
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर-14/2021 
                                                 दनांकः- 08.09.2021 
 

 
 

ः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 09.09.2021 
रोजी सांयकाळ  05.30 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/- 
(मा. सभापती ःथायी सिमती यां या आदेशा वये)                                 (स. अजीतपालिसंघ संधु) 
                                                 नगरसिचव,  
                                                                 नांवाशमनपा, नांदेड. 
 

ूित, 
ौी / ौीमती ------------------------------------------ 
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 

वषय बं. 01 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सव जलशु द करण किातील लोर नेटर दैनं दन देखभाल 
द ःती कर ता ु (AMRC) करणे कर ता ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/1680/2021 दनांक 
31.05.2021 अ वये (1) दै. वरक-ए-ताजा (2) दै. बहरंगी वाता या वु , मान पऽातुन दनांक 01.06.2021 
रोजी ूिस द के यानुसार ऑन लाईन दर पऽके माग वले असता या कामासाठ  दोन कंऽाटदाराचे दर ूा  
झाले, तां ऽक तपासणी अंती पाऽ दोन िलफाफा बं. 02 (PRICE BID) िन वदा सिमती समोर उघडले 
असता सवात कमी दर अविनश इंटरूायजेस पुणे यांचे आहेत,  संबंधीतां या दराची तुलना केली असता ते 
दर कमीचे आहेत तर  संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता सदर ल दर वाटाघाट  अंती 5.00% 

ने कमी क न दलेले दर खालील ूमाणे आहेत. 
 



 
(2) 

 
Sl.No  Description of Work / Item(s)  No. 

of 
Qty 

Units  Deccan 
Enterprises(GSTN-

27AMKPS9212N1ZB) 

AVANEESH 
ENTERPRISES(GS

TN-NA) 

Negotiated 
Rate of 

AVANEESH 
ENTERPRISE

S  

           
Rate Amount Rate Amoun

t 5% 

1 

Supply of 10 Kg./Hr. capacity chlorinator 
spares as follows : 
A) Main control unit                                      
B) Vacuum regulator spares                        
C) Injector spares  

1 Set 103768 103768 102088 102088 96983.6 

2 New 10 Kg./Hr. Capacity control unit 1 Nos 287840 287840 287000 287000 272650 

3 New 10 Kg./Hr. Capacity Vacuum 
regulator unit 1 Nos 332640 332640 331100 331100 314545 

4 New 10 Kg./Hr. Capacity Injector unit 1 Nos 178360 178360 168000 168000 159600 

5 

Supply of 04 Kg./Hr. capacity chlorinator 
spares as follows :  
A) Main control unit                                     
B) Vacuum regulator spares                        
C) Injector spares  

1 Set 86632 86632 84812 84812 80571.4 

6 New 04 Kg./Hr. Capacity control unit 1 Nos 247520 247520 246400 246400 234080 

7 New 04 Kg./Hr. Capacity Vacuum 
regulator unit 1 Nos 290080 290080 280000 280000 266000 

8 New 04 Kg./Hr. Capacity Injector unit 1 Nos 123200 123200 121520 121520 115444 
9 Emergency repair kit  1 Nos 215712 215712 215040 215040 204288 

10 Air breathing apparatus 1 Nos 412160 412160 412160 412160 391552 
11 Cannister gas mask  1 Nos 65632 65632 65520 65520 62244 

12 Eye wash with shower 1 Nos 33600 33600 33040 33040.
00 31388 

13 Wind sock with stand 1 Nos 25200 25200 25088 25088 23833.6 

14 Flexible piping  1 RMT 208 208 196 196 186.2 
15 Lead gasket  1 Nos 36 36 34 34 32.3 
16 Drip leg yoke assembly  1 Nos 24920 24920 24640 24640 23408 
17 Differential pressure Regulator 1 Nos 178080 178080 168000 168000 159600 

18 Preventive maintenance charges  1 Per 
Visit 56000 56000 44800 44800 42560 

19 5HP Motor repairing  1 Nos 8960 8960 8400 8400 7980 
20 Cable for 5HP motor 1 RMT 180 180 168 168 159.6 
21 Starter 5HP 1 Nos 6720 6720 6160 6160 5852 
22 Starter 5HP spares 1 Nos 5040 5040 4760 4760 4522 

                        2497479.7 

  

 क रता अविनश इंटरूायजेस पुणे यांचे वर ल ूमाणे वाटाघाट  अंती 5% ने कमी केले या दर 
पये 2497480.00 (अ र  पये चोवीस ल  स या नव हजार चारशे ऐंशी फ ) या दरास तीन 
वषाकर ता ूशासक यक व आथ क मा यतेःतव सं वंदा कर या कामी ूःताव मा. ःथायी सिमती 
सभेसमोर मजुंर ःतव सादर. 
वषय बं. 02 

वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह मधील झोन बं. 1, 2 व 3 (नांदेड उ र 
भाग) मधील सावजिनक पथ द यांची दैनं दन देखभाल व द ःती करणे व पथ दवे ु
दैनं दन चालू बंद करणे बाबत. 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह मधील झोन बं. 1, 2 व 3 (नांदेड उ र भाग) मधील 
सावजिनक पथ द यांची दैनं दन देखभाल व द ःती करणे व पथ दवे दैनं दन चालू बंद करणे या कामाची ु
फेर िन वदा सुचना बं. NWCMC/ELECT/E-Tender/4721/2021 दनांक 09.08.21 नुसार दै. सकाळ  
वभागीय व दै. गोदातीर समाचार म ये दनांक 10.08.2021 या अंकात ूिस द क न ऑनलाईन 
िन वदा दर माग व यात आले असता या कामासाठ  दले या मुदतीत एकूण (05)  िन वदा ूा  झा या 
व ूा  सव िन वदासधारकांनी मागणी केले या सव कागदपऽ सादर केले अस यामुळे मनपा या िन वदा  
 
 



 
 

(3) 
 

सिमती या मा यतेने यांचे Commercial Documents उघड यात आले आहेत व ूा  दरां या 
तुलणा मक त यानुसार मे. रचना इले श क स परभणी यांनी सादर केलेली िन वदा ह सवात कमी 
दराची वा षक खच पये 78,74,104/- ची असुन जी अंदाजपऽक दरानुसार लागणारा वा षक खचापे ा 
15.47% कमी दराची अस यामुळे या कामासाठ  मे. रचना इले श क स 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 मंजुर ःतव सादर. 
अ.ब. पथ द यांचे ूकार / कामाचे 

ूकार 
सं या मे. रचना इले श क स परभणी 

यांनी सादर केलेले दर 
एकूण वा षक खच 

पये 
01 02 03 04 05 

01 36 w Tubelight 3307 350 11,57,450/- 
02 125 w Mercury 477 550 2,62,350/-
03 70 w Sodium  2167 695 15,06,065/-
04 150 w Sodium 2608 960 25,03,680/-
05 250 w Sodium 145 1100 1,59,500/-
06 70 w Metal 07 00 00
07 400 w Metal 40 00 00
08 2x24 w T-5 1731 560 9,69,360/-
09 4x24 w T-5 695 1210 8,40,950/-
10 Daily Street Light on off 405 1100 4,45,500/-
11 Digital timer 01 1999 1,999/-
12 Contactor 01 1999 1,999/-
13 Cable 2x10 01 99 99/-
14 Cable 4x6 01 110 110/-
15 Cable 4x10 01 120 120/-
16 Cable 4x16 01 170 170/-
17 MCCB 100A 01 3999 3,999/-
18 MCB 32A 01 110 110/-
19 100 W led driver 01 1499 1,499/-
20 100 W led panel 01 1499 1,499/-
21 60W led driver 01 1090 1,090/-
22 60W led panel 01 1499 1,499/-
23 Tubelight temp 01 50 50/-
24 Flood light halogen 01 130 130/-
25 LED 100w temp. 01 750 750/-
26 Plug point temp 01 99 99/-
27 LED 200w Flood light temp 01 1499 1,499/-
28 3 to 10 kva gen, set temp 01 4500 4,500/-
29 11 to 25 kva gen, set temp 01 6999 6,999/-
30 Miniature lighting temp. 01 999 999/-
31 2x1.5 aluminium pvc wire 01 30 30/-
 एकूण पये   78,74,104/-
 वर ल ूमाणे दरानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह मधील झोन बं. 1, 2 व 3 
(नांदेड उ र भाग) मधील सावजिनक पथ द यांची दैनं दन देखभाल व द ःती करणे व पथ दवे दैनं दन ु
चालू बंद करणे या कामासाठ  लागणारा वा षक खच पये 78,74,104/- साठ  ूशासक य व आथ क 
मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
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वषय बं. 03 
वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह मधील झोन बं. 4, 5 व 6 (नांदेड द ण 

भाग) मधील सावजिनक पथ द यांची दैनं दन देखभाल व द ःतीु  करणे व पथ दवे 
दैनं दन चालू बंद करणे बाबत. 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह मधील झोन बं. 4, 5 व 6 (नांदेड द ण भाग) 
मधील सावजिनक पथ द यांची दैनं दन देखभाल व द ःती करणे व पथ दवे दैनं दन चालू बंद करणे या ु
कामाची फेर िन वदा सुचना बं. NWCMC/ELECT/E-Tender/4721/2021 दनांक 09.08.21 नुसार दै. 
सकाळ  वभागीय व दै. गोदातीर समाचार म ये दनांक 10.08.2021 या अंकात ूिस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग व यात आले असता या कामासाठ  दले या मुदतीत एकूण (05)  िन वदा 
ूा  झा या व ूा  सव िन वदासधारकांनी मागणी केले या सव कागदपऽ सादर केले अस यामुळे 
मनपा या िन वदा सिमती या मा यतेने यांचे Commercial Documents उघड यात आले आहेत व ूा  
दरां या तुलणा मक त यानुसार मे. रचना इले श क स परभणी यांनी सादर केलेली िन वदा ह सवात 
कमी दराची वा षक खच पये 78,53,867/- ची असुन जी अंदाजपऽक दरानुसार लागणारा वा षक 
खचापे ा 17.10% कमी दराची अस यामुळे या कामासाठ  मे. रचना इले श क स 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 मंजुर ःतव सादर. 
अ.ब. पथ द यांचे ूकार / कामाचे 

ूकार 
सं या मे. रचना इले श क स परभणी 

यांनी सादर केलेले दर 
एकूण वा षक खच 

पये 
01 02 03 04 05 

01 36 w Tubelight 3203◌़ 350 11,21,050/- 
02 125 w Mercury 180 550 99,000/-
03 70 w Sodium  2505 725 18,16,125/-
04 150 w Sodium 2750 960 26,40,000/-
05 250 w Sodium 612 1100 6,73,200/-
06 400 w Sodium 66 00 00
07 70 w Metal 27 00 00
08 150 w Metal 06 00 00
09 250 w Metal 53 00 00
10 2x24 w T-5 652 560 3,65,120/-
11 4x24 w T-5 372 1210 4,50,120/-
12 Daily Street light on off 600 1100 6,60,000/-
13 Digital timer 01 1999 1,999/-
14 Contactor 01 1999 1,999/-
15 Cable 2x10 01 99 99/-
16 Cable 4x6 01 110 110/-
17 Cable 4x10 01 120 120/-
18 Cable 4x16 01 170 170/-
19 MCCB 100A 01 4000 4,000/-
20 MCB 32A 01 110 110/-
21 100W led driver 01 1499 1,499/-
22 100W led panel 01 1499 1,499/-
23 60W led driver 01 1090 1,090/-
24 60W led panel 01 1499 1,499/-
25 Tubelight temp 01 50 50/-
26 Flood light halogen 01 130 130/-
 



 
(5) 

 
27 LED 100w temp 01 750 750/-
28 Plug point temp 01 99 99/-
29 LED200w flood light temp 01 1500 1,500/-
30 3 to 10 kva gen, set temp 01 4500 4,500/-
31 11 to 25 kva gen, set temp 01 7000 7,000/-
32 Miniature lighting 01 999 999/-
33 2x1.5 aluminium pvc wire 01 30 30/-
 एकूण पये   78,53,867/-
 वर ल ूमाणे दरानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह मधील झोन बं. 4, 5 व 6 
(नांदेड द ण भाग) मधील सावजिनक पथ द यांची दैनं दन देखभाल व द ःती करणे व पथ दु वे दैनं दन 
चालू बंद करणे या कामासाठ  लागणारा वा षक खच पये 78,53,867/- साठ  ूशासक य व आथ क 
मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 04 
 वषय :- झोन बं. 04 (गु दारा) मधील व वध ूभागात पाणी पुरवठा दैनं दन देखभाल  

              द ःतीची कामे करणे बाबतु . 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या झोन बं. 04 (गु दारा) मधील व वध ूभागात पाणी 
पुरवठा दैनं दन देखभाल द ःतीची कामेु  करणेकर ता कंऽाटदार पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांना 
कायालयीन कायारंभ आदेश बं. 7139/2020 दनांक 23.10.2020 दे यात आले असता सदर कंऽाटदाराने 
मंजुर िन वदेनुसार स ःथतीत सदर कामास 2020-21 या अंदाजपऽकानुसार लागणारा खच पये 
23,73,279/- ची कामे केलेली असुन या यित र  अंदा जत 10.00 ल  खच अपे त आहे.  न वन 
िन वदा ू बया राब व यासाठ  वेळ लागत अस यामुळे तसेच कामाची िनकड ल ात घेता सदर कामावर 
होणारा अित र  अंदाजीत खच पये 10.00 ल  (अ र  पये दहा ल  फ ) पये 33,73,279/- या 
र कमेच ूशासक य व आथ क मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर मंजुर ःतव सादर. 
वषय बं. 05 
 वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सधुार योजने अंतगत  

               नावाशमनपा ह ीत िसडको येथील ःमशानभूमी व प रसर आधुिनक प दतीने वकसीत  

               करणे. 
 संदभ  :- मा. ज हािधकार  नांदेड यांचे ूशास कय मा यता आदेश बं. 2021/नपाू/टे-6/  

               लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-12 दनांक 23.03.2021 पये 3,70,40,651/- 
 नावाशमनपा ह ीत िसडको येथील ःमशानभूमी व पिसर आधुिनक प दतीने वकसीत करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता द यानुसार पये 2,78,71,645/- क रता इ-िन वदा सुचना बं. 
नावाशमनपा/साबां व/3318/2021 दनांक 08.07.2021 अ वये दैिनक Shree multi Services, Indian 

Express + Loksatta, / दैिनक सकाळ वभागीय पातळ  औरंगाबाद / दैिनक उदयाचा मराठवाडा या 
वतमान पऽातुन दनांक 14.07.2021 दसु-यांदा इ-िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण (02) िन वदा ूा  
झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 26.08.2021 रोजी उघड यात आ या असता यांचा 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 क सोल इ ृा नांदेड 14.51% जाःत दर 
02 एल अ ड एस क सश शन, नांदेड 16.50% जाःत दर 
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 िन वदा तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा क सोल इ ृा नांदेड यांची असुन 
जी अंदाजपऽ कय दरापे ा 14.51% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास 
वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता सबंंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम ू
अंदाजपऽक य दरापे ा 14.51% जाःत दरा ऐवजी 8.80% जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली आहे.  
जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2021-22 नुसार दरा हे 4.48% जाःत येत आहेत. 
 सदर कामासाठ  ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/342/2021 दनांक 15.04.2021 
अ वये ूथम समयी िन वदा माग वली असता यावेळे या संबंधीत कंऽाटदाराने वाटाघाट  अंती सदर काम 
9.50% जाःत दराने कर याचे लेखी कळ वले आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत िसडको येथील ःमशानभूमी व प रसर आधुिनक प दतीने वकसीत 
करणेसाठ  तीय समयी क सोल इ ृा, नांदेड यांनी यां या पऽात सदरचे काम वशेष ूकारचे ःश चर  
अस याचे नमुद क न लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अंती सदर कामासाठ  अंदाजपऽ कय दरापे ा 
8.80% जाःत दराने सं वदा करणेकामी मंजुर ःतव तसेच सदर काम 8.80% जाःतची र कम मनपा 
िनधी मधून घे या या मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 06  
 वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सधुार योजने अंतगत  

                नावाशमनपा ह ीत तरोडा येथील ःमशानभूमी व प रसर आधुिनक प दतीने वकसीत  

                करणे. 
 संदभ  :-  मा. ज हािधकार  नांदेडयांचे ूशास कय मा यता आदेश बं. 2021/नपाू/टे-6/  

                लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-12 दनांक 23.03.2021 पये 2,71,39,508/- 
 नावाशमनपा ह ीत तरोडा येथील ःमशानभूमी व प रसर आधुिनक प दतीने वकसीत करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता द यानुसार पये 1,97,17,985/- क रता ई-िन वदा सुचना बं. 
नावाशमनपा/साबां व/3318/2021 दनांक 08.07.2021 अ वये दैिनक Shree multi Services, Indian 

Express + Loksatta, / दैिनक सकाळ  वभागीय पातळ  औरंगाबाद / दैिनक उदयाचा मराठवाडा या 
वतमान पऽातुन दनांक 14.07.2021 दसु-यांदा ई-िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण (02) िन वदा ूा  
झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 26.08.2021 रोजी उघड यात आ या असता यांचा 
तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 क सोल इ ृा नांदेड 14.51% जाःत दर 
02 एल अ ड एस क सश शन, नांदेड 15.75% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा क सोल इ ृा नांदेड यांची 
असुन जी अंदाजपऽ कय दरापे ा 14.50% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे 
संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता संबधंीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन ू
सदर काम अंदाजपऽक य दरापे ा 14.51% जाःत दरा ऐवजी 8.00% जाःत दराने कर याची लेखी समंत 
दली आहे.  जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2021-22 नुसार दर हे 4.52% जाःत येत आहेत. 
 सदर कामासाठ  ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/342/2021 दनांक 15.04.2021 
अ वये ूथम समयी िन वदा माग वली असता यावेळे या संबंधीत कंऽाटदाराने वाटाघाट  अंती सदर काम 
12.00% जाःत दराने कर याचे लेखी कळ वले होते. 
 
 
 



 
 

(7) 

 क रता नावाशमनपा ह ीत तरोडा येथील ःमशानभूमी व प रसर आधुिनक प दतीने वकसीत 
करणेसाठ  तीय समयी क सोल इ ृा नांदेड यांनी यां या पऽात सदरचे काम वशेष ूकारचे ःश चर 
अस याचे नमुद क न लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अंती सदर कामासाठ  अंदाजपऽ कय दरापे ा 
8.00% जाःत दराने सं वदा करणेकामी मंजुर ःतव तसेच सदर काम 8.00% जाःतची र कम मनपा िनधी 
मधून घे या या मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 07 

 वषय :- सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सधुार योजने अंतगत नावाशमनपा  

              ह ीत गोवधनघाट येथील ःमशानभूमी व प रसर आधूिनक प दतीने वकसीत करणे. 
 संदभ  :-मा. ज हािधकार  नांदेड यांचे ूशास कय मा यता आदेश बं. 2021/नपाू/टे-6/  

              लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-12 दनांक 23.03.2021 पये 8,57,62,549/- 

 नांवाशमनपा ह ीत गोवधनघाट येथील ःमशानभूमी व प रसर आधुिनक प दतीने वकसीत 
करणेसाठ  सदंभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता द यानुसार पये 6,58,29,329/- क रता ई-िन वदा 
सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/3318/2021 दनांक 08.07.2021 अ वये दैिनक Shree multi 

Services, Indian Express + Loksatta, / दैिनक सकाळ  वभागीय पातळ  औरंगाबाद / दैिनक उदयाचा 
मराठवाडा या वतमान पऽातुन दनांक 14.07.2021 दसु-यांदा ई-िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण (03) 
िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 26.08.2021 रोजी उघड यात आ या 
असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 क सोल इ ृा नांदेड 14.05% जाःत दर 
02 बी.जी. भाःकरे नांदेड 14.50% जाःत दर 
03 कामार कर क ःश शन नांदेड 18.21% जाःत दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा क सोल इ ृा नांदेड यांची 
असुन जी अंदाजपऽ कय दरापे ा 14.05% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे 
संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता संबधंीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन ु
सदर काम अंदाजपऽक य  दरापे ा 14.05% जासत दरा ऐवजी 9.50% जाःत दराने कर याची लेखी समंत 
दली आहे.  जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2021-22 नुसार दर हे 4.47% जासत येत आहेत. 
 सदर मासाठ  ई-िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/342/2021 दनांक 15.04.2021 अ वये 
ूथम समयी िन वदा माग वली असता यावेळे या संबंधीत कंऽाटदाराने वाटाघाट  अंती सदर काम 
13.51% जाःत दराने कर याचे लेखी कळ वले होते. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत गोवधनघाट येथील ःमशानभूमी व प रसर आधुिनक प दतीने 
वकसीत करणेसाठ  तीय समयी क सोल इ ृा नांदेड यांनी यां या पऽात काम वशेष ूकारचे 
ःश चर अस याचे नमुद क न लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अंती सदर कामासाठ  अंदाजपऽ कय 
दरापे ा 9.50% जाःत दराने सं वदा करणेकामी मंजुर ःतव तसेच सदर काम 9.50% जाःतची र कम 
मनपा िनधी मधून घे या या मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
                                                                    ःवा र त/- 

          (स. अजीतपालिसंघ संधु)             
               नगरसिचव,          
                 नांवाशमनपा, नांदेड.                     

 


