जा.ब./नसका/ःथायी/CR- १२५ /२०१६.
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
दनांकः-

३१.०३.२०१६

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
ःथायी सिमती या सभेची सूचना
महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड चे ूकरण -२ मधील िनयम ब. ३ (अ) अ वये मुंबई ूांितक महानगरपािलका

अिधिनयम १९४९ चे अनुसूिच ड चे ूकरण दोन मधील िनयम ब ३ (अ) (ब) अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा

दनांक ०२.०४.२०१६ रोजी दपार
०१.०० वाजता नांवाशमनपा ःथायी सिमती सभागृह येथे भर व यात येत आहे तर या सभेस उप ःथत
ु

राहावे ह

वनंती.

ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

सभापती,

नांवाशमनपा, नांदेड.

ःथायी सिमती,
नांवाशमनपा, नांदेड.

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

वषय बं. ०१
दनांक २२.०२.२०१६ अथसंक पीय
मागील झाले या सभे इितवृ

वषय बं. ०२

वशेष सभा,

दनांक ०५.०३.२०१६ सकाळ ११.३० वाजता अथसंक पीय व १२.३० वाजता िनयमीत

कायम करणे बाबत.

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचा दनांक २५.०१.२०१६ ते २१ माच २०१६ पयत दै िनक जमा बाजुचा सा ा हक मु यलेखा प र क
यांनी केले या लेखा प र ण अहवाला या छायांक त ूती सादर कर यात येत असुन

वषय बं. ०३

उपआयु
ूमाणे आहे त
१)

ःव छ महारा

याची न द घेणे बाबत.

अिभयान यांचे पऽ बं. ःवमअ/१६८५९/१६ दनांक १९ माच २०१६ नुसार आज पयत झालेली कायवाह खालील

याची न द घेणे बाबत.

एकूण वैय

क शौचालय बांधकामासाठ ूा

अज

५०७३

२)

वैय

३)

नाकारले या अजाची सं या

क शौचालय बांधकामाचे तपासणी व मा यता (अभयं या दारे )

४)

एकूण कायारं भ आदे श दले याची सं या

५)

कि शासना या संकेतःथळावर अपलोड केले या फामची सं या

६)

वैय

७)

एकूण ूा

८)

वैय

क शौचालयाचे बांधकामावर झालेला एकूण खच (कंऽाटदारा माफत)

३६.०२

९)

वैय

य शौचालयाचे बांधकाम ९०% पुण झाले यांची सं या

६५७

वैय

क शौचालयाचे बांधकाम करणेसाठ कायारं भ आदे श दे याची ू बया चालु असून

२४८९
८३०
३५७०

क शौचालयाचे बांधकाम ूगतीपथावर

७२६

अनुदान

दे यक अदाई कर यात येत आहे त.

वषय बं. ०४

२५८४

२.०९ कोट

माच-२०१६ अखेर २५०० वैय

पये ल

याूमाणे कामे होतील

क शौचालयाचे बांधकाम कर याचे उ

ठर वलेले आहे .

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने पा रत
केलेला ठराव बं. २२५ वखंड त करणेबाबत
महारा

शासन

नगर वकास वभाग
शासन िनणय बमांक : नावाशमपा-२०१६/ू.ब.५६/न प-२४
मंऽालय मुंबई-३२
दनांक : १० माच २०१६

याूमाणे कंऽाटदारांना

(२)
वाचा : १) शासन िनणय बं. सक ण-२०१४/ू.ब.६५/न व-१६, द. २५.०८.२०१४
२) आयु , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यांचे पऽ बं. नावाशमनपा/साबां व/१५८६९ द. ०३.०३.२०१६
ूःतावना:नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका
अनुदान मंजरु केले आहे .

हे अनुदान

िनणयासोबत या प रिश ाम ये िन
कामासाठ

या

त क न

ेऽातील ूाथिमक सोयी सु वधां या वकास कामासाठ संदभ बं. १

वकास कामांवर खच करावयाचे आहे ती कामे व या कामांसाठ ची काया वयीन यंऽणा शासन
दली आहे .

यानुसार `` जुना कौठा गाव ते २०० फुट रःता व नालीचे बांधकाम करणे `` या

. ३००.०० ल ची िनधी मंजरू कर यात आला असून

दे यात आली आहे .

या शासन िनणया दारे वशेष

यासाठ ची काया वयीन यंऽणा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अशी ठरवून

यानुसार नांदेड वाघाळा महानगरपािलकेने िन वदा ू बया पूण क न अंदाजपऽक दराची िन वदा मंजरु चा ूःताव ःथायी

सिमती समोर द. २१.०१.२०१६ रोजी सादर केला होता.
परं तु, महानगरपािलका अिधिनयमातील ूा
२२५ दनांक १५.०२.२०१६ अ वये उ
कालावधी लागू शकतो ``
मुदतीत मा. वभागीय आयु

अिधकारानुसार ःथायी सिमती नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड यांनी ठराव बं.

नमुद कामा या मंजरु चा ूःताव `` भूसप
ं ादनाक रता िनधीची तरतूद, तां ऽक बाबींची पूतता क रता बराच

या कारणाःतव सवानुमते र

केला व

याऐवजी

या िनधीतून शहरातील इतर आवँयक अशा कामाचा ूःताव व हत

औरं गाबाद यां या ूशासक य मा यतेसाठ पाठ व यास मा यता द याचा ठराव मंजरु केला आहे .

सदरचा ठराव हा महारा

शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. संक ण-२०१४/ू.ब.६५/न व-१६ दनांक २५ ऑगःट २०१४ व

ूशासना या ूःतावाशी वसंगत अस यामुळे सदरचा ठराव बं. २२५ दनांक १५.०२.२०१६, महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५१

नुसार वखंड त कर याची बाब शासना या वचाराधीन होती व या अनुषंगाने शासन आता खालील ूमाणे िनणय घेत आहे .
शासन िनणय:
ःथायी सिमती नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यांनी ठराव बं. २२५, दनांक १५.०२.२०१६ अ वये महारा
संक ण-२०१४/ू.ब.२०१४/न व-१६, दनांक २५ ऑगःट २०१४
नालीचे बांधकाम करणे ``
उपरो

या कामासाठ

. ३००,०० ल

नमूद संदभ य बं. १ येथील दनांक २५.०८.२०१४

या शासन िनणया वये मंजरू केले या `` जुना कौठा गाव ते २०० फुट रःता व

इतका िनधी सदर काम र

क न शहरातील अ य कामांसाठ वळ व यात आ याने तो

या शासन िनणयामधील तरतुद शी व ूशासना या ूःतावाशी वसंगत अस यामुळे नांदेड

वाघाळा शहर महानगरपािलके या सदरचा ठराव बमांक २२५, दनांक १५.०२.२०१६ हा महारा
मधील तरतुद

शासन िनणय बमांक

महानगरकपािलका अिधिनयमातील कलम ४५१ (१)

वचारात घेता वखंड त कर यासाठ ूथमत: ३० दवसां या कालावधीसाठ िनलं बत कर यात येत आहे .

महारा ाचे रा यपाल यां या आदे शानुसार व नावाने,

याची न द घेणे बाबत

ःवा र त/(सुधाकर

ा. बोबडे )

उप सिचव, महारा

वषय बं. ०५

शासन,

कायालयीन आदे श बं. उपअिभ/ वधुत/१६६९८/२०१६ दनांक १७.०३.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मु य ूशासक य
इमारतीतील जनरे टर सेटची द ु ःतीचे काम करणे आवँयक अस याने जनरे टर द ु ःत करणारे कंऽाटदार मे. अनंत पॉवर से स अ ड स हसेस लातुर

यां या तां ऽक ूितिनधी यांनी जनरे टरची तपासणी क न जनरे टर द ु ःतीसाठ

अनंद पॉवर से स अ ड स ह सेस लातुर यांची कोटे शन मंजरु क न लागणारा खच
संबंधीतांनी मागणी के याूमाणे ७०% र कम

पये ६७,४९१/- ची कोटे शन सादर केले आहे

यानुसार या दारे मे.

. ६७,४९१/- साठ ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व

. ४७,२४४/- अमीम ःव पात मे. अनंत पावर से स स हसेस लातूर यांना दे णेसाठ मा यता दे यात

येते.
हा खच सालसन २०१५-१६

या अथसंक पीय अंदाजपऽकातील सोलार दवे व वधुत सा ह य खरे द व द ु ःती करणे या लेखा िशं का

म ये ठे व यात आले या तरतुद मधुन कर यात आली

वषय बं. ०६

यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे णेसाठ ःथायी सिमती समोर सादर.

नावाशमनपा न वन नं दमाम सोसायट येथील दवाखा यासाठ खरे द कर यात आलेले सा ह य ऑ फस टे बल, ऐ झीकेट ह टे बल ःटल,
लोखंड कपाट मोठे , ऐ झीट ह र हॉ हं ग चेअस हाय बॅक, व ाी ःटर ःटल इ याद सा ह य कामाची तातड व िनकड ल ात घेता िन वदा न
माग वता अमीम र कम घेऊन राःत दराने नगद ने खरे द कर यात आलेले आहे .
आहे .

सदर ल सा ह य खरे द साठ

पये ९७,३७४/- ऐवढा खच झालेला

(३)
क रता उ

र कमेस मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ चे कलम २ अ वये काय र ूशास कय व आथ क मा यता

ूदान करणेःतव ूःताव सादर.
ूशास कय ट पणी
नावाशमनपा न वन नं दमाम सोसायट येथील दवाखा यासाठ खरे द कर यात आलेले सा ह य ऑ फस टे बल, ऐ झीकेट ह टे बल ःटल, लोखंड
कपाट मोठे , ऐ झीट ह र हॉ हं ग चेअस हाय बॅक, व ाी ःटर ःटल इ याद सा ह य कामाची तातड व िनकड ल ात घेता िन वदा न माग वता
अमीम र कम घेऊन राःत दराने नगद ने खरे द कर यात आलेले आहे .

सदर ल सा ह य खरे द साठ

पये ९७,३७४/- ऐवढा खच झालेला असुन

यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करणेःतव ूशास कय ट पणी सादर.

वषय बं. ०७

नावाशमनपा ह ीत महाराणा ूताप पुतळा प रसरात द ु ःतीचे काम करणे व शहरात व वध ठकाणी नाम फलक बस वणेसाठ उ ान

अिध क यांचे पऽ द. २७.०१.२०१६ व कायकार अिभयंता यांचे मौ खक आदे शा वये महाराणा ूताप पुतळा पर सरातील फवा-याम ये वॉटर पंप
द ु ःत करणे िमल जाळ बस वणे िसरॅ िमक टाई स बस वणे, कारं याना न वन शावर बस वणे,

याचूमाणे हौदाची द ु ःती करणे व व वध ठकाणी

ना पाक गसाठ ५ बोड बस वणे इ याद कामे क न घे यात आली असून आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार

पये

२,८५,१००/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम मे. साहे ल क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले.
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. सोहे ल क सश शन नांदेड यांचेकडू न
क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

पये २,८५,१००/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकर का ५ कलम २

नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेसाठ ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं. ०८

नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. १९(अ) म ये व वध ठकाणी आरसीसी नाली व रःता द ु ःत करणे या वभागाचे किन

अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार

अिभयंता व उप

. ६०,०००/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम मे. कामार कर

क सश शन नांदेड यांचेकडु न क न घे यात आले.
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. कामार कर क सश शन नांदेड
यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

पये ६०,०००/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकर का ५ कलम

२ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेसाठ ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं. ०९

नावाशमनपा ह ीतील मनपा मु य ूशास कय इमारती मधील क
करणे बाबत या वभागाचे किन

बं. ३०९ म ये कायकार अिभयंता (ःव. म. अिभ) यां यासाठ कॅ बन

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार

. १,३७,१११/- चे

अंदाजपऽक तयार क न सदर काम मे. माझ क सश शन नांदेड यांचेकडु न क न घे यात आले.
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. माझ क सश शन नांदेड यांचेकडू न
क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

पये १,३७,१११/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकर का ५ कलम २

नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेसाठ ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं. १०

नावाशमनपा ह ीतील ूभाग बं. २० मधील नलागु टा चाळ, गोवधनघाट टे कड

Restoration करणेसाठ

या वभागाचे किन

व िचखलवाड

भागात आरसीसी से न,

Slab,

व

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार

.

२,१२,८९०/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम मे. माझ क सश शन नांदेड यांचेकडु न क न घे यात आले.
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. माझ क सश शन नांदेड यांचेकडू न
क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

पये २,१२,८९०/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकर का ५ कलम २

नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेसाठ ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं. ११

किन

नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं. २३(ब) गु तेग बहादर नगर येथे िशलेदार यांचे घर ते ब गा यांचे घरा पयत रःता करणेसाठ

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न

वभागाचे

ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार

४,९५,०००/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम मे. साहे बल क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले.

पये

(४)
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. सोहे ल क सश शन नांदेड यांचेकडू न
क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

. ४,९५,०००/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकर का ५ कलम २ नुसार

काय र ूशास कय व आथ क मा यतेसाठ ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं. १२

नावाशमनपा ह ीत ौी गु

गो वंदिसंघजी ःटे ड यमचा आंतररा ीय मांनकनाूमाणे वकास कर याचे काम स : ःथतीत ूगती पथावर आहे .

सदर वकास कामा या भागापैक चे काम

हणजे बकेट माऊंड क रता आवँयक असणारे १००x६०=६००० Sq. Ft/ आकाराचे Wicket block ( पचेस) तयार

करणे व ६ सराव खेळपटया कर याक रता (Clay) मातीचे आवँयकता असून सदरची Clay, BCCI या ूमा णत केले या व यो य या गुणव ेत
असले या नगापुर व है िाबाद येथील Clay असे मैदान यासाठ Wicket Block तयार कर यात आले या Clay ची िन

ती क न पुरवठा कर याक रता

आदे शीत के याूमाणे सदर कामासाठ लागणार Clay नागपुर व है िाबाद येथून आवँयकती Qty पुरवठा कर यासाठ ौी साई क सश शन नांदेड यांना
आदे शीत क न नागपुर येथील Clay ११४.५४ Cum . ९२७५.३७ Cum ूमाणे
पये ८,७१,४३७/- असे एकूण

. १०,६२,४००/- व है िाबाद Clay ९६.८७ cum येथील

. ८९९६.३० vum

पये १९,३३,८५०/- एवढा खच सदर कामावर कर यात आला आहे तसेच सदरचे काम काय र प दतीने ौी साई

क सश शन यां याकडू न क न घे यात आले आहे .
कामाची तातड िनकड ल ात घेता सदरचे काम राःत प दतीने िन वदा न माग वता अंदाजपऽक दरावर ौी साई क सश शन नांदेड
यां याकडू न क न घे यात आले

यास व कामासाठ लागणारा खच

पये १९,३३,८५०/- यास काय र ूशासक य व आथ क मंजरु ःतव ूःताव

ःथायी सिमती समोर सादर

वषय बं. १३

नावाशमनपा ह ीतील ौी गु
या

वभागाचे किन

गो वंदिसंघजी ःटे ड यम येथे माऊंड /

Academy Area / Additional Area क रता

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी आवँयक बाबींचा समावेश क न

ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार

सा ह य पुरवठा करणे
. ४७,६४,८५८/- चे

अंदाजपऽक तयार क न सदर काम ौी ूताप कशनराव हं बड नांदेड यांचेकडु न क न घे यात आले.
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर ौी ूताव कशनराव हं बड नांदेड
यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

पये ४७,६४,८५८/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकर का ५

कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यतेसाठ ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं. १४

नावाशमनपा ह ीत लातुर फाटा ते वसंतराव नाईक कॉलेज िसडको पयत BT रःता करणेसाठ अंदाजपऽक
टडर

दारे िन वदा सुच ा बं. साबां व/१४४२०/२०१६

कर यात आली असता उपरो
उघड यात आ या असता

कामासाठ

एकूण ०३ िन वदा ूा

झा या ूा

दनांक ०६.०२.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर

दनांक ०१.०३.२०१६ रोजी

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
अ.ब.

तुलना मक त

दनांक ०५.०१.२०१६ अ वये नोट स बोड वर

पये २,८३,८५,९००/- साठ ई-

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

१

मे. गु रामदास क सश शन नांदेड

६% जाःत दर

२

मे. ू वण क सश शन नांदेड

९.५% जाःत दर

३

मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड

१२% जाःत दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. गु रामदास क सश शन नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक य दरापे ा ६% जाःत

दराची आहे .
कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी कर यासाठ वाटाघाट क रता पाचारण केले असता संबध
ं ीतांनी लेखी
पऽ दे वुन सदर काम अंदाजपऽक दरापे ा ६% जाःत दराऐवजी अंदाजपऽक दरावर कर याची समंती दली आहे .
क रता नावाशमनपा ह ीत लातुर फाटा ते वसंतराव नाईक कॉलेज िसडको पयत BT रःता करणेसाठ मे. गु रामदास क सश शन नांदेड
यांची वाटाघाट अंती अंदाजपऽक य दराची िन वदा मंजुर ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं. ०५

नावाशमनपा ह ीत नागर दलीत वःती सुधार योजना अंतगत ूभाग बं. ३६ वसरणी लातुर रोड ते नामदे व गजभारे यांचे घरा पयत १६
फुट ं द चा िसमट रःता करणे

. ३०,००,०००/- साठ ई-टडर दारे िन वदा सुच ा बं. साबां व/१५१९३/२०१६ दनांक १८.०२.२०१६ अ वये दै . द य

मराठ /लोकमत या वतमानपऽात दनांक १९.०२.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो
परं तु १ कंऽाटदारचे कागदपऽ िनयम व अट नुसार यो य नस याने
सिमती समोर दनांक १९.०३.२०१६ रोजी उघड यात आ या असता

कामासाठ एकूण ०४ िन वदा ूा

या कंऽाटदारास अपाऽ कर यात आले उवर त पाऽ ूा

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .

झाले

िन वदा ऽीसदःयीय

(५)
अ.ब.

तुलना मक त

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

१

ःवान इ ृाःश चर नांदेड

अंदाजपऽक दराने

२

सोहे ल क सश शन नांदेड

३% जाःत दर

३

ू वण क सश शन नांदेड

६% जाःत दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची असुन अंदाजपऽक दराची आहे .

क रता नागर दलीत वःती सुधार योजना अंतगत ूभाग बं. ३६ वसरणी लातुर रोड ते नामदे व गजभारे यांचे घरा पयत १६ फुट

ं द चा

िसमट रःता करणेसाठ ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची अंदाजपऽक दराची िन वदा मंजुर ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं. १६

नावाशमनपा ह ीत नागर दलीत वःती सुधार योजना अंतगत गो वंदनगर भागात िस.िस. रोड ते नालीचे बांधकाम करणे ( नरवाडे ते
भुताडे , रमेश नरवाडे ते साई मं दर, भुताडे ते बाबुशाह, राजुरे ते रधवा, बाबुराव वरकर ते उःमान कुरे शी, चपाटे ते दे वकर)
ई-टडर

. ५०,००,०००/- साठ

दारे िन वदा सुच ा बं. साबां व/१५१९३/२०१६ दनांक १८.०२.२०१६ अ वये दै . द य मराठ /लोकमत या वतमानपऽात दनांक १९.०२.२०१६

रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो
१९.०३.२०१६ रोजी उघड यात आ या असता

तुलना मक त

झाले ूा

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर

दनांक

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .

अ.ब.
१

कामासाठ एकूण ०३ िन वदा ूा
कंऽाटदाराचे नांव

वलायत खान कर म खान नांदेड

कंऽाटदाराने दलेला दर
अंदाजपऽक दराने

२

सोहे ल क सश शन नांदेड

४% जाःत दर

३

पठाण मोईज अहे मद खान नांदेड

७% जाःत दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा वलायत खान क रम खान नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक दराची आहे .

क रता नागर दलीत वःती सुधार योजना अंतगत गो वंदनगर भागात िस.िस. रोड ते नालीचे बांधकाम करणे ( नरवाडे ते भुताडे , रमेश
नरवाडे ते साई मं दर, भुताडे ते बाबुशाह, राजुरे ते रधवा, बाबुराव वरकर ते उःमान कुरे शी, चपाटे ते दे वकर) साठ

वलायत खान कर म खान नांदेड

यांची अंदाजपऽक दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं. १७

नावाशमनपा ह ीत नागर दलीत वःती सुधार योजना अंतगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं २९ महं तवाड भागातील िस.िस. रःता व
नालीचे बांधकाम करणे ( कोकुलवार ते गंगमवार, सावते ते स जन, जानवे ते िनवृ ी, कामळजगे ते रं गनाथ, कांबळे ते वाघमारे )
साठ

ई-टडर

दारे िन वदा सुच ा बं. साबां व/१५१९३/२०१६

१९.०२.२०१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो
दनांक १९.०३.२०१६ रोजी उघड यात आ या असता
अ.ब.

तुलना मक त

दनांक १८.०२.२०१६ अ वये दै .

. ५०,००,०००/-

द य मराठ /लोकमत या वतमानपऽात

कामासाठ एकूण ०३ िन वदा ूा

झाले ूा

दनांक

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

१

गु रामदास क सश शन नांदेड

अंदाजपऽक दराने

२

ू वण क सश शन नांदेड

३% जाःत दर

३

ःवान इ ृाःश चर नांदेड

५% जाःत दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा गु रामदास क सश शन नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक दराची आहे .

क रता नागर दलीत वःती सुधार योजना अंतगत नावाशमनपा ह ीत ूभाग बं २९ महं तवाड भागातील िस.िस. रःता व नालीचे बांधकाम
करणे ( कोकुलवार ते गंगमवार, सावते ते स जन, जानवे ते िनवृ ी, कामळजगे ते रं गनाथ, कांबळे ते वाघमारे ) साठ गु रामदास क सश शन नांदेड
यांची अंदाजपऽक दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.
ःवा र त/नगरसिचव,
नांवाशमनपा, नांदेड.

ःवा र त/सभापती,
ःथायी सिमती,
नांवाशमनपा, नांदेड.

