
 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 

 दनांक 07.09.2018 दपार  ु 04.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायार्लयाचे ूशा कय 
इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  
क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.  

 

ौी अ दल शमीम अ द ला साबु ु , सभापती   

          सवर्ौी  
अ. स ार अ. गफुर    च हाण आनंद शकंरराव 
पवळे उमेश देवराव    खान म. मसुद अहेमद खान उःमान खान 
खान फा ख अली इलीयात खान  स. शेर अली अ. महेबुब अली   

ितडके ूशांत व ठल   अ. लतीफ अ. मजीद  
 रावत भानुिसंह गया दनिसंह   मुथा कांताबाई ूकाशचंद 

नवाब गुरिमतिसघं ब-यामिसंघ  गोडबोले यो सना राजु 
सभापती   उप ःथत सवर् ःथायी सिमतीचे स. सदःय, आयु  मा. ौी लहराज माळु ,  सौ. िगता ठाकरे 

उपआयु  ूशासन, ौी वलास भोसीकर उपआयु , ौी ू. मा. येवले उपआयु , ौी संतोष कंदेवार 
मु यलेखािधकार , कायर्कार  अिभयंता ौी िगर ष कदम, कायर्कार  अिभयंता ौी समुीव अधंारे, शहर 
अिभयंता बाशे ट  व सवर् वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  यांचे ः वागत क न सभेचे कामकाजास 
सु वात कर यात येते. 

स. शेर अली   वै कय आरो य अिधकार  या पदावर डॉ. बसेन हे  सेवाजे  आहेत यांना या पदाचा पदभार 
दे यात यावा. यां यापे ा किन  अिधका-यास पदाचा पदभार दलेला आहे. आमची वनंती आहे 
क , डॉ. बसेन यांना वैदयक य आरो य अिधकार  या पदाचा पदभार सोप व यात यावा. डॉ. बसेन हे 
काम करतात यांना चाजर् दला पाह जे. 

अ दल स ारु    डॉ. बसेन यानंा वैदयक य आरो य अिधकार  या पदाचा पदभार सोप व यात यावा. डॉ. बसेन हे 
काम करतात यामुळे चाजर् दे यात यावा. इतर अिधकार  यांचे कडे चाजर् दे यात आलेला आहे अशा 
वेळ  यांनी महापािलकेचे उ प नात वाढ क न दयावी. 

स. शेर अली   यापुव  या अिधका-यांनी काम केले यांची याद  मा याकडे आहे यामुळे डॉ. बसेन यांना 
वैदयक य आरो य अिधकार  पदाचा पदभार दे यात यावा. 

पवळे उमेश माझा व स. शेर अली आमचा दोघांचा एक आये या वेळ चा ूःताव खालील ूमाणे सादर कर त 
आहे यास मा यता दे यात यावी तो नगरसिचवाने वाचवुन दाखवावे. 

नगरसिचव ौी पवळे उमेश व स. शेर अली यांचा ूःताव पुढ ल ूमाणे आहे:-  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका नांदेड म ये कायर्रत असलेले सहा यक वै कय आरो य अिधकार  डॉ. ौी 
सुरेशिसंह बसेन यांनी पुढ ल ूमाणे आरो य वषयक सेवा दली आहे.  कायार्लयीन पऽ बं. 
नावाशमनपा/आःव व/ 16059/2004 दनांक 09.02.2004  अ वये मा. आयु  यां या आदेशाने 
यांनी सहा यक वै कय आरो य अिधकार  हणून पदभार दे यात आलेला आहे तसेच 
महानगरपािलका सवर्साधारण सभा दनांक 17.10.2006 रोजी ठराव बं. 95 अ वये सहा यक 
वै कय आरो य अिधकार  या पदासाठ  मा यता ूदान केली आहे याअनुषंगाने मागील 14 वषार् 
पासुन सतत आरो य वषयक कामे वह त वेळेत केली आहे तसेच भारत सरकार या ूजनन व 
बाल आरो य अ पा बं. 02 चा सदःय सिचव हणून 2005 ते 2010 या 05 वषार् या कालावधीत 
काम केले आहे.  या कालावधीत सदर ल कायर्बम यशःवी पार पाडलेली आहे.  तसेच महारा  
शासनाचे ूजनन व बालआरो य ट पा बं. 02 म ये आरसीएच ऑ फसर हणून 2005 ते आज 
पयत असे एकूण 13 वषर् नांदेड शहरातील लसीकरणाचे काम यशःवीपणे राब व यात येत आहे.   
महारा  शासनाचा यरोग िनयंऽण कायर्बमातंगर्त सदःय सिचव तथा शहर यरोग अिधकार  
हणून 2003 पासून कायर्रत असनू सतत 15 वषर् शहराम ये यरोगावर यशःवीपणे िनयंऽण ठेवले 
आहे.  तसेच भारत सरकारचे रा ीय शहर  आरो य अिभयान अतंगर्त अित र  सिचव या पदावर 
2012 पासून कायर्रत आहे. 

  डॉ सुमती ठाकरे हे दनांक 31.08.18 रोजी सेवािनव अनु.बं. 2 व 3 डॉ. शोभा तोंणीवाल 
व डॉ. अशोक धबाले यांनी ू. वै कय आरो य अिधकार  या पदावर काम क  शकत नाह  असे 
िलहन दले आहे यामुळे सेवा जे तेनुसार डॉू . सुरेशिसंह बसेन हे ूथम बमांकावर येत असून  
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यांनी ू. वै कय आरो य अिधकार  या पदावर वर त िनयु  दे यात यावी क रता ूःताव 
ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 

स. शेर अली वर ल ूःतावात द ःती असुन जे पुढ ल ूमाणे आहे ु या द ःतीसह मा यता दे यात ु यावी. 
डॉ. सुमती ठाकरे हे दनांक 31.08.2018 रोजी िनयतमयोमानानसुार सेवा िनवृ  झा या 

असुन वै कय अिधकार  कायार्लयीन अिधसचुना बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-1/6566/18 
दनांक 08.08.2018 या आःथापनेवर कायर्रत अिधकार  कमर्चार  यांची सालसन 31 डसबर 
2017 अखेरची ूा पत सेवा जे ता याद  ूिस द कर यता आलेली असुन सदर ल सेवा जे ता 
याद तील अनुबमांक 02 वर ल डॉ. शोभा जोंणीवाल अनुबमांक 03 वर ल ौी डॉ. अशोक धबाले हे 
वै कय अिधकार  असुन सदर या दो ह  अिधका-यांनी यांना वै कय आरो य अिधकार  पदाचा 
अित र  ःव पाचा पदभर सोप व यात येव ुनये हणुन लेखी पऽा दारे कळ वलेले आहेत.  यामुळे 
सदर ल जे ता याद तील अनुबमांक 03 वर ौी डॉ. सुरेशिसंह बसेन हे कायर्रत आहेत ूशासना 
संबंधीतांची सेवाजे ता डावलुन डॉ. स वता यशवंतराव च हाण यांना ूभार  वै कय आरो य 
अिधकार  हणुन अित र  ःव पाचा काम पाह या बाबतचे आदेश िनगर्मीत केलेले आहे यामळेु 
डॉ. सुरेशिसंह बसेन यां यावर अ याय झा याचे िस द होते. 

वाःत वक पहाता मनपा कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-6/1779/15 
दनांक 11.05.2015 अ वये डॉ. ौी मो. आसीफ बएएमएस, वै कय अिधकार  यांना ू. वै कय 
आरो य अिधकार  या पदाचा अित र  ःव पात काम पाह याचे आदेश दे यात आली होते. तसेच 
ज हा आरो य अिधकार  ज हा प रषद हंगोली यांचे पऽ बं. जप ह/आरो य/ आःथा-
1/का व/164/2013 दनांक 04.02.2013 अ वये डॉ. नवाल एसआर., बएएमएस यांना ज हा 
आरो य अिधकार  हणुन तसेच डॉ. उ मराव भाऊराव मुंढे बएएमएस यांना पण ज हा आरोगय 
अिधकार , अिध ाता डॉ. शकंरराव च हाण शास कय वै क य महा व ालय यांचे पऽ बं. 
डॉचशावैमना/उौलेले/250/2010 दनांक 20.07.2010 अ वये ौी डॉ. उ म एम. इंगळे 
बएएमएस यानंा ूभार  उप वै क य अिध क तथा िनवासी वै कय अिधकार  हणुन पदभार 
सोप व यात आले होते.  

क रता डॉ. स वता यशवंतराव च हाण यांना अित र  ःव पात ूभार  वै कय आरो य 
अिधकार  िनगर्मीत कर यात आलेले आदेश र  कर यास मा यता दे यात येते.  तसेच वर ल सवर् 
बाबींचा वचार करता महारा  शासनाचे अिध ाता डॉ. शकंरराव च हाण शास कय वै क य 
महा व ालय, व ज हा आरो य अिधकार  ज हा प रषद हंगोली, तसेच महानगरपािलकेतील हया 
ित हा बएएमएस अिधकार  यांना व वध कायार्लयात ज हा आरो य अिधकार  व उप वै क य 
अिध क तथा िनवासी वै क य अिधकार , ू. वै कय आरो य अिधकार  हणुन असे अित र  
ःव पाचा पदभार द यामुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील सेवाजे ता याद तील 
अनुबमांक 03 वर कायर्रत असलेले वै कय अिधकार  ौी डॉ. सुरेशिसंह बसेन यांना या 
महापािलकेत वै कय व ूशास कय ःव पाचा भरपुर अनुभव अस यामुळे संबधंीतास ू. वै कय 
आरो य अिधकार  हणुन अित र  ःव पाचा पदभार सोप व यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

सभापती   ौी उमेश पवळे व स. शेर अली यांनी जो ूःताव मांडला व द ःती ूःतावासह ु डॉ. अजयिसंह 
बसेन हे सेवा जे तेनुसार जे  अस यामुळे यानंा वैदयक य आरो य अिधकार  या पदाचा पदभार 
दे या बाबतचा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी. 

ठराव बं. 60    ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड म ये कायर्रत असलेले सहा यक वै कय आरो य अिधकार  डॉ. ौी 
सुरेशिसंह बसेन यांनी पुढ ल ूमाणे आरो य वषयक सेवा दली आहे.  कायार्लयीन पऽ बं. नावाशमनपा/आःव व/ 
16059/2004 दनांक 09.02.2004  अ वये मा. आयु  यां या आदेशाने यांनी सहा यक वै कय आरो य अिधकार  हणून 
पदभार दे यात आलेला आहे तसेच महानगरपािलका सवर्साधारण सभा दनांक 17.10.2006 रोजी ठराव बं. 95 अ वये सहा यक 
वै कय आरो य अिधकार  या पदासाठ  मा यता ूदान केली आहे याअनुषंगाने मागील 14 वषार् पासुन सतत आरो य वषयक 
कामे वह त वेळेत केली आहे तसेच भारत सरकार या ूजनन व बाल आरो य अ पा बं. 02 चा सदःय सिचव हणून 2005 ते 
2010 या 05 वषार् या कालावधीत काम केले आहे.  या कालावधीत सदर ल कायर्बम यशःवी पार पाडलेली आहे.  तसेच महारा  
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 शासनाचे ूजनन व बालआरो य ट पा बं. 02 म ये आरसीएच ऑ फसर हणून 2005 ते आज पयत असे एकूण 13 वषर् नांदेड 
शहरातील लसीकरणाचे काम यशःवीपणे राब व यात येत आहे.   महारा  शासनाचा यरोग िनयंऽण कायर्बमातंगर्त सदःय 
सिचव तथा शहर यरोग अिधकार  हणून 2003 पासून कायर्रत असून सतत 15 वषर् शहराम ये यरोगावर यशःवीपणे 
िनयंऽण ठेवले आहे.  तसेच भारत सरकारचे रा ीय शहर  आरो य अिभयान अतंगर्त अित र  सिचव या पदावर 2012 पासून 
कायर्रत आहे. 
 डॉ. सुमती ठाकरे हे दनांक 31.08.2018 रोजी िनयतमयोमानानुसार सेवा िनवृ  झा या असुन वै कय अिधकार  
कायार्लयीन अिधसुचना बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-1/6566/18 दनांक 08.08.2018 या आःथापनेवर कायर्रत अिधकार  
कमर्चार  यांची सालसन 31 डसबर 2017 अखेरची ूा पत सेवा जे ता याद  ूिस द कर यता आलेली असुन सदर ल सेवा जे ता 
याद तील अनुबमांक 02 वर ल डॉ. शोभा जोंणीवाल अनुबमांक 03 वर ल ौी डॉ. अशोक धबाले हे वै कय अिधकार  असुन 
सदर या दो ह  अिधका-यांनी यांना वै कय आरो य अिधकार  पदाचा अित र  ःव पाचा पदभर सोप व यात येवु नये हणुन 
लेखी पऽा दारे कळ वलेले आहेत.  यामुळे सदर ल जे ता याद तील अनुबमांक 03 वर ौी डॉ. सुरेशिसंह बसेन हे कायर्रत आहेत 
ूशासना संबंधीतांची सेवाजे ता डावलुन डॉ. स वता यशवंतराव च हाण यांना ूभार  वै कय आरो य अिधकार  हणुन अित र  
ःव पाचा काम पाह या बाबतचे आदेश िनगर्मीत केलेले आहे यामुळे डॉ. सुरेशिसंह बसेन यां यावर अ याय झा याचे िस द 
होते. 
 वाःत वक पहाता मनपा कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-6/1779/15 दनाकं 11.05.2015 अ वये 
डॉ. ौी मो. आसीफ बएएमएस, वै कय अिधकार  यांना ू. वै कय आरो य अिधकार  या पदाचा अित र  ःव पात काम 
पाह याचे आदेश दे यात आली होते. तसेच ज हा आरो य अिधकार  ज हा प रषद हंगोली यांचे पऽ बं. जप ह/आरो य/ 
आःथा-1/का व/164/2013 दनांक 04.02.2013 अ वये डॉ. नवाल एसआर., बएएमएस यांना ज हा आरो य अिधकार  
हणुन तसेच डॉ. उ मराव भाऊराव मुंढे बएएमएस यांना पण ज हा आरोगय अिधकार , अिध ाता डॉ. शकंरराव च हाण 
शास कय वै क य महा व ालय यांचे पऽ बं. डॉचशावैमना/उौलेले/250/2010 दनांक 20.07.2010 अ वये ौी डॉ. उ म एम. 
इंगळे बएएमएस यांना ूभार  उप वै क य अिध क तथा िनवासी वै कय अिधकार  हणुन पदभार सोप व यात आले होते.  

 क रता डॉ. स वता यशवंतराव च हाण यांना अित र  ःव पात ूभार  वै कय आरो य अिधकार  िनगर्मीत कर यात 
आलेले आदेश र  कर यास मा यता दे यात येते.  तसेच वर ल सवर् बाबींचा वचार करता महारा  शासनाचे अिध ाता डॉ. 
शकंरराव च हाण शास कय वै क य महा व ालय, व ज हा आरो य अिधकार  ज हा प रषद हंगोली, तसेच महानगरपािलकेतील 
हया ित हा बएएमएस अिधकार  यांना व वध कायार्लयात ज हा आरो य अिधकार  व उप वै क य अिध क तथा िनवासी 
वै क य अिधकार , ू. वै कय आरो य अिधकार  हणुन असे अित र  ःव पाचा पदभार द यामुळे नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेतील सेवाजे ता याद तील अनुबमांक 03 वर कायर्रत असलेले वै कय अिधकार  ौी डॉ. सुरेशिसंह बसेन यांना या 
महापािलकेत वै कय व ूशास कय ःव पाचा भरपुर अनुभव अस यामुळे संबंधीतास ू. वै कय आरो य अिधकार  हणुन 
अित र  ःव पाचा पदभार सोप व यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 
स. शेर अली   शहरात रलांय सला परवानगी दे यात आलेली आहे याचे काम शहरात चालू आहे. ते काम का 

थांबव यात आले नाह . 
सभापती   शहरात ब-याच ठकाणी रःते खोदन पाईप लाईन टाक याचे काम चालू आहेु . लाईन टाक यासाठ  

सभागहृाची मा यता आवँयक आहे ती मा यता घे यात आलेली नाह  ते का घे यात आलेली नाह . 
याचा खुलासा ूशासनाने करावा. 

कायर्कार  अिभयतंा (सांबा व) शासन िनणर्यानुसार सभागहृाची मा यता घे याबाबत उ लेख दसुन येत नाह . 
अ. स ार   सवर् साधारण सभेची मा यता घेणे आवँयक आहे. सवर् तपासणी कर याकर ता एक सिमती ःथापन 

कर यात  यावी.  

भानुिसंग रावत    कोणता शासन िनणर्य आहे हे दाख व यात यावा. 
स. शेर अली   परभणी या कामाचा अ यास दौरा काढ यात येईल. हणुन सिमतीचा ूथम सिमती गठ त 

कर यात यावी. 
सभापती  रलाय स कंपनी माफर् त शहरातील रःते खोदवुन केबल टाक याचे काम चालु आहे सदर कंपनीला 

काम कोणा या मा यतेने दे यात आले काम दे यापुव  महासभेची अथवा ःथायी सिमतीची मंजरु 
घेतली आहे काय या बाबत एक चौकशी सिमती गठ त कर यात येत असुन सदर ल चौकशी 
सिमतीत सभापती ःथायी सिमती यां या अ य ते खाली ौी स. शेर अली, अ. स ार अ. गफुर, 
भानुिसंह रावत, आनंद च हाण, कायर्कार  अिभयंता साबां व, उपआयु  वकास याची सिमती गठ त 

 
 
 



(4) 
कर यात येत असुन सदर ल सिमतीने संपुणर् कामकाजा संबंधीत कागदपऽे व सिंचकेची पडताळणी 
क न चौकशी अहवाल पुढ ल ःथायी सिमती समोर सादर क न यावर िनणर्य घे यास मा यता 
दे यात येते 

ठराव बं. 61    ठराव 

 रलाय स कंपनी माफर् त शहरातील रःते खोदवुन केबल टाक याचे काम चालु आहे सदर कंपनीला काम कोणा या 
मा यतेने दे यात आले काम दे यापुव  महासभेची अथवा ःथायी सिमतीची मंजरु घेतली आहे काय या बाबत एक चौकशी सिमती 
गठ त कर यात येत असुन सदर ल चौकशी सिमतीत सभापती ःथायी सिमती यां या अ य ते खाली ौी स. शेर अली, भानुिसहं 
रावत, आनंद च हाण, कायर्कार  अिभयंता साबां व, उपआयु  वकास, वधी अिधकार  याची सिमती गठ त कर यात येत असुन 
सदर ल सिमतीने संपुणर् कामकाजा संबंधीत कागदपऽे व संिचकेची पडताळणी क न चौकशी अहवाल पुढ ल ःथायी सिमती समोर 
सादर क न यावर िनणर्य घे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यता देते. 
स. शेर अली   रमजान ईद ह  मोठया ूमाणात साजर  कर यात येते ईदगाह कडे जाणा-या रः यावर डांबर न 

टाकता केवळ चुर  टाक यात आली, शहरातील सवर् मुःलीम बांधव ईदगाहला येत असतात, रः याचे 
खडडयात डांबर न टाकता केवळ चुर  टाकली यामुळे मी ूशासनाचा िनषेध करतो.  

कायर्कार  अिभयतंा (सांबा व) पावसाळा अस यामुळे डांबर टाकुन रः याचे पचॅवकर्  केलेले नाह . पावसाळा सपं यानंतर पॅचवकर्  
कर यात येईल. 

स. शेर अली    शहरात इतर ठकाणी डांबर केले जाते. सणा या वेळ  पावसाचे कारण सांगणे चुक आहे. 
फा ख अली खान  ूशासन काम क न टाक यात येईल असेच सांग यात येते. परंतू काम काह  कर यात येत नाह . हे 

कती दवस असे चालणार आहे हे सांगावे. आ ह  ऐकून कंटाळा आला आहे. आपण कती दवस 
आ ासन ऐकत राहणार. सवर्साधारण सभेत व ःथायी सिमती या सभेत आ ह  वषय मांडतो परंत ू
काम काह  होत नाह . आ हाला उ र िमळत नाह . रलाय सचा वषय आहे यांनी रःते चांगले 
होते ते फोडून टाकले आहेत.   

सभापती रमजान ईद िनिम  खुदवाईनगर इदगाहकडे जाणा-या रः यावर पडलेले ख डे हे डांबर ने पॅचवकर्  न 
करता फ  चुर  टाक यात आली यामुळे ूशासना िनषेध कर यास मा यता दे यात येते. 

ठराव बं. 62    ठराव 

 रमजान ईद िनिम  खुदवाईनगर इदगाह येथे मुःलीम बांधवांना नमाज पढ यासाठ  लाख या सं येने भावीक जात आहे 
सदर या रः यावर मोठमोठे ख डे पडले होते यािनिम  ूशासनाने सदर ल ख डे डांबर करणाने न बुज वता चुर ने बुज वले हे 
खेदाची बाब अस यामुळे ूशासना िनषेध कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यता देते. 
अ. स ार   बकर  ईद या वेळ  सवर् े ऽय अिधकार  यांनी सफाई अ यंत चांगली केली आहे. याबाबत सवर् 

े ऽय अिधकार  यांचे िम अिभनदंन करतो. 
ठराव बं. 63    ठराव 

 बकर  ईद िनिम  ःव छता वभागा माफर् त शहरात घंटा गाडया, टे पो-407, र ा माफर् त  रः यावर ल घाण व 
घरातील िनघाणारे घाण ता काळ उच यामुळे दगधीची वेळ आलेली नाह  तसेच ु ितन दवस ेऽीय अिधकार , ःव छता िनर क 
व यांचे सहा यक हे वाहनां या चकरा कर त अस यामुळे चकाचक साफसफाई के यामुळे ःव छता वभागाचे सहा यक आयु , 
सवर् ेऽीय अिधकार   सवर् ःव छता िनर क यांचे अिभनंदन कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यता 
देते. 
भानुिसंग रावत   गे या िमट गं म ये गणेश टॉक ज रः याचे काम कर यासाठ  सांगीतले होते आ ण संिचका 

माग व यात आली होती परंत ूसिंचका आतापयर्त आली नाह . कायर्कार  अिभयंता यांना रः यावर ल 
खडडे बुज व यासाठ  सांग यात आले होते परंतू आतापयर्त यांनी खडडे बुज वले नाह . 

अ दल स ारु    सदःय काम सांगतात तर काम कर त नाह  बाहेर या संघटनेचे लोक आले क  यांचे कामे होत 
आहेत. आ ह  नगरसेवक आहोत आमचे कामे करणे गरजेचे आहे. 

स. शेर अली   आप या मनपात शहर अिभयंता यांनी केले या कामाची तपासणी ह  एक कंऽाट  अिभयंता कर त 
आहे. हे कतपत यो य आहे हे सांगावे.  

सभापती    या पुढे कंऽाट  अिभयं या माफर् त कामाची फेर तपासणी कर यात येवू नये. 
भानुिसंग रावत  आयजी ऑफ स ते ओम गाडर्न या रः यावर मोठयाूमाणात खडडे आहेत ते का बुज व यात येत 

नाह . ृेमक हर तुटलेले आहे यावर िनणर्य वर त घेणे आवँयक आहे तसे होताना दसत नाह . 
याचा फोटो काढा असे सांग यात येते  अपघात झाला तर याला कोण जबाबदार आहे. 
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अ दल स ारु    यापुढे गणपतीचा सण येत आहे यामुळे शहरातील ूमुख रः यावर ल खडडे बुज व यात यावे. 
लाईन टाक यासाठ  सभागहृाची मा यता लागते यासाठ  संबधीत अिधकार  यां यावर कायर्वाह  
ूःता वत कर यात यावी. कायदया या तरतूद नुसार परवानगी दे याचे अिधकार हे सभागहृास 
आहेत. कामास ःटे देवून चालणार नाह . तर याची चौकशी कर यात यावी. 

आनंद च हाण    चौकशी सिमती गठ त कर यात यावी. तसेच आपला रे हेिन हम ये वाढ कर यासाठ  ूय  करावे. 
भानुिसंग रावत   पा याचे बल फाड यानंतर याची पोःट ंग होत नाह  यामुळे इंदोर या कंपनीचे काम आहे यांनी 

पोःट ंग करावी ते या ठकाणी नाह त काम कसे होणार हे सांगावे.लोक बल घेवून येत आहेत. 
यांची थकबाक  कमी झाली पाह जे. 

उप आयु  (ूशासन)  आतापयर्त आपले बले पुणर्पणे वाटप झालेले नाह त पुढ ल आठवडयात पणुर् बलाचे वाटप होईल. 
काह  लोकां या पोःट ंग झाले या नस याने यांना जाःतीचे बल जाःत असतील. या लोकांकडे 
बल आहे यांना द ःतीु  क न देणार आहोत. यावष  पा याचे बल अदयावत कर यात येत आहेत. 
या नागर कां या काह  ऽुट  असतील ते सु दा द ःत कर यात येत आहेु . 

भानुिसंग रावत    तीन ल  पये यांना आपण मह ना देता यासाठ  यांचे कंऽाट ता काळ रदद करावे. 
उप आयु ( वकास)  इंदोर या कंपनीसोबत आपला करार झाला असुन यांनी ःवा टवेअर देणे व याचे मेट स करणेचे 

या कंपनीचे काम आहे. बल वसुल झा यानंतर याची पोःट ंग कर याचे काम वसुली िलपीकाचे 
आहे. ते यांचे कडून यानंतर क न घे यात येईल. 

सभापती    इंदोर कंपनी या संदभार्तील सवर् संिचका ह  िसःटम मॅनेजर यांनी ौी रावत यांना दाखवावी. 
आनंद च हाण   इमारतीचा सव करणा-या ल का या तबार  येत आहेत या कमर्चा-यावर काय कायर्वाह  केली आहे 

हे सांगावे. 
उप आयु  ( वकास)  सदःयांनी या वेळ  तबार केली होती यावर कंपनी या लोकांची िमट ंग घेवनू यांना ताक द 

दे यात आली. लेखी सुचना नाह त त ड  तबार  हो या या नुसार संबधीतास सुचना दले या 
आहेत. तसेच यानंतर यां यावर फौजदार  कायर्वाह  कर यात येईल असेह  सांग यात आले. 

वषय बं.01 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ौी शांताराम सगणे जलतरणीका येथील डेक टाई स व जलतरणीकेतील  
                 टाई स न याने बस वणे बाबत.  पये 76,67,200/- 
 संदभर्  :- ूशास कय व आथ क मा यता जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/19376/18 दनांक 31.03.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ौी शांताराम सगणे जलतरणीका येथील डेक टाई स व जलतरणीकेतील टाई स 
न याने बस वणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता द यानुसार पये 76,67,200/- क रता ितस-यांदा  
ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/4498/2018 दनांक 29.06.2018 अ वये दैिनक सामना (रा यःतर य)/दैिनक 
द यमराठ  (रा यःतर य)/ दैिनक गोदातीर या वृ पऽात दनांक 02.07.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  
िन वदा ूिस द के यानुसार फ  (01) िन वदा ूा  झाली ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 01.08.2018 रोजी 
उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदारांचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
01 मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड अदंाजपऽक य दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची िन वदा अदंाजपऽक य दराची अस याने मे. 
ःवान इ ृाःश चर नांदेउ यांची अंदाजपऽक य दराची िन वदा मजंुर ःतव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं. 64     ठराव 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ौी शांताराम सगणे जलतरणीका येथील डेक टाई स व जलतरणीकेतील  
                 टाई स न याने बस वणे बाबत.  पये 76,67,200/- 
 संदभर्  :- ूशास कय व आथ क मा यता जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/19376/18 दनांक 31.03.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ौी शांताराम सगणे जलतरणीका येथील डेक टाई स व जलतरणीकेतील टाई स 
न याने बस वणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता द यानुसार पये 76,67,200/- क रता ितस-यांदा  
ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/4498/2018 दनांक 29.06.2018 अ वये दैिनक सामना (रा यःतर य)/दैिनक 
द यमराठ  (रा यःतर य)/ दैिनक गोदातीर या वृ पऽात दनांक 02.07.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  
िन वदा ूिस द के यानुसार फ  (01) िन वदा ूा  झाली ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 01.08.2018 रोजी 
उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 



(6) 
अ.ब. कंऽाटदारांचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 

01 मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड अदंाजपऽक य दर 
 िन वदा या तुलना मक त यानुसार मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची िन वदा अदंाजपऽक य दराची अस याने मे. 
ःवान इ ृाःश चर नांदेउ यांची अंदाजपऽक य दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मंजरु करते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.02 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ीत गोवधर्न घाट येथील बएसयुपी योजने अतंगर्त बांध यात आले या 
घरकुल लाभा याना वज जोडणीसाठ  शॉ सफामर्र व पथ दवा यवःथा करणे या कामासाठ  ई-िन वदा दै. लोकमत ( वभागीय 
पातळ ) व दैिनक एकमत या वृ पऽाम ये दनांक 27.07.2018 रोजी ूिस द क न ONLINE बी-1 िन वदा माग व यात आले 
असता दले या मुदतीत एकूण 03 िन वदा ूा  झाले आहेत व ूा  िन वदा मनपाके या िन वदा सिमतीसमोर उघड यात आले 
असून ूा  दरांचे तुलनणा मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव सादर केलेले दर र कम पये 

01 मे. सोनु इलेकश क स नागपूर अदंाजपऽक दरापे ा 3% जाःत 53,75,708/- 
02 मे. एिशयन इले. कॉप. नांदेड अदंाजपऽक दरा बरोबर 52,16,134/- 
03 मे. रचना इले श क स परभणी अदंाजपऽक दरापे ा 0.99% कमी 51,67,465/- 

 वर ल ूमाणे ूा  दरां या तुलना मक त यानुसार सवार्त कमी दराची िन वदा मे. रचना इले श क स परभणी यांची 
असुन जी अदंाजपऽक दरापे ा 0.99% कमी दराची अस याने िन वदेतील अट  व शत नुसार या कामासाठ  मे. रचना इले श क स 
परभणी यांची अंदाजपऽक दरापे ा 0.99% कमी दराची पये 51,67,465/- ची िन वदा मंजरु कर यात येते व िन वदा 
मंजरु नुसार लागणा-या खचार्स ूशास कय व आथ क मंजरु  ूदान कर यासाठ  मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं. 65     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ीत गोवधर्न घाट येथील बएसयुपी योजने अतंगर्त बांध यात आले या 
घरकुल लाभा याना वज जोडणीसाठ  शॉ सफामर्र व पथ दवा यवःथा करणे या कामासाठ  ई-िन वदा दै. लोकमत ( वभागीय 
पातळ ) व दैिनक एकमत या वृ पऽाम ये दनांक 27.07.2018 रोजी ूिस द क न ONLINE बी-1 िन वदा माग व यात आले 
असता दले या मुदतीत एकूण 03 िन वदा ूा  झाले आहेत व ूा  िन वदा मनपाके या िन वदा सिमतीसमोर उघड यात आले 
असून ूा  दरांचे तुलनणा मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव सादर केलेले दर र कम पये 

01 मे. सोनु इलेकश क स नागपूर अदंाजपऽक दरापे ा 3% जाःत 53,75,708/- 
02 मे. एिशयन इले. कॉप. नांदेड अदंाजपऽक दरा बरोबर 52,16,134/- 
03 मे. रचना इले श क स परभणी अदंाजपऽक दरापे ा 0.99% कमी 51,67,465/- 

 वर ल ूमाणे ूा  दरां या तुलना मक त यानुसार सवार्त कमी दराची िन वदा मे. रचना इले श क स परभणी यांची 
असुन जी अदंाजपऽक दरापे ा 0.99% कमी दराची अस याने िन वदेतील अट  व शत नुसार या कामासाठ  मे. रचना इले श क स 
परभणी यांची अंदाजपऽक दरापे ा 0.99% कमी दराची पये 51,67,465/- ची िन वदा मंजरु कर यात येते व िन वदा 
मंजरु नुसार लागणा-या खचार्स ूशास कय व आथ क मंजरु  ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.03 
 वषय :-   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत घनकचरा यवःथापन ू बया ूक प उभारणे कामा बाबत  

                  पये 21,54,95,000/- 
 संदभर् :-   1) महारा  शासन, नगर वकास वभाग शासन िनणर्य बं. ःवमअ-2018/ू.ब.176/न व-34 मंऽालय   

                     मुंबई-32 दनांक 12 ए ूल 2018 अ वये ूा  ूशास कय मा यता 
    2) ई-िन वदा सुचना जरा.बं. नावाशमनपा/साबां व/6065/18 दनांक 31.07.2018 

    3) मनपा ःथायी सिमतीस सादर केलेला ूःताव जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/7285/2018 दनांक  

                     24.08.2018 

    4) मा. सभापती ःथायी सिमती मनपा नांदेड यांचे पऋ द. 29.08.2018 
 
 Supply, Erection & Commissioning of Municipal Waste Proceesing Plant along with Civil Works at NWCMC 
Nanded करणेसाठ  संदभ य शासन िनणर्या वये ूशास कय मा यता द यानुसार पये 21,54,95,000/- क रता ई-िन वदा  



(7) 
सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साू व/4464/2018 दनांक 28.06.2018 अ वये िन वदा माग वली असता िनयोजीत वेळेत फ  02 
िन वदा वब  झा या.  ःपधार् झाली नस याने सदर कामासाठ  दसु-यांदा ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/ 
साबां व/6065/2018 दनांक 31.07.2018 अ वये दैिनक ह दःथान टाई स ु / दैिनक सामना / दैिनक द यमराठ  / दैिनक 
लोकपऽ या वृ पऽात दनांक 01.08.2018 अ वये ई टडर ंग सेल दारे ई-िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  
झा या ूा  िन वदा उघड यात आ यानुसार संदभर् बं. 03 अ वये ूःताव सादर कर यता आला होता. 

संदभर् बं. 04 नुसार संपूणर् कामाचे सवार्त कमी िन वदा दर धारक तसेच BOQ मधील नमुद बाबीनुसार कमी िन वदा 
दर धारक यांचेशी वाटाघाट  के यानंतर खालील ूमाणे L1, L2, L3 ठरतात. 
अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव Tipping 

Charges for 
Operation 

and 
Maintance 

for two years 
(अ) 

BOQ नुसार 
िन वदा र कम 

(ब) 

दर BOQ नुसार 
(Tipping 

Charges कमी 
क न) 

एकूण Tipping 
Charges स ह 
मागणी र कम 

(अ + ब) 

 

01 गु  रामदास क सश शन अ ड 
ूमा रओ वेटस मनेॅजमट 
स ह सेस ूा. िल. 

41500000/- 191338806.22 11.20% कमी 232838806.22 L1 

02 अ फा थमर् िलिमटेड न व द ली 41500000/- 192332348.40 10.74% कमी 233832348.40 L2 

03 बी. ह .जी. इं डया िल. मुंबई 56700000/- 198020334.32 08.10% कमी 254720334.32 L3 
 

 वर ल सवर् बाबीचा वचार करता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील िनयम 73 (क) नसुार िन वदा 
मंजरु या िनणर्याःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या िन वदा मंजरु चा तुलना मक त यानसुार L1 गु  रामदास क सश शन 

अ ड ूमा रओ वेटस मॅनेजमळ स ह सेस ूा.िल. यांची 11.20% कमी दराची िन वदा अस यामुळे 
संबंधीतांची िन वदा  मंजरु कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.. 

ठराव बं. 66     ठराव 
 वषय :-   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत घनकचरा यवःथापन ू बया ूक प उभारणे कामा बाबत  

                  पये 21,54,95,000/- 
 संदभर् :-   1) महारा  शासन, नगर वकास वभाग शासन िनणर्य बं. ःवमअ-2018/ू.ब.176/न व-34 मंऽालय   

                     मुंबई-32 दनांक 12 ए ूल 2018 अ वये ूा  ूशास कय मा यता 
    2) ई-िन वदा सुचना जरा.बं. नावाशमनपा/साबां व/6065/18 दनांक 31.07.2018 

    3) मनपा ःथायी सिमतीस सादर केलेला ूःताव जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/7285/2018 दनांक  

                     24.08.2018 

    4) मा. सभापती ःथायी सिमती मनपा नांदेड यांचे पऋ द. 29.08.2018 
 
 Supply, Erection & Commissioning of Municipal Waste Proceesing Plant along with Civil Works at NWCMC 
Nanded करणेसाठ  संदभ य शासन िनणर्या वये ूशास कय मा यता द यानसुार पये 21,54,95,000/- क रता ई-िन वदा 
सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साू व/4464/2018 दनांक 28.06.2018 अ वये िन वदा माग वली असता िनयोजीत वेळेत फ  02 
िन वदा वब  झा या.  ःपधार् झाली नस याने सदर कामासाठ  दसु-यांदा ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/ 
साबां व/6065/2018 दनांक 31.07.2018 अ वये दैिनक ह दःथान टाई स ु / दैिनक सामना / दैिनक द यमराठ  / दैिनक 
लोकपऽ या वृ पऽात दनांक 01.08.2018 अ वये ई टडर ंग सेल दारे ई-िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  
झा या ूा  िन वदा उघड यात आ यानुसार संदभर् बं. 03 अ वये ूःताव सादर कर यता आला होता. 

संदभर् बं. 04 नुसार संपूणर् कामाचे सवार्त कमी िन वदा दर धारक तसेच BOQ मधील नमुद बाबीनुसार कमी िन वदा 
दर धारक यांचेशी वाटाघाट  के यानंतर खालील ूमाणे L1, L2, L3 ठरतात. 
अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव Tipping 

Charges for 
Operation 

and 
Maintance 

for two years 
(अ) 

BOQ नुसार 
िन वदा र कम 

(ब) 

दर BOQ नुसार 
(Tipping 

Charges कमी 
क न) 

एकूण Tipping 
Charges स ह 
मागणी र कम 

(अ + ब) 

 



(8) 
01 गु  रामदास क सश शन अ ड 

ूमा रओ वेटस मनेॅजमट 
स ह सेस ूा. िल. 

41500000/- 191338806.22 11.20% कमी 232838806.22 L1 

02 अ फा थमर् िलिमटेड न व द ली 41500000/- 192332348.40 10.74% कमी 233832348.40 L2 

03 बी. ह .जी. इं डया िल. मुंबई 56700000/- 198020334.32 08.10% कमी 254720334.32 L3 
 

 वर ल सवर् बाबीचा वचार करता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील िनयम 73 (क) नुसार तुलना मक 
त यानुसार L1 गु  रामदास क सश शन अ ड ूमा रओ वेटस मॅनेजमळ स ह सेस ूा.िल. यांची 11.20% कमी दराची िन वदा 
अस यामुळे संबधंीतांची िन वदा  मंजरु कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो.. 
वषय बं.04 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील जनुी वाहने वब  / िललावासाठ  ितन वेळा ई-दरपऽके माग व यात आली 
होती.  ितस-या वेळेस फ  एकच दरपऽक मे. यु फेमस टायसर् से स & स हर्सेस नांदेड रोड लातुर यांचे ूा  झाले असनु 
दनांक 21.06.2018 रोजी वाटाघाट  अतंी खालील ूमाणे वाढ व दर ूा  झालेले आहेत. 
अ.ब. वाहन बमांक ूकार मॉडेल आर ट  ओ चे 

दर 
मे. यु फेमस 
टायसर् से स & 
स हर्सेस यांचे दर 

वाटाघाट  अतंी 
वाढ व दर 

01 MHQ-2868 शक टँकर 976 80,000/- 80,501/- 81,000/- 
02 MH-26-7139 फायर टडर 1991 94,000/- 94,052/- 94,500/- 
03 MH-26-J-3991 बजाज एम-80 2002 1500/- 1,551/- 1,600/- 
04 MH-26-E-2730 मा ती 800 कार 1999 15,000/- 15,051/- 15,100/- 
05 MH-26-E-273 मा ती 800 कार 2000 15,000/- 15,051/- 15,100/- 
06 MH-26-E-283 मा ती 800 कार 2000 15,000/- 15,051/- 15,100/- 
07 MH-26-B-3680 मा ती अ बुल स 1999 15,000/- 15,051/- 15,051/- 
08 MH-26-B-7856 डंपर लेसर 2001 83,000/- 83,152/- 84,000/- 
09 MH-26-B-4118 जे टंग मशीन 1995 1,25,000/- 1,25,051/- 1,25,500/- 
10 MWP-6598 फायर टडर 1987 1,00,000/- 1,00,551/- 1,01,000/- 
11 MZZ-886 जीप 1986 6,000/- 6,051/- 6,100/- 
12 MZZ-530 जीप 1983 5,00/- 5,510/- 5,600/- 
 क रता महानगरपािलकेतील जनुी वाहने दरपऽक धारक मे. य ु फेमस टायसर् से स &  स हर्सेस नांदेड लातरु यांना 
वर ल ूमाणे दराने वब  करणे ूशास कय व आथ क मंजरु साठ  ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं. 67     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील जनुी वाहने वब  / िललावासाठ  ितन वेळा ई-दरपऽके माग व यात आली 
होती.  ितस-या वेळेस फ  एकच दरपऽक मे. यु फेमस टायसर् से स & स हर्सेस नांदेड रोड लातुर यांचे ूा  झाले असनु 
दनांक 21.06.2018 रोजी वाटाघाट  अतंी खालील ूमाणे वाढ व दर ूा  झालेले आहेत. 
अ.ब. वाहन बमांक ूकार मॉडेल आर ट  ओ चे 

दर 
मे. यु फेमस 
टायसर् से स & 
स हर्सेस यांचे दर 

वाटाघाट  अतंी 
वाढ व दर 

01 MHQ-2868 शक टँकर 976 80,000/- 80,501/- 81,000/- 
02 MH-26-7139 फायर टडर 1991 94,000/- 94,052/- 94,500/- 
03 MH-26-J-3991 बजाज एम-80 2002 1500/- 1,551/- 1,600/- 
04 MH-26-E-2730 मा ती 800 कार 1999 15,000/- 15,051/- 15,100/- 
05 MH-26-E-273 मा ती 800 कार 2000 15,000/- 15,051/- 15,100/- 
06 MH-26-E-283 मा ती 800 कार 2000 15,000/- 15,051/- 15,100/- 
07 MH-26-B-3680 मा ती अ बुल स 1999 15,000/- 15,051/- 15,051/- 
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08 MH-26-B-7856 डंपर लेसर 2001 83,000/- 83,152/- 84,000/- 
09 MH-26-B-4118 जे टंग मशीन 1995 1,25,000/- 1,25,051/- 1,25,500/- 
10 MWP-6598 फायर टडर 1987 1,00,000/- 1,00,551/- 1,01,000/- 
11 MZZ-886 जीप 1986 6,000/- 6,051/- 6,100/- 
12 MZZ-530 जीप 1983 5,00/- 5,510/- 5,600/- 
 क रता महानगरपािलकेतील जनुी वाहने दरपऽक धारक मे. य ु फेमस टायसर् से स &  स हर्सेस नांदेड लातरु यांना 
वर ल ूमाणे दराने वब  कर याची ूशास कय व आथ क मंजरु  ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नमुते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.05 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जगत योती महा मा बसवे र यां या आ ढ पुतळा प रसराचे  

                 सुशोिभकरण कर यासाठ  आ कर् टे ट (वाःतु वशारद) यांची नेमणुक करणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जगत योती महा मा बसवे र यां या आ ा ढ पुतळा प रसराचे 
सुशोिभकरण कर यासाठ  आ कर् टे ट (वाःतु वशारद) यांची नेमणुक करणेसाठ  मनपा नोट स बोडार्वर दरपऽक सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/5723/2018 दनांक 24.07.2018 रोजी दरपऽक माग वले असता एकूण 03 दरपऽक ूा  झाले ूा  
दरपऽक ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 04.08.2018 रोजी उघड यात आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे. 
अ.ब. दरपऽक धारकांचे नांव कामाचे ववरण अंदाजपऽक य 

कमंती या % 
01 शेषाई असोिसएटस नांदेड जगत योती महा मा बसवे र यां या अ ा ढ पुतळा प रसराचे 

सुशोिभकरण कर यासाठ  अ कर् टे ट (वाःतु वशारद) यांची नेमणकु करणे 

05% 

02 रचना असोिसएटस नांदेड जगत योती महा मा बसवे र यां या अ ा ढ पुतळा प रसराचे 
सुशोिभकरण कर यासाठ  अ कर् टे ट (वाःतु वशारद) यांची नेमणकु करणे 

06% 

03 आर. ड . बऐशन नांदेड जगत योती महा मा बसवे र यां या अ ा ढ पुतळा प रसराचे 
सुशोिभकरण कर यासाठ  अ कर् टे ट (वाःतु वशारद) यांची नेमणकु करणे 

07% 

 दरा या तुलना मक त यानुसार सवार्त कमी दरा शेषाई असोिसएटस नांदेड याचें असुन जे 5% जाःत आहेत.  सदरचे 
दर जाःत वाटत अस याने सबंंधीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता सबंधंीतांनी दनांक 
18.08.2018 लेखी पऽ देवुन सदरचे दर शासन मा य दरपऽका ूमाणे दराने कर याची लेखी समंती द यानुसार  सदर 
कामासाठ  शेषाई असोिसएटस नादेंड यांचे वाटाघाट  अतंी शासन िनणर्या ूमाणे 2% ूमाणे दर मंजरु चा ूःताव मनपा ःथायी 
सिमती सभेसमोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केलेला ूःतावास मा यता दे यता येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं. 68     ठराव 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जगत योती महा मा बसवे र यां या आ ढ पुतळा प रसराचे  

                 सुशोिभकरण कर यासाठ  आ कर् टे ट (वाःतु वशारद) यांची नेमणुक करणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जगत योती महा मा बसवे र यां या आ ा ढ पुतळा प रसराचे 
सुशोिभकरण कर यासाठ  आ कर् टे ट (वाःतु वशारद) यांची नेमणुक करणेसाठ  मनपा नोट स बोडार्वर दरपऽक सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/5723/2018 दनांक 24.07.2018 रोजी दरपऽक माग वले असता एकूण 03 दरपऽक ूा  झाले ूा  
दरपऽक ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 04.08.2018 रोजी उघड यात आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे. 
अ.ब. दरपऽक धारकांचे नांव कामाचे ववरण अंदाजपऽक य 

कमंती या % 
01 शेषाई असोिसएटस नांदेड जगत योती महा मा बसवे र यां या अ ा ढ पुतळा प रसराचे 

सुशोिभकरण कर यासाठ  अ कर् टे ट (वाःतु वशारद) यांची नेमणकु करणे 

05% 

02 रचना असोिसएटस नांदेड जगत योती महा मा बसवे र यां या अ ा ढ पुतळा प रसराचे 
सुशोिभकरण कर यासाठ  अ कर् टे ट (वाःतु वशारद) यांची नेमणकु करणे 

06% 

03 आर. ड . बऐशन नांदेड जगत योती महा मा बसवे र यां या अ ा ढ पुतळा प रसराचे 
सुशोिभकरण कर यासाठ  अ कर् टे ट (वाःतु वशारद) यांची नेमणकु करणे 

07% 
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 दरा या तुलना मक त यानुसार सवार्त कमी दरा शेषाई असोिसएटस नांदेड याचें असुन जे 5% जाःत आहेत.  सदरचे 
दर जाःत वाटत अस याने सबंंधीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता सबंधंीतांनी दनांक 
18.08.2018 लेखी पऽ देवुन सदरचे दर शासन मा य दरपऽका ूमाणे दराने कर याची लेखी समंती द यानुसार  सदर 
कामासाठ  शेषाई असोिसएटस नांदेड यांचे वाटाघाट  अतंी शासन िनणर्या ूमाणे 2% ूमाणे दर मंजरु चा ूःतावास ह मनपा 
ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.06 
 वषय :- सन 2011-12 व 2012-13 वष य लेखाप र ण अहवाल सादर करणे बाबत 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या व वध वभागाचे सन 2011-12 व 2012-13 या व ीय वषार्चे लेखाप र णाचे 
काम मु य लेखाप र  वभागामाफर् त केले असता यांचा अिंतम अहवाल या सोबत (वेगळया पुःतीकातील नमुद) सादर कर यात 
येत आहे.  

 तर  सदर ल अहवालावर पुढ ल उिचत कायर्वाह ःतव मा. आयु  नावाशमनपा नांदेड यां याकडे सादर कर यासाठ  
िनणर्याःतव सादर. 
सभापती मु यलेखा प र क यांनी सादर केलेला 2011.12 व 2012-13 चे वाष क लेखाप र  अहवाल सादर 

केलेले असुन यावर िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल कायर्वाह  कर यास मा यता दे यता येते. 
ठराव बं. 69     ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या व वध वभागाचे सन 2011-12 व 2012-13 या व ीय वषार्चे लेखाप र णाचे 
काम मु य लेखाप र  वभागामाफर् त केले असता यांचा अिंतम अहवाल या सोबत (वेगळया पुःतीकातील नमुद) मनपा ःथायी 
सिमती समोर सादर कर यता आलेले असुन यावर आयु ांनी पुढ ल िनयमानुसार कायर्वाह  कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवार्नुमते मा यता देते. 

वशेष बाब हणुन आय या वेळ  घे यात आलेला 
वषय -      ूःताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 17 मधील डॉ. साजणे यांचे दवाखाना ते कै. नरिपाल बरारा यांचे 
घरा पयत या रःता हॉटिम सने ता काळ करणे आवँयक आहे.  सदर ल रः यावर ल ख डयामुळे या रः याव न ये जा करणारे 
रह वाशी/वानधारक अितशय ऽःत झालेले आहेत. 

क रता ूभाग बं. 17 मधील डॉ. साजणे यांचे दवाखाना ते कै. नरिपाल बरारा यांचे घरा पयत या रःता हॉटिम सने 
वर त कर यासाठ  लागणा-या खचार्स ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नमुते देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :-  नवाब गुरिमतिसघं ब-यामिसघं                                         अनुमोदक:-  मुथा कांताबाई ूकाशचंद 
सभापती  स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 

िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायर्वाह  करावी 
ठराव बं. 70    ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 17 मधील डॉ. साजणे यांचे दवाखाना ते कै. नरिपाल बरारा यांचे 
घरा पयत या रःता हॉटिम सने ता काळ करणे आवँयक आहे.  सदर ल रः यावर ल ख डयामुळे या रः याव न ये जा करणारे 
रह वाशी/वानधारक अितशय ऽःत झालेले आहेत. 

क रता ूभाग बं. 17 मधील डॉ. साजणे यांचे दवाखाना ते कै. नरिपाल बरारा यांचे घरा पयत या रःता हॉटिम सने 
वर त कर यासाठ  लागणा-या खचार्स ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नमुते देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
सभापती   आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जा हर कर यता येते. 
 
 
                ःवा र त/-                                                       ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 


