नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.
सोमवार,

द. 10.04.2017 रोजी सकाळ

11.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य

कायार्लयाचे ूशास कय इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागृहात 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.
सौ. दे शमुख मंगला गजानन, सभापती
सवर्ौी

सभापती

फा ख हसे
ु न कासीम साब

जक या बेगम स. मुखतार

शमार् पुंपाताई राजेश

कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम

कदम गंगाबाई नारायण

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

मोकले सोनाबाई रामचंि

स. जानी म. कासीम

िचखलीकर सं दप सुभाषराव

क याणकर बालाजी द राव

गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल

अंजम
ु बेगम शेख अफरोज

उप ःथत सवर् ःथायी सिमतीचे स. सदःय, ूािधकार

अिधकार

तथा उपआयु

( वकास) ौी

र ाकर वाघमारे , मु य लेखा प र क ौी आर. एस. कोलगणे, कायर्कार अिभयंता ौी िगर ष कदम,
वभाग ूमुख,

कायर्कार अिभयंता ौी सुमीव अंधारे , सवर्

े ऽय अिधकार यांचे ःवागत क न

सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येते.
उमेश च हाण

महानगरपािलकेचे कमर्चार का संपावर गेले आहे त.

यांची मागणी काय आहे ते संपावर जा याची

यां यावर वेळ का आली याची मा हती सभागृहात दे यात यावी.
ूािधकृ त अिधकार

महानगरपािलकेची आथ क प रःथीत ठक नाह

माहे फेॄुवार चे

वेतन दे णे, सण अिमम,महागाई

भ याचे थक त र कम दे णे या माग या कमर्चा-या या आहे त. आज सण अमीम सांयकाळ पयर्त
दे यात येईल. सण आलो क आंदोलन करणे आ ण ूशासनास वेठ स धरणे

यावेळ

यां यावर

कायर्वाह कर यात येईल.
उमेश च हाण

मागील 15 वषार्पासुन मनपाची आिथर्क प रःथीती
यांचा ू

बकट आहे . आता 14 एूीलचा सण आहे .

ु डचे कमर्चार संपावर
सोड वला पा हजे 10 ते 15 दवसात एटझे

जातील. कऽांटदार

हणतात आ हाला पेमेट दले नाह हे कती दवस चालणार आहे . आज बरे च अिधकार सभागृहात
नाह त
बाळासाहे ब दे शमुख

यांनी ःथायी सिमतीची परवानगी घेतली आहे काय याचा खुलासा करावा.

दे शात एवढा मोठा सण आहे . तो सण असताना शहरात मोठ मोठे कच-याचे ठगारे साचले आहे .
अशा वेळ अिधकार अनुप ःथत आहे त.

ूािधकृ त अिधकार

अिधकार अनुप ःथत नाह मी उपा आयु
कर त आहे त अिधकार

आहे . कमर्चा-याचे पेमेट करावयाचे होते

हे शिनवार र ववार बसुन काम कर त आहे त.

ु डला आपण नोट स
यवहार कर यात आला होता काय हे सांगावे. एटझे

तुलजेस यादव

मुदत वाड दे यासाठ पऽ

बाळासाहे ब दे शमुख

ु ड ला लॅक िलःटम ये का टाकले नाह .
एटझे

दलेली आहे

ूािधकृ त अिधकार

हणुन ते काम

यांनेकाम का बंद केले आहे .

ु डला िलगल नोट स
आपण एटझे

दलेली आहे . मनपाकडे कोणतेह

वाहन भाडयाने घे यासाठ

कायर्वाह कर त आहे त मनपापकडे कोणतेह वाहन नाह घे यासाठ

ःवत: करावयाची आहे .

िनवीदा ू बया आपण डसेबंर म ये चालू केली आहे आपणास दोन िन वदा ूा

झाले या आहे त.

सवर् ूब या पुणर् हो यासाठ वेळा लागणार आहे . आप या कमर्चार यां या माफत सफाई करणार
आहोत.
उमेश च हान
तुलजेश यादव
उमेश च हाण

आयु ांना फोन लावला . एसआय ला फोन लावला अएआय

हणतो जावध ला फोन लावा. जाधव

फोन उचलत नाह शहरात गंभीर प र ःथती िनमार्ण झाली आहे हे का झाले आहे हे सांगावे.
ु डवर आपण कायर्वाह का करत नाह
एटझे

याला पेमेट दले आहे .

स या आपले कमर्चार कि◌ती आहे आ ह

वचरणा केली तर एसआय सांगतो दोन कमर्चार आहे त

ू का टाकत नाह .
याला काढन

झेडओ सांगतो 4 कमर्चार आहे त.
ूािधकृ त अिधकार

एकुण स या 900 कमर्चार काम कर त आहे त.

उमेश च हाण

शहरात तर कच-याचे ढगारे आहे त या ठकाणी मोच येतात सफाई होत नाह
बाब आहे सवर्

े ऽय अिधका-यांनी

हणुन ह खेदाची

यां याकडे कती कमर्चार कायर्रत आहे त याचा खुलासा करावा

ु ड या भरोँयावर आ ह का रहायचे.
शहराम ये आमची बदनामी होणार नाह काय हे सांगा. एटझे
तुलजेश यादव

ु
कामचुकार अिधका-यांना िनलंबीत करावे. एटझडला
काढ यासाठ

पा हजे. ती का दली नाह . झेडओने पुवर् तयार केली पाह जे होती.

याला पुवक
र् पना दयायला

(2)

ूािधकृ त अिधकार

ु ड ची मुदत संपणार होती
31 माचर्ला एटझे

हणुन डसबरपासुन ू बया चालू केली आहे .

उमेश च हाण/तुलजेश यादव कमर्चा-यांची कती सं या आहे हे सांगावे.अिधकार सु दा या ठकाणी उप ःथत नाह त एवढा गंभीर
ू

असुन सु दा अिधकार उप ःथत नाह त.

ूािधकृ त अिधकार

आपलया सुचनेनस
ु ार अिधका-यास बोलव यात येईल पगार कर यातस वलंब झाला तर चालेल.

उमेश च हाण

संबधीत अिधकार हे बैठक स उप ःथत नाह त या बाबतची सुचना सभापती /नगरसिचव यांना
दली काय ह सांगावे. कती मह याचे वेतन थक त आहे .

ूािधकृ त अिधकार

ु डला दोन मह याचे वेतन
4 मह याचे वेतन थक त आहे . आपण एटझे
कमर् या-यांना वेतन दले नाह .

उमेश च हाण
बाळासाहे ब दे शमुख

यांचे मोच येतात गेट बंद करतात. सदःयांना बाहे र
बाबतची समोर येत नाह .

ु डला मुदतवाढ दे याचा ू
एटझे

दले आहे पण

यांनी

ु ड ला मुदत वाढ दे याची
थांबावे लागते. एटझे

येत नाह सवर्साधारण सभेने

याला

लॅक िलटम ये टाक याचा

ठराव पार त केला आहे .
उमेश च हाण

इतर मनपात सफाईचे
याबाबतचा

तुलजेश यादव

काम कसे होते

याचा अ यास

केला काय. आयु

साहे ब

हणतात

ु डला वनंती करा पण वनंती कर याची काय आवँयकता आहे . संबधीती अिधका-याचे हे काम
एटझे

मनपाचे

यांनी खुलासा करावा.
कती कमर्चार

आहे त. मा या मा हतीनुसार 400 कमर्चार

मनपा या कमर्चा-या या

नेमनुका आहे त.
बाळासाहे ब दे शमुख

मनपाचा कमर्चार ूभागात दसत नाह . ते को या ठकाणी काम करतात याचा खुलासा करावा.

े ऽय अिधकार झोन-सी

स या 55 कमचार कायर्रत आहे त.

े ऽय अिधकार झोन-ड

स या 30 कमचार कायर्रत आहे त. 10 टॅ टर सु

केले आहे त.

यात तीन तीन लेबर काम कर त

आहे त.
तुलजेश यादव

पुणर् शहरात 131 कमर्चार कायर्रत आहे त उवर्र त कमर्चार हे कोठे काम कर त आहे त.

उमेश च हाण

ु एकुण सं या लेबरची दे यात यावी.
अ पे, टॅ टर, नाली, झाडू या सवार्ची िमळन

संद प िचखलीकर

या ठकाणी हा वषय चालू आहे तेसच सवर्साधारण सभेतह ःव छतेचाच वेळोवेळ

ठे व यात आला

याला काढ यासाठ काह उपाययोजना के या आहे त काय ?
ूािधकृ त अिधकार

झोनल अिधकार यांनी सं या दली आहे
याद

यानुसार

दली ती याद बरोबर नसेल तर संबधीत

यांना वेतनह मनपाने दले आहे .

यांनी जी

े ऽय अिधकार यां यावर चुक ची मा हती दली

हणुन कायर्वाह कर यात येईल.
गोधंळ सु
ूािधकृ त अिधकार

होता.

मनपाने जुने कॆचार

ु डचे कती आहे त. मा याकडची आकडे वार
कती होते एटझे

मी मागा वत

आहे . एसआय व झेडओ यांनी ूमाणीत केलेली आकडे वार कायार्लयात उपल ध आहे . सभागृहात
उमेश च हाण

खोट मा हती दे त आहे त असा ठपका ठे वून संबधीत झेडओ यां यावर कायर्वाह कर यात येईल.

ु डचे 900 , मनपाचे 600 असे एकुण 1500 कमर्चार सफाईचे काम कर त आहे त मग शहराची
एटझे
सफाई कशी होत नाह याचा खुलासा कर यात यावा.

ूािधकृ त अिधकार

मनपाचे 220 कमर्चार काम करत होते 335 लोकांचे

इतर वभागात काम करत होते

यांची

पदःथापना ःव छता वभागात केले. 100 कमर्चार उप ःथत नाह त असे नाह त असे गृह त धरले
ता यात

ु डचे कमर्चार
दले आहे त एटझे

ू येक म ह यात

तर 4560 कमर्चार

झोनल या

टॅ टर,जेसीबी,नालीवर

सुपरवायझर याची आकडे वार एसआयने दली आहे .कमर्चा-यांची हजेर आली

एवढे कमर्चार ःव छतेत उपल ध आहे त मनपाचे एकह वाहन नाह .
बाळासाहे ब दे शमुख

ु डचे वाहन ज
मनपाचे वाहन नसतील तर एटझे

करावे. मनपाकडू न एखादया लेबरचे जर पेमट होत

असेल. ते कायर्रत नसतील तर संबधीत एसआयवर 420 चे गु हे दाखल करावे. जो संबधीत
अिधकार आहे .
ूािधकृ त अिधकार

यावरह गु हे दाखल करावे.

आपण वजनावर कचरा उचलत असतो. साधारणत: 200 ते 210

टन कचरा रोज उल यात

येतो.आपला 100 टन कचरा उचलत असेल तर आपण समजू क आपले काम खराब आहे . आता 4
ते 5 दवसापासून संप चालू होता आ ण मागे ह संप चालू होता. जे हा टडर काढले ते हापासुन
ु ड या कमर्चा-यावे आंदोलन सु
एटझे

झाले.

तुलजेश यादव

वजनावर झोनल अिधका-या या सहया घे यात येतात काय ?

बाळासाहे ब दे शमुख

यां या सहया नसतात.

ू
यांचे िनयंऽण नसेल तर याचे िनयंऽण काढन

तु ह ःथायी सिमतीला खोट मा हती दे त आहात.

एसआयला दे यात यावे.

(3)
ूािधकृ त अिधकार

कायदयाूमाणे सवर् जबाबदार ह

े ऽय अिधकार यांची

आहे . एसआयवर िनयंऽण ठे वणे ह

जबाबदार झेडओचीच आहे . मा या रे कॉडर् नुसार ह झेडओची जबाबदार आहे .
तुलजेश यादव

ु डवर फौजदार गु हा दाखल कर यात यावा.
एटझे

ूािधकृ त अिधकार

संजय जाधव यांची सवर् जबाबदार आहे असे आपण गृह त धर त आहोत यांचे कॉमन िनयंऽण आहे .
या

या

ूभागात

े ऽय

अिधका-याचे

आहे .

आपण

ू येक

वेळेस

सहा यक

आयु ,यांना टागट केले. खरे पा हले तर ःव छतेला जबाबदार हे ःव छता िनर
े ऽय अिधकार हे या जबाबदार तून सुटत आहे त या ठकाणी

आयु ,उप

क आहे त. आ ण

सांगतात माणसे

नाह त. परं तू

500 ते 600 कमर्चा-यां या हजेर पटावर सहया आपण करता. टॅ टर, ड झेल, श प यावर िनयंऽण
े ऽय अिधकार यांची आहे .मग संजय जाधवचे
घडू न आपणे हे काम जाधवचे आहे . आकडे वार
उप ःथत राह ले.

संद प िचखलीकर
स यद जानी

वषय पऽीकेत

िनयंऽण या ठकाणी कुठे येते. केवळ सम वय
न आणता

े ऽय अिधकार

िमट ंगम ये कसे

वषय आहे . आजच उ र झेडओने दयावे. नगरसेवकांना खोट

मा हती दे ता, फोन का उचलत नाह . लेबर नाह त, दसर
कडे हजे-या ूमाणीत कर त आहात.
ु

हे फोनच उचलत नाह त.

ु डचे,600 मनपाचे असे एकुण 1500 कमर्चार
900 एटझे

आहे त. एवढे कमर्चार

असतांना 4

दवसापासून एक वेळ कमर्चार सफाईसाठ येतो. 15-20 दवस कचरा उचल यात येत नाह त हे
900 लोक को या ठकाणी काम करत आहे त.
फा ख हसे
ु न

यात झोनल अिधकार हे दोषी आहे त

बाळासाहे ब दे शमुख

एवढया बोगस कमर्चा-याची पगार कोणा या खशात गेली हे सांगा.

स यद जानी

120 चा आकडा तयार होत असतांना 1500 कमर्चा-याचे पेमेट तयार करत आहोत. उवर्र त 1400
कमर्चा-याचे पैशाची िलःट का दे ता,
असेल तर

यां यावर कायर्वाह झाली पाह जे.

यावर सवर्

यांना िनलंबीत करावे.समोर एक बोलतात व माघा-या दसरे
बोलतात. ते हा
ु

िनल बंत करावे.एसआय आम या वाडार्त येते.

े ऽय अिधकार

ू एसआयला दे यात यावे.एसआय
अिधकार चे अिधकार काढन

ूािधकृ त अिधकार

स या आहे त हे जर चुक

े ऽय व एसआय या

जो एसआय

माझी जबाबदार नाह असे

े ऽय अिधकार

यांची जबाबदार

हणेल

येत नाह .

हणुन

यांना
े ऽय

फोन उचलत नाह .

यास िनल बंत

आहे . झेडओने माझी जबाबदार

कर यात येईल. एसआय व
नाह

असे

यांनी सांगावे

यां यावर कायर्वाह करता येईल.
बाळासाहे ब दे शमुख

ौी संजय जाधव साहे बाकडे दोन वेळा रप ट दला मग का िनलंबीत करावे . 200 कमर्चार या
ठकाणी आहे त तर 1300 कमर्चार चे पगार कुठे जात आहे .

उमेश च हाण

ु डवर काय कामे कर त आहे त, याबाबतची मा हती दे यात यावी.
एटझे

नगरसिचव

31 माचर् 2017 पयर्त मुदत होती ती माचर्चा शेवटचा आठवडयात आलेली होती. 2 ते 3
मह यापासुन ह संिचका

ु ड या कमर्चा-याची मागणी आहे . ती
यां या कडे ूल बंत होती. एटझे

ड सबर, जानेवार , फेॄुवार

व माचर् या चार मह याची मागणी करत आहे त. डसबर व जानेवार चे

पेमेट मनपाने दले आहे त. फेॄुवार व माचर्चे पेमेट आप याकडे पेड ंग आहे त .
धनादे श दला आहे .

याने पेमेट केले नाह

आहे . यामुळे मनपाचे

बदनामी होत आहे .

यामुळे मनपा व

यांचे

ु डला आपण
एटझे

कमर्चार फसवणुक केली

यावर 420 चा गु हा दाखल केला आहे . लाय लीट

सु दा केली आहे .असा कायदे स लागार यांनी स ला

दला आहे .

यानुसार कायर्वाह

कर यात

येईल.
उमेश च हाण

आ हाला असे कळाले क ,
दली. गु हा दाखल झाला

नगरसिचव
उमेश च हाण

यावर 420 चा गु हा दाखल केलेला आहे अशी माह ती ौी जाधव यांनी
याची ूिस द करावी.

पोलीसात फेॄुवार म ह याम ये तबार केली आहे .

याचा काह कॉगनीज स घेतला नाह .

याचा पाठ पुरावा आपण का केला नाह . सभागृहात एवढ मोठ चचार् होत असतांना ौी जाधव
स.आयु

हे उप ःथत नाह त. फोन उचलत नाह त. जो अिधकार फोन घेत नाह

करावा, ौी जाधव यांना कच-याव न त काळ बाहे र काढावे.

यांनी स

याचा फोन ज

या रजेवर पाठव यात

यावे. आमची बदनामी होत आहे . आ हाला उ रे दयावी लागत आहे . आ हाला मा हती दली आहे
क 1500 कमर्चार आहे मग झोन चारम ये कती कमर्चार असावे लागतील हे सांगावे.
बाळासाहे ब दे शमुख

स

या रजेवर पाठवावे. आमची बदनामी होत आहे .

तुलजेश यादव

मुळ पदावर पाठ व यात यावे.

उमेश च हाण

कचा-याचे टे डर 5 वेळा रकॉल झाले आहे . दो ह कंऽाटदार एकऽ आले तर काम चांगले होईल
यासाठ ूय

चांगले आपण केले आहे . याचे वेगवेगळे टे डर काढावे. शहरात जाःत चचार् होत

नाह . याला लॅक िलःटम ये टाकावे. ौी जाधव यांना स

या रजेवर पाठ व यात यावे.

(4)
सभापती

माचर् २०१७ या म ह याम ये रामनवमी, हनुमान जयंती, डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांची जयंती व
रमजान ईद समोर असूनह नांदेड शहराम ये ःव छते या बाबतीत जी आजची भीषण प र ःथती
िनमार्ण झालेली आहे . ती प र ःथती िनमार्णच होऊ नये
कर यास ःव छता

वभागाचे ूमुख

हणून ूितबंधा मक उपाययोजना

हणून ौी संजय जाधव सहा. आयु त हे अपयशी ठरलेले

आहे त. द. ३१ माचर् २०१७ रोजी पासून शहराम ये ःव छतेचे काम करणारा कंऽाटदार ःव छतेचे
काम बंद करणार आहे हे

याने सहा. आयु त (ःव छता) यांना लेखी कळ वले होते, परं तु सहा.

आयु त (ःव छता) यांनी या कंऽाटदारास कोणतीह कायदे शीर नोट स बजावली नाह तसेच शहरात
ःव छते या बाबतीत पयार्यी

यवःथा उभी न के यामुळे,

यांनी कतर् यात कसूर केला हे िस द

होते. ए टू झेड इ ृाःश चर गुडगांव (ह रयाणा) िलिमटे ड कंपनी हे

यां या मजुरामाफर्त

महापािलकेवर दबाव तंऽाचा अवलंब क न वारं वार आंदोलन करतात व शहरातील साफसफाई व

ःव छतेचे काम बंद पाडतात. सभागृहाम ये वषयप ऽकेवर ल ःव छता कंऽाटदारा या मुदतवाढ या
वषया या अनुषंगाने वधी वभागाचे कायदे शीर मत वचारले असता, '' सदर संिचका ह कायदे शीर
मत माग व याकर ता माचर् म ह या या शेवट या आठवडयात ःव छता
वभागाकडे वगर् कर यात आली.'' तसेच '' याम ये संबिं धत
बजाव यात

वभागाकडू न

वधी

वभागकडू न एकंदर तच कतर् य

ढलाई कर यात आली '' असे ःपंट मत मांडले आ ण '' ःव छता

वभागाने

ःव छते या कंऽाटदारावर फौजदार ःव पाचा गु हा दाखल करणे आवँयक होते,'' अशी पुंट ह
जोडली.

यामुळेच महापािलकेवर आिथर्क दािय व िनमार्ण झालेले आहे असे या सभागृहाचे एकमत

झालेले आहे . तसेच महानगरपािलकेचे युझर चाजस ए टू झेड कंपनीने वसूल करणे आवँयक
असतांना तसे िन वदासुचना करारना यात नमूद आहे , ते पण आजपयत वसूल कर यात ःव छता
वभाग अपयशी ठरलेला आहे . युझर चाजस वसूल न के यामुळे महापािलकेचे ५० ते ६० कोट
पयांचे नुकसान झाले आहे . ए टू झेड या एज सीने

यांची मुदत संपत असतांना महापािलकेस

पऽ यवहार केला क मनपा आमचे ४.२५ कोट एवढे दे णे आहे तर या पऽावर कोणतीह कायर्वाह
कर यात आली नाह
कर ता

ौी

कंवा साधी िलगल नोट स सु दा दे यात आली नाह .
संजय

जाधव

सहा.

आयु त

यांनी

यां या

कतर् यात

कसून

क न

महापािलकेवर आिथर्क दािय व िनमार्ण केले व ःव छते या कामात हयगय क न शहरवािसयां या
जीवीतास धाका िनमार्ण होईल अशी प र ःथती िनमार्ण केली
संजय जाधव सहा. आयु त यांना पुढ ल आदे शपयत

हणून ह ःथायी सिमतीची सभा ौी

स ती या रजेवर पाठ व यास सवार्नम
ु ते

मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो
ठराव बं. ०१

ठराव

माचर् २०१७ या म ह याम ये रामनवमी, हनुमान जयंती, डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांची जयंती व रमजान ईद समोर
असूनह नांदेड शहराम ये ःव छते या बाबतीत जी आजची भीषण प र ःथती िनमार्ण झालेली आहे . ती प र ःथती िनमार्णच होऊ
नये

हणून ूितबंधा मक उपाययोजना कर यास ःव छता वभागाचे ूमुख

हणून ौी संजय जाधव सहा. आयु त हे अपयशी

ठरलेले आहे त. द. ३१ माचर् २०१७ रोजी पासून शहराम ये ःव छतेचे काम करणारा कंऽाटदार ःव छतेचे काम बंद करणार आहे
हे

याने सहा. आयु त (ःव छता) यांना लेखी कळ वले होते, परं तु सहा. आयु त (ःव छता) यांनी या कंऽाटदारास कोणतीह

कायदे शीर नोट स बजावली नाह तसेच शहरात ःव छते या बाबतीत पयार्यी

यवःथा उभी न के यामुळे,

केला हे िस द होते. ए टू झेड इ ृाःश चर गुडगांव (ह रयाणा) िलिमटे ड कंपनी हे

यांनी कतर् यात कसूर

यां या मजुरामाफर्त महापािलकेवर दबाव

तंऽाचा अवलंब क न वारं वार आंदोलन करतात व शहरातील साफसफाई व ःव छतेचे काम बंद पाडतात. सभागृहाम ये
वषयप ऽकेवर ल ःव छता कंऽाटदारा या मुदतवाढ या वषया या अनुषंगाने वधी वभागाचे कायदे शीर मत वचारले असता, ''
सदर संिचका ह कायदे शीर मत माग व याकर ता माचर् म ह या या शेवट या आठवडयात ःव छता वभागाकडू न वधी वभागाकडे
वगर् कर यात आली.'' तसेच '' याम ये संबंिधत वभागकडू न एकंदर तच कतर् य बजाव यात ढलाई कर यात आली '' असे ःपंट
मत मांडले आ ण '' ःव छता वभागाने ःव छते या कंऽाटदारावर फौजदार ःव पाचा गु हा दाखल करणे आवँयक होते,'' अशी
पुंट ह जोडली.

यामुळेच महापािलकेवर आिथर्क दािय व िनमार्ण झालेले आहे असे या सभागृहाचे एकमत झालेले आहे . तसेच

महानगरपािलकेचे युझर चाजस ए टू झेड कंपनीने वसूल करणे आवँयक असतांना तसे िन वदासुचना करारना यात नमूद आहे , ते

पण आजपयत वसूल कर यात ःव छता वभाग अपयशी ठरलेला आहे . युझर चाजस वसूल न के यामुळे महापािलकेचे ५० ते ६०
कोट

पयांचे नुकसान झाले आहे . ए टू झेड या एज सीने

यांची मुदत संपत असतांना महापािलकेस पऽ यवहार केला क मनपा

आमचे ४.२५ कोट एवढे दे णे आहे तर या पऽावर कोणतीह कायर्वाह कर यात आली नाह
दे यात आली नाह .

कंवा साधी िलगल नोट स सु दा

(5)
कर ता ौी संजय जाधव सहा. आयु त यांनी

यां या कतर् यात कसून क न महापािलकेवर आिथर्क दािय व िनमार्ण

केले व ःव छते या कामात हयगय क न शहरवािसयां या जीवीतास धाका िनमार्ण होईल अशी प र ःथती िनमार्ण केली
ह ःथायी सिमतीची सभा ौी संजय जाधव सहा. आयु त यांना पुढ ल आदे शपयत

हणून

स ती या रजेवर पाठ व यास सवार्नुमते

मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो
ठराव बं. ०२

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मालक ची जेट ंग मशीनचे पाईप नाद ु ःत अस यामुळे बंद आहे .

मशीनचे पाईप बदल यासाठ ची ितन वेळेस िन वदा ूिस द कर यात आली होती.
नस यामुळे मनपाकेची जेट ंग मशीन द ु ःत करणे आवँयक आहे .

सदची िन वदा कोणीह

खरे द

सदर ल
केलेली

क रता सदर ल मशीन द ु ःती कर यासाठ अंदाजे र कम

पये ३.०० ल ा या खचार्स ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते. सदरची र कम हे संबंधीत वभागाचे अिधका-यांना

अमीम दे वुन सदरचे पाईप खरे द क न जेट ंग मशीन ता काळ द ु ःत क न घेवून चालु कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची
सभा

सवार्नम
ु ते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. ०३

ठराव

मनपा ह ीतील ूभाग बं. २८ इतवारा भागात ना यावरचे ःलॅब तुट यामुळे शळे तील व ाथ व जे
जातांना नालीत पडत आहे .

नागर क ना यावर

संबंधीत नगरसेवकांनी अनेक वेळा लेखी अजर् दे वुनह सदर ल ना यावर ःलॅब टाक या आलेले नाह .

क रता इतवारा भागातील ना यावर ल तुटले या ःलॅब ता काळ टाक यासाठ लागणा-या खचार्स ूशास कय व आथ क मा यता
ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
फा ख हसे
ु न

होलसेल चीकन, बकरा माकट मा या एर याम ये आहे त. याची यो य प दतीने साफसफाई होत
ु ड संपावर जात आहे व 4 कोट
नाह . एटझे

पयाची मागणी कर त आहे त. तर अशा वेळ

आपण

सफाईचे िनयोजन का केले नाह . आप यावर गंभीर प रःथती येणार आहे हे मा हती होते तर

ु ड या नांवाने ओरड कर त आहोत काय आपण
आपण िनयोजन का केले नाह .एक वषर् पासुन एटझे
स म नाह त काय हे सांगा.

बाळासाहे ब दे शमुख

आता जी आकडे वार

उपल ध

झाली आहे

यानुसार 200 कमर्चार

होत आहे मग 1200

कमर्चार ची पगार कुठे जात आहे . याचा खुलासा करावा.
सं दप िचखलीकर

ु ड चे इतके कमर्चार असतील तर मनपाचे अित र
एटझे

कमर्चार लाव याची गरज काय आहे याचा

खुलासा करावा.
ूािधकृ त अिधकार
तुलजेश यादव

आपण जे कमर्चार दे तो

यांचे 4000 ूमाणे र कम कापात क न घेत असतो.

ु ड हा पळन
ु गेलेला
600 कॆचार हे कोण या झोनला काम कर त आहे त याची मा हती दयावी. एटझे
आहे . तसेच 95 ल

चे बील दले आहे तो कामे करत नाह . व पगार वाटप करत नाह . ता काळ

यावर गु हा दाखल करावा.
बाळासाहे ब दे शमुख
उमेश च हाण

ता काळ गु हा दाखल करावा.

याला लॅक िलःटम ये टाकावे. शहरासाठ काय िनयोजन आहे .

चारह झोनम ये 550 ते 600 कमर्चार कायर्रत आहे त तर ह काम घेत नाह . 150 कमर्चार हे
झोन म ये असायला पाह जे. एका झोन म ये कती ूभाग असतात याचा खुलासा मला दलेला

नाह .
ूािधकृ त अिधकार

तरोडाम ये दोन व ऑन

अन अवरे ज 10 ूभाग इतर झोन म ये येतात.

उमेश च हाण

कंऽाट कमर्चार यांची भरती कर यात

ु डचे वाहन ज
यावी. करायाने वाहने घे यात यावी. एटझे

करावे. आपण मेहनत करत नाह हे िस द होते. मनपा ह ःवत: काम कर यास स म नाह त तर
मग ता काळ 100 लेबरची भरती कर यात यावी.

सभापती

ु डची वाहने ज
एटझे

बाळासाहे ब दे शमुख

एक वषार्पासुन अ यास करत आहात. आपण काय उपाययोजना केली हे सांगावे.

ूािधकृ त अिधकार

आप याकडे एक ट पर,एक जेसीबी ह वाहने आहे त. आप या शहरात मागील ब-याच वषार्पासुन

कर यात यावी.

कुंडया ठे वले या नाह त. शहरातील नागर कांना घरोघर कचरा गोळा दे याची सवय झाली आहे .
यामुळे आपण मागील दड मह यापासुन शॅ टर भाडयाने घे यासाठ

ु डचे आजह अपे ज
एटझे

क

शकतो. यातील अधर् अपे खराब आहे त. अपे ज

चालवावे कोणी. आप याला थेट कामगार घेता येत नाह त
घे यासाठ

वय,आर ण, िश ण यासवर् गो ी

के यावर

यास

याची ू बया वेगळ आहे . कमर्चार

वचार करावा लागणार आहे . आज यांना कंऽाट

हणून घेतले तर आप याला काढता येणार नाह . हा
वेजेसूमाणे

िन वदा ूिस द केली आहे .

वषय गंभीयार्ने घे याचा आहे . िमनीमम

. 1140/- दयावे लागणार आहे त. आज जो खचर् आहे . 70 ते 80 ल चा दोन

कोट वर जाणार आहे . मनपाची सवर् यंऽणा ःव छत या कामी लावू

यात काह अडचण नाह .

िन वदा ू बया आहे . मागील 10 वषार्पासुन हे कमर्चार सफाई कामासाठ गेले नाह . तयांना 25
हजार पगार आहे .

यांना कामाला लावावे लागेल ते

ळ यानंतर सफाईचे काम होईल.

(6)
संद प िचखलीकर

दड मह यापासुन आपण िनवीदा सु

आहे

या

दड मह यापासुन

का सु वात केली.

या

अगोदर का केली नाह याचा खुलासा करावा.
ूािधकृ त अिधकार

हा ूःताव मागील ड सेबर मह यापासुन सभागृहासमोर आला होता. दोन िन वदा ूा
हो या. अट

ु ड ला 31 माचर् 2017 पयर्त मुदत वाढ
शत नुसार ःथायी सिमतीने एटझे

आहे . पाच वेळा आपण िन वदे ला मुदत वाढ दली. तयानंतर कमर्िशलय बीड ओपन होईल.
कर याचे काम सु वात होवू शकते. एक मह यात

यानंतर

आप या हाताम ये आहे .

संद प िचखलीकर

ह प रःथीती येणार आहे असे का गृह त ध न कायर्वाह सु

ूािधकृ त अिधकार

आपण िन वदा काढ या. 10 ल

पये जा हरातीवर खचर् केला आहे . परं तू िन वदा ूा

नाह त. अशा वेळ आपण काह क

शकत नाह . ूशासनाने काह च ूय

केली नाह याचा खुलासा पाह जे.

लेबर लावू शकत नाह . कोणीतर कंऽाटदार आवँयक आहे .

संद प िचखलीकर

दली.

चे आप याला बंधन आहे . आपण हाऊस टु हाऊस कचरा गोळा करावा लागणार

पो यूशन बोडर्
कचरा गोळा

झा या

झा या

केले असे नाह . आपण

ु डला मुदत वाढ दली पाह जे. असे आपणास वाटते. वाहन चालका या भरती
काह ह केले तर एटझे
करावी.

उमेश च हाण/बाळासाहे ब दे शमुख

सवर् मनपा या वाहन चालकाला एका मह यासाठ

सभागृहात मा यता दे तो. पदािधकार यांचे वाहन चालक
संद प िचखलीकर

सिमतीने सांगीतले

हणुन गाडया बंद के या

सिमतीवर जबाबदार टाकुन आपण मोकळे

या कामासाठ

लावावे. आ ह

यावे.

हणजे समीतीचा िनणर्य होता असे होणार. याला

होणार आहे त. 1500 कमर्चार यांनी नांदेड ःव छ झाले

नाह तर या 700 कमर्चा-यामुळे शहर कसे ःव छ होणार हे सांगा.
तुलजेश यादव

एका वषार्चा टॅ स माफ झाला

हणून सांगा

हणजे आ हाला ःव छतेबाबत कोणीह बोलणार नाह .

ूािधकृ त अिधकार

ःव छता िनर

उमेश च हाण

उपायु

संद प िचखलीकर

ु डला मुदत वाढ दे वू नये.
या लेबरम ये िचर मीर आहे असे आ हाला वाटते. एटझे

काने दले या याद ूमाणे लेबर आहे त.

साहे ब आपण स म आहात आपणास सवर् बाबीची माह ती आहे . टे डर या अट शत काय

आहे त ते पहावे.

ूािधकृ त अिधकार

ु डची मा हती काढली आहे .
आपण एटझे

यांने चार मह यापासुन पगार दला नाह . आता सण आहे .

सणासाठ लेबरला पैसे दयावे लागणार आहे .

ु डने पगार
82 ल ाचे चेक दला आहे तर ह एटझे

केला नाह .

संद प िचखलीकर

ु ड काम कर त नाह तर
एटझे
काय ज

याची अनामत र कम ज

केली आहे काय हे सांगावे. मग आपण

क न पेमेट कर त आहोत. आपण 82 ल ाचा धानादे श दला आहे . 900 कमर्चार यांची

र कम कती होते. चार मह याचा पगार कमर्चार यांना दयावयाचा आहे .
तुलजेस यादव
ूािधकृ त अिधकार

अनामत र कम ज

करणे. वाहने ज

यात जो कोण जबाबदार असेल

कर याचा िनणर्य घे यात यावा.

याला िनलबींत करावे. एसआय, झेडओ, उप आयु

असतील तर यांनाह िनलंबीत करावे. झोनलने
कर यात येईल.

बाळासाहे ब दे शमुख

एसआयचा अहवाल दला तर

हे दोषी

यां यावर कायर्वाह

सभागृहाला आपण चुक ची माह ती दे त आहात आपणास सवर् मा हती आहे . सभागृहाची दशाभुल
कर त आहात.

ूािधकृ त अिधकार

शहरात स या अःव छता आहे . ह बाब यो य आहे . आम या पे ा जाःत ऽास हा आपणास होतो
हे ह मा हत आहे .

स यद जानी/संद प िचखलीकर

यावर काय उपाय योजना केली आहे याची मा हती दे यात यावी.
हणत असाल तर हा ूःताव वापस घेतो.

ूािधकृ त अिधकार

आपण

संद प िचखलीकर

ूःताव वापस

ूािधकृ त अिधकार

आपण पयार्यी

यावे असे आ ह

हणणार नाह .

यवःथा केली पाह जे. शहरात काय प र ःथती िनमार्ण झाली आहे ह

मा हती

ःथायी सिमतीस असली पा हजे. आपण कायर्वाह करा तर कायर्वाह िन ीतपणे कर यात येईल.

ु ड पळन
ु गेला तर शहराची ःव छता ूशासन करणारच आहे . याची उपाय योजना करणे सु
एटझे
आहे .

बाळासाहे ब दे शमुख

ु ड जर पळन
ु
एटझे

जा याआधी

ु गे यावर
या यावर कायर्वाह कर यात यावी पळन

आपणास

काह कायर्वाह करता येणार नाह आप या आता हातात आहे .
सं दप िचखलीकर

31 माचर् आधी ूःताव येणे आवँयक होते. आता ूःतावसमोर आला आहे . आम याकडू न काय
उतर अपे ीत आहे .

(7)

उमेश च हाण

ु डवर आपण काय कायर्वाह करणार आहात मागील
एटझे
केली नाह

यामुळे मनपाचे आिथर्क नुकसान

चार वषार्पासुन युझर चाजर्सेची वसुली

झाले आहे . चार कोट

पयाची मागणी करतात.

याला आपण िलगल नोट स दे यात यावी. युझर चाजर्ची वसुली केली नाह
पाठ वता आली
स यद जानी

नाह . ह

मीट ंग संप यानंतर

यां यावर 420 चा गु हा दाखल करावा.

ु डवर का हह कायर्वाह कर त नाह . 1500 लेबर
दकानला
आपण िसल कर त आहोत. पण एटझे
ु
काम क

शकत नाह तर 600 लेबरने काम कसे होणार हे सांगावे.

तुलजेश यादव

फौजदार गु हा दाखल करा. वाहने ज

सभापती

ौी संजय जाधव सहा.आयु

करा, अनामत र कम ज

यांना स

युझर चाजर्ची वसुली केली

करावी.

ु डवर फौजदार
या रजेवर पाठ व यात येते. तसेच एटझे

गु हा दाखल करावा, वाहन, अनामत र कम ज
स यद जानी

हणुन नोट स

कर यात येते.

याची रक हर करावी, वाहने ज

करावे. कायदे शीर कायर्वाह करावी

एक मह याची मुदत वाढ दे यात यावी. या एका मह यात कमर्चार / वाहन चालक याची भरती
करावी.14 एूीलचा सण आहे . रमजान मह णा चालू होणार आहे यासाठ सफाई कर यात यावी.
कायदया या

बाळासाहे ब दे शमुख

या तरतुद आहे त

याूमाणे कायर्वाह करावी.

मागील दोन मह यापासुन रःटोरे शनचे काम झाले पाह जे यासाठ मी सांगत आहे . से नेजचे काम
होवून दे खील काम होत नाह . दो ह मंद राला येणारा रःता सवर् उखडू न गेलेला आहे .
रःटोरे शन म ये काम न हते तर

या ठकाणचे रःते द ु ःत क न दलेले आहे त.

रहदार आहे ते काम होत नाह .
कायर्कार अिभयंता पापु
बाळासाहे ब दे शमुख

या एर यातील हाऊस कने शन राह लेले आहे

या ठकाणी
या ठकाणी

यामुळे हे काम कर यात आले नाह .

चुक ची मा हती दे वू नये. एका मह यापुव चे काम झाले आहे . कोणा या सांग याव न रःता सोडला
आहे हे सांगावे. जे अिधकार काम करत नाह

याला ता काळ स

चे रजेवर पाठवावे. अिधकार

ू
यांनी मागील दोन मह यापासुन काम केले नाह 15 कोट चे चेक काढन
दला आहे .

कायर्कार अिभयंता पापु

15 दवसाचे आत काम पुणर् क न दे यात येईल.

बाळासाहे ब दे शमुख

ौी पालदे वार नगरमधील रःते कोणा या िनधीतुन केले याचा खुलासा

करावा. उदघाटन होत

यासाठ रःता करा असे सांगीतले होते,परं तू तो केला नाह . ओकारे र नगरचा रःता कसा काय
करता हे सांगा. आ ह सांगीतले तर काम कर त नाह त.
कायर्कार अिभयंता पापु
बाळासाहे ब दे शमुख
सभापती
संद प िचखलीकर

रःटोरे शन करावयाचे होते पा या या टाक चा रःता होता
15 दवसात काम केले नाह तर

यांना स

यामुळे केला आहे .

या रजेवर पाठ व यात यावे.

दवसात काम पुणर् क न दयावे.
दोन जेट ंग मशीन बंद आहे त. एका मशीनचा पाईप नाह

हणून बंद आहे . यावर काय उपाय

योजना केली आहे . गे या सहा मह यापासुन बंद आहे . पाईप कधी येणार आहे हे सांगावे.
कायर्कार अिभयंता साबां व

दोन मशीन बंद आहे त. कंऽाटदारामाफर्त पाईपची मागणी केली आहे .

ूािधकृ त अिधकार

अमीम र कम घेवून काम कर या यावे. कोणती कंपनी पाईप खरे द करावे. तीन ल
अमीम

यावे. 40 लाखाची गाड आहे ती केवळ 3 ल ासाठ बंद आहे तो पाईप

र कम

वर त मागणी

करावा.
कायर्कार अिभयंता साबां व

आठ दवसात मशीन चालू क न घे यात येईल.

संद प िचखलीकर

दोन

दवसातून एकदा िसडको एर यातुन तबार

येत आहे त.

यामुळे या मशीनची अ यंत

आवँयकता आहे .
उमेश च हाण

जेट ंग मशीनचा पाईप खरे द कर यासाठ कोणी िन वदा भरणार नाह त कोणती एज सी पुढे येत
नसेल तर याकर ता 3 ल
मशीन चालू क न

सभापती

पये ता काळ अमीम र कम दे यात यावी तो पाईप खरे द करावा व

यावी.

ौी उमेश च हाण यांनी सांगीत याूमाणे मशीनचा पाईप खरे द कर याकर ता 3 ल
घेवून ता काळ पाईप आणुन मशीन चालू क न

सं दप िचखलीकर

स या उ हाळयाचे दवस आहे त आप याकडे

पये अमीम

यावी. या कामाला काय र मा यता दे यात येते.
कती टँ कर आहे त. कती टँ कर हे नाद ु ःत आहे त.

द ु ःत कर यासाठ क ती खचर् येईल. एम मह यापासुन टँ करची द ु ःती कर यात आली नाह . ती
द ु ःत क हा कर यात येणार आहे .

ूािधकृ त अिधकार

आप या कडे 12 हजार लीटरचे एक टँ कर आहे व इतर 8 टँ कर आहे त एकुण 9 टॅ कर आहे त.

स यद जानी

एक टँ कर अधर् पाणी गळती होते. टँ करची द ु ःती केली पाह जे.

कायर्कार अिभयंता पापु

स या चार टँ कर चालू आहे त. पाच टँ कर लहाण द ु ःती करावी लागणार आहे .

(8)
किन

अिभयंता (यां ऽक )

ूािधकृ त अिधकार

एक टँ कर बंद आहे . एका टँ करला बॅटर नाह . ती बॅटर बस व यात येईल.
50 हजार

पयाचे अमीम र कम आहे बॅटर

या अमीम र कमेतुन खरे द करावी. टँ कर चालू क न

यावे.
संद प िचखलीकर

कती हापसे चालू आहे त. कती हात प प बंद आहे त स या उ हाळा अस याने हात प प द ु ःत

क न
कायर्कार अिभयंता (पापु)

यावे.

शहरातील सवर् हात पं प द ु ःत क न घे यात येईल. स या कती हात पं प नाद ु ःत आहे त याची

आकडे वार पुढ ल िमट ंग म ये सादर कर यात येईल.
संद प िचखलीकर

िसडको भागात पा याची पाईप लाईनचे काम पुणर् होणार नाह तो पयर्त आम या एर याला पा याचे
टँ करने पुरवठा करावा जेणे क न लोकाना पा याची समःया िनमार्ण होणार नाह याची काळजी

फा ख हसे
ु न
तुलजेश यादव

ूशासनाने

यावी. आप या सांग याव न जून मह यापयर्त पाईप टाक याचे काम पुणर् होणार नाह .

मा या एर याम ये नालीवरचा ःलॅप पडला आहे . तो ःलॅप द ु ःत कर यासाठ वारं वार पाठपुरावा
कर त आहे परं तू काम होत नाह . ःलॅप

वर त टाकुण दे यात यावा.

मा या एर याम ये मोठे खडडे पडले आहे ,

यात लहान लेकर सु दा पडले आहे ते खडडे

वर त

बुज व यात यावे.
उमेश च हाण

हे खडडे बुज व यासाठ जो खचर् येणार आहे

या खचार्स मा यता दे यात येते. ौी यादव यांचे

एर याचे काम क न दे यात यावे. तसेच ौी फा क अहे मद स.सदःय यांचे काम क न दयावे
यासाठ लागणार काय र मा यता दे यात येते.
सभापती

ौी फा क हसे
ु न सदःय व ौी यादव यां या ूभागातील कामे क न दे याची मा यता ूदान

कर यात येते.
संद प िचखलीकर

ःवमींग पुल का बंद आहे .

स या उ हाळयाचे दवस आहे त

आ ण पाणी ःवीमींग पुलम ये नाह .

ते का बंद आहे याचा खुलासा करावा.
ूािधकृ त अिधकार

ःवमींग

पुलाचे काम सु

आहे . स या काम हे ूगतीपथावर आहे हे काम 10 दवसात पुणर् होवून

ःवमींग पुल चालू होईल.
उमेश च हाण

वषय ब 6 व 7 चे सवर् अिधकार सभापती यांना दे यात येतो.

तुलजेस यादव

हे वषय या सिमती समोर का ठे व यात आले याचा खुलासा कायर्कार अिभयंता यांनी करावा.

कायर्कार अिभयंता

दो ह

वषय सारखेच आहे त या वषयात ःथायी सिमतीने या पुव च

केली होती आ ण

यानंतर काह खचर् आ यास

यासह मा यता

50 ल ाची मा यता ूदान
दली होती, मनपाने

आता

न याने सदर ूकरण ःथायी सिमती समोर ठे व यात आले आहे . यावर आयु ांनशी चचार् क नच
ूःताव
उमेश च हाण

समोर आणला आहे .

वषय ब. 7 हा वाड चा आहे आ ण वषय ब. 6 हा न वन आहे . या वषयाला आमचा वरोध नाह .
यामुळे हा वषय पास कर यात यावा. हा वषय आम यासमोर
वषय

का ठे व यात आला आहे आ ण हा

कती दवसानंतर समागृहात ठे व यात आला आहे याचा खुलासा करावा. मनपा या कती

इमारती आहे त.
ूािधकृ त अिधकार

याम ये पाणी पुरवठा
जवळ पास

मनपा शाळा, दवाखाने,

मु य इमारत या सवर् कायार्लयाचा खचर् आहे .

दर म हना 5 लाख खचर् येत असतो कंऽाटदारास आणखीन दे यक

तुलजेस यादव

जो वाढ व खचर् झाला आहे

संद प िचखलीकर

एलईड चे ब फ लाव यात यावे िसएफएल या ब फमुळे जाःत

दलेले नाह .

याची स वःतर मा हती सभागृहात दे यात यावी.
ूमाणात बल येते

याचा बोजा

वारं ट ह एका वषार्ची असते पण

या ठकाणी

मनपावर पडते.
किन

अिभयंता( वधुत)

एलईड ची वारं ट 2 वषार्ची असुन सीएफएलची

एलईड लावणे श य आहे तसेच एलईड ब फ वापरता येते.
उमेश च हाण

मागील तीन मह या आधी एक ूःताव ठे वला होता.
कती दवसापुव चे

या ूःताव ःथायी सिमतीपुढे आला नाह हे

ूःताव आहे त हे सांगावे वषय पऽीकेवर

वषय दे खील

ठे वायचे होता.

ूािधकृ त अिधकार

कारणे दाखवा नाट स दे वून मा हती मागव यात यावी. पुढ ल मीट ंगम ये स वःतर मा हती सादर

संद प िचखलीकर

या वभागात कती गाडया आहे त यांना मा हत आहे काय.

बाळासाहे ब दे शमुख

िशवमंद र रोडवर ल लाईट लटकलेली आहे त ती द ु ःत करावीत असे आ ह वारं वार सांगत असतो

कर यात येईल.

पण गाड बंद आहे असे सांग यात येते.

5 ल

पये मटन स दे त आहोत ते पैसे काय करतात

ते सांगावे. लाईट बदल यास सांगीतले असता ते बदल यात येत नाह त. कॉ श टर या दोन गाउया
बंद आहे त

ते चालू का के या नाह त.

(9)
तुलजेश यादव

जु या नांदेडात हाय मा स लावले होते ते तीन वषार्पासून बंद आहे त ते का चालू केले नाह त. गाड
नस यामुळे लाईट बंद आहे त असे वदयुत वभागातील कमर्चार सांगतात.

किन

अिभयंता ( वधुत)

बाळासाहे ब दे शमुख

कंऽाटदाराची एक गाड बंद आहे
मनपाचे

या गाड चे आपण पैसे कापुन घेतो.

याची गाड बंद आहे

हणुन आपली गाड का दे यात येते. तो ःवत:ची गाड का द ु ःत

ूोिसंड गवर आ यानंतरच काम करावयाचे काय हे सांगा

क न घेत नाह . याचा खुलासा करावा.

आपले कतर् य नाह काय हे सांगावे. मग लाईट लाव यासाठ िमट ंगाचे आयोजन कर यात येईल. हे
समाधानकारक उ र नाह .
ूािधकृ त अिधकार

ूोिसड ंगम ये आ याूमाणे चौकशी क न पुढ ल िमट ंगम ये अहवाल दे यात येईल. आपण सदःय
आहात आ ह अिधकार आहोत या दोघानांह मनपाची कामे करावयाची आहे त

बाळासाहे ब दे शमुख

झाली पाह जेत.

चार मह यापुव आ ह पऽ दले तर ह कामे होत नाह त

यानुसार ती कामे

हणून अिधका-याबाबत िनगेट ह बोलावे

लागत. जाणीवपुवक
र् नकारा मक बोलणे हा काह उददे श नाह .
उमेश च हाण

शहरातील लाईटची दे खभाल
दयावा.

ूािधकृ त अिधकार

ू येक सदःय एकच ू

द ु ःती आप यामाफर्त कर यात येते

लावून धरत अस यास

कंवा नाह याबाबत खुलासा

या बाबत िनयमाूमाणे चौकशी क न अहवाल

दे यात येईल.
बाळासाहे ब दे शमुख

आ ह कोणालह नालायक
साहे ब असे आ ह

हणालो नाह .

आपणच ःवत: नालायक

हणत आहे त. उप आयु त

हणतच नाह . कंऽाटदारा या दोन गाडया बंद आहे त

यामुळे मनपाचे नुकसान

होत आहे .
संद प िचखलीकर

आ हाला आमची कामे सांग यासाठ बोल याचा अिधकार आहे .

यासाठ आ ह आमचे ू

आहोत अिधकार काम कर त नसतील तर अशा वेळ सभापती यां या माफर्त ू

मांडत

उप ःथत कर त

असतोते सोडव याची जबाबदार अिधका-याची आहे .
ूािधकृ त अिधकार

या िनयमातील गो ी आहे त
समीतीम ये िनणर्य घेत जा

उमेश च हाण

याची ूोिसड ंगूमाणे अमलबजावणी कर यात येईल. आपण

या ूमाणे आ ह काम क .

दोन सदःय ःश ट लाईट या संदभात
लाख

यांचा ू

मांडत आहे त

याचा ू

पये मह णा दे वून आपणास अंधारात राहवे लागत असेल तर

सोउव यात यावा. 5

हे यो य नाह . येणा-या 15

दवसा या आत गु ेदार व अिभयंता यां यावर कायर्वाह कर यात यावी.
ूािधकृ त अिधकार

यापुव मी काम करत नाह असे

हणालो नाह बाहे र बसुनह काम करता येवू शकते. सगळया

समःया सोडव यासाठ आपण ूय शील राहु. ूतयेक वषयात ू येकाने बोलावेच असे काह नाह

कायदयाूमाणे 5 ट के ःशट लाईट हे बंद राहु शकतात. पाणी पुरवठया या बाबतीत 15 ट के
िलक जेस शहरात

सुट आहे . एक ल

ट के वचार के यास 1200

घरे आहे त. व 60 हजार नळ जोडणी आहे

असतात 200 ते 250 तबार आपणास दसुन येतील

हणजेच आपले ूशासन हे उ म र तीने

काम करत आहे हे याव न िस द होते एक लाख िसट शहरात आहे त
या अडिमशेबल आहे त.

सभागृह हे ू

या दे खील 10 ट के तबार

ूशासनाला वाटते एकह तबार आली नाह पाह जे असे वाटते परं तू कामच

करत नाह असे होत नाह . शासनाचे जे नॉ स आहे त.
काय ? तबार आहे त

याचा 15

या आसपास तबार येवू शकतातत परं तू केवळा आपले रे कॉडर् तपासले

हणुन आ ह

यावर आपण कधी

काम करत नाह सअ◌े होत नाह

चचार् करणार आहोत
कती तबार आ या.

उप ःथत कर यासाठ च आहे . शहरात कती खडडे आहे त. ते खडडे द ु ःत होतात

कंवा नाह हे आपण पाह ले पाह जे ूशासन हे कमीच खचर् कर त असते.
हणून शहराचा वकास दसते. आपली आथ क प रःथीती बरोबर नाह

आपण काम सुच वता

हणून आ ह इतर कामे

सुचवू शकत नाह . अिधकार यां या कामात सुधारणा झा या पाह जे या मताचा मी आहे .
बाळासाहे ब दे शमुख

अड च मह यापासुन अिधकार काम कर त नसतील तर आ ह काय वचार करावा.

तुलजेश यादव

जया वभागाचे काम बरोबर नाह

या अिधका-यास आ ह दोषी धरत आहोत.

कायर्वाह करा असे आ ह कधीच

हणत नाह केवळ आ ह सुचना कर त असतो.

ूािधकृ त अिधकार

80 नगरसेवकांनी काम सांगीतले व

सवर् अिधका-यांवर

या पैक एकाची काम केले नाह असे आहे का ते आ हास

सांगावे एका नगरसेवकाचे काम केले नाह

हणुन

याला घर असे

हणणे योगय नाह . जबाबदार

ह नगरसेवक व ूशासन या दोघाचीह आहे .
बाळासाहे ब दे शमुख

आ हाला 15000 लोकांना उ रे दयावी लागतात.

ूािधकृ त अिधकार

आमचे अिधकार ह
जबाबदार आहे .

15000 लोकांची कामे कर त असतात. आयु ांना

6 लाख लोकसं येची

(10)
बाळासाहे ब दे शमुख

आम या नागर कां या समःया सांगत आहोत आम या घरचे काम सांगत नाह .

ूािधकृ त अिधकार

वषय पऽीकेवर वषय घेतला पाह जे तरच

या वषयावर चचार् करता येईल अ यता चचार् करता

येणे श य नाह ःथायी सिमतीचे िनयम सदःयांनी माह त क न दयावे अशी वनंती आहे .
तुलजेश यादव

आम या ू ाचे उ रे दयावी.

ूािधकृ त अिधकार

लेखी सुचना असेल तरच उ रे दे ता येते अ यथा नाह
आले या सुचनेला

उमेश च हाण

हे कायदयातील तरतुद आहे ऐनवेळ

उ र दे णे बाबत ूशासनाला वेळ दयावा लागेल.

वषय प ऽकेवर ल नमुद वषयावर िनणर्य घे याचे सवर् अिधकार सभापती यांना दे यात येतात

बाळासाहे ब दे शमुख

ौी उमेश च हाण यांनी वषय प ऽकेवर ल वषयावर िनणर्य घे याचा अिधकार मा. सभापती यांना
दे याचा जो ूःताव मांडला

यास माझे अनुमोदन आहे .

वषय बं.०१

कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/१६५७७/२०१७

दनांक ०६.०३.२०१७ अ वये नावाशमनपा ह ी म ये

ूभाग बं. २० म ये आरो यधाम हॉःपीटल ते ौी थोरात यांचे घरा पयत १५० मी.मी. व १०० मी.मी.
लाईन टाक याचे कामासाठ उप अिभयंता यांनी सादर केले या अंदाजपऽक
१५३९/१६

पये १२,४५,०००/- यास कायार्लयीन आदे श बं.

द. ०६.०५.२०१६ अ वये ूशासक य व आथ क मा यता ूदान केली असुन

२३३५/२०१६

यासाची ड .आय. पाईप

यानुषंगाने िन वदा सुचना बं.

द. २१.०५.२०१६ अ वये िन वदा माग व या असता सदर कामासाठ ितन िन वदा

वब व ितन िन वदा ूा

झा या असता वाटाघाट अंती कायार्लयीन आदे श बं. ८१३०/१६ दनांक १९.०९.२०१६ अ वये ई रदास अ ड कंपनी यांची िन वदा
अंदाजपऽक दराने मा य कर यात आली होती या दर यान ई रदास अ ड कंपनीचे मालक अचानक दे हांत झा यामुळे िन वदा
ू बया पुढ ल कायर्वाह झाली नाह .
या िन वदे त L२ िन वदा धारक सोहे ल क सश शन अ ड ःट ल वकर्स नांदेड यांची िन वदा दर ८% जाःत अस याने
संबंधीतास लेखी पऽानुसार अंदाजपऽक दरानुसार काम कर यास कळ वले संबंधीतांनी

यांचे लेखी समंती पऽ द. १४.१२.२०१६

रोजी दे वुन सदर काम अंदाजपऽक दराने कर यासतयार अस याचे समंती दली आहे .
क रता सदर कामाची अंदाजपऽक य दराची िन वदा

पये १२,४५,०००/- साहे ल क सश शन अ ड ःट ल वकर्स नांदेड

यांची िन वदा मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ क व ड अ वये सदर ल आदे शा दारे मंजरु कर यात
आली

याची न द घेणे बाबत.

सभापती

ूशासना या आदे शाची न द घे यात येते.

ठराव बं. ०४

ठराव

कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/१६५७७/२०१७

दनांक ०६.०३.२०१७ अ वये नावाशमनपा ह ी म ये

ूभाग बं. २० म ये आरो यधाम हॉःपीटल ते ौी थोरात यांचे घरा पयत १५० मी.मी. व १०० मी.मी.
लाईन टाक याचे कामासाठ उप अिभयंता यांनी सादर केले या अंदाजपऽक
१५३९/१६

पये १२,४५,०००/- यास कायार्लयीन आदे श बं.

द. ०६.०५.२०१६ अ वये ूशासक य व आथ क मा यता ूदान केली असुन

२३३५/२०१६

यासाची ड .आय. पाईप

यानुषंगाने िन वदा सुचना बं.

द. २१.०५.२०१६ अ वये िन वदा माग व या असता सदर कामासाठ ितन िन वदा

वब व ितन िन वदा ूा

झा या असता वाटाघाट अंती कायार्लयीन आदे श बं. ८१३०/१६ दनांक १९.०९.२०१६ अ वये ई रदास अ ड कंपनी यांची िन वदा

अंदाजपऽक दराने मा य कर यात आली होती या दर यान ई रदास अ ड कंपनीचे मालक अचानक दे हांत झा यामुळे िन वदा
ू बया पुढ ल कायर्वाह झाली नाह .
या िन वदे त L२ िन वदा धारक सोहे ल क सश शन अ ड ःट ल वकर्स नांदेड यांची िन वदा दर ८% जाःत अस याने
संबंधीतास लेखी पऽानुसार अंदाजपऽक दरानुसार काम कर यास कळ वले संबंधीतांनी

यांचे लेखी समंती पऽ द. १४.१२.२०१६

रोजी दे वुन सदर काम अंदाजपऽक दराने कर यासतयार अस याचे समंती दली आहे .
क रता सदर कामाची अंदाजपऽक य दराची िन वदा

पये १२,४५,०००/- साहे ल क सश शन अ ड ःट ल वकर्स नांदेड

यांची िन वदा मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ क व ड अ वये सदर ल आदे शा दारे मंजरु कर यात
आली

याची न द ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते घेते.

वषय बं.०२
कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/पापुजिन/१६८२२/१७ दनांक १०.०३.२०१७ अ वये ूभाग बं. ३३ मधील फ े बु ज
भागातील पाणी पुरवठा न वन पाईप लाईन टाक याचे कामास आदे श बं. ११५९१/२०१५ दनांक ०८.१२.२०१५ अ वये - ूशास कय
मा यता ूदान कर यात आलेली आहे .
र कमेचे दे यके

सालसन २०१५-१६ हे व ीय वषर् संपले अस यामुळे या कामाचे उवर्र त र कम / उवर्र त

पये ४,२५,५२८/- साठ सालसन २०१६-१७ या व ीय वषार्चे भांडवली जमा या लेखा िशषर्कातन खचार्स महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ (क) व (ड) ूा
आदे शा दारे दे यात आली
सभापती

याची न द घेणे बाबत.
ूशासना या आदे शाची न द घे यात येते.

अिधकारा वये ूशास कय व आथ क मा यता सदर ल

(11)
ठराव बं. ०५

ठराव

कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/पापुजिन/१६८२२/१७ दनांक १०.०३.२०१७ अ वये ूभाग बं. ३३ मधील फ े बु ज
भागातील पाणी पुरवठा न वन पाईप लाईन टाक याचे कामास आदे श बं. ११५९१/२०१५ दनांक ०८.१२.२०१५ अ वये - ूशास कय
मा यता ूदान कर यात आलेली आहे .
र कमेचे दे यके

सालसन २०१५-१६ हे व ीय वषर् संपले अस यामुळे या कामाचे उवर्र त र कम / उवर्र त

पये ४,२५,५२८/- साठ सालसन २०१६-१७ या व ीय वषार्चे भांडवली जमा या लेखा िशषर्कातन खचार्स महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ (क) व (ड) ूा
आदे शा दारे दे यात आली

अिधकारा वये ूशास कय व आथ क मा यता सदर ल

याची न द ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते घेते.

वषय बं.०३
मुलभूत सोयी सु वधांचा वकास योजने अंतगर्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. ०५ जजामाता
सोसायट ते बालाजी काळे ते बारसे ते मोरे साहे ब ते साई कराणा ते िगतानगर पयत सी.सी. रःता करणेसाठ अंदाजपऽक
४४,९९,५००/- साठ ई. टडर सेल

दारे िन वदा सुचना जा. बं. साबां व/१५१६४/२०१७

पये

दनांक ०९.०२.२०१७ अ वये दै िनक

लोकपऽ / दै िनक नगुशे (उदर् )ु या वतर्मान पऽात दनांक १०.०२.२०१७ रोजी दस
ु -यांदा िन वदा ूिस द कर यात आली असता
उपरो

कामासाठ एकूण ०३ (तीन) िन वदा ूा

उघड यात आ या असता

झा या ूा

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक १५.०३.२०१७ रोजी

याचा तुना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
अ.बं.

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

कु. ःमीता सुधाकरराव पांढरे नांदेड

१५% जाःत दर

०२

गु रामदास क ःश शन नांदेड

५.७०% जाःत दर

०३

ू वण क सश शन नांदेड

०.०१% कमी दा

तुलना मक त

यानुसार सवार्त कमी दराची िन वदा ू वण क सश शन नांदेड यांची असून ती अंदाजपऽक य दरापे ा

०.०१% कमी दराची आहे .
क रता मुलभूत सोयी सु वधांचा वकास योजने अंतगर्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. ०५
जजामाता सोसायट ते बालाजी काळे ते बारसे ते मोरे साहे ब ते साई कराणा ते िगता नगर पयत सी.सी. रःता करणेसाठ
ू वण क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक य दरापे ा ०.०१% कमी दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती
समोर सादर.
सभापती

ूशासना या सादर केले या िन वदा मंजरु या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच
सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. ०६

ठराव

मुलभूत सोयी सु वधांचा वकास योजने अंतगर्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. ०५ जजामाता
सोसायट ते बालाजी काळे ते बारसे ते मोरे साहे ब ते साई कराणा ते िगतानगर पयत सी.सी. रःता करणेसाठ अंदाजपऽक
४४,९९,५००/- साठ ई. टडर सेल

दारे िन वदा सुचना जा. बं. साबां व/१५१६४/२०१७

पये

दनांक ०९.०२.२०१७ अ वये दै िनक

लोकपऽ / दै िनक नगुशे (उदर् )ु या वतर्मान पऽात दनांक १०.०२.२०१७ रोजी दस
ु -यांदा िन वदा ूिस द कर यात आली असता
उपरो

कामासाठ एकूण ०३ (तीन) िन वदा ूा

उघड यात आ या असता

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक १५.०३.२०१७ रोजी

याचा तुना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
अ.बं.

तुलना मक त

झा या ूा

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

कु. ःमीता सुधाकरराव पांढरे नांदेड

१५% जाःत दर

०२

गु रामदास क ःश शन नांदेड

५.७०% जाःत दर

०३

ू वण क सश शन नांदेड

०.०१% कमी दा

यानुसार सवार्त कमी दराची िन वदा ू वण क सश शन नांदेड यांची असून ती अंदाजपऽक य दरापे ा

०.०१% कमी दराची आहे .

क रता मुलभूत सोयी सु वधांचा वकास योजने अंतगर्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. ०५

जजामाता सोसायट ते बालाजी काळे ते बारसे ते मोरे साहे ब ते साई कराणा ते िगता नगर पयत सी.सी. रःता करणेसाठ
ू वण क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक य दरापे ा ०.०१% कमी दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते
मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय बं.०४
मुलभूत सोयी सु वधांचा वकास योजने अंतगर्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बाबानगर भागात हनुमान
मं दर ते सा ी कोिचंग

लासेस पयत िस.िस. रःता तयार करणेसाठ अंदाजपऽक

पये ३३,८०,५००/- साठ ई. टडर सेल दारे

िन वदा सुचना जा.बं. साबां व/१५१६४/२०१७ द.०९.०२.२०१७ अ वये दै िनक लोकपऽ / दै िनक नगुशे (उदर् )ु या वतर्मानपऽात द.
१०.०२.२०१७ रोजी दस
ु -यांदा िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो

कामासाठ एकूण ०३ (ितन) िन वदा ूा

झा या

(12)
ूा

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक १५.०३.२०१७ रोजी उघड यात आ या असता

याचा तुलना मक त ा खालील

ूमाणे आहे .
अ.बं.

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

कु. ःमीता सुधाकरराव पांढरे नांदेड

अंदाजपऽक य दर

०२

गु रामदास क ःश शन नांदेड

११.२% जाःत दर

०३

ू वण क सश शन नांदेड

७% कमी दर

तुलना मक त

यानुसार सवार्त कमी दराची िन वदा कु. ःमीता सुधाकरराव पांढरे यांची असून ती अंदाजपऽक य

दरापे ा दराची आहे .
क रता मुलभूत सोयी सु वधांचा वकास योजने अंतगर्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बाबानगर भागात
हनुमान मं दर ते सा ी कोिचंग

लासेस पयत िस.िस. रःता तयार करणेसाठ कु. ःमीता सुधाकरराव पांढरे यांची अंदाजपऽक य

दरापे ा दराची िन वदा मंजुर ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर.
सभापती

ूशासना या सादर केले या िन वदा मंजरु या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच
सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. ०७

ठराव

मुलभूत सोयी सु वधांचा वकास योजने अंतगर्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बाबानगर भागात हनुमान
मं दर ते सा ी कोिचंग

लासेस पयत िस.िस. रःता तयार करणेसाठ अंदाजपऽक

पये ३३,८०,५००/- साठ ई. टडर सेल दारे

िन वदा सुचना जा.बं. साबां व/१५१६४/२०१७ द.०९.०२.२०१७ अ वये दै िनक लोकपऽ / दै िनक नगुशे (उदर् )ु या वतर्मानपऽात द.
१०.०२.२०१७ रोजी दस
ु -यांदा िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो

ूा

कामासाठ एकूण ०३ (ितन) िन वदा ूा

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक १५.०३.२०१७ रोजी उघड यात आ या असता

झा या

याचा तुलना मक त ा खालील

ूमाणे आहे .
अ.बं.

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

कु. ःमीता सुधाकरराव पांढरे नांदेड

अंदाजपऽक य दर

०२

गु रामदास क ःश शन नांदेड

११.२% जाःत दर

०३

ू वण क सश शन नांदेड

७% कमी दर

तुलना मक त

यानुसार सवार्त कमी दराची िन वदा कु. ःमीता सुधाकरराव पांढरे यांची असून ती अंदाजपऽक य

दरापे ा दराची आहे .
क रता मुलभूत सोयी सु वधांचा वकास योजने अंतगर्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बाबानगर भागात
हनुमान मं दर ते सा ी कोिचंग

लासेस पयत िस.िस. रःता तयार करणेसाठ कु. ःमीता सुधाकरराव पांढरे यांची अंदाजपऽक य

दरापे ा दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय बं.०५
नावाशमनपा ह ीतील रा ीय नद कृ ती ूदषण
कायर्बम अंतगर्त गोदावर नद शु द करण करणे क रता अ ःत वात
ु

असले या मलवा हनीचे चबसर् द ु सती करणे व वा हणी मधील गाळ काढणे क रता किन
पाहणी क न कामाचे अंदाजपऽक

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

पये ५६,६५,२००/- चे कर यात आलेले आहे द ु ःत कर या क रता ई. टडर सेल दारे िन वदा

सुचना बं. मिनिन/जाबं/१३१५८/२०१६ द. ०२.०१.२०१७ अ वये दै िनक द य मराठ / दै . गेदातीर समाचार या वतर्मान पऽात
दनांक ०३.०१.२०१७ रोजी िन वदा सुचना ूिस द कर यात आली असता उपरो
झा या ूा

कामासाठ एकूण ितन (०३) िन वदा ूा

िन वदा ऽसदःय सिमती समोर दनांक १६.०३.२०१७ रोजी उघड यात आ या असता

या दराचा तुलना मक त ा

खालील ूमाणे आहे .
अ.ब.

िन वदा धारकाचे नांव

िन वदे तील दर

०१

सोहे ल क सश शन अ ड ःटल वकर्स नांदेड

४.५१ अंदाजपऽ कय दरापे ा कमी

०२

इं िजा क सश शन नांदेड

०.१ अंदाजपऽ कय दरापे ा कमी

०३

बालाजी घनँयाम भाःकरे नांदेड

७.१९ अंदाजपऽ कय दरापे ा कमी

दरा या तुलना मक त
५२,५७,८७२/- दराचे आहे

यानुसार सवार्त कमी दराची िन वदा बालाजी घनँयाम भाःकरे नांदेड यांची असून ती

पये

याची िन वदा मंजरु कर याःतव सादर.

यास सवर्साधारण सभेने ठराव बं. ३७ दनांक ०२.०७.२०१६ अ वये १४ या व

आयोगातुन खचर् कर यास मा यता

ूदान केली आहे .
रा ीय नद कृ ती ूदषण
कायर्बम २०१७ मलवा हणी द ु सती करणे क रता महारा
ु

मनपा अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची

ड ूकरण-५ (२) (२) नुसार करावया या कामास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करणेसाठ सदरचा ूःताव ःथायी सिमती
समोर मा यतेसाठ सादर.
सभापती

ूशासना या सादर ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

(13)
ठराव बं. ०८

ठराव

नावाशमनपा ह ीतील रा ीय नद कृ ती ूदषण
कायर्बम अंतगर्त गोदावर नद शु द करण करणे क रता अ ःत वात
ु

असले या मलवा हनीचे चबसर् द ु सती करणे व वा हणी मधील गाळ काढणे क रता किन
पाहणी क न कामाचे अंदाजपऽक

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

पये ५६,६५,२००/- चे कर यात आलेले आहे द ु ःत कर या क रता ई. टडर सेल दारे िन वदा

सुचना बं. मिनिन/जाबं/१३१५८/२०१६ द. ०२.०१.२०१७ अ वये दै िनक द य मराठ / दै . गेदातीर समाचार या वतर्मान पऽात
दनांक ०३.०१.२०१७ रोजी िन वदा सुचना ूिस द कर यात आली असता उपरो
झा या ूा

कामासाठ एकूण ितन (०३) िन वदा ूा

िन वदा ऽसदःय सिमती समोर दनांक १६.०३.२०१७ रोजी उघड यात आ या असता

या दराचा तुलना मक त ा

खालील ूमाणे आहे .
अ.ब.

िन वदा धारकाचे नांव

िन वदे तील दर

०१

सोहे ल क सश शन अ ड ःटल वकर्स नांदेड

४.५१ अंदाजपऽ कय दरापे ा कमी

०२

इं िजा क सश शन नांदेड

०.१ अंदाजपऽ कय दरापे ा कमी

०३

बालाजी घनँयाम भाःकरे नांदेड

७.१९ अंदाजपऽ कय दरापे ा कमी

दरा या तुलना मक त
५२,५७,८७२/- दराचे आहे

यानुसार सवार्त कमी दराची िन वदा बालाजी घनँयाम भाःकरे नांदेड यांची असून ती

पये

याची िन वदा मंजरु कर याःतव सादर.

यास सवर्साधारण सभेने ठराव बं. ३७ दनांक ०२.०७.२०१६ अ वये १४ या व

आयोगातुन खचर् कर यास ह मनपा

ःथायी सिमतीची सभा सवार्नम
ु ते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
रा ीय नद कृ ती ूदषण
कायर्बम २०१७ मलवा हणी द ु सती करणे क रता महारा
ु

मनपा अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची

ड ूकरण-५ (२) (२) नुसार करावया या कामास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करणेसाठ सदरचा ूःताव ःथायी सिमती
समोर मा यतेसाठ सादर.
वषय बं.०६
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या व वध इमारतीतील वधुत यवःथेचे दै नं दन दे खभाल व द ु ःती या कामासाठ

खाजगी कंऽाटदाराची नेमणुक करणेसाठ Online िन वदा माग व यात आले असता दले या मुदतीत एकूण (०३) िन वदा ूा
असून ूा

झाले

िन वदा मधून सवार्त कमी दराची िन वदा मे. ऐिशयन इले श क स नांदेड यांची अंदाजपऽक दरापे ा १% जाःत दराची

िन वदा ूा

झाली.

िन वदे तील दर जाःत वाटत अस यामुळे दर कमी करणेसाठ संबंधीतांशी वाटाघाट केली असता वाटाघाट

अंित संबंधीतांनी दर कमी क न सदर ल काम अंदाजपऽक दरानुसार करणेसाठ मा य क न लेखी समंती दलेली अस यामुळे
िन वदे तील अट व शत नुसार या कामासाठ मे. एिशयन इले श क स नांदेड यांची अंदाजपऽक दरा बरोबरची

पये ६०,९८,३०८/-

ची िन वदा पुढ ल एक वषार् क रता मंजुर ःतव सादर.
सभापती

ूशासना या सादर ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. ०९

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या व वध इमारतीतील वधुत यवःथेचे दै नं दन दे खभाल व द ु ःती या कामासाठ

खाजगी कंऽाटदाराची नेमणुक करणेसाठ Online िन वदा माग व यात आले असता दले या मुदतीत एकूण (०३) िन वदा ूा

झाले

िन वदा मधून सवार्त कमी दराची िन वदा मे. ऐिशयन इले श क स नांदेड यांची अंदाजपऽक दरापे ा १% जाःत दराची

असून ूा
िन वदा ूा

झाली.

िन वदे तील दर जाःत वाटत अस यामुळे दर कमी करणेसाठ संबंधीतांशी वाटाघाट केली असता वाटाघाट

अंित संबंधीतांनी दर कमी क न सदर ल काम अंदाजपऽक दरानुसार करणेसाठ मा य क न लेखी समंती दलेली अस यामुळे
िन वदे तील अट व शत नुसार या कामासाठ मे. एिशयन इले श क स नांदेड यांची अंदाजपऽक दरा बरोबरची

पये ६०,९८,३०८/-

ची िन वदा पुढ ल एक वषार् क रता दे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत
कायम कर यात येतो.
वषय बं.०७
नावाशमनपाके या व वध इमारतीतील वधुत यवःथेचे दै नं दन दे खभाल व द ु ःती या

. ५०.०० ल ा या कामासाठ

मे. ऐिशयन इले श क स कॉ शॅ टर नांदेड यांची दोन वषार्साठ ःथायी सिमती ठराव बं. ८० दनांक ०६.०९.२०१४ नुसार नेमणुक
कर यात आली होती.
आलेली आहे .
खचर्

सदर ल ठरावानुसार

. ५०.०० ल

पे ा जाःत होणारा वाढ व खचार्स सु दा मंजरु ूदान कर यात

तथा प नेमक र कम नमुद न के याने सं द ध होती या कामासाठ

दनांक ०२.१२.२०१६ पयत झालेला वाढ व

पये ६६,६४,९७१/- ची न द घेणेसाठ व या कामाची मुदत दनांक ०२.१२.२०१६ रोजी संपलेली अस याने या कामासाठ

न वन कंऽाटदाराची नेमणुक होईपयत अथवा दनांक ०३.१२.२०१६ पासून पुढ ल तीन म ह यापयत या म ये जे ूथम होईल तो
पयत मुदतवाढ दे णेसाठ मा यतेःतव सादर.
सभापती

ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मंजरु दे यात येते.

(14)
ठराव बं. १०

ठराव

नावाशमनपाके या व वध इमारतीतील वधुत यवःथेचे दै नं दन दे खभाल व द ु ःती या

. ५०.०० ल ा या कामासाठ

मे. ऐिशयन इले श क स कॉ शॅ टर नांदेड यांची दोन वषार्साठ ःथायी सिमती ठराव बं. ८० दनांक ०६.०९.२०१४ नुसार नेमणुक
कर यात आली होती.
आलेली आहे .
खचर्

सदर ल ठरावानुसार

. ५०.०० ल

पे ा जाःत होणारा वाढ व खचार्स सु दा मंजरु ूदान कर यात

तथा प नेमक र कम नमुद न के याने सं द ध होती या कामासाठ

दनांक ०२.१२.२०१६ पयत झालेला वाढ व

पये ६६,६४,९७१/- ची न द घेणेसाठ व या कामाची मुदत दनांक ०२.१२.२०१६ रोजी संपलेली अस याने या कामासाठ

न वन कंऽाटदाराची नेमणुक होईपयत अथवा दनांक ०३.१२.२०१६ पासून पुढ ल तीन म ह यापयत या म ये जे ूथम होईल तो
पयत मुदतवाढ दे यास ह नावाशमनपा ह ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यता दे ते.
वषय बं.०८
१६

नावाशमनपा नांदेड अंतगर्त व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साू व/१६९१९/

दनांक २१.०३.२०१६ अ वये

कर यासाठ

द. ०१.०४.२०१६ ते

महाराणा ूताप से यु रट

द. ३१.०३.२०१७ पयत एका वषार् या कालावधीसाठ सुर ासेवा पुरवठा

गाडर् आ ण मॅनपॉवर स ह सेस लातुर या सुर ा एज सी माफर्त सुर ार क िनयु

कर यात आले होते.
या वये सदर एज सी या सुर ासेवेची मुदत

द. ३१.०३.२०१७ रोजी संपत असून यापुव च िन वदा सुचना बं.

नावाशमनपा/साू व/ई-िन वदा/१६७०३/२०१७ दनांक ०८.०३.२०१७ अ वये अिधकृ त सुर ार क एजनसी माफर्त सुर ार कांची
पुरवठा कर यासाठ िन वदा माग व यात आली होती,

यानुसार िन वदा बं. १२९५ अ वये (०३) िन वदा ूा

ूा

दनांक २९.०३.२०१७ रोजी िन वदा सिमती समोर केली असता, ूा

िन वदाधारकांचा तां ऽक िलफाफयाची छाननी

िन वदापैक आवँयक या िन वदा पाऽ न झा यामुळे िन वदा सिमतीने पुन

झा या असुन सदर

फेर िन वदा ूिस द कर यासाठ सुच वले आहे .

यानुसार फेर िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साू व/ई-िन वदा/१७८५८/१७ द. ३०.०३.२०१७ अ वये फेर िन वदा
तीय मागणी ूिस द कर यात आली आहे .
तथा प सदर न याने मागणी कर यात आलेली िनवदा ू बया पुणर् होवुन, नवीन सुर ाएज सी माफर्त सुर ार क
िनयु

कर यास कालावधी लागणार आहे .
क रता सुर ेची बाब ल ात घेता स ःथतीत मनपा कायर् ेऽात सुर ेसाठ कायर्रत असले या महाराणा ूताप से यु रट

गाडर् आ ण मॅनपॉवर स ह सेस, लातुर या सुर ा एज सीस उ

िन वदा ू बया अंतीम होईपयत पुव याच अट व शत या

अिधन राहन
ु सुर ा सेवा पुरवठा कर यासाठ मुदतवाढ दे याक रता ूःताव ःथायी सिमती समोर िनणर्याःतव सादर.

सभापती

ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात

येतो
ठराव बं. ११

ठराव

नावाशमनपा नांदेड अंतगर्त व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ कायार्लयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साू व/१६९१९/
१६

दनांक २१.०३.२०१६ अ वये

कर यासाठ

द. ०१.०४.२०१६ ते

महाराणा ूताप से यु रट

द. ३१.०३.२०१७ पयत एका वषार् या कालावधीसाठ सुर ासेवा पुरवठा

गाडर् आ ण मॅनपॉवर स ह सेस लातुर या सुर ा एज सी माफर्त सुर ार क िनयु

कर यात आले होते.

या वये सदर एज सी या सुर ासेवेची मुदत

द. ३१.०३.२०१७ रोजी संपत असून यापुव च िन वदा सुचना बं.

नावाशमनपा/साू व/ई-िन वदा/१६७०३/२०१७ दनांक ०८.०३.२०१७ अ वये अिधकृ त सुर ार क एजनसी माफर्त सुर ार कांची
पुरवठा कर यासाठ िन वदा माग व यात आली होती,

यानुसार िन वदा बं. १२९५ अ वये (०३) िन वदा ूा

ूा

दनांक २९.०३.२०१७ रोजी िन वदा सिमती समोर केली असता, ूा

िन वदाधारकांचा तां ऽक िलफाफयाची छाननी

िन वदापैक आवँयक या िन वदा पाऽ न झा यामुळे िन वदा सिमतीने पुन

झा या असुन सदर

फेर िन वदा ूिस द कर यासाठ सुच वले आहे .

यानुसार फेर िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साू व/ई-िन वदा/१७८५८/१७ द. ३०.०३.२०१७ अ वये फेर िन वदा
तीय मागणी ूिस द कर यात आली आहे .
तथा प सदर न याने मागणी कर यात आलेली िनवदा ू बया पुणर् होवुन, नवीन सुर ाएज सी माफर्त सुर ार क
िनयु

कर यास कालावधी लागणार आहे .
क रता सुर ेची बाब ल ात घेता स ःथतीत मनपा कायर् ेऽात सुर ेसाठ कायर्रत असले या महाराणा ूताप से यु रट

गाडर् आ ण मॅनपॉवर स ह सेस, लातुर या सुर ा एज सीस उ

िन वदा ू बया अंतीम होईपयत पुव याच अट व शत या

अिधन राहन
ु सुर ा सेवा पुरवठा कर यासाठ मुदतवाढ दे यास मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नमते मंजरु करते व हा ठराव
याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय बं.०९
नावाशमनपा ह ी अंतगर्त घराघरातुन कचरा गोळा करणे, रःते झाडणे, नाली काढणे, ना यातील गाळ व कचरा उचलून
डं पीग माऊंड / घनकचरा

यवःथापन ूक पा या ठकाणी टाकणेसाठ चे काम ए टू , झेड इ ृाःश चर िलं. गुरगांव (हर याणा)

या कंपनीस कायार्रंभ आदे श बं. NWCMC/H&S/१२८/२०१२, दनांक २२.०३.२०१२ अ वये तीन वषार्साठ दे यात आलेले आहे .

(15)
सदर कंपनी साफसफाईचे काम कर यास उदासीन अस याने व कचरा उचल याचे काम यवःथीतीतपणे करत नस याने
न वन कंऽाटदार नेम या या उ े शाने संपूणर् शहराचे तीन भागाम ये वभाजीत क न जु या झोन ूमाणे बं. नावाशमनपा/H&S/
१५२५०/२०१४, द. २०.११.२०१४ अ वये तीन भागांम ये िन वदा मागव यात आले होते.
भर यासाठ

कांह

परं तु िन वदे संदभारत
शु क ऑनलाईन
्

तां ऽक अडचण येत अस याने No. NWCMC/Health & Sanitation/८५५४/१४-१५

दनांक ०७.०१.२०१५

या

यानुसार जा.बं. नावाशमनपा/आवःव व/२१३८६/२०१५ द. ०५.०३.२०१५

Corrigendumk अ वये मूदतवाढ कर यात आलेले आहे

अ वये िन वदा सुचना (ितसर वेळ) असे तीन वेळा टाई स ऑफ इं ड या आ ण दै िनक पु यनगर या वतर्मानपऽात ूिस द क न
ऑनलाईन दारे िन वदा माग व यात आलेले होते.
हे कोण या ूकारे काम करणार आहे त हे

वर ल ूमाणे तीन वेळा िन वदा माग वले असता ित ह िन वदांम ये कंऽाटदार

यांनी ःप

प दती वषयी स वःतर नमुद करणे आवँयक होते.
आलेले नाह .

केलेले नाह .
ते

िन वदे तील अट व शत नुसार

यांनी ःप

केले नाह .

यांनी काम कर या या

ते केलेले नस यामुळे दरपऽक उघड यात

तर स. सदःय / सदःया व नागर कां या तबार , ःथायी सिमती व सवर्साधारण सभे दारे पा रत कर यात आलेले

ठराव व चचार् या अनुषंगाने सदर िन वदांचे दरपऽक उ

यात यावेत कंवा न वन

यवःथा क न न याने िन वदा माग व यात

कंवा ए टू झेड इ ृाःश चार िल. यांनी कामात सुधारणा कर यासतयार अस यास

इतर यवःथा आपले सुचनेने करावी यासाठ

यां याकडू न क◌ाम क न

पुढ ल िनणर्याक रता जा.बं. नावाशमनपा/ःव छता/३९१२/१५

अ वये ःथायी सिमतीम ये िनणर्याक रता ूःताव ठे यात आलेले होते.

यावे कंवा

द. २२.०६.२०१५

याच दर यान संबध
ं ीत कंपनीस दे यात आलेली तीन

वषार्ची मुदत संपली अस याने कायार्लयीन आदे श बं. NWCMC/H&S/२२७९०/२०१५ दनांक ३१.०३.२०१५ अ वये पुढ ल आदे शा
पयत साफसफाईचे काम सु

ठे व यासाठ आदे शीत कर यात आलेले आहे .

यानुषंगाने सदर कामासकाठ पुन

न याने िन वदा माग व यात या यात, न याने माग व या आले या िन वदा अंतीम

होवून संबंधीतास कामाचे आदे श दे यात येईल पयत ए टू . झेड इ ृाःश चर िल. या एज सीकडू न कामे क न घे यात यावे असे
मनपा ःथायी सिमतीने द. ३०.०७.२०१५ रोजीचया ठराव बं. ७९ अ वये सवार्नुमते ठराव समंत केलेला आहे .
कंपनीस मुदतवाढ दे ऊन एक वषर् संपलर अस याने No. NWCMC/H&S/३७६/२०१६, द. ०७.०४.२०१६

यानुसार सदर

या आदे शा वये दनांक

३१.०३.२०१७ पयत मुदतवाढ दे यात आले आहे .
Tender Notice No. NWCMC/H&S/१२९८२/२०१६ दनांक २९.१२.२०१६ अ वये न याने घनकचरा यवःथापना या कामासाठ
न याने ऑनलाईन िन वदा माग व यात आली आहे .
झाले आहे सदर ूा

दोन िन वदा ूा

सदरचा िन वदा पाच वेळेस मुदतवाढ (Extension) दे यात आलेली आहे .

िन वदे ची संपूणर् कागदपऽांची Transaction Advisor (तांऽीक स लाकारा) माफर्त तपासुन

घेत यानंतर स लागारा या अिभूायानुसार दसरा
िलफाफा (Price bid) उघड यासाठ कायर्वाह करावी लागेल यासाठ कालावधी
ु

लागणार आहे .

यासाठ ता पुर या ःव पात शॅ टर-शॉली पुरवठा करणे आ ण मजुर पुरवठा (पु ष मजुर/ ी मजुर) करणे अँया

ूकारचे दोन वेगळयाने ऑनलॉईन िन वदा माग व यात आलेले आहे

याचे जाःतीचे दर आले आहे त.

फेर िन वदा माग व यात

येत आहे . ए टू . झेड इ ृाःश चर िल. कंपनी कंऽाटदार कामगारांचे वेतन माहे डसबर-२०१६ पासून दलेले नाह .
२३.०३.२०१७ रोजी कामगार आयु

नांदेड यां या कायार्लयात बैठक झाली

यासाठ

द.

याम ये ए टू . झेड इ ृाःशकचर कंपनीचे कामगारांचे

वेतन डसबर २०१६ ते जानेवार २०१७ पयतच वेतन दनांक ३१.०३.२०१७ रोजी दे याचे ठरले आहे .

फेॄुवार २०१७ चे वेतन

ए ूल अखेर व माचर् पगार मे-२०१७ अखेर दे याबाबत ठरले आहे .
तसेच माहे ए ूल २०१७ म ह यात रामनवमी, डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर जयंती, महा वर जयंती इ याद अित मह वाचे

सण आहे त.

तसेच महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील ूकरण ६ मधील कलम ६३ अनुसार शहरातील ःव छता ह

महानगरपािलकेची आवँयक कतर् य आहे .

यामुळे ःव छता बाबत शहरात गैरसोय होऊ नये

हणून तसेच आरो याचा ू

िनमार्ण हावु नये यासाठ उपाय योजना करणे आवँयक झालेले आहे .
क रता उ

प र ःथती पाहता ए टू झेड इ ृाःश चर िल. कंऽाटदारास दनांक ०१.०४.२०१७ पासुन फ

पयत व पयार्यी यवःथा झा यास

यापुव पयत मुदतवाढ दे यासाठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर.

ूशासनाने सादर केले या ए टू झेड इ ृाःश चर िल. कंऽाटदारास फ

सभापती

पयार्यी

एक म हना

यवःथा होई पयत यापैक

जो कालावधी कमी असेल

एक म हना पयत कंवा

या कालावधी पयत िन वळ

ता पुर या सु पात मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात
येतो.
ठराव बं. १२

ठराव

नावाशमनपा ह ी अंतगर्त घराघरातुन कचरा गोळा करणे, रःते झाडणे, नाली काढणे, ना यातील गाळ व कचरा उचलून
डं पीग माऊंड / घनकचरा

यवःथापन ूक पा या ठकाणी टाकणेसाठ चे काम ए टू , झेड इ ृाःश चर िलं. गुरगांव (हर याणा)

या कंपनीस कायार्रंभ आदे श बं. NWCMC/H&S/१२८/२०१२, दनांक २२.०३.२०१२ अ वये तीन वषार्साठ दे यात आलेले आहे .
सदर कंपनी साफसफाईचे काम कर यास उदासीन अस याने व कचरा उचल याचे काम यवःथीतीतपणे करत नस याने
न वन कंऽाटदार नेम या या उ े शाने संपूणर् शहराचे तीन भागाम ये वभाजीत क न जु या झोन ूमाणे बं. नावाशमनपा/H&S/
१५२५०/२०१४, द. २०.११.२०१४ अ वये तीन भागांम ये िन वदा मागव यात आले होते.
भर यासाठ

कांह

परं तु िन वदे संदभारत
शु क ऑनलाईन
्

तां ऽक अडचण येत अस याने No. NWCMC/Health & Sanitation/८५५४/१४-१५

Corrigendumk अ वये मूदतवाढ कर यात आलेले आहे

दनांक ०७.०१.२०१५

यानुसार जा.बं. नावाशमनपा/आवःव व/२१३८६/२०१५ द. ०५.०३.२०१५

या

(16)
अ वये िन वदा सुचना (ितसर वेळ) असे तीन वेळा टाई स ऑफ इं ड या आ ण दै िनक पु यनगर या वतर्मानपऽात ूिस द
क न ऑनलाईन दारे िन वदा माग व यात आलेले होते.
कंऽाटदार हे कोण या ूकारे काम करणार आहे त हे

वर ल ूमाणे तीन वेळा िन वदा माग वले असता ित ह िन वदांम ये
यांनी ःप

कर या या प दती वषयी स वःतर नमुद करणे आवँयक होते.
उघड यात आलेले नाह .

केलेले नाह .
ते

यांनी ःप

िन वदे तील अट व शत नुसार
केले नाह .

ते केलेले नस यामुळे दरपऽक

तर स. सदःय / सदःया व नागर कां या तबार , ःथायी सिमती व सवर्साधारण सभे दारे पा रत

कर यात आलेले ठराव व चचार् या अनुषंगाने सदर िन वदांचे दरपऽक उ

यात यावेत कंवा न वन

यवःथा क न न याने

िन वदा माग व यात कंवा ए टू झेड इ ृाःश चार िल. यांनी कामात सुधारणा कर यासतयार अस यास
क न

यांनी काम

यां याकडू न क◌ाम

यावे कंवा इतर यवःथा आपले सुचनेने करावी यासाठ पुढ ल िनणर्याक रता जा.बं. नावाशमनपा/ःव छता/३९१२/१५ द.

२२.०६.२०१५ अ वये ःथायी सिमतीम ये िनणर्याक रता ूःताव ठे यात आलेले होते.

याच दर यान संबंधीत कंपनीस दे यात

आलेली तीन वषार्ची मुदत संपली अस याने कायार्लयीन आदे श बं. NWCMC/H&S/२२७९०/२०१५

पुढ ल आदे शा पयत साफसफाईचे काम सु

ठे व यासाठ आदे शीत कर यात आलेले आहे .

यानुषंगाने सदर कामासकाठ पुन

दनांक ३१.०३.२०१५ अ वये

न याने िन वदा माग व यात या यात, न याने माग व या आले या िन वदा अंतीम

होवून संबंधीतास कामाचे आदे श दे यात येईल पयत ए टू . झेड इ ृाःश चर िल. या एज सीकडू न कामे क न घे यात यावे असे
मनपा ःथायी सिमतीने द. ३०.०७.२०१५ रोजीचया ठराव बं. ७९ अ वये सवार्नुमते ठराव समंत केलेला आहे .
कंपनीस मुदतवाढ दे ऊन एक वषर् संपलर अस याने No. NWCMC/H&S/३७६/२०१६, द. ०७.०४.२०१६

यानुसार सदर

या आदे शा वये दनांक

३१.०३.२०१७ पयत मुदतवाढ दे यात आले आहे .
Tender Notice No. NWCMC/H&S/१२९८२/२०१६ दनांक २९.१२.२०१६ अ वये न याने घनकचरा यवःथापना या कामासाठ
न याने ऑनलाईन िन वदा माग व यात आली आहे .
दोन िन वदा ूा

झाले आहे सदर ूा

सदरचा िन वदा पाच वेळेस मुदतवाढ (Extension) दे यात आलेली आहे .

िन वदे ची संपूणर् कागदपऽांची Transaction Advisor (तांऽीक स लाकारा) माफर्त तपासुन

घेत यानंतर स लागारा या अिभूायानुसार दसरा
िलफाफा (Price bid) उघड यासाठ कायर्वाह करावी लागेल यासाठ कालावधी
ु

लागणार आहे .

यासाठ ता पुर या ःव पात शॅ टर-शॉली पुरवठा करणे आ ण मजुर पुरवठा (पु ष मजुर/ ी मजुर) करणे अँया
ूकारचे दोन वेगळयाने ऑनलॉईन िन वदा माग व यात आलेले आहे

याचे जाःतीचे दर आले आहे त.

फेर िन वदा माग व यात

येत आहे . ए टू . झेड इ ृाःश चर िल. कंपनी कंऽाटदार कामगारांचे वेतन माहे डसबर-२०१६ पासून दलेले नाह .
२३.०३.२०१७ रोजी कामगार आयु

नांदेड यां या कायार्लयात बैठक झाली

यासाठ

द.

याम ये ए टू . झेड इ ृाःशकचर कंपनीचे कामगारांचे

वेतन डसबर २०१६ ते जानेवार २०१७ पयतच वेतन दनांक ३१.०३.२०१७ रोजी दे याचे ठरले आहे .

फेॄुवार २०१७ चे वेतन

ए ूल अखेर व माचर् पगार मे-२०१७ अखेर दे याबाबत ठरले आहे . तसेच माहे ए ूल २०१७ म ह यात रामनवमी, डॉ. बाबासाहे ब
आंबेडकर जयंती, महा वर जयंती इ याद अित मह वाचे सण आहे त.

तसेच महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील ूकरण ६

मधील कलम ६३ अनुसार शहरातील ःव छता ह महानगरपािलकेची आवँयक कतर् य आहे .
गैरसोय होऊ नये
क रता उ
पयत

कंवा पयार्यी

हणून तसेच आरो याचा ू

यामुळे ःव छता बाबत शहरात

िनमार्ण हावु नये यासाठ उपाय योजना करणे आवँयक झालेले आहे .

प र ःथती पाहता ए टू झेड इ ृाःश चर िल. कंऽाटदारास दनांक ०१.०४.२०१७ पासुन फ

यवःथा होई पयत यापैक जो कालावधी कमी असेल

एक म हना

या कालावधी पयत िन वळ ता पुर या सु पात

मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय बं.१०
िन वदा

मंजरु

आदे श

बं.मनपा/पापुवजिन/१७९५३/१७

दनांक

३१.०३.२०१७

अ वये

महारा

महानगरपािलका

अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण-५ (२) (२) अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत भागातील झोन बं. ४-ड
अंतगर्त मलिनःसारणाचे वाष क दे खभाल द ु ःतीचे काम ( पये २५,००,०००/-) करणे क रता िन वदा सुचना बं. १६५८४/१७ द.
०७.०३.२०१७ अ वये माग व यात आ या असता एकूण तीन िन वदा ूा

झा या िन वदा या दरा या तुलना मक त

यानुसार

पठाण मोईज अहे मद खान नांदेड यांची िन वदा सवार्त कमी दराची असून ती अंदाजपऽ कय दराची आहे .
क रता पठाण मोईज अहे मद खान यांची अंदाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु कर यात आली

याची न द घेणे बाबत.

ूशासना या आदे शाची न द घे यात येते.

सभापती
ठराव बं. १३
िन वदा

ठराव
मंजरु

आदे श

बं.मनपा/पापुवजिन/१७९५३/१७

दनांक

३१.०३.२०१७

अ वये

महारा

महानगरपािलका

अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण-५ (२) (२) अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत भागातील झोन बं. ४-ड
अंतगर्त मलिनःसारणाचे वाष क दे खभाल द ु ःतीचे काम ( पये २५,००,०००/-) करणे क रता िन वदा सुचना बं. १६५८४/१७ द.
०७.०३.२०१७ अ वये माग व यात आ या असता एकूण तीन िन वदा ूा

झा या िन वदा या दरा या तुलना मक त

यानुसार

पठाण मोईज अहे मद खान नांदेड यांची िन वदा सवार्त कमी दराची असून ती अंदाजपऽ कय दराची आहे . क रता पठाण मोईज
अहे मद खान यांची अंदाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु कर यात आली
घेते.

याची न द ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नम
ु ते

(17)
वशेष बाब

हणुन आय या वेळ घे यात आलेले वषय

वषयनांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका योजने अंतगर्त

ेऽीय कायार्लय झोन बं. C अंतगर्त मलिनःसारण

दे खभाल

द ु ःती क रता C-3 व C-4 झोनचे वाष क दे खभाल द ु ःती या कामा अंतगर्त कमी दराचे पाऽ कंऽाटदार ःवान इ ृाःश चर
नांदेड यांचे काम नो हबर २०१६ रोजी पुणर् झालेले आहे .
दले या अहवालानुसार कामाचे मुळ अंदाजपऽक
आहे .

यानुसार

पये २२.५४ ल

याचे उवर्र त दे यक दे णे बाक आहे .

पये ८५.८१ ल

या र कमेस महारा

झोनचे उपअिभयंता यांनी

असुन संपूणर् वषार्तील झालेली र कम

पये १११.२२ ल

होत

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ (२) (२)

नुसार लागणा-या खचार्स भुमीगत गटार दे खभाल द ु ःती या लेखा िशषार्तुन खचर् कर यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान
करणेसाठ ये या ःथायी सिमती सभे समोर िनणर्याथर् सादर.
सभापती

ूशासना या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. १४

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका योजने अंतगर्त

ेऽीय कायार्लय झोन बं. C अंतगर्त मलिनःसारण

दे खभाल

द ु ःती क रता C-3 व C-4 झोनचे वाष क दे खभाल द ु ःती या कामा अंतगर्त कमी दराचे पाऽ कंऽाटदार ःवान इ ृाःश चर
नांदेड यांचे काम नो हबर २०१६ रोजी पुणर् झालेले आहे .
दले या अहवालानुसार कामाचे मुळ अंदाजपऽक
आहे .

यानुसार

पये २२.५४ ल

याचे उवर्र त दे यक दे णे बाक आहे .

पये ८५.८१ ल

या र कमेस महारा

झोनचे उपअिभयंता यांनी

असुन संपूणर् वषार्तील झालेली र कम

पये १११.२२ ल

होत

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण ५ (२) (२)

नुसार लागणा-या खचार्स भुमीगत गटार दे खभाल द ु ःती या लेखा िशषार्तुन खचर् कर यास ूशास कय व आथ क मा यता ह
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय-

ूःताव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. १३ म ये िशवनगर व नंद माम सोसायट

मलिनःसारण लाईन टाक यासाठ

र कम

पये ३१,७०,३२९/- ला पुनरर् ूशास कय व आथ क मा यता

भागात

ह मनपा ःथायी

सिमतीची सभा सवार्नुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक:-

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

सभापती

अनुमोदक:- गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल

स. सदःयांचा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. १५

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. १३ म ये िशवनगर व नंद माम सोसायट
मलिनःसारण लाईन टाक यासाठ

र कम

पये ३१,७०,३२९/- ला पुनरर् ूशास कय व आथ क मा यता

भागात

ह मनपा ःथायी

सिमतीची सभा सवार्नुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय

ूःताव
नावाशमनपा ह ीतील महाराणा ूतापिसंह यांची जयंती दनांक 28.05.2017 रोजी आहे

यामुळे सदर पुतळा प रसरात

रं गरं गोट व करकोळ द ु ःतीचे कामे उ ान अिध क यांनी करणे क रता सुच वले आहे बांधकाम वभागात िन वदा ू बया बंद
आहे .

यामुळे सदर

घे यासाठ

ठकाणी रं गरं गोट व

करकोळ द ु ःतीसाठ लाणारा खचर् अंदाजे

ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा मा. आयु ांना ूािधकृ त करते.

पये 02.00 ल

पयतचे कामे हाती

तसेच सदर या कामास लागणा-या खचार्स

ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नम
ु ते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात
येतो.
सुचक :- उमेशिसंह च हाण

अनुमोदक :-

ठराव बं. १६

सौ. सोनाबाई मोकले

ठराव

नावाशमनपा ह ीतील महाराणा ूतापिसंह यांची जयंती दनांक 28.05.2017 रोजी आहे

यामुळे सदर पुतळा प रसरात रं गरं गोट

व करकोळ द ु ःतीचे कामे उ ान अिध क यांनी करणे क रता सुच वले आहे बांधकाम वभागात िन वदा ू बया बंद आहे .
यामुळे सदर ठकाणी रं गरं गोट व करकोळ द ु ःतीसाठ लाणारा खचर् अंदाजे

ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा मा. आयु ांना ूािधकृ त करते.

पये 02.00 ल

पयतचे कामे हाती घे यासाठ

तसेच सदर या कामास लागणा-या खचार्स ूशास कय व

आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सभापती

आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जाह र कर यात येते.
ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

सभापती,

नांवाशमनपा, नांदेड.

ःथायी सिमती,
नांवाशमनपा, नांदेड.

