जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/CR- 39/2017
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
दनांक:- 15/12/2017

दनांक 19.12.2017 रोजी आयोजीत कर यात आलेली मनपा सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प ऽका
वषय बं.01
महारा

शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय बं. नावाशमनपा-2017/ू.ब.68/न व-24 मंऽालय मुंबई-32 दनांक

09, नो हबर 2017 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीने समंत केलेला ठराव बं 84

दनांक

20.09.2016 वखंड त कर यासाठ ूथमत: िनलंबीत करणे बाबत.
शासन िनणय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीने, ौी पुड
ं लीक गंगाधर मोरे , बडतफ िलपीक यांना सेवेत
पुनःथा पत कर याबाबत

दनांक 20.09.2016 रोजी पा रत केलेला ठराव बं. 84 हा ूशासक य

िनयमबाहय अस यामळे सदर ठराव महारा

व

द असून

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 451(1) अ वये ूथमत: िनलं बत कर यात

येत आहे .
2.

ट पणी या

सदर ठराव िनलंबनाूकरणी संबंिधतांना अिभवेदन करावयाचे अस यास

यांना िनलंबन आदे शा या दनांकापासून 30

दवसा या आत शासनास अिभवेदन करणे आवँयक आहे .
क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीने समंत केलेला ठराव बं 84
वखंड त कर यासाठ शासनाने ूथमता: िनलंबीत केलेले असुन

वषय बं.02

महारा

दनांक 20.09.2016

याची न द घेणे बाबत.

शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय बं. नावाशमनपा-2017/ू.ब.02/न व-24 मंऽालय मुंबई-32 दनांक

09, नो हबर 2017 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीने समंत केलेला ठराव बं 115

दनांक

30.11.2016 वखंड त कर यासाठ ूथमत: िनलंबीत करणे बाबत.
शासन िनणय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीचा ौी ड .एन.बारडकर चौक दार मनपा नांदेड यांना 29
म हने 05 दवसांचा थ कत पगार दे या बाबत पार त केलेला ठराव बं. 115 दनांक 30.11.2016 हा ूशास कय ट पणी या
व

द आहे .

यामुळे महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 451(1) नुसार वखंड त कर यासाठ ूथमत: िनलं बत

कर यात येत आहे .
सदर ठराव िनलंबनाूकरणी संबंिधतांना अिभवेदन करावयाचे अस यास

यांना िनलंबन आदे शा या दनांकापासून 30

दवसा या आत शासनास अिभवेदन करणे आवँयक आहे .
क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीने समंत केलेला ठराव बं 115
वखंड त कर यासाठ शासनाने ूथमता: िनलंबीत केलेले असुन

वषय बं.03

महारा

शासन, नगर वकास

दनांक 30.11.2016

याची न द घेणे बाबत.

वभाग, शासन िनणय बं. नावाशमनपा-2017/ू.ब.262/न व-24 मंऽालय मुब
ं ई-32

दनांक 09, नो हबर 2017 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभेने समंत केलेला ठराव बं 19 दनांक
26.05.2017 वखंड त कर यासाठ ूथमत: िनलंबीत करणे बाबत.

शासन

िनणय

:-

नांदेड

वाघाळा

शहर

महानगरपािलके या

सवसाधारण

सभेने

ौी

बालाजी

साहे बराव

दे शमुख

यांना

महानगरपािलकेत ता पुर या ःव पात रोजंदार वर (मानधनावर) नौकर दे याबाबत दनांक 26.05.2017 रोजी ठराव बं. 19 हा
संयु

क नस यामुळे सदर ठराव महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 451(1) नुसार वखंड त कर यासाठ ूथमत:

िनलं बत कर यात येत आहे .
सदर ठराव िनलंबनाूकरणी संबंिधतांना अिभवेदन करावयाचे अस यास

यांना िनलंबन आदे शा या दनांकापासून 30

दवसा या आत शासनास अिभवेदन करणे आवँयक आहे .
क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभेने 26.05.2017 रोजी पार त केलेला ठराव बं 19
वखंड त कर यासाठ शासनाने ूथमता: िनलंबीत केलेले असुन

वषय बं.04

महारा

शासन, नगर वकास

याची न द घेणे बाबत.

वभाग, शासन िनणय बं. नावाशमनपा-2017/ू.ब.143/न व-24 मंऽालय मुब
ं ई-32

दनांक 09, नो हबर 2017 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभेने समंत केलेला ठराव बं 157
दनांक 27.02.2017 वखंड त कर यासाठ ूथमत: िनलंबीत करणे बाबत.
शासन िनणय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभेचा ठराव बं. 157 दनांक 27.02.2017 नुसार ौी
र वराज गंगाधार ज धळे यांना डाटा ए श ऑपरे टर या पदावर कंऽाट प दतीने िनयु
ूशास कय

ट पणी या

व

द आहे .

यामुळे महारा

कर यासाठ ूथमत: िनलं बत कर यात येत आहे .

दे याबाबत पार त केलेला ठराव हा

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 451(1) नुसार

वखंड त

(2)
सदर ठराव िनलंबनाूकरणी संबंिधतांना अिभवेदन करावयाचे अस यास

यांना िनलंबन आदे शा या दनांकापासून 30

दवसा या आत शासनास अिभवेदन करणे आवँयक आहे .
क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभेचा ठराव बं. 157
कर यासाठ शासनाने ूथमता: िनलंबीत केलेले असुन

वषय बं.05

महारा

शासन, नगर वकास

दनांक 27.02.2017

वखंड त

याची न द घेणे बाबत.

वभाग, शासन िनणय बं. नावाशमनपा-2017/ू.ब.141/न व-24 मंऽालय मुंबई-32

दनांक 09, नो हबर 2017 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीने समंत केलेला ठराव बं 143 दनांक
28.02.2017 वखंड त कर यासाठ ूथमत: िनलंबीत करणे बाबत.
शासन िनणय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीने ौी गहलोत रामे र बेिनिसंह, जकात जवान यांना
बडतफ या आदे शा व
ठराव बं. 143

द अ पल केले असता संबंधीतांस बडतफ चे आदे श र

क न पुववत कामावर पुनःथा पत कर या बाबतचा

दनांक 28.02.2017 नुसार पार त केलेला ठराव हा ूशास कय

ट पणी या

व

द आहे .

यामुळे महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 451(1) नुसार वखंड त कर यासाठ ूथमत: िनलं बत कर यात येत आहे .
सदर ठराव िनलंबनाूकरणी संबंिधतांना अिभवेदन करावयाचे अस यास

यांना िनलंबन आदे शा या दनांकापासून 30

दवसा या आत शासनास अिभवेदन करणे आवँयक आहे .
क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभेचा ठराव बं. 143
कर यासाठ शासनाने ूथमता: िनलंबीत केलेले असुन

वषय बं.06

महारा

दनांक 28.02.2017

वखंड त

याची न द घेणे बाबत.

शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय बं. नावाशमनपा-2017/ू.ब.96/न व-24 मंऽालय मुंबई-32 दनांक

09, नो हबर 2017 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभेने समंत केलेला ठराव बं 30

दनांक

27.08.2015 व ठराव बं. 143 दनांक 27.02.2017 वखंड त कर यासाठ ूथमत: िनलंबीत करणे बाबत.
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सव साधारण सभेने ठराव बं. 143

द. 27.02.2017 अ वये मनपा

सवसाधारण सभा ठराव बं. 30 दनांक 27.08.2015 हा ठराव वखंड त न करता ठराव पार त केलेला आहे मनपाके या सव
साधारण सभेने ठराव बं. 30 वखंड त न कर या बाबत खालील कारणे नमुद केलेली आहे .
मनपाके या मालक ची कांह दकाने
ह 25 वषापुव ची तर कांह दकाने
30 ते 40 वषापुव ची आहे त असे असतांनाह या
ु
ु

दकानां
ना रे डरे कनर नुसार कर आकारणी केलेली आहे वाःत वक पाहता या दकानां
चे बांधकामासाठ झालेला कालावधी ल ात
ु
ु

घेऊन घसारा गृह त धर यात आलेला नाह सदर दकाने
ह 25 ते 40 वषापुव चे असुन रे डरे कनर नुसार स या या भाडया या
ु
रकमेत 100 ते 50 पट ने भाडे वाढ होत अस यामुळे भाडे वाढ चा िनणय अ यायकारक आहे

यामुळे मनपा सवसाधारण सभेने

दनांक 27.08.2015 रोजी पार त केलेला ठराव बं. 30 वखंड त कर यात येऊ नये असा पार त केला होता
शासन िनणय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभेचा ठराव बं. 30 द. 27.08.2015 व ठराव बं. 143
दनांक 27.02.2017 हा महानगरपािलकेस आथ क

या अ हतकारक आहे

यामुळे महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील

कलम 451(3) नुसार सदर दो ह ठराव अंितमत: वखंड त कर यात येत आहे .

क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभेचा ठराव बं. 30 द. 27.08.2015 व ठराव बं. 143

दनांक 27.02.2017 हा वखंड त कर यासाठ शासनाने ूथमता: िनलंबीत केलेले असुन

वषय ब.07

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका

याची न द घेणे बाबत.

ेऽातील वकास कामे करणेसाठ सावजिनक बांधकाम वभाग, महारा

रा य,

यां या िनयमावलीनुसार B-1 (Percentage Rate) िन वदा माग व यात येत हो या.
महारा

शासन, सावजिनक बांधकाम वभाग, शासन िनणय बं. सीएट -2017/ूब.8/इमा-2/मंऽालय मुंबई-32 दनांक

12 ए ूल 2017 तसेच

यासोबतचे कि शासनाने ूिस द केले या SBD वर आधार त B-2 (Item Rate) नुसार िन वदा ू बयेचा

अवलंब कर यासाठ ूःताव सवसाधारण सभेसमोर िनणयाःतव सादर.

वषय ब.08

नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलकेने सवसाधारण सभा ठराव बं. 55 दनांक 30 ए ूल 2013 अ वये नांदेड शहरा या
मंजरु सुधार त

वकास योजनेम ये से टर ड , मधील स.नं. म ये इपी 11(6) नुसार म यवत इमारत (महसुल, सावजिनक

िनमसावजिनक वापरासाठ दशवलेले आहे त
कॄःतानसाठ आर ीत क न
योजनेम ये महारा
कर यात आली आहे .

यापैक 1.6 हे टर जागा नकाशात दश व याूमाणे न वन आ.ब. ड -37 मुःलीम

याचे समुिचत ूािधकरण नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका करणेसाठ मंजरु सुधार त वकास

ूादे िशक व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37(1) अ वये करकोळ फेरबदल कर याची िशफारस

(3)
ूःता वत फेरबदलाची अिधसुचना महारा

शासन राजपऽ म ये इं मजी व मराठ भाषेत पृ

बं. 43, 44 वर ूिस द

झाली असून ःथािनक वृ पऽ दै . सायं, दै . नांदेड डायर म ये दनांक 22.10.2016 रोजी व दै . उ ाचा मराठवाडा म ये द.
22.10.2016 रोजी ूिस द झालेली आहे .
वैय

क बािधत मालम ाधारकांना पऽ बं. नर व/2983

हरकती / सुचना / आ ेप अस यास कळ वणे ताअले आहे .

दनांक 10.03.2017

या पऽा दारे वैय

क नोट स दे वुन

व दनांक 15.03.2017 बुधवार रोजी वेळ द.ु 3.00 वाजता,

05.04.2017 बुधवार रोजी वेळ द.ु 3.00 वाजता व 26.04.2014 बुधवार रोज वेळ द.ु 3.00 वाजता सुनावणी आयोजीत
कर यात आली

यांचे

हणणे एकूण घे यात आले आहे व फेरबदला या अनुषंगाने मालम ाधारकांनी फेरबदलास आ ेप अस याचे

लेखी तसेच सुनावणी या वेळ सांिगतले आहे .

यानुसार ूःतुत फेरबदल शासन ःतरावर मंजरु होणार असून सदर आर णाची

महानगरपािलकेस आवँयकता अस याने जागा आर ीत करणेचा ूःताव शासनाकडे सादर कर यात यावा असा िनणय घे यात
आलेला आहे . तर उ

फेरबदलास मा यता दे यासाठ महारा

ूादे िशक व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37 अ वये

ूःताव शासनास सादर करणे या मंजरु साठ नावाशमनपा नांदेड या सवसाधारण सभे या मा यतेःतव सादर.

वषय ब.09

नांदेड वाघाळा शहरमहनपा ह ी म ये राहणा-या तृतीयपंथी यांना साईट बं. 34 येथे घरकुल दे णेसाठ कमल फाऊंडे शन
(NGO) नांदेड यांनी दनांक 26.07.2017
मा.

जलिधकार

नांदेड यांचेकडे

या िनवेदना दारे मागणी केली आहे तसेच या बाबतीत कमल फाऊंडे शन यांचे सोबत

दनांक 236.06.2017 रोजी बैठक झाली असुन

यानुसार नांदेड शहराम ये राहणा-या

तृतीयपंथीयांचे घरकुल मागणी अज माग व याचे ठरव शासना या मंजरु ने घरकुल दे णेसाठ पुढ ल कायवाह कर याचे ठरले.
यानुसार मनपाकडू न

दनांक 07.07.2017 रोजी ःथािनक वतमानपऽाम ये तृतीयपंथी यांनी

15.07.2017 पयत घरकुल मागणी अज सादर कर याचे जाह र ूगटन ूिस द केले होते.

वह त नमु याम ये

दनांक

यानुसार दनांक 14.07.2017 रोजी

एकूण 23 तृतीयपंथी यांनी घरकुल मागणी अज सादर केले आहे त.
सदर तृतीयपंथी यांनी साईट बं. 34 येथे घरकुल मागणी केली आहे

बएसयुपी योजनेतील िश लक असलेले घरकुल

अजदारांना शासनाची मा यता घेऊन बएसयुपी योजनेचा लोकवाटा भ न घरकुल दे णे श य आहे .
क रता खालील 23 तृतीय पंथी अजदाराना

बएसयुपी योजनेम ये बांधकाम कर यात आलेली साईट बं. 34 येथील

घरकुल वाटप कर यासाठ ूःताव शासनाकडे पाठ व या या मा यतेःतव सादर.
अ.ब.

नांव

भागाचे नांव

01

शानुर बानु बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

02

रँमीता शानुर बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

03

अचना शानुर बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

04

शीला अचना बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

05

जानु शानुर बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

06

जया शानुर बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

07

दपा जया बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

08

मुःकान जया बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

09

सनम जया बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

10

वषा शानुर बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

11

राणी वषा बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

12

मो णका वषा बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

13

सं या वषा बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

14

बाली वषा बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

15

मंजळ
ु ा वषा बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

16

पुनम वषा बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

17

गौर शानुर बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

18

अंजली गौर बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

19

क याणी गौर बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

20

द या गौर बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

21

पा गौर बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

22

मिनषा गौर बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

23

चाहत गौर बकश

लालवाड , िशवाजीनगर, मःजीद माग

(4)

वषय बं.10

नागर घनकचरा ( यवःथापन व हाताळणी) िनयम-2016 चे तरतुद नुसार Door-to-Door Collection and
Transportation of Municipal Solid Waste up to Disposal Site in Nanded Waghala City Municipal
Corporation, Nanded या कामासाठ E-Tender Notice No. 7642/2017-2018, Date 31.08.2017 अ वये ह दःथान
ु
टाई स, दै . लोकमत, दै . ूजावाणी या सुूिस द वतमानपऽात िन वदा ूिस द क न ई-टे डर ंग माफत ऑनलाईन दारे िन वदा
माग व यात आ या असता, एकूण पाच िन वदा ूा
ूा
आला.

झा या.

झाले या िन वदा, िन वदा सिमतीसमोर ठे वुन दनांक 09.11.2017 रोजी सव िन वदांचा तां ऽक िलफाफा उघड यात
तीज नागर क सेवा सहकार संःथा मया. (BKNSSS), अमरावती आ ण (2) माधव

यापैक (1) बेरोजगारांची

ए टरूायझेस, अकले र (गुजरात) या दोन िन वदा Not Eligible (अपाऽ) ठर याने उ
(दरपऽक) उघड यात आले नाह .

दोन कंपनीचे Financial Bid

उवर त Eligible (पाऽ) तीन कंपनीचे दरपऽक उघडले असता खालील ूमाणे दर ूा

झालेले

आहे त.

Sr.No.

Name of the Company

Per
Tonne

M.

Daily Wages rate for Sanitation
Labour provided by the selected
bidder per labour
1
R & B Infro Project Pvt. Ltd., Mumbai
Rs. 1,647/X + Rs. 97/- per day per labour
2
P. Gopinatha Reddy, Bangalore
Rs. 1,823/X + Rs. 81/- per day per labour
3
Swachatha Corporation Bangalore
Rs. 1,959/X + Rs. 92/- per day per labour
X is the minimum rate approved by the Government time to time according to minimum wages act.
िन वदा सिमती समोर उघड यात आले या िन वदांपैक तुलना मक
या सवात कमी (L1) दरांची िन वदा ूती मे.टन
पये 1,647/- व ूित दन ूती मजुर X + . 97/- या ूमाणे R & B Infro Project Pvt. Ltd., Mumbai यांची अस याने
संबंधीतास वाटाघाट साठ पाचाचरण केले.

संबंधीतांने वाटाघाट अंती ूती मे.टन

. 1,631/- व ूती दन ूती मजुर X + पये

80/- या ूमाणे दर कमी क न तशी लेखी समंती दली आहे .

सुरवातीची 05 वष व समाधानकारक काम के यास पुढ ल 02 वष अशा 07 वषा या िन वदा कालावधीचा वचार करता

वाटाघाट अंती कंऽाटदाराने कमी केले या दरामुळे साधारणपणे सुमारे
कामात व सुमारे

. 2/- कोट

पये 1/- कोट

पयांची बचत घनकचरा उचल या या

पयांची बचत 450 कामगारां या सेवा पुर व या या कामात (असे

पये 3 कोट ंची

पयांची

बचत) होणार आहे .
सबब R & B Infro Project Pvt. Ltd., Mumbai यांची वाटाघाट नंतरची ूती मे. टन

पये 1,631/- व ूती दन

ूती मजुर X + पये 80/- ची िन वदा अंदाजपऽक य दरापे ा 5.45% कमी दराची अस याने मंजरु करणेस ूःताव सवसाधारण
सभेसमोर सादर कर यात येत आहे .

तसेच ूःतावीत कामाची िन वदा ूथमत: 05 वषासाठ मंजरु क न कंऽाटदाराचे काम

समाधानकारक अस यास ःथायी सिमती या मा यतेने आणखी 02 वषाची मुदतवाढ दे याचे िन वदा ूःतावास िन वदा सुचनेतील
अट व शत सह मा यता दे यास सादर.
महारा

तसेच िन वदा अट शत सह करारनामा करणेस मा यता िमळणेस िन वदा ूःतावास

महानगरपािलका अिधिनयम कलम 35(अ) नुसार मा यता होणेस वनंती आहे .

वषय ब.11

कि शासना या मागदशक सुचनेनुसार नागर घनकचरा ( यवःथापन व हाताळणी) िनयम-2016 लागू केले अस याने
सदर िनयमानुसार घनकचरा यवःथापनाचे ूॉसेिसंग ूक प उभार यासाठ चे D.P.R. (स वःतर ूक प अहवाल) रा य अिभयान
संचालक, ःव छ महारा

अिभयान (नागर ), मुब
ं ई यांचे पऽ बं. राअस/घनकचरा/709/17-18

औरं गाबाद वभागातील सव ःथािनक ःवरा य संःथांचे घनकचरा

दनांक 07.08.2017 अ वये

यवःथापनाचे स वःतर ूक प अहवाल तयार कर यासाठ

Eco-Pro Rnvironmental Services, Indore या संःथेची नेमणुक कर यात आलेली आहे .
यानुसार संबंधीत संःथेने नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलके या घनकचरा यवःथापनाचे स वःतर ूक प अहवालाचे
ूा प तयार क न सादर केले आहे .

यानुसार मंजरु साठ

ूक प अहवाल सोबत सादर केला आहे .

उभारणीसाठ लागणारा खच कि शासनाकडू न व रा य शासनाकडू न कांह ूमाणात अनुदान ःव पात ूा

सदर ूक पा या
होणार असून उवर त

र कम ह महानगरपािलकेकडू न दयावयाची आहे .
क रता उ

घनकचरा

यवःथापन ूक पासाठ चा स वःतर ूक प अहवालास मा यता ूदान क न रा य व कि

शासनाकडे िनधी मागणी ूःताव सादर कर यास सवसाधारण सभेची मा यता

हावी तसेच ूक पास शासन मा यता

िमळा यानुसार िन वदा मागवून पढ ल कायवाह करणेस सवसाधारण सभेची मा यतेःतव सादर.

वषय ब.12

शासन राजपऽ अिधसुचना बमांक

लॉ ःटक 2005/िसआर-38/ट सीबी दनांक 03.03.2006 नुसार महारा

पश या (उ पादन व वापर) िनयम, 2006 ूिस द कर यात आलेले असुन
रा याम ये 50 मायबॉन आ ण 8X12 इं च आकारा या कंवा

लॉ ःटक

यामधील िनयम बमांक 08 नुसार संपूण महारा

यापे ा कमी जाड या व कमी आकारा या मूळ क

या मालापासून

(व जन) कंवा पुनची बकरण केले या लॉ ःटक पश यांची िनिमती, संमह कंवा वापरावर िनबध घाल यात आलेले आहे त.

(5)
लॉ ःटक

पश या या अ वघटनशील अस याने न

यवःथापनासाठ अडचणीचे ठरत आहे .

लॉ ःटक

पावत ना हत.

यामुळे

यांची

पश यांचे वापरामुळे ूदषण
होऊन पयावरणाची होणार हानी, मानवी व
ु

ूा यां या आरो यावर होणारे दंप
ु रणाम, पावसाळयाम ये तुंबणार गटारे , ना या मल:ूवाह व

सव बाबी

वचारात घेता नांदेड शहराम ये

व हे वाट लावणे घनकचरा

याअनुषग
ं ीक होणार

लॉ ःटक कॅर बॅग या जाड चे मोजमाप न घेता अँया

असोत, अशा सव लॉ ःटक पश यां या वापर बंद करणे आवँयक आहे

वषय बं.13

पश या

व हानी या

कतीह जाड या

यास मनपा सवसाधारण सभेसमोर मंजरु ःतव सादर.

नांदेड शहर वकास योजना (सुधार त) अंतगत मंजरु असलेला दे गलुर नाका चौक ते माळ टे कड 30 मी. ं द रःता बं.
परं तु या वकासासाठ

09 जेएनएनयुआरएम अंतगत रः याचे वकास करणेसाठ मा यता िमळालेली असुन िनधी मंजरु आहे .

लागणा-या खाजगी जमीनी या भुसंपादना क रता िनधी मंजरु नसुन मनपा कडू न जागा उपल ध क न दे णे आहे .
या रः याचे वकासाम ये बाधीत भुधारकांचे स मतीने ट ड आर/एफएसआय चा लाभ दे णे सबबीवर सालसन 2011-12

या कालावधीत या रः याचा वकास कर यात आला आहे

यावेळ भुसंपादन ूःताव सादर न करताच परःपर जेएनएनयुआरएम

वभाग माफत ताबा पावती दे वुन जागा ता यात घेतली आहे .
ूःताव तयार क न संयु

मोजणी कर यात आली.

संयु

यानंतर भुधारकांकडू न मावेजाची मागणी होत अस याने भुसंपादन
मोजणी अहवाला ूमाणे या ूकरणात जवळपास 176 भुधारकांची

23490 चौ.मी. जागा संपादनात येत आहे या जागेचा वेगवेगळया तारखेस ताबा घेतलेला आहे .
ताबा पावती दली आहे

यावेळ चे िस द िशम गणाचे दरा ूमाणे मुळ जागेची र कम

र कमेवर 30% दलासा र कम तसेच दरसाल दर शेकडा 12% अित र
र कम इ याद बाबी ूमाणे जवळपास

पये 3,84,95,360/- होत असून

घटकाची र कम या

यित र

महारा

2016 चे कालावधीत तबार क न संपाद त जागेचा मावेजाची मागणी केली आहे .

बांधकाम मु यांकनाची

शासन यां याकडे माहे ऑगःट, स टबर

याम ये त हा पासून सतत मा. लोक आयु

शासन यांचेकडे सुनावणी होवून मावेजा लवकरात लवकर वतरण करणे बाबत पाठपुरावा होत आहे .
याअनुषंगाने भुसंपादनातील जागेचा मावेजा या 10 भुधारकांना वतरणासाठ र कम

होणार आहे या यित र

. 80.00 ल

खच अपे ीत

बांधकाम मु यांकनाची र कम वेगळ आहे .

त हा दे गलुर नाका चौक ते माळ टे कड 30 मी.
अपे ीत

या

. 8.00 कोट पे ा अिधक र कम वतरण होणे अपे ीत आहे .

या 176 भुधारका पैक स ःथतीत 10 भुधारकांनी मा. लोक आयु
महारा

यावेळ ताबा घेवुन भुधारकास

ं द रः याचे भुसप
ं ादनासाठ सालसन 2017-18 चे अंदाजपऽकात

. 8.00 कोट खचाची तरतुद क न मनपा फंडातुन दे णेसाठ ूशास कय व आथ क मा यता दे णेःतव सदरचा ूःताव

मनपा सवसाधारण सभे समोर मा यतेःतव सादर.

वषय बं.14

मा. आयु
06.11.2017

तथा अिभयान संचालक, आरो य अिभयान मुंबई यांचे पऽ बं. रानाआअ/पदभरती/73690-719/ दनांक

या पऽाचे क,पया अवलोकन हावे.

तसेच मा. महापौर यांनी

द. 15.11.2017 रोजी घेतले याबैठक तील सुचना नुसार रा ी शहर

आरो य अिभयान

(एनयएमएचएम) अंतगत कायरत अिधकार / कमचार यां या सुधार त मासीक वेतनानुसार शहरातील राहणीमान तसेच इतर
आवँयक बाबी व महापािलके अंतगत इतर संवगातील िनयमीत आरो य अिधकार / कमचार यां या तुलनेत NUHM अंतगत

दे यात येणारे मानधन अ यंत कमी अस यामुळे या बाबत तफावत दरु कर यात यावी असे बैठक त िनदश दे यात आले या
बाबत िमराभा दर महानगरपािलका यांनी NUHM अंतगत मंजरु मानधन व

यावर मनपा ःतराव न अित र

ूःता वत क न पदभरती क न ू बया पुण केलेली आहे .

आरो य सेवा तथा अिभयान संचालक रा ीय

या धरतीवर मा. आयु

आरो य अिभयान मुंबई यां या सुचनेनुसार मनपा ःतराव न अित र

मानधन

मानधन ूःता वत क न िनयमीत कमचार घेत असलेले

वेतन व कंऽाट वेतनातील असलेला फरक कमी होईल तसेच कायरत NUHM अंतगत अिधकार / कमचार यां या कामाचा
दजा सुधार यास मदत होईल.
या अनुषंगाने NUHM अंतगत कायरत कंऽाट अिधकार / कमचार व न याने िनयु
कंऽाट अिधकार / कमचार यां या मानधन व मनपा ःतराव न ूःता वत अित र

होणा-या NUHM अंतगत

मानधन मनपा फंडातुन दे यात यावे

क रता ूःताव सादर कर यात येत आहे .
ठोक मािसक मानधन शासन माफत व मनपा माफत दे य वेतन दे यक त ा
अ.ब.

अिधकार /कमचार यांचे नांव

अिधकार /

शासन माफत

कमचार

मानधन

यांची

ूितमहा (अ)

पदसं या

मनपा ःतरावर ल

एकूण सुधार त

शेरा कामाचे

ूःतावीत

मानधन ूितमहा

मु यमापन

अित र

मानधन

अ +ब=

ूितमहा (ब)

01

अध वेळ वै कय अिधकार

08

24,000/-

21,000/-

45,000/-

चांगले काम

02

शहर लेखा यवःथापक

01

22,680/-

1,320/-

24,000/-

चांगले काम

03

ःटाफ नस

10

10,800/-

5,200/-

16,000/-

चांगले काम

(6)
04

प रचार का (एएनएम)

35

8,314/-

5,686/-

14,000/-

चांगले काम

05

िमौक

06

8,000/-

6,000/-

14,000/-

चांगले काम

06

ूयोगशाळा तंऽ

07

7,000/-

5,000/-

12,000/-

चांगले काम

07

लेखापाल

01

10,500/-

3,500/-

14,000/-

चांगले काम

08

संगणक चाले तथा लेखापाल

01

9,600/-

4,400/-

14,000/-

चांगले काम

ूःतावास सवसाधारण सभेची मा यता िमळ याःतव सादर.

वषय बं.15

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत
आदे श बं. मनपा/साबां व/11997/2017

ेऽ-B मधील मु य रः यावर ल चौकांचे डांबर करण करणेसाठ कायालयीन

दनांक 08.11.2017 नुसार मा यता झा या ूमाणे अंदाजपऽक य

कमंत

पये

42,40,500/- साठ ई. टडर सेल दारे िन वदा सुचना बं. साबां व/12086/2017 दनांक 09.11.2017 अ वये दै िनक द यमराठ

(रा यःतर य)/दै िनक एकमत या वतमानपऽात
कामासाठ एकूण 03 (ितन) िन वदा ूा
आ या असता

दनांक 10.11.2017 रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो

झा या ूा

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर द. 04.12.2017 रोजी उघड यात

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

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

01

लोबल इ टरूायजेस नांदेड

02

कामार कर क सश शन नांदेड

15.55% जाःत दर

03

जी.जे. क सश शन नांदेड

0.53% कमी दर

तुलना मक त

12% जाःत दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा जी.जे. क सश शन नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक य दरापे

0.53% कमी दराची आहे .
क रता नांदेड वाघाळा शहरम हानगरपािलका ह ीत

ेऽ-B मधील मु य रः यावर ल चौकांचे डांबर करण करणेसाठ

जी.जे. क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक य दरापे ा 0.53% कमी दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर कामासाठ लागणारा
खच

पये 42,40,500/- साठ ूशास कय व आथ क मा यतेःतव व तुलना मक त

यानुसार जी.जे. क ःश शन नांदेड यांची

अंदाजपऽक य दरापे ा 0.53% कमी दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव कलम 35(अ) मधील तरतुद नुसार मनपा सभेसमोर
सादर.

मु य लेखािशष

:

एकूण तरतुद

:

पुव झालेला खच

:

पये 3,67,21,460/-

या कामावर होणारा खच

:

पये 42,40,500/-

िश लक

:

पये 58,39,836/-

पये

वषय ब.16

रःते द ु ःती/नाली द ु ःती
पये 5,00,00,000/-

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ूधानमंऽी आवास योजनेम ये समावेश झालेला आहे .

यानुसार सदर योजने

अंतगत लाभाथ चे स ह ण करणे, सवासाठ घरे कृ ती आराखडा तयार करणे, स वःतर ूक प अहवाल (ड पीआर) तयार करणे,
ूक प

यवःथापन स लागार (PMC) हणून काम करणे इ याद कामासाठ स लागार िनयु

साठ िन वदा द. 04.11.2017

रोजी ःथािनक पातळ वर व रा य पातळ वर दै . गोदातीर समाचार व दै . पु यनगर या वतमानपऽाम ये ूिस द कर यात आ या
हो या.

यानुसार िन वदा ःवकृ ती या अंितम दनांकास एकूण 04 िन वदाधारकांनी ऑनलाईन िन वदा सादर के या.
सदर (04) िन वदाधारकांचे तां ऽक पाऽतेचे सव कागदपऽ तपासणी केली असता (01) िन वदाधारक पाऽ ठरले अस याने

यांचा आथ क दे काराचा िलफाफा ऑनलाईन उघड यात आला
अ.ब.

01

िन वदाधारकाचे नांव

नविनमाण

म हला

बहउदे
ु िशय संःथा अकोला

याम ये खालील ूमाणे दर ूा

झाले.

सवासाठ कृ ती

AHP DPR तयार

आराखडा व वा षक

करणे (खाजगी

अमलबजावणी

भागीदार त वावर

ःव पातील घरकुल

आराखडा तयार करणे

घरांची िनम ती

बांधकाम करणे)

(HFAPoA & AIP)

करणे)

पये 15,00,000/LUMSUM

वर ल ूमाणे यांचे आथ क दे कार ूा

0.78%

(ूक प

कमती या)

BLC DPR तयार
करणे (वैय

0.88%

अकोला, सदर स लागारास दर कमी करणे या वाटाघाट स पाचारण कर यात आले.
ूमाणे अंितम दराने काम करणेची लेखी समंती दली आहे .

(ूक प

कमती या)

झाले असुन हे दर जीएसट सह त आहे त.

क

ूक प यवःथापन
(PMC)

1.99%

(ूक प

कमती या)

नविनमाण म हला बहउदे
ु िशय संःथा

वाटाघाट अंती सदर स लागाराने खालील

(7)
1)

सवासाठ घरे कृ ती आराखडा व वाष क अमलबजावणी
आराखडा तयार करणे (HFAPoAIP & AIP)

. 5,60,000/- (Lum/Sum)

2)

स वःतर ूक प अहवाल तयार करणे (DPR AHP)

. – 0.70% ूक प कमंती या

3)

स वःतर ःवमालक चे घरकुले ूक प अहवाल तयार करणे (BLC)

. – 0.70% ूक प कमंती या

4)

ूक प यवःथापन स लागार (PMC)

. – 0.70% ूक प कमंती या

वर ल ूमाणे ड पीआर तयार करणे 0.70% व पीएमसी यासाठ 0.70%

असे एकूण 1.40% (ूकलप कमंती या)

ट केवार नुसार सदर नविनमाण म हला बहउदे
ु िशय संःथा, अकोला , काम कर यास तयार आहे सदर 1.40% दर हे जीएसट
करासह त असुन यो य आहे त.

क रता ूधानमंऽी आवास योजनेची काम जलदगतीने प रणामकारक र या हो यासाठ नविनमाण म हला बहउदे
ु िशय

संःथा, अकोला यां याशी करारनामा क न खालील दराने स लागार

हणुन िनयु

कर यासाठ चा ूःताव मनपा सवसाधारण

सभे या मंजरु ःतव सादर.
1)

सवासाठ घरे कृ ती आराखडा व वाष क अमलबजावणी
आराखडा तयार करणे (HFAPoAIP & AIP)

. 5,60,000/- (Lum/Sum)

2)

स वःतर ूक प अहवाल तयार करणे (DPR AHP)

. – 0.70% ूक प कमंती या

3)

स वःतर ःवमालक चे घरकुले ूक प अहवाल तयार करणे (BLC)

. – 0.70% ूक प कमंती या

4)

ूक प यवःथापन स लागार (PMC)

. – 0.70% ूक प कमंती या

वषय ब.17

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड रा ीय शहर आरो य अिभयान अंतगत है दरबाग युसीएचसी कायरत आहे .
याम ये वै कय अिध क
रघुनाथराव सोनुले (कायबम
करतात.

हणून डॉ. अ दल
ु राफे अ दल
ु खद र हे सदर पदाचे कामकाज पाहतात.

तसेच ौी सुहास

यवःथापक) हे रा ीय शहर आरो य अिभयान तसेच अबन आरसीएच कायकेमाची अमलबजावणी

है दरबाग येथील दवाखा यात मा. महापौर ौीमती िशला कशोर भवरे यां याअ य तेखाली दवाखा या या कामकाजा

संदभात

दनांक 15.11.2017 रोजी मह वपुण बैठक त सुधार त मानधना बाबत चचा कर यात आली.

एनयुएचएस अंतगत

अिधकार व कमचार यांचे स या घेत असलेले मानधन व मनपा आःथापनेवर ल कायरत अिधकार व कमचार यां या स या
घेत असलेले मािसक मानधनात ब-याच ूमाणात तफावत आहे मनपा ःतराव न सुधार त मानधन ूःता वत क न िनयमीत
कमचार घेत असलेले वेतन व कंऽाट वेतनातील असलेला फरक कमी होईल तसेच कायरत अिधकार / कमचार यां या कामाचा
दजा सुधार यास मदत होईल.
यानुसार है दरबाग युसीएचसीचे वे कय अिध क व अबधन आरसीएच शहर कायबम

यवःथापक यां या सुधार त

मानधनवाढ ह मनपा िनधीतुन दे यात यावे क रता सदरचा ूःताव महासभे समोर मा यतेःतव सादर.
अ.ब.

नांव व पदनाम

िनयु
दनांक

एकूण

स या घेत

ूःता वत मनपा

एकूण

कामाचा

अनुभव

असलेले मनपा

ःतरावर मानधन

सुधार त

शेरा

ःतरावर ल

वाढ ूितमहा

मानधन

मानधन ूितमहा
01

ूितमहा

डॉ. अ दल
ु राफे अ दल
ु खद र

03.12.2008

09 वष

4,000/-

10,000/-

50,000/-

EXCELLENT

ौी

17.07.2010

07 वष

18,000/-

12,000/-

30,000/-

EXCELLENT

(वै कय अिध क
02

सुहान

रघुनाथराव

सोनुले

(शहर कायबम यवःथापक)

वषय बं.18

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ॄ हपुर भागात बएसयुपी योजने अंतगत कोणकोण या कंऽाटदारा माफत
घरकुलांचे, पा याची पाईप लाईन, से नेज लाईन, द या ब ी, रोड व नालीचे बांधकाम कतीचे होते व कती कर यात आले व
क ी िश

क आहे याची लेखी ःव पात महासभेत सादर कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक:-अ. रशीद अ. गणी

वषय बं.19

ूःताव

अनुमोदक:- शमीम बेगम शेख जावीद

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत टे िनस अकॅडमी अंतगत या खळाचा ूचार ूसान व मागदशन िशबीर सु
कर यासाठ टे िनस कोट ःवता:ने उभा न नागर कांना खालील पुढ ल ूमाणे सु वधा दे ता येईल (1) 5 ते 6 अंतररा ीय दजाचे
टे िनस कोट (2) 12 म हने त

मागदशका माफत मागदशन िशबीर (3) टे िनस ूो साहनासाठ सेमीनार (4) रा य व रा ीय

ःतरावरचे सामने आयोजीत करणे (5) भावी खेळांळू साठ पाणी व ूसाधन गृहाची सु वधा उपल ध क न दे यासाठ

(8)
महानगरपािलका मालक ची ौी गु

गो वंदिसंघजी ःटे ड यम प रसर, इं दरागांधी मैदान येथे जागा नांदेड टे िनस अकॅडमी नांदेड

वंणुनगर कॉ पले स आयट आय जवळ नांदेड यांना उपल ध क न िनयमानुसार दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते
मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक :- ग डम नागनाथ

वषय बं.20

अनुमोदक :- दंयं
ु त सोनाळे

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अनािधकृ त बांधकाम शाःतीवर ल थकबाक शाःती माफ करणे बाबत.
सुचक:- स. वरििसंघ गाड वाले, अ. रशीद अ. गणी

वषय बं.21

अनुमोदक:- अ.शमीम अ द ु ला, अ.लतीफ अ. मजीद, नागेश कोकुलवार

ूःताव

मनपा ह ीत ूभाग बं. 11 है दरबाग हा 99% अ पसं यांक बहल
ु ूभाग असुन या ूभागाची लोकसं या जवळपास

29,000 एवढ आहे सदर ूभाग अ वकिसत असून या ूभागातील िम लतनगर, नमक कारखाना या भागात कस याह ूकारची

मुलभुत सु वधा उपल ध नस यामुळे येथील नागर कांना अ यंत ऽास सोसावा लागत आहे .

क रता सदर भागात मुलभुत सु वधा ( रःते / ना या ) ची कामे करणेसाठ अ पसं यांक भागाचा वकास कर यासाठ
शासनाकडू न अ पसं यांक िनधी उपल ध क न घे यासाठ शासनाकडे िशफारस कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते
मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक :- स. शेर अली महे बुब अली

वषय बं.22

अनुमोदक :- र जया बेगम बाबु खान

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत व जराबाद भागातील असले या जैन मं दरा या समोर ल रः याला ौी
ेतांबर जैन मंद र माग (चौक) हे नामकरण कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजरु करते.
सुचक:- सौ. कांताबाई मुथा

ःवा र त/नगरसिचव
नावाशमनपा नांदेड

अनुमोदक:- अमीतिसंह तेहरा, ौीमती ूभाबाई यादव, गुरमीतिसंघ नवाब

ःवा र त/महापौर
नावाशमनपा नांदेड

