मा यतेक रताचा 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
 
           ःवा र त/-                                     ःवा र त/- 
     (स. अजीतपालिसंघ संधु)                      ( गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ ) 
              नगरसिचव,                             सभापती, 
          नांवाशमनपा, नांदेड.                    ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
 


