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कायालय, नागपरू महानगरपाललका, नागपरू 
 

(सलिवालय) 
(नोटीस) 

       

  

 स्थायी सलमतीिी सभा गरुुवार ददनाांक 19/12/2019 रोजी दपुारी 03.00 वाजता लसव्हील 
कायालयातील डॉ. पंजाबराव देशमखु स्मतृी, स्थायी सलमती सभागहृात खालील लवषयावर लविार करण्याकलरता भरणार 
अहे. 
 

 

नागपरू 
लदनांक :- 16/12/2019 
 

 

 

अदेशान्वये 
 

हस्ता/- 
 (राजेश म. मोलहते) 

ईपायकु्त 
महानगरपाललका, नागपरू 

 

 

 

दव.क्र.738 :- प्रभाग क्र. 24-ड सभुान नगर येथे पाणी टाकी जवळ श्री. मदन बोंदे्र ते दगुा 
{लोककमम झोन 08} मंलदर पयंत लसमेंट रस््यािे बांधकाम करण्यािे कामास्तव मागलवण्यात 
अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. लवजय प्रभाकर नायडु यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा 4.99 % ऄलधक दरािी 
प्रथम लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 45,44,092/- ्यावरील 12% जी. एस. टी. रू. 5,45,291 /- व िािणी 
शलु्क्   रू. 2,41,133/- ऄसे एकुण रू. 53,30,516/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व ईपलब्ध प्रावधान राशी  
रू. 51,17,562/- पयंतिा कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे. या कामाचा खचच पद क्र. 
(A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे 
  दिप :-   

1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

 

दव.क्र.739 :- प्रभाग क्र. 24 पायल हॉटेल जवळील िंद्रा नगर येथे रस््यािे                    
{लोककमम झोन 08} डांबरीकरण करण्यास्तव मागलवण्यात अलेली इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी      
मे. एस. जी. ललु्कला  यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा  7.65 % कमी दरािी प्रथम लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 41,20,934/- 
्यावरील 12% जी.एस.टी. रू. 4,94,512/- व िािणी शलु्क् रू. 28,050/- ऄसे एकुण रू. 46,43,496/- 
रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे.  
  दिप :-   

1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A22001330802) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

 

दव.क्र.740 :- प्रभाग क्र. 24-ड ऄंतगगत भारत नगर येथे माहीम कलेक्श्न ते                   
{लोककमम झोन 08} लावण्या लकराणा पयंत लसमेंट रस््यािे बांधकाम करण्यास्तव मागलवण्यात 
अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. अर. बी. केवलरामानी  यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा  2.10 % कमी दरािी 
प्रथम लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 64,64,883/- ्यावरील 12% जी.एस.टी. रू. 7,75,786/- व िािणी 
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शलु्क्     रू. 3,80,263 /- ऄसे एकुण रू. 76,20,932/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व ईपलब्ध प्रावधान राशी  
रू. 70,29,015/- पयंतिा कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे.  
  दिप :-   

1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

 

दव.क्र.741 :- प्रभाग क्र. 24 सयुा नगर येथील रामलाल खेतान ते जगुल                     
{लोककमम झोन 08} िौधरी यांच्या घरापयंत लसमेंट रस््यािे बांधकाम करण्यास्तव मागलवण्यात 
अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. ऄथगव कंन्सटक्श्न  यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा  2.85 % कमी दरािी प्रथम 
लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 60,72,318/- ्यावरील 12% जी.एस.टी. रू. 7,28,678/- व िािणी शलु्क् रू. 
3,62,608/- ऄसे एकुण रू. 71,63,604/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न 
लविारात घेणे.  
  दिप :-   

1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

 

दव.क्र.742 :- प्रभाग क्र. 24-ड गजुराती कॉलोनी येथे श्री. सलुनल झडपाते                     
{लोककमम झोन 08} ते के.जॉन स्कुल पयंत लसमेंट रस््यािे बांधकाम करण्यास्तव मागलवण्यात 
अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. लवजय प्रभाकर नायडु  यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा  4.98 % ऄलधक दरािी 
प्रथम लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 36,56,036/- ्यावरील 12% जी.एस.टी. रू. 4,38,724/- व िािणी शलु्क् रू. 
2,08,413/- ऄसे एकुण रू. 43,03,173/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व ईपलब्ध प्रावधान राशी                              
रू. 41,33,937/- पयंतिा कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे.  
  दिप :-   

1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

 
दव.क्र.743 :- प्रभाग क्र. 24-ड सयुगनगर येथे अस्था टयशुन क्लास ते                          
{लोककमम झोन 08} नागपरू पयंत लसमेंट कॉक्रीट रस््यािे बांधकाम करण्यास्तव मागलवण्यात 
अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. लवजय प्रभाकर नायडु  यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा  3.99 % ऄलधक दरािी 
प्रथम लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 33,23,576/- ्यावरील 12% जी.एस.टी. रू. 3,98,829/- व िािणी शलु्क् रू. 
1,94,530/- ऄसे एकुण रू. 39,16,935/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व ईपलब्ध प्रावधान राशी                             
रू. 37,86,253/- पयंतिा कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे.  

  दिप :-   
1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 

        सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे.  
 
दव.क्र.744 :- प्रभाग क्र. 24-ड सभुाननगर येथे मो. सललम ते मंलिंद                         
{लोककमम झोन 08} खंडवाणी यािे घराजवळ लसमेंट  रस््यािे बांधकाम करण्यास्तव 
मागलवण्यात अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. लवजय प्रभाकर नायडु  यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा  3.99 % 
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ऄलधक दरािी प्रथम लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 31,91,460/- ्यावरील 12% जी.एस.टी. रू. 3,82,975/- व िािणी 
शलु्क् रू. 1,78,178/- ऄसे एकुण रू. 37,52,613/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व ईपलब्ध प्रावधान राशी        
रू. 36,36,846/- पयंतिा कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे.  
  दिप :-   

1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 

        सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 
 

दव.क्र.745 :- प्रभाग क्र. 24-ड ऄंतगगत सयुा नगर येथील लटकुले हॉस्पीटल                      
{लोककमम झोन 08} ते गणेश जैन येथे लसमेंट रस््यािे बांधकाम करण्यािे कामास्तव 
मागलवण्यात अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. लवजय प्रभाकर नायडु यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा  1.11 % कमी 
दरािी प्रथम लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 47,34,433/- ्यावरील 12% जी. एस. टी. रू. 5,68,132/- व िािणी 
शलु्क् रू. 1,67,884/- ऄसे एकुण रू. 54,70,449/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व कायादेश् लनगगलमत 
करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
  दिप :-   

1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

 

दव.क्र.746 :- प्रभाग क्र. 24-ड येथील सयुा नगर येथील लमत्तल भवन                          
{लोककमम झोन 08} सरेुश जैन यांच्या घरापयंत लसमेंट रस््यािे बांधकाम करण्यािे कामास्तव 
मागलवण्यात अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. लवजय प्रभाकर नायडु यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा  3.99 % 
ऄलधक दरािी प्रथम लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 21,11,658/- ्यावरील 12% जी. एस. टी. रू. 2,53,399/- व 
िािणी शलु्क् रू. 85,176/- ऄसे एकुण रू. 24,50,233/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व ईपलब्ध प्रावधान 
राशी  रू. 2369709/- पयंतिा कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे. या कामाचा खचच पद क्र. 
(A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
  दिप :-   

1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

 

दव.क्र.747 :- प्रभाग क्र. 24-ड येथील सयुा नगर येथील लता मंगेशकर                           
{लोककमम झोन 08} गाडगन ते ढोबळे ले-अउट येथे लसमेंट रस््यािे बांधकाम करण्यािे 
कामास्तव मागलवण्यात अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. लवजय प्रभाकर नायडु यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा  
0.91 % कमी दरािी प्रथम लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 44,92,267/- ्यावरील 12% जी. एस. टी. रू. 5,39,072/- 
व िािणी शलु्क् रू. 1,56,709/- ऄसे एकुण रू. 51,88,003/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व 
कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे व या कामाचा खचच पद क्र. (A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत 
अहे. 

  लटप :-   
1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 
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दव.क्र.748 :- प्रभाग क्र. 24-ड ऄंतगगत लडप्टी ससग्नल येथील संत                                    
{लोककमम झोन 08} कलबरदास सभागहृािे बांधकाम करण्यािे कामास्तव मागलवण्यात अलेली  
इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. लवनोद मोहन मडावी यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा  9.50 % ऄलधक दरािी प्रथम लनम्नन्तम 
लनलवदा राशी  रू. 49,36,290/- ्यावरील 12% जी. एस. टी. रू. 5,92,355/- व िािणी शलु्क् रू. 6,17,561/- 
ऄसे एकुण रू. 61,46,206/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व ईपलब्ध प्रावधान राशी  रू. 50,00,000/- पयंतिा 
कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे. या कामाचा खचच पद क्र. (A42901371341) ऄंतगगत प्रस्तालवत 
अहे. 
  दिप :-   

1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42901371341) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

 

दव.क्र.749 :- प्रभाग क्र. 24 येथील सोनबा नगर मागील गायत्री अपटगमेंट                     
{लोककमम झोन 08} समोरील रस््यािे डांबरीकरण करण्याच्या  करण्यास्तव मागलवण्यात 
अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. एस. जी. ललु्कला यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा  10.65 % कमी दरािी प्रथम 
लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 81,78,693/- ्यावरील 12% जी.एस.टी. रू. 9,81,443/- व िािणी शलु्क् रू. 
28,050/- ऄसे एकुण रू. 91,80,186/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न 
लविारात घेणे.  
  दिप :-   

1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A22001330802) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

 

दव.क्र.750 :- प्रभाग क्र. 24-ड ऄंतगगत  सभुान नगर येथे लहमालय लकराना                   
{लोककमम झोन 08} ते ओम मेडीकल पयंत लसमेंट रस््यािे बांधकामास्तव मागलवण्यात 
अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी मे. लवजय प्रभाकर नायडु  यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा  3.99 % ऄलधक दरािी 
प्रथम लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 44,24,076/- ्यावरील 12% जी.एस.टी. रू. 5,30,889/- व िािणी शलु्क् रू. 
2,37,444/- ऄसे एकुण रू. 51,92,409/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व ईपलब्ध प्रावधान राशी                              
रू. 50,30,765/- पयंतिा कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे.  
  दिप :-   

1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

 

दव.क्र.751 :- प्रभाग क. 2 ड येथील जनुी ठवरे कॉलनी येथे लसमेंट                                 
{लोककमम झोन 09} कॉक्रीटिे रस्ते तयार करण्यास्तव रू.49,96,772/- रक्कमेच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मंजरूी प्रदान करून लनलवदा मागलवण्यास  मान्यता देणे तसेि सदरहु काम ईपलब्ध तरतदू 
रू.31,47,786/- पयंत करणे व ईवगलरत कामा कलरता सधुारीत ऄंदाजपत्रकात तरतदू करण्यास मान्यता देण्यािा प्रश्न 
लविारात घेणे. 
लटप:- 
1. प्रस्तुत रू. 49,96,722/- च्या कामाकरीता सन 2019-2020 िे अय व्यय पद क्र. A22001330802 ऄंतगगत 

रू. 31,34,786/- िे प्रावधान ईपलब्ध ऄसनू प्रावधानाकलरता मा. सभापती स्थायी सलमती यांना लवनंती करण्यात 
अली अहे. 

2. आतर सलवस्तर मालहती नस्तीत ईपलब्ध अहे. 
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दव.क्र.752 :- प्रभाग क्र.  5 क ऄंतगगत शांतीनगर घाट िौक ते कावरापेठ                       
{लोककमम झोन 07} रेल्कव े लाइनपयंत नाल्कयाच्या सभतीिे बांधकाम करणे. प्राकलनीय रक्कम  
रू. 69,71,056/- च्या व लनलवदा सकमत रू. 52,89,136/- च्या कामाकलरता प्राप्त दोन लनलवदांपैकी, मे. अर. लब. 
यादव यांिी लनलवदा सकमती पेक्षा 3.50 टक्के कमी दराच्या रू. 51,04,016/- िी  लनम्ननतम लनलवदा स्स्वकारणे तथा 
्यावरील 12 टक्के जी.एस.टी शलु्क्  आ्यादी सह एकूण रू. 57,16,498 /- च्या कायगराशीिा मे. अर. लब. यादव 
यांना कायादेश लनगगमीत करण्यास मंजरूी प्रदान करण्यािा तसेि काम प्रशासकीय मान्यता रकमेपयंत करण्यािा प्रश्न 
लविारात घेणे. 

लटप:- 
1. या कामािा खिग पद क्र. A43901370812 (618) ऄंतगगत प्रस्तालवत ऄसनु या कामास प्रशासकीय 

मान्यता प्राप्त अहे. 
2. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

 

दव.क्र.753 :- प्रभाग  33 क क्र. ऄंतगगत हावरापेठ येथे लसमेंट कॉक्रीट रस््यािे काम 
{लोककमम झोन 04} करण्याच्या प्राकलनीय रक्कम रू. 49,81,838/-  च्या व लनलवदा सकमत 
रू. 4421261/- च्या कामाकरीता प्राप्त  एकमेव लनलवदा मे. लव. एफ. दंडारे यांिी ऄसनु व लनलवदा सकमतीपेक्षा 1.00 
टक्के कमी दरािी. 431700/-  िी ऄसनु ्यांिी लनलवदा स्स्वकारण्यािी तथा ्यावरील 12 टक्के जी.एस.टी. शलु्कक 
आ्यादी सह एकूण रू. 49,02,308/- च्या कायगराशीिा मे. लव. एफ. दंडारे यांना कायादेश लनगगमीत करण्यास मंजरुी 
प्रदान करण्यािा तसेि काम प्रशासकीय मान्यता रकमेपयगत करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे. 
लटप :-  
1) या कामािा खिग  क्र. A42001374612(680)  ऄंतगगत  प्रस्तालवत ऄसनु या कामास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 
अहे. 
2) सलवस्तर लटपणी नस्तीत ईपलब्ध अहे 
 

दव.क्र.754 :- प्रभाग क्र. 13 क  ऄंतगगत लहलटॉप येथील लहलफोटग पब्लीक                      
{लोककमम झोन 02} स्कुल ते राम नगर िौक पयंत रोडिे डांबरीकरण करण्याबाबतच्या 
कामािी प्राकलनीय रक्कम   रू. 39,92,616/- ऄसलेल्कया लनवीदा लकमंत  रू. 35,31,036/- च्या कामाकरीता प्राप्त 
तीन लनवीदा पैकी मे. अर.एम.गोपलानी यांिी लनवीदा लकमंती पेक्षा 16.11 टक्के कमी दराच्या रू. 29,62,186/- च्या 
प्रथम लनम्ननतम लनलवदेस तथा ्यावरील 12 टक्के जी.एस.टी. रू. 3,55,462/-  ऄलधक गणुवत्ता िािणी  शलु्कक रू. 
33,800/- सह एकुण  रू. 33,51,448/- च्या कायगराशीस मंजरूी प्रदान करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे. 
टीप :–  

1. मा. स्थायी  समीती  ठराव क्र. 339 लद. 07.09.2019 ऄन्वये प्रशासकीय मंजरुी प्राप्त अहे. 
2. या  कामािा खिग पद क्र. A22001330803 ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3.  सवीस्तर टीपणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

 

दव.क्र.755 :- पं्रभाग क्र  ,33 ¼ब½ ऄंतगगत ईल्कहास नगर येलथल प्रस्तालवत                            
{उद्यान दवभाग} ईद्यानात लवलवध कामाकलरता रु.  49,98,878 /- रु. फक्त रक्कमेच्या 
प्राकलनास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास तसेि कामािा लनलवदा मागलवण्यािा प्रश्न लविारात घेणे. (सदर खिग 
पद क्र. A466001673101 ऄंतगगत प्रस्तालवत) 
लटप :- सलवस्तर लटपणी नस्तीत टािण अहे. 
 
दव.क्र.756 :- प्रभाग क्र. 33 ऄ  ऄंतगगत मेडीकल कॉलोनी व इश्वरनगर येथील लसमेंट 
{लोककमम झोन 04} कॉक्रीट रस््यािे  कामास्तव लवभागाद्वारे तयार करण्यात अलेल्कया रूपये 
49,97,246/- रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करून लरतसर लनवीदा मागलवण्यास मंजरुी प्रदान 
करणेिा प्रश्न लविारात घेणे. 
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लटप :-  
1) मा ऄध्यक्ष स्थायी  सलमती यांिे पत्र क्र. 200598/TR/CSC/Provision  लद.19.09.2019 ऄन्वये लवस्त`त प्राकलन 
तयार करून सादर करण्यािे लनदेश  प्राप्त ऄसनु प्रस्तुत कामाकरीता सन 2019-20 िे अय व्ययकातील पद क्र. 
A22001330802 ऄंतगगत तरतुद मकु्त करण्यात अले अहे. 
2) प्रस्ततु कामास तांत्रीक मंजरुी प्रदान करण्यात अली अ हे. 
3) सलवस्तर लटपणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 
 

दव.क्र.757 :- प्रभाग क्र. 24-ड ऄतंगगत सयुा नगर लत्रकोणी मैदान येथील जानकी लनवास 
{लोककमम झोन 08} ते धोबी दकुान पयंतिे लसमेंट रस््यािे बांधकाम करण्यािे कामास्तव 
मागलवण्यात अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. लवजय प्रभाकर नायडु यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा 3.99 % 
ऄलधक दरािी प्रथम लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 21,09,160/- ्यावरील 12% जी. एस. टी. रू. 2,53,099/- व िािणी 
शलु्क् रू. 1,26,139/- ऄसे एकुण रू. 24,88,398/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व ईपलब्ध प्रावधान राशी                    
रू. 23,64,396/- पयंतिा कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे. या कामाचा खचच पद क्र. 
(A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे 
  लटप :-   

1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001470511) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

 

दव.क्र.758 :- नगररिना लवभाग, मनपा, नागपरू करीता 23 संगणक िालक ईपलब्ध 
{सा.प्र.दव.} करून देण्याबाबत. 
1)  महानगरपाललकेत सद्य:स्स्थतीत एजेन्सीतफे कंत्राटी पध्दतीने 163 संगणक िालक कायगरत अहेत. 
2)  सध्याच्या कंत्राटािी मदुत संपल्कयामळेु नलवन लनलवदा प्रक्रीया सरुु अहे. स्थायी सलमती ठराव कं्र. 780, लदनांक 
 21/02/2019 नसुार सध्यािी एजेन्सी मे. जे. ऄँन्ड जे. कन्सलटंन्सी सर्व्व्हसेस, नागपरू यांना लनलवदा प्रलक्रया पणूग 
 होइपयंत मदुतवाढ देण्यात अली अहे. 
3) नागपरू सधुार प्रन्यास कडून मनपाकडे अलेल्कया आमारत व रिना लवभागासाठी 23 संगणक िालकांिी 
 नगररिना लवभागाला तातडीने अवश्यकता अहे.  
4) ्यामळेु नलवन लनलवदा प्रस्तावामध्ये 23 संगणक िालकांिा समावेश करुन एकूण 186 (163 + 23) संगणक 
 िालक िा प्रस्ताव स्थायी सलमतीला सादर करण्यात अला अहे.  
5) नलवन लनलवदा प्रलक्रया पणूग होइपयंत सध्यािे कंत्राटदार मे. जे. ऄँन्ड जे. कन्सलटंन्सी सर्व्व्हसेस, नागपरू 
 यांिेकडून 23 संगणक िालक ्यांच्या सध्यािे दर, ऄटी व शतीवर घेणे अहे. यासाठी 23 संगणक िालकांिा 
 मालसक खिग रु. 6,02,278/- इतका ऄपेलक्षत अहे. 

 सबब ईपरोक्त प्रश्न लविारात घेउन ्यांस मंजरुी प्रदान करण्यास सादर प्रस्ततू. 
लटप:-  
1.हा खिग पद कं्र.  A28900130607 ऄंतगगत करण्यात येइल व या पदा ऄंतगगत ऄथगसंकल्कप 2019-2020 मध्ये रु. 
700 लक्ष िे प्रावधान ईपलब्ध अहे. 
2.सलवस्ततर लटप्पणी नस्तीमध्ये ईपलब्ध अहे. 
 

दव.क्र.759 :- पेंि जलाशयातुन ईिल केलेल्कया पाण्यािी महादलुा व गोरेवाडा येथे 
{जलप्रदाय दवभाग} मोजमाप करण्याकरीता लवलवध व्यासाच्या जलवाहीनीवर फुल बोऄर 
आलेक्रो-मगॅ्नेटीक फ्लो मीटरिा  परुवठा करणे, बसलवणे व कायान्वयन करणे या कामास्तव लनलवदा मागलवल्कया ऄसता 
एकुण 3 पात्र लनलवदांपैकी  लनम्ननतम लनलवदाकार   मे. Endress + Hauser (India) Pvt. Ltd, मुंबइ यांिी प्राकलनीय 
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दरापेक्षा 14.50 टक्के कमी दरांिी  रु. 20320443/- ऄलधक (+) 18% GST रु.  3657680/- ऄसे एकुण रु.  
23978123/- राशीच्या लनम्ननतम लनलवदेस मान्यता प्रदान करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे. 
लटप:-  
1. प्रस्तुत कामास स्थायी सलमती ठराव क्र. 221 लद. 14.08.2019 नसुार प्रशासकीय मंजरुी प्राप्त अहे. 
2. सदर कामािा खिग अय व्यय पद क्र. A43801940-701 मधनू करण्यात येइल.  
3. लवस्ततृ लटपणी नस्तीत संलग्न अहे. 
 

दव.क्र.760 :- नागपरू महानगरपाललकेच्या लगता ग्राउँड ऄलभन्यासातील भुखंड क्र. 6, 
{स्थावर दवभाग} मौजा-लसताबडी, लशट क्र. 80, नगर भुमापन क्र. 4052, सकग ल क्र. 
19/27, अराजी 10984.00 िै.फुट जागेिे नतुलनकरण लद. 01.04.2012 ते लद. 31.03.2042 पयंत रु. 
11,625/- प्रमाणे वार्षषक ग्राउँड रेंट अकारुन वरील कालावधी करीता व मा. ईच्ि न्यायालयािे अदेशाधीन 
राहुन नतुलनकरणािा प्रश्न लविारात घेणे. 
लटप:- सलवस्तर लटप्पणी नस्तीस संलग्न अहे. 
 लगता ग्राउँड ऄलभन्यासातील भुखंड क्र. 6, श्री. कृष्णाजी साने यांना 30 वषािे भाडेपट्ट्यावर रु. 31,000/- 

लप्रलमयम अकारुन रु. 968.75 प्रमाणे ग्राउँड रेंट अकारुन लद. 01.04.1952 ते  लद. 31.03.1982 
पयंत देण्यात अला होता. 

 लद. 01.04.1982 ते लद. 31.03.2012 पयंत भाडेपट्ट्यािे नतुलनकरण झालेले अहे. 
 ऄलतक्रमण अलण भुभाडे न भरल्कयामळेु तसेि रलहवासी वापरािे जागेवर लसनेमागहृ बांधल्कयामळेु कारणे 

दाखवा नोटीस देण्यात अली. 
 लद. 03.10.1952 ला नागपरू महानगरपाललकेतफे लसनेमागहृािा अराखडा मंजरु करण्यात अलेला अहे. 
 लद. 31.08.2001 च्या लवलक्रपत्रान्वये महानगरपाललकेिी पवुग परवानगी न घेता मे. हॉटेल हरदेव यांना 

हस्तांतरीत करण्यात अलेला अहे. 
 ऄनलधकृत हस्तांतरण प्रकरणी कायालयाने कायगवाही करुन रु. 50,67,948/- िे देयक देण्यात अले. 
 रु. 50,67,948/- च्या देयकावर ्यांनी अके्षप नोदवनु प्रकरण न्यायप्रलवष्ठ होते. 
 लदलेल्कया देयकावर अके्षप नोंदलवल्कयानंतर अके्षपक्याना सनुावणी देण्यात अली होती. 
 लद. 27.09.2016 िे अदेशान्वये अके्षप फेटाळण्यात अला. 
 मा. ईच्ि न्यायालयािे अदेशान्वये ऄजगदाराने रु. 50,67,948/- िा भरणा कायालयात करण्यात अलेला 

अहे. (W.P. No. 6064/2016) 
 मा. ईच्ि न्यायालयािे लद. 23.01.2018 िे अदेशान्वये सहा अठवड्यात या प्रकरणावर लनणगय घ्यावा. या 

अदेशान्वये कायालयाने पनुश्िः सधुारीत अकारणी करुन लद. 22.02.2018 ला  रु. 73,17,313/- िे 
देयक देण्यात अले. 

 सदर देयकावर मे. हॉटेल हरदेव यांनी पनुश्िः अके्षप घेउन (W.P. No. 5624/2018) मा. ईच्ि 
न्यायालयात मागणी देयके रद्द करण्याबाबत दावा दाखल केलेला अहे.  

 सद्यःस्स्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रलवष्ठ अहे. 
 मे. हॉटेल हरदेव यांिा ऄजग लद. 09.09.2019 रोजी नतुलनकरण करणे बाबतिे ऄजान्वये लवधी सल्कलागारांिे 

ऄलभमत घेण्यात अले. (संलग्न) 
 लवधी लवभागाने सल्कल्कयानसुार मे. हॉटेल हरदेव यांिे कडून हमीपत्र घेण्यात अले अहे. व प्रशासलकय मान्यता 

घेण्यात अलेली अहे. 
 

दव.क्र.761 :- महानगरपाललका ऄदंाजपत्रक 2019-20 महसलुी व्यय 3-2 
{कायम.बाांधकाम} मधील एकास््मक ऄथगसंकल्कपीय सांकेतांक A22001330807 
(एकास््मक रस्ते लवकास प्रकल्कप/शहर रस्ते सधुार योजना ऄतंगगत रस््यांिी ससु्स्थती व दरुुस्ती) मधील एकूण रु. 850-
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00 लक्ष च्या प्रावधानापैकी रस््यांच्य स्दयीकरणा करीता राखीव रु. 500-00 लक्ष च्या राशीच्या रु. 200-00 लक्षिा 
लनधी फुटपाथ व ड्रेन दरुुस्ती करीता ईपलब्ध करुन देण्यािा प्रश्न लविारात घेणे. 

  लटप :-  सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 
 

दव.क्र.762 :- प्रभाग क्र. 26 ऄ ऄंतगगत  वाठोडा येथील रस््यािे खडीकरण                  
{लोककमम झोन 05} व डांबरीकरणाच्या कामास्तव रू. 81,36,959/- च्या प्राकलनास 
प्रशासलकय मान्यता प्रदान करणे व लनलवदा मागलवण्यास मंजरूी प्रदान करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे.  
लटप :-  

1. मा.ऄध्यक्ष स्थायी सलमती ,यांिे पत्र क्र. 1393/टी अर/सी एस सी/ प्रोस्व्हजन ऄन्वये 2019-20 च्या अर्षथक 
वषात पद क्र. A22001330801 वषात (ए.र.लव.यो./लक्रप तसेि आतर मखु्य रस््यांिी ससु्स्थती व दरुुस्ती)  
ऄंतगगत रू. 2,81,96,580/- (दोन कोटी एक्यान्शी लक्ष छाननÅ हजार पािशे ऄन्शी  फक््)  राशीिे 
प्रावधान ईपलब्् करुन लदले परंत ुसदर पदाऄंतगगत रु. 81,36,939/- ईपलब्् ऄसल्कयाने तेवढेि प्रावधान 
नोंदलवण्यात अले अहे. 

2 . मा. ऄलधक्षक ऄलभयंता  यांनी प्रस्तुत कामासाठी  रू. 72,63,889/-  ला तांत्रीक   
     मान्यता प्रदान केली अहे.  

     3 .सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे.  

दव.क्र.763 :- प्रभाग क्र. 26 ऄ  ऄंतगगत गंगा लवहार येथील मैदानाला                             
{लोककमम झोन 05} कंम्नपाईंड सभतीच्या कामास्तव मागलवण्यात अलेली  इ- लनलवदातील 
लनलवदांपैकी  मे. लक्ष्मी कंन्सटक्श्न  यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा  2.60 % कमी दरािी प्रथम लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 
62,91,352/- ्यावरील 12% जी. एस. टी. रू. 7,54,962/- व िािणी शलु्क् रू. 57,710/- ऄसे एकुण रू. 
71,04,024/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे व या कामाचा 
खचच पद क्र. (A46101373208) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
  लटप :-   

1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A46101373208) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

दव.क्र.764 :- प्रभाग क्र. 26 ऄ  ऄंतगगत िामट लॉन ते गंगा सेलीब्रेशन                             
{लोककमम झोन 05} हॉल पांधन रस््यािे डांबरीकरणईिे काम कामास्तव मागलवण्यात अलेली  
इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. पी. के. कंन्सटक्श्न यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा  0.99 % कमी दरािी प्रथम लनम्नन्तम 
लनलवदा राशी  रू. 57,32,012/- ्यावरील 12% जी. एस. टी. रू. 6,87,841/- व िािणी शलु्क् रू. 35,600/- ऄसे 
एकुण रू. 64,55,453/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे व या 
कामाचा खचच पद क्र. (A42001470513) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 

  लटप :-   
1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001470513) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

 

दव.क्र.765 :- नागपरू महानगरपालिकेच्या लिलिध लिभागाांना सांगणक चािकाांचा परुिठा 
{सा.प्र.दव.} करण्याबाबत. 
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स्थायी सलमती ठराि क्रां . 780, लद. 21/02/2019 च्या अनषुांगाने उपरोक्त कामाकरीता लद. 01/03/2019 िा प्रथम 
ई-लनलिदा बोिालिण्यात आल्या. त्यामध्ये फक्त दोन लनलिदा प्राप्तत झाल्या. त्यािर मा. आयकु्त, मनपा याांच्याकडून 
िोकसभा आचारसांलहतेनांतर लनलिदा उघडण्याची मान्यता प्राप्तत झािी. परांत ुमा. आयकु्त याांचेशी 25/06/2019 िा 
झािेल्या चचेच्या अनषुांगाने स्पधात्मक दर प्राप्तत करण्याकरीता लद. 09/07/2019 िा फेरलनलिदा बोिालिण्यात आिी. 
त्यामध्ये चार लनलिदा प्राप्तत झाल्या. त्यामध्ये लतन लनलिदा ताांलत्रक मलु्यमापनात अपात्र ठरल्या. एकमेि लनलिदाकार M/s. 

J. & J. Consultancy Services, Nagpur याांची पात्र लनलिदा उघडण्याची मान्यता प्राप्तत झाल्यािर ती लनलिदा 
उघडण्यात आिी. परांत ुलनलिदेत प्राप्तत झािेिे प्रलत सांगणक चािक प्रलत माह दर (रू. 22,671 + कां त्राटदाराचा नफा रू. 
2,541= रू. 25,212)जास्त िाटत असल्यामळेु अलधक स्पधात्मक दर प्राप्तत होण्याच्या दृष्टीने उपायकु्त, मनपा याांनी 
लनलिदा प्रपत्राांच्या अटी ि शतींचे पनुर्वििोकन करून फेरलनलिदा काढण्याचे प्रस्तालित केिे ि त्यास मा. आयकु्त याांची 
मांजरुी प्राप्तत झािी.  
 

परांत ुलनलिदेतीि अटी ि शतींचे पनुर्वििोकन करून अटी ि शतीमध्ये बदि झाल्यामळेु या लनलिदेस नलिन लनलिदा 
म्हणनू काढण्याचे प्रस्तालित करण्यात आिे. दरम्यानच्या काळात नागपरु सधुार प्रन्यासच्या नगररचना लिभाग, मनपा 
कडे आल्यामळेु मनपाच्या नगररचना लिभागाने िाढीि 23 सांगणक चािकाांची मागणी केिी. 160 सांगणक चािकाांची 
लनलिदा काढल्यानांतरच्या काळात मा. आयकु्त ि मा. अध्यक्ष, स्थायी सलमती याांनी अलतलरक्त 3 सांगणक चािकाांना 
मांजरुी लदिेिी आहे. सबब 186 (160+3+23)सांगणक चािकाांचा प्रस्ताि खािीिप्रमाणे सादर करण्यात येत आहे.  
 

1. नागपरू महानगपालिकेच्या लिलिध लिभागात अांदाजे 186 सांगणक चािकाांची आिश्यकता आहे. 
कां त्राटदारामाफच त या चािकाांची सेिा उपिब्ध करून घेण्यासाठी Minimum Wages Actप्रमाणे न्यनुतम दर 
रू. 26,186/- प्रलत माह प्रलत सांगणक चािक याप्रमाणे एका िषासाठी रू. 5,84,47,152/- चा प्राकिनीय 
खचच अपेलक्षत आहे. उपरोक्त खचास ि लनलिदा बोिािून हे कायच करण्यास मांजरुी प्रदान करणे. 

2. प्राकिन हे Minimum Wages Actफेब्रिुारी 2015 च्या महाराष्र शासनाच्या स्थालनक स्िराज्य सांस्था चा 
दराचा आधार घेऊन तयार केिेिे आहेत. सबब कां त्राटदारास लकमान िेतन देणे आिश्यक राहीि. 
Minimum Wages Actमध्ये शासनाचे दर िाढल्यास ककिा त्यामध्ये बदि झाल्यास त्या अनषुांगाने जी िाढ 
होईि ककिा बदि होईि त्याचा फरक (Basic & Special Pay, PF, ESIC etc) मनपाव्दारे कां त्राटदारास देय 
रालहि. शासनाचे दर ज्या तारखेपासनू िाढतीि ककिा बदितीि त्या तारखेपासनू हा फरक कां त्राटदारास देय 
रालहि. या बाबीस मांजरुी प्रदान करणे. 

3. मनपाचा निा आकतीबांध मांजरु झाल्यानांतर ि नलिन सांगणक लिपीक/सांगणक चािक याांची लनयकु्ती 
झाल्यानांतर सांगणक चािकाांची सांख्या त्या प्रमाणात कमी करण्यात येईि. या बाबीस मांजरुी प्रदान करणे. 

सबब उपरोक्त 1, 2 ि 3 चे प्रश्न लिचारात घेऊन त्यास मांजरुी प्रदान करण्यास सादर प्रस्तुत. 
लटप:- 

1. हा खिग पद कं्र. A28900130607 ऄंतगगत करण्यात येइल व या पदांतगगत ऄथगसंकल्कप 2019-2020 
मध्ये रू. 700 लक्ष िे प्रावधान ईपलब्ध अहे. 

2. सलवस्तर लटपणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 
 

दव.क्र.766 :- प्रभाग क्र. 34 (ब)  येथील लवणकर कॉलनी येथे नाल्कयाच्या                             
{लोककमम झोन 03} संरक्षण सभतीिे बांधकाम करण्याच्या कामाच्या लनलवदा मागलवल्कया ऄसता 
एकूण एक पात्र लनलवदा प्राप्त झाली अहे. मे. लदप कंस्रक्शन यांिी प्राकलनीय राशीच्या दरा पेक्षा 12.00 टक्के कमी 
दरािी रु. 39,22,105/- रक्कमेिी अहे. 
 मे. लदप कंस्रक्शन यांिी प्राकलनीय दरापेक्षा 12.00 टक्के कमी दरािी  रु. 39,22,105/- + टेस्टींग िाजग रु. 
8,200/- व या एकूण रकमेवर 12.00 टक्के GST  रु. 4,71,637/- सह एकूण  रु. 44,01,942/- रकमेिी लनलवदा 
मंजरुीिा प्रश्न लविारात घेणे. 
लटप :- 
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1) सदर कामास स्थायी सलमती ठराव क्र. 469  लदनांक 13/9/2019 ऄन्वये रु. 49,99,970/- रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त अहे.    

2) सदर कामास तांलत्रक मंजरुी प्राप्त अहे. (T.S.No.129/EEIII/2019-20,  Dt. 05/09/2019). 
3) या कामािा खिग नवीन पावसाळी नाले व नाली जललनस्सारण व्यवस्थे करीता भांडवली लनमाण कायग व व्यय 

पदा ऄंतगगत अहे.   
4) सलवस्तर लटपणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 

 

दव.क्र.767 :- प्रभाग क्र. 26 क  ऄंतगगत  मौजा – वाठोडा खसरा क्र. 56/1,2 येथील श्री 
{लोककमम झोन 05} कोंडिकर ते चौरीिािा याांचे घरापयंत लसमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे कामास्तव 
मागलवण्यात अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. ver̀k कंन्स्टक्शन यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा  6.11% कमी 
दरािी प्रथम लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 62,35,455/- ्यावरील 12% जी.एस.टी. रू. 7,48,255/-  व िािणी 
शलु्क् रू. 62,355/- ऄसे एकुण  रू. 70,46,065/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व कायादेश् लनगगलमत 
करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे.   
दिप :-   
1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001374612) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे.  
 
दव.क्र.768 :- प्रभाग क्र. 27 ऄ  ऄंतगगत  हसनबाग कब्रस्तान येथील शेड व टॉयलेटिे 
{लोककमम झोन 05} कामास्तव मागलवण्यात अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. एन. एन. 
थोटे यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा 0.9% कमी दरािी प्रथम लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू. 34,69,499/- ्यावरील 12% 
जी.एस.टी. रू. 4,16,340/-  व िािणी शलु्क् रू. 34,695/- ऄसे एकुण  रू. 39,20,534/- रकमेिी लनलवदा मंजरू 
करण्यािा व कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे.   
दिप :-   
1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A43501271705) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे.  
 

दव.क्र.769 :- प्रभाग क्र. 26 क  ऄंतगगत  श्रीकृष्ण नगर येथील श्रीकृष्ण नगर िौक ते 
{लोककमम झोन 05} लववेकानंद शाळा पयंत लसमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे कामास्तव मागलवण्यात 
अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. लवजय प्रभाकर नायडु यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा 1.10% कमी दरािी प्रथम 
लनम्नन्तम लनलवदा राशी  रू.58,36,640/- ्यावरील 12% जी.एस.टी. रू. 7,00,397/-  व िािणी शलु्क् रू. 
58,366/- ऄसे एकुण  रू. 65,95,403/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व कायादेश् लनगगलमत करण्यािा प्रश्न 
लविारात घेणे.   
दिप :-   
1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001374612) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे.  
 

दव.क्र.770 :- प्रभाग क्र. 26 क  ऄंतगगत  श्रीकृष्ण नगर मौजा – वाठोडा खसरा क्र. 
{लोककमम झोन 05} 52/2-3-4  साइ सेवाश्रम गहृलनमाण सेवा संस्था येथील लसमेंट कॉक्रीट 
रस्त्याचे कामास्तव मागलवण्यात अलेली  इ- लनलवदातील लनलवदांपैकी  मे. एन. एन. थोटे यांिी  प्राकललनय दरापेक्षा 
2.89% कमी दरािी प्रथम लनम्नन्तम लनलवदा राशी   रू. 33,29,940/- ्यावरील 12% जी.एस.टी. रू. 3,99593/-  व 
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िािणी शलु्क् रू. 33,299/- ऄसे एकुण  रू. 37,62,832/- रकमेिी लनलवदा मंजरू करण्यािा व कायादेश् लनगगलमत 
करण्यािा प्रश्न लविारात घेणे.   
दिप :-   
1. या कामाकरीता ताांत्रीक मांजरुी प्राप्त् आहे. 
2. या कामाचा खचच पद क्र. (A42001374612) ऄंतगगत प्रस्तालवत अहे. 
3. सलवस्तर लटप्पणी नस्तीत ईपलब्ध अहे. 
 
दव.क्र.771 :- vkWjsat flVh fLVªV izdYikvarxZr ßo/kkZ jksM                  

{प्रकल्प दवभाग} ¼gkWVsy jsMhlu CY;q½ toGhy t;izdk’k uxj esVªks 

LVs’kuyxr Hkq[kaM Ø- 1 oj vk/qfud ‘kkWihax vkjsat flVh ekWy ¼esVªks ekWy½ ps Plinth 

Level ojhy dkes dj.ksÞ ;k djhrk LFkkiR; o bysDVªhd dkekLro :i;s 

31]68]73]804@& P;k fufonk ekxfoY;k vlrk] izkIr fufonk iSdh fuEure 

fufonkdkj es] lqQyke bUÝk izkstsDV~l fy- ;kaph izkdyfu; njkis{kk 9-59 VDds 

izek.ks deh njkph :i;s 28]64]85]606@& fufonk izkIr >kyh vkgs- 

vkWjsat flVh fLVªV izdYikdjhrk ,dw.k :i;s 53]66]66]069@& ph 

iz’kkldh; ekU;rk ek- LFkk;h lferh Bjko Ø- 480] fn- 13@09@209 vUo;s 

eatwjh izkIr vkgs- djhrk fuEure fufonkdkj es] lqQyke bUÝk izkstsDV~l fy- ;kaph 

;k dkekoj :i;s 28]64]85]606@& $ 12 VDds th,lVh :i;s 

3]43]78]273@& vls ,dq.k :i;s 32]08]63]879@& ph fufonk eatqjhpk 

iz’u fopkjkr ?ks.ks- 

fVi %&   

1½ lnj dke  ßvkWjsat flVh fLVªV izdYiÞ ;kstus varxZr izLrkfor vlwu ;k   

dkekoj ;s.kkjk [kpZ in Ø- A42901374645 varxZr dj.;kr ;sbZy- 

   2½ lfoLrj fVi.kh uLrhr miyC/k vkgs- 

----------------------- 


