नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.
द. १६.०६.२०१६ रोजी सकाळी ११.३० वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे ूशास कय
इमारतीतील प ह या माळयावरील सिमती सभागृहात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा री क न सदर
सभेस खालील म.न.पा. ःथाई सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.
सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा, सभापती
सवौी
मोरे संजय गंगाधर

अ नेवार गंगासागर सं दप

इं दबाई
िशवाजीराव घोगरे
ु

ू वण बालाूसाद बयाणी

वनयकुमार गुरम

संिगता पृ वीराज राओऽे

योती महि खेडकर

कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम

कदम गंगाबाई नारायण

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

फा ख हसे
ु न कासीम साब
सभापती

जक या बेगम स. मुखतार

उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय, ूािधकारी अिधकारी तथा उपआयु
मु य लेखा प र क ौी आर.एस.कोलगणे, ू.उपआयु

( वकास) ौी र ाकर वाघमारे ,

ौी मुंढे, मु यलेखािधकारी ौी कंदे वाड, मु य वै कय

अिधकारी डॉ. मो.आसीफ, कायकारी अिभयंता ौी िगरीष कदम, कायकारी अिभयंता ौी सुमीव अंधारे ,
कायकारी अिभयंता बएसयुपी ौी ूकाश कांबळे व सव वभाग ूमुख,
आज या सभे या

े ऽय अिधकारी यांचे ःवागत क न

कामकाजास सु वात कर यात येते.

आज या सभेस सव वभाग ूमुखांनी / अिधकारी वगाने उपःथीत राहणे आवँयक आहे . आज या
बैठक स अिधकारी वग हा उपःथीत आहे काय ? याबाबतची चौकशी कर यात आली, आज मला ौी येवले
ूकाश, सहा यक आयु

यांनी मला एसएमएस टाकला क , कोटा या कामामुळे ःथाई सिमती या सभेस

उप ःथत राहु शकत नाही. ौी येवले ूकाश स.आयु

हे मागील झाले या ःथाई सिमती या बैठक स

अनुप ःथत होते, ःथायी सिमती या बैठक स ते वारं वार उप ःथत राहत नाहीत हे यो य नाही. या नंतर
होणा-या

बैठक स ते उप ःथत राहीले नाही तर अशा प र ःथतीत

आदे श दे यात येतील. आज

या

यां यावर कायवाही ूःता वत कर याचे

यांना कोटाचे काम असु शकते, ही बाब बरोबर दे खील असु शकते. इतरही

अिधकारी वगाने सु दा बैठक स उप ःथत राहीले पा हजे यासाठी नगरसिचव मनपा नांदेड यांनी काळजी
घेतली पाहीजे.
वनय गुरम

आप या नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेला न याने आदे श ूा

झाला आहे क , नवे आयु

उ हाळे यांची महारा

ने पाठ वलेले आहे . ौी समीर उ हाळे

आयु

मनपा

नांदेड

शासनाने मनपाचे आयु
यांची

ूितिनयु

ने

हणून ूितिनयु

मनपाकेत

सेवेबाबत

आदे श

झालेला

ौी सिमर

अस यामुळे

यां या

अिभनंदनाचा ठराव येथे पारीत कर यात यावा.
ौी उमेश च हाण

न वन आयु

साहे ब ौी सिमर उ हाळे यां या ठराव पा रत कर यास काहीही हरकत नाही. न वन आयु

साहे बांना मला वाटते
कामावर
सभापती

जू झा याबरोबर आप या सिमतीकडू न

यांना

जू होवू दयावे असे मला वाटते.

मा. ौी समीर उ हाळे यांना महारा
केलेली आहे .
आपण

यांचा अिभनंदनाचा ठराव पारीत क .

शासनाने कालच मनपाचे आयु

यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके

या आयु

या पदी ूितिनयु

ने पदःथापना

या पदाचा कायभार ःवकार यानंतर

यांचा अिभनंदनाचा ठराव पा रत कर यात येईल. तो पयत अिभनंदनाचा ठराव पा रत कर यात येणार

नाही.
वनय गुरम

मागील बैठक त तुरटी या दजा बाबत एक उप सिमती नेम यात आली होती. आ ण उप सिमतीस अहवाल
दे यास सांग यात आले होते.

हणून आज नेम यात आले या उप सिमतीचा अहवाल मी

सभापती यां याकडे सादर करीत आहे . उप सिमतीचा अहवाल
सभापती
वनय गुरम

ःथायी सिमतीने तुरटी या दजा संदभात एक उप सिमती िनयु
आज या सभेत ःवकार करते. सदरील

ःथायी सिमती या

यांनी ःवकारावा अशी मी वनंती करतो.
केली होती

या उप सिमतीचा अहवाल

अहवाला या ूती या िनयमानुसार सव संबधीतास दे यात या यात.

मनपाकेस पुरवठा केले या तुरटी या संदभात आ ेप अस याने

या संबधीत तुरटी कंऽाटदारास पमेट दे यात

येवू नये. कारण जो तुरटी पुरवठा करतो तो मुळ कंऽाटदार नसुन तो केवळ
तुरटी पुरवठा केली आहे ती तुरटी ही मेड बी ची आहे . मनपाने
मेडची तूरटी पुरवठा केली पा हजे अशी िन वदे त अट आहे .

परं तु

डीलर आहे .

यामुळे डीलरने जी

या वेळी िन वदा ूिस द के या

यावेळी ए

(२)
कंऽाटदाराने ए मेडची तुरटी पुरवठा न करता बी मेडची तुरटी पुरवठा के यामुळे मनपाची फसवणुक केली
आहे .
वनय गुरम
सभापती

यामुळे संबधीतावर कायवाही झाली पाहीजे.

सभापती साहे ब तुरटी नमु याचा चौकशी अहवाल आप याकडे सादर करीत आहे त.
उपसिमतीचा अहवाल व तुरटी नमु याचा तपासणी अहवाल जो शास कय ूयोग शाळे माफत आलेला आहे या
सव बाबींचा वचार करता महापािलकेस पुरवठा कर यात येत आलेली तुरटी Tender Notice म ये नमुद
Criteria पूण करत नाही

यामुहे स या जो पुरवठाधारक तुरटी पुरवठा करत आहे तो ता काळ थांब व यात

यावा व आवँयकती तुरटी खु या बाजारातुन खरे दी कर यात यावी व यावर होणारा खच स या या
पुरवठाधारका या दे यकातुन वळता कर यात यावा तसेच
जबाबदार असणा-या कमचारी व अिधकारी यांनी उ
मु यलेखािधकारी ौी कंदे वार यांची िनयु

या कांही अिनयमीतता झाले या आहे त

याक रता

ूकरणात केले या ूकरणाची चौकशी कर या क रता

कर यात येते मु यलेखािधकारी यांनी िन वदा िलपीकापासून ते

सवाची सखोल चौकशी क न चौकशी अहवाल िनंकषांस हत १५ दवसा या आत ःथायी सिमती समोर सादर
कर यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव बं. ५०

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पाणी पुरवठा या वभागासाठी तुरटी बाबत ूशासनाने जो नमु याचा तपासणी अहवाल जो
शास कय ूयोग शाळे माफत आलेला आहे या सव बाबींचा वचार करता महापािलकेस पुरवठा कर यात येत असलेली तुरटी Tender Notice
म ये नमुद Criteria पूण करत नाही

यामुळे स या जो पुरवठाधारक तुरटी पुरवठा करत आहे तो ता काळ थांब व यात यावा व

आवँयकती तुरटी खु या बाजारातुन खरे दी कर यात यावी व यावर होणारा खच स या या पुरवठाधारका या दे यकातुन वळती कर यात
यावा.

तसेच सदरील ूकरणात

या कांही अिनयमीतता झाले या आहे त

याक रता जबाबदार असणा-या कमचारी व अिधकारी यांनी उ

ूकरणात केले या ूकरणाची चौकशी कर या क रता मु यलेखािधकारी ौी कंदे वार यांची िनयु

कर यात येते मु यलेखािधकारी यांनी

िन वदा िलपीकापासून ते सवाची सखोल चौकशी क न चौकशी अहवाल िनंकषांस हत १५ दवसा या आत ःथायी सिमती समोर सादर
कर यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सभापती

मागील िमटींगम ये

मी काही सुचना के या हो या

या सुचनेची काय अंमलबजावणी केली आहे याची

माहीती सिमतीस दे यात यावी. मागील बैठक त इमारत बांधकाम परवाना िनगिमत करीत असतांना सव
मालम ा धारकांस

यां या घराचे बांधकाम पुण कर याबरोबर रे न वॉटर हारवःटींग करणे बंधन कारक आहे .

यासाठी मनपा ही मालम ा धारकाकडू न रे न वॉटर हारवेःटींग कर यासाठी लागणारी अनामत र कम वसुल
करते.अशा कती इमारतीचे रे न वॉटर हारवःटींग कर यात आले याबाबतची मा हती दे यात यावी.
ूभारी नगर रचनकार

स या मा. ज हािधकारी तथा आयु

महोदयां या

िनदशानुसार पा याची टं चाई अस याकारणाने इमारत

बांधकाम परवानगी दनांक 15 जुन 2016 पयत िनगिमत
बांधकाम परवानगी ूकरणास

कर यात येवू नये

असे आदे श आहे त.

यामुळे

परवानगी दे णे बंद आहे . परं तू या पुव मनपाके माफत दे यात आले या

बांधकाम परवानगी ूकरणात रे न वॉटर हारवेःटींगची कर याची अट टाकुन परवारणी िनगिमत कर यात येते.
सभापती

रे न वॉटर हारवेःटींगसाठी लागणा-या पाईपचा खच अ यंत कमी येत असतो. स या पा याची टं चाई
अस यामुळे सव इमारत बांधकाम करणा-या मालकास रे न वॉटर हारवेःटींगचे मह व सांगीतले पा हजे मनपा
ही रे न वॉटर हारवेःटींगसाठी अनामत र कम जमा क न घेते तर अशा वेळी ते क न घे याची जबाबदारी
मनपाची आहे .

उमेश च हाण

पा याची या वष ची टं चाई ल ात घेता घर बांधकाम करणा-या मालकास रे न वॉटर हारवेःटींग क न घे याचे
बंधन करावे. पाणी आडवा पाणी जरवा या

हणीूमाणे सवानी रे न वॉटर हारवेःटींग केली पाहीजे. ू येकाने

पाणीची बचत केली पाहीजे. पाणी बचती या संदभातील महानगरपािलकेने पोःटर, बॅनर, मोठया होड ग
शहरात मु य ठकाणी लावा यात व जन जागृती करावी.
सभापती

रे न वॉटर हारवेःटींगचे मह व नागरीकांना पटवुन दे याकरीता शहरातील मु य रहदारी या ठकाणी जाहीरात
करावी.

महानगरपािलकेकडू न पोःटर, बॅनर, मोठया होड ग शहरातील दशणी ठकाणी लाव यात या यात व

जन जागृती करावी. ू येकाने पुनरभरण क न
उप आयु

यावे.

बांधकाम परवानगी िनगिमत करते वेळी रे न वॉटर हारवेःटींगची अट टाकलेली आहे . परं तू ू ये ात बहतां
ु श
नागरीक हे रे न वॉटर हारवेःटींग करीत नस याचे िनदशनास आले आहे . ू येक मालम ाधारकांकडू न आपण
कमान पाच हजार

पये अनामत घेत असतो. सदरील र कम संबधीताची अस यामुळे

यांना परत करणे

गरजचे आहे . बांधकाम करणारे नागरीक ही अनामत र कम परत मागणी करीत नाहीत. मनपाकेत रे न वॉटर
हारवेःटींगची अनामत र कम जमा आहे .

(३)
संबधीत मालम ा धारकाने रे न वॉटर हारवेःटींग क न घेतले नाही
पा हजे, डीसी

लम ये

यांना

हणुन मनपाने संबधीतास नोटीसा द या

पये 1000/- दं ड लाव याची तरतूद आहे . महासभेने पा रत केले या ठरावात

काय तरतूद आहे याची दे खील पहाणे आवँयक आहे .

नगररचना वभाग हा रे न वॉटर हारवेःटींग क न

घे यासाठी आःथेने काम केले पा हजे तसे होताना

दसत नाही, नगररचना

मॉिनटरींग केले पाहीजे. या वभागाने या बाबीकडे ल

दलेले दसुन येत नाही. आता वेळ आली आहे पाणी

बचत कर याची

वभागाने यो य प दतीने

याकरीता सवानी बांधकाम करीत असताना रे न वॉटर हारवेःटींग करणे बंधककारक केले

पा हजे. केवळ अट टाकुन होणार नाही.
संजय मोरे

रे न वॉटर हारवेःटींगचे पैसे महानगरपािलकेत जमा आहे त. ते पैँयाचे काय करणार आहात.

उप आयु

बांधकाम परवानगी ूकरणे सादर केले
पुण वाचे ूमाणपऽ दाखल केले तर

या मालमता धारकांचे पैसे मनपाकडे जमा आहे त.

यांचे पैसे परत कर याची कायदयात तदतूद आहे . नागरीकांनी रे न वॉटर

हारवेःटींग क न घेतले अशा प र ःथतीत
उमेश च हाण

यांना

यांची जमा असलेली र कम परत करता येईल.

नागरीकांनी अनामत र कम मनपाकेत जमा केली अस याने
यांना परत केले पा हजे.

यांनी बांधकाम

या पैँयावर

यांनी रे न वॉटर हारवेःटींग केले आहे

यांचा अिधकार आहे ते पैसे

यांचे कामाची ःथळ पाहणी क न ते पैसे

परत करावे.
सभापती

शहरात मोठया ूमाणात बांधकामे होत आहे त

या मालम ा धारकांस बांधकाम परवानगी िनगिमत करीत

असतांना घरावर रे न वॉटर हारवेःटींगची अट टाकुन दे यात यावी आ ण संबधीतांने रे न वॉटर हारवेःटींग केले
आहे याची खाऽी नगररचना

वभागाने करावी, िनयमाूमाणे

घे यात ये यात यावी. िनयमातील तरतूदीनुसार
वनय गुरम

यां याकडू न रे न वाटर हारवेःटींगची र कम

यांने पुण वाचा दाखला सादर के यानंतर ही र कम

यांना

परत कर यात यावी.

शहरात स या पा याची टं चाई अस याने मा या ूभागात तीन दवस आड पाणी येते आ ण हे पाणी सव
नागरीकांना िमळत सु दा नाही. पाणी भर या या वेळा दे खील यो य नाही राऽी बे राऽी पाणी येते

यामुळे

नागरीकांना पाणी िमळत नाही.
उमेश च हाण

पा याची टं चाई आहे ही वःतू ःथती आहे . पण पा याचे राजकारण क

नये. इतर शहरात या तुलनेत

आप या शहरात पाणी िमळत तरी आहे .
वनय गुरम
सभापती

पा याचे राजकारण करीत नाही मा या ूभागात म यराऽी पाणी येत ही बाब मी िनदशनात आणुन दे त आहे .
पा यासाठी कोणीही राजकारण क

नये, पा याचे यो य वेळापऽक तयार करावे व सव नागरीकांना पाणी कसे

िमळाले पाहीजे याची काळजी ूशासनाने
कायकारी अिभयंता पापु

यावी.

वंणुपूरी जलाशयातील पाणी डे ड वॉटर लेवलवर गेले आहे . सव रोझ बंद पडलेले आहे त. जॅकवेलम ये पाणी
घे यासाठी प प उपयोगात आणावे लागत आहे त.

यामुळे भ वंयात सव शहराला पाणी पुरवठा करावयाचा

झा यास पाच दवस आड पाणी दे याचे वचारा करावा लागणार आहे . पा या या टा यावर ल काचा मॉ ◌ा
जमा होत आहे . कमचा-यां या अंगावर लोक येत आहे त. पा याची गंभीर समःया िनमाण होत आहे तथापी
नागरीकांना पाणी कसे दे ता येईल यासाठी ूशासनामाफत ूय
वेळापऽक कोडमलेले आहे कारण पा या या टा या भरत नाहीत.

कर यात येत आहे त.

पाणी सोड याचे

यामुळे वेळवर पाणी सोडणे श य होत

नाही. िसडको व चौवफाएरीयाला वंणुपुरी या साईट क न पाणी पुरवठा केला जातो. टा याच भरत नसतील
तर पाणी हे कमी दाबाने नागरीकांना जात आहे . शेवट या लोकांना पाणी िमळत नाही ही बाब स य आहे

या

लोकांना पा याचे टॅ कर दे याची यवःथा कर यात येत आहे .
वनय गुरम

लोक आम या घरी येत आहे त पाणी आले

हणुन

यासाठी पाणी सोड यासाठी यो य िनयोजन होणे

अं यत

गरजेचे आहे . आ ही अिधका-यांना फोन लावतो तर अिधकारी आमचा फोन घेत नाहीत. आ ही नागरीकांना
काय उतर दयावे.

आम या वाडात 15000 लोकांना आ हाला सामोरे जावे लागते. ब धनकर हे फोन उचलत

नाहीत. नागरीकांचा रोष आम यावर आहे . लोक आ हाला
यांना उ र दे वू शकत नाही.

करावे.
सभापती

यासाठी पाणी सोड यासाठी कायरत असले या कमचा-याचे फोन नंबर जाहीर

यामुळे लोक आ हाला फोन करणार नाहीत.

पाणी सोड या या वेळा ठरवून नागरीकांना
पाणी भ

वचारतात क पाणी क हा येणार आहे आ ही

दलासा दयावा. वेळापऽक ठर व यास

शकतील. नगरसेवकांना फोन येतात

या वेळाम ये नागरीक

यामुळे पाणी उशीरा सोड यात येत असेल तर कमान

या

एरीयातील नगरसेवकांना मा हती दे यात यावी. सव अिधकारी वगाने आपले फोन चालू ठे वावे. फोन
कोणाचाही असो अिधका-यांने फोन घेतला पाहीजे.

(४)
संजय मोरे

रहीमपुर म ये पा याची पाईप टाक यासाठी मी वांरवार सांगत आहे परं तू पा याची लाईन टाक यात येत
नाही. या एरीयातील लोकांना पा याची गंभीर समःया आहे . लोकांना पाणी पी यासाठी नाही

यासाठी

पा याची पाईप लाईन टाकून दयावी.
सभापती

ौी मोरे यां या ूभागातील रहीमपुर एरीयाम ये पा याची पाईप लाईन टाकून दयावी.

उमेश च हाण

ौावःती नगर, या भागात जेसीबी नस याने नाले साफसफाई मागील 15 दवसापासुन बंद आहे . पावसाळा

उप अिभयंता (यां)

जेसीबी या सहा याने नाले सफाईचे काम सु

आ यावर या एरीयाम ये पाणी मोठयाूमाणात साचून राहते साठी ना याची सफाई करणे गरजचे आहे .
असतांना

जेसीबीने तुटली

कर यात आलेले होते. परं तू रे वे या फोनची केबल काम करीत

यामुळे संबधीत कंऽाटदारवर पोलीसात गु हा न द कर यात आला आहे .

जेसीबी मशीनची ज ी कर यात आली.

यामुळे नाले सफाईचे काम बंद आहे .

उमेश च हाण

जेसीबी ज

उप अिभयंता (यां)

जेसीबी मशीन ज ीबाबतचे ूकरणे औरं गाबाद

आहे .

करीत असतांना आपले मनपाचे अिधकारी

आपले अिधकारी

यामुळे

या ठकाणी न हते

यामुळे मशीनची ज ी झाली

या ठकाणावर असते तर जेसीबी मशीनची ज ी टळली असती.
यायालयात चालू आहे .

यामुळे कती वेळ लागेल सांगणे

कठीण आहे .
उप आयु

आपण नाले सफाई कर यासाठी कंऽाटदाराची मशीन आहे . कंऽाटदार पाट आहे . कंऽाटदारास

पये 1.50 ल

पये दं ड आकार यात आला होता. तो दं ड कंऽाटदार भर यास तयार दे खील आहे परं तू या ूकरणात गु हा
न द झालेला आहे .
उमेश च हाण
वनय गुरम
संजय मोरे

यामुळे मिशन सोड यासाठी वेळ लागू शकतो.

दसरी
जेसीबी मशीन लावून नाले सफाई कर यात यावी. एका मशीवर आपण अंवलबून राहू शकत नाही.
ु

आप या मनपाची मशीन बंद आहे ती चालू नाही. मग नाले सफाईचे कामे कशी पुण होतील.

पा या या कामासाठी आपण एएमआरसी लावलेली आहे ती काम करीत नाही माच मही यापासुन मा या

ूभागातील कामासाठी 2 पाईप टाक यासाठी कायकारी अिभयंता यांना सांगीतले होते पंरतू आतापयत पाईप
टाकुन दलेले नाही.

सभापती

एएमआरसीची दोन पाईप टाक यासाठी काय अडचण आहे . दोन पाईप टाक याने

यांचा ू

सुटत असेल तर

ौी मोरे यां या ूभागातील काम कायकारी अिभयंता पाणी पुरवठा यांनी क न दयावे. ौी गुरम यांचेही जे
कामे आहे त ती कामे दे खील क न दे यात यावे.
वनय गुरम

माझा एक वषय आहे . पा
दे यात येवू नये.

कायकारी अिभयंता पापु
वनय गुरम

असोिसयट नागपुरचे तुरटीचे दे यक दे यासाठीचा वषय आहे . या एज सीला बल

याचे बील कसे तयार केले आहे . बील

आ ही अहवाल तयार केला आहे .

हे लेखा वभागास कसे पाठ वले आहे .

तुरटीचे पेमेट केलेले नाही.

आ ही पऽ द यामुळे बील थांबवले आहे नाहीतर बीलाची अदाई केली गेली असती. दषीत
पा यामुळे मागे
ु

नगरपािलका कालावधीम ये एसीबीची चौकशी सु

झाली होती. तुरटीचा यो य दजा आपणास ूा

झाला नाही

तर तो लोकां या आरो याशी संबधीत मुददा तयार होतो. बी मेडची तुरटी पुरवठा कर यात येत आहे .
यामुळे न वन िनवीदा ूब या क न चांग या दजाची तुरटीची ता काळ खरे दी
पुरवठा होणार नाही याची काळजी ूशासनाने घेतली पाहीजे.
संजय मोरे

बल पाठ व याची काय गरज होती. कारण बल काढावयाचे होते

सभापती

उप सिमतीचा तुरटी या संदभातील अहवाल ूा

झालेला आहे .

करावी.

शहराला दषीत
पाणी
ु

हणुनच बल पाठ वले आहे .
या अहवालाच तपासणी क न 15 दवसाचे

आत अहवाल सादर करावा. आ ण तो अहवाल ःथायी सिमती समोर आणावा. मु यलेखािधकारी यांनी बल
अदाई कर यात येवू नये.
उमेश च हाण

वषय बं.०१

वषय पऽीका पास कर यात येते. व सव अिधकार हे सभापती ःथायी सिमती यांना दे यात येतात.

दनांक ०२.०४.२०१६ रोजी मागील झाले या ःथायी सिमती या सभेचे इितवृ
सभापती

कायम करणे बाबत

दनांक ०२.०४.२०१६ रोजी मागील झाले या ःथायी सिमती या सभेचे इितवृ

ठराव बं.५१

येतो.

ठराव

दनांक ०२.०४.२०१६ रोजी मागील झाले या ःथायी सिमती या सभेचे इितवृ
सभा सवानुमते मा यता दे यात येते.

कायम कर यात

कायम कर यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची

(५)

वषय बं.०२

नागरी घनकचरा ( यवःथापन व हाताळणी) िनयम २००० नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत दै नं दन िनमाण
होणा-या घनकचरा मौजे तु पा येथील ड पींग माऊ डवर टाक यात येत आहे .
सार या

सदर ठकाणी साठवले या कच-यामधुन िनघणा-या िमथेन

वलनशील वायुंमुळे वारं वार आग लागुन सव कचरा पेटू न आग भडकत अस याने अ नीशमन दला या यंऽणे दारे वेळोवेळी वॉटर

कुलींग क न िनयं ऽत कर यात येत आहे .

दररोज येणारा कच-यास आग लागून परत आग वाढू नये यासाठी

के यास उवरीत कचरा साठवणे श य हावे

या कच-यातील

लॉःटीक व

वलनशील पदाथ वेगळे

हणुन खालील ूमाणे उपाययोजना करणे आवँयक आहे .

दररोज जमा होणा-या कच-यावर दगधीनाशक
Bio-Culture औषध पंपा दारे फवारणी करणे, Tender Attached loader
ु

पलॉटमाफवर कचरा पसरवुन Tractor hoe

दारे मोठे छोटे

दारे

लॉःटीक व इतर Non Biodegradable पदाथ वेगळा करणे, उवरीत कचरा

Window प दतीने पसरवुन दररोज रो तयार करणे, पंधरा दवसानंतर Compost झालेला सदर कचरा एकऽ करणे, इ यादी सव कामासाठी

अंदा जत मनुंयबळ व यंऽसामुमी खालील ूमाणे तातडीने लावणे अ यंत आवँयक आहे .
तपशील

अंदाजीत कमंत

१)

२० कामगार ( कमान वेतन ूमाणे)

२)

Tractor or attached loader & hoe

३)

दगधीनाशक
Bio-Culture औषधी फवारणी
ु

४)

२,३०,०००/७५,०००/१,००,०००/-

इतर करकोळ खच

१०,०००/एकूण

क रता उ

सव ू कयेस आवँयक मनुंयबळ व यंऽसामुमीसाठी लागणारा एकूण ूितमहा खच

वषा या कालावधी क रता
महारा

४,१५,०००/- ूित महा

पये ४९,८०,०००/-

महानगरपािलका अिधिनयमा या प रिश

या तरतुदीस लागणारा र कम १४ या

व

. ४,१५,०००/- ूमाणे एक

आयोगातील ूा

िनधीतुन खच कर यास

५ मधील ूकरण ५ मधील २(२) नुसार आथ क तरतुदींची मंजुरी क रता ूःताव ःथायी

सिमती समोर सादर.
सभापती

ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते तसेच न वन घनकचरा ू बया ूक प काया वीत
होई पयत या उपाययोजने या कामास व लागणा-या खचासही ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते◌ृ

ठराव बं.५२

ठराव

नागरी घनकचरा ( यवःथापन व हाताळणी) िनयम २००० नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत दै नं दन िनमाण
होणा-या घनकचरा मौजे तु पा येथील ड पींग माऊ डवर टाक यात येत आहे .
सार या

सदर ठकाणी साठवले या कच-यामधुन िनघणा-या िमथेन

वलनशील वायुंमुळे वारं वार आग लागुन सव कचरा पेटू न आग भडकत अस याने अ नीशमन दला या यंऽणे दारे वेळोवेळी वॉटर

कुलींग क न िनयं ऽत कर यात येत आहे .

दररोज येणारा कच-यास आग लागून परत आग वाढू नये यासाठी

के यास उवरीत कचरा साठवणे श य हावे

या कच-यातील

लॉःटीक व

वलनशील पदाथ वेगळे

हणुन खालील ूमाणे उपाययोजना करणे आवँयक आहे .

दररोज जमा होणा-या कच-यावर दगधीनाशक
Bio-Culture औषध पंपा दारे फवारणी करणे, Tender Attached loader
ु

पलॉटमाफवर कचरा पसरवुन Tractor hoe

दारे मोठे छोटे

दारे

लॉःटीक व इतर Non Biodegradable पदाथ वेगळा करणे, उवरीत कचरा

Window प दतीने पसरवुन दररोज रो तयार करणे, पंधरा दवसानंतर Compost झालेला सदर कचरा एकऽ करणे, इ यादी सव कामासाठी
अंदा जत मनुंयबळ व यंऽसामुमी खालील ूमाणे तातडीने लावणे अ यंत आवँयक आहे .
तपशील

अंदाजीत कमंत

१)

२० कामगार ( कमान वेतन ूमाणे)

२)

Tractor or attached loader & hoe

३)
४)

२,३०,०००/७५,०००/-

दगधीनाशक
Bio-Culture औषधी फवारणी
ु

१,००,०००/-

इतर करकोळ खच

१०,०००/एकूण

क रता उ

सव ू कयेस आवँयक मनुंयबळ व यंऽसामुमीसाठी लागणारा एकूण ूितमहा खच

वषा या कालावधी क रता
महारा

४,१५,०००/- ूित महा

पये ४९,८०,०००/-

महानगरपािलका अिधिनयमा या प रिश

या तरतुदीस लागणारा र कम १४ या

व

आयोगातील ूा

. ४,१५,०००/- ूमाणे एक
िनधीतुन खच कर यास

५ मधील ूकरण ५ मधील २(२) नुसार आथ क तरतुदींची मंजुरी तसेच न वन घनकचरा

ू बया ूक प काया वीत होई पयत या उपायोजने या कामास व लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मंजरु ी ह नावाशमनपा ःथायी
सिमतीची सभा सवानुमते दे ते.

(६)

वषय बं.०३

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जुना म ढा भागात रं जीतिसंघ माकट व बंद ु मंगल कायालय PPP त वावर वकसीत

कर यात येत आहे .

सदर कामाची िनवीदा मे. जयकेदारनाथ ब डकॉन ूा.िल. यांची मनपा ःथायी सिमती सभा ठराव बं. ९३ दनांक

१६.०८.२०१२ रोजी मंजरु झालेली असुन कामाचा करारनामा हा दनांक ३०.११.२०१२ रोजी मंजरु झाला आहे .
वकासकाने दकान
गाळयाचे पुनवसन व
ु

हःतां र◌ीत करावयाचे होते.

बंद ु मंगल कायालय यासाठी एकूण २९४४ चौ.मी.

मनपाके या नगररचना वभागाने दले या दनांक ०७.०१.२०१६

ेऽफळाचे बांधकाम मनपास

या परवानगीनुसार वकासक यांनी १००६.४२

चौ.मी. वाढीव एक मजला बांधकाम मनपाके या झोन कायालयासाठी ( ेऽीय कायालय बं. सी) केलेले आहे सदर वाढीव बांधकाम केले या
कामाची कमंत

. १.९०,९६,८२०/- होते असे या कामाचे ूक प स लागार Fortress यांनी अहवाल सादर केला आहे .

पुण करणे गरजेचे अस यामुळे आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार

सदरचे काम तातडीने

पये १,९०,९६,८२०/- चे अंदाजपऽक सादर

केलेले आहे .

सदरचे काम ूगतीत असले या कामा म ये अंदाजपऽक दरावर मे. जयकेदारनाथ ब डकॉन पार
् .िल. या कंऽाटदाराकडू न क न

घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

. १,९०,९६,८२०/- यास काय र ूशासक य व आथ क मंजरु ीसाठी ूःताव महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी सिमती समोर सादर करावा.
तसेच सदर कामाचा करानामा

. ५.९१ कोटी ूिमनीयम र कमेस मंजरु झालेले असुन वकासकाने दरवष २५% र कम

१,४७,७५,०००/- इतक महापािलकेस जमा करावयाची आहे .

पये

सदर जमा करावया या र कमेतुन वाढीव केले या कामाची र कम

.

१,९०,९६,८२०/- इतक समायोजीत करणेस मानयता दे णेसाठी मा. ःथायी सिमती सभे समोर सादर.
सभापती

ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते

ठराव बं.५३

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जुना म ढा भागात रं जीतिसंघ माकट व बंद ु मंगल कायालय PPP त वावर वकसीत

कर यात येत आहे .

सदर कामाची िनवीदा मे. जयकेदारनाथ ब डकॉन ूा.िल. यांची मनपा ःथायी सिमती सभा ठराव बं. ९३ दनांक

१६.०८.२०१२ रोजी मंजरु झालेली असुन कामाचा करारनामा हा दनांक ३०.११.२०१२ रोजी मंजरु झाला आहे .
वकासकाने दकान
गाळयाचे पुनवसन व
ु

हःतांतरीत करावयाचे होते.

बंद ु मंगल कायालय यासाठी एकूण २९४४ चौ.मी.

मनपाके या नगररचना वभागाने दले या दनांक ०७.०१.२०१६

ेऽफळाचे बांधकाम मनपास

या परवानगीनुसार वकासक यांनी १००६.४२

चौ.मी. वाढीव एक मजला बांधकाम मनपाके या झोन कायालयासाठी ( ेऽीय कायालय बं. सी) केलेले आहे सदर वाढीव बांधकाम केले या
कामाची कमंत

. १.९०,९६,८२०/- होते असे या कामाचे ूक प स लागार Fortress यांनी अहवाल सादर केला आहे .

पुण करणे गरजेचे अस यामुळे आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार

सदरचे काम तातडीने

पये १,९०,९६,८२०/- चे अंदाजपऽक सादर

केलेले आहे .
सदरचे काम ूगतीत असले या कामा म ये अंदाजपऽक दरावर मे. जयकेदारनाथ ब डकॉन पार
् .िल. या कंऽाटदाराकडू न क न

घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

. १,९०,९६,८२०/- यास काय र ूशासक य व आथ क मंजरु ीसाठी ूःताव महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी सिमती समोर सादर करावा.
तसेच सदर कामाचा करानामा

. ५.९१ कोटी ूिमनीयम र कमेस मंजरु झालेले असुन वकासकाने दरवष २५% र कम

१,४७,७५,०००/- इतक महापािलकेस जमा करावयाची आहे .

सदर जमा करावया या र कमेतुन वाढीव केले या कामाची र कम

पये
.

१,९०,९६,८२०/- इतक समायोजीत कर यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मानयता दे ते.

वषय बं.०४

ःथािनक संसथा कर ूाधाली ( . ५० कोटी पे ा जाःत
शासनाने बंद केली असुन
घोषीत केली होती.
दाखल केली आहे त.

ु ) दनांक ०१.०८.२०१५ पासुन
यवसाय असले या वयवसायीक वगळन

यवसायीकांना ःथािनक संःथा कर भरणे सुलभ

या अभय योजनेत अनेक

हावे या क रता ःथािनक संःथा कर अभय योजना शासनाने

यवसायीकांनी ःथािनक संःथा कराचा भरणा क न िनधारणा क रता वा षक ववरणपऽ

यानुसार िनधारणाचे काम चालु असुन सदर िनधारण दनांक ३१.०३.२०१७ पयत पुण करणे बंधनकारक आहे .

परं तु सदर कामाचे सॉ टवेअर (फाउ टनहे ड इनफोसो युशन ूा.िल. वाशी न व मुंबई)

दनांक ०१.०४.२०१६ पासुन बंद होते.

यामुळे सदर सॉ टवेअरचे यवःथापक ौी िशरीष ब िे व ौी संजय घाडगे यांना ॅमण वसनी व न संपक साधुन सॉ टवेअर चालु कर या
बाबत सुचना दे यात आ या असता,

यांनी सदर सॉ टवेअर वा षक दे खभालीचा खच दे यात आलेला नाही असे सांगुन तुत सॉ टवेअर

ता पुरते चालु क न दले आहे व सालसन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या चार वषा क रताचे ूितवष
ूमाणे

पये २,००,०००/- (अ री

पये दोन ल )

पये ८,००,०००/- लाखचे दे यक दाखल केले आहे .
सदर सॉ टवेअर कंपनीस कायारं भ आदे श

पुर व यात येईल असे अटी / शत म ये नमुद आहे .
दे यात आला आहे .

द यानंतर एक वषा पयत कंपनीकडू न

वनामु य (Annual Technical Support) सेवा

संबंधीतास आदे श बं. ःथासक/२९८९/१० दनां २६.११.२०१९ अ वये कायारं भ आदे श

ःथािनक संःथा कर अभय योजनेत ूा

झाले या वा षक ववरण पऽा या िनधारणाचे काम एका वषा या आत

हणजे दनांक ३१.०३.२०१७ पयत पुण करणे बंधनकारक आहे सदर कामाची तातडी ल ात घेऊन संबंधीत

(७)
फाउं टनहे ड इ फोसो युशन ूा.िल वाशी, न व मुंबई यांना सालसन २०१५-१६ या एक वषाचा

पये २,००,०००/- (अ री

पये दोन लाख

केवळ) वा षक दे खभाल खच दे यास मा यतेःतव सादर.
सभापती

ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते

ठराव बं.५४

ठराव

ु ) दनांक ०१.०८.२०१५ पासुन
यवसाय असले या वयवसायीक वगळन

ःथािनक संसथा कर ूाधाली ( . ५० कोटी पे ा जाःत
शासनाने बंद केली असुन
घोषीत केली होती.

यवसायीकांना ःथािनक संःथा कर भरणे सुलभ

या अभय योजनेत अनेक

दाखल केली आहे त.

हावे या क रता ःथािनक संःथा कर अभय योजना शासनाने

यवसायीकांनी ःथािनक संःथा कराचा भरणा क न िनधारणा क रता वा षक ववरणपऽ

यानुसार िनधारणाचे काम चालु असुन सदर िनधारण दनांक ३१.०३.२०१७ पयत पुण करणे बंधनकारक आहे .

परं तु सदर कामाचे सॉ टवेअर (फाउ टनहे ड इनफोसो युशन ूा.िल. वाशी न व मुंबई)

दनांक ०१.०४.२०१६ पासुन बंद होते.

यामुळे सदर सॉ टवेअरचे यवःथापक ौी िशरीष ब िे व ौी संजय घाडगे यांना ॅमण वसनी व न संपक साधुन सॉ टवेअर चालु कर या

बाबत सुचना दे यात आ या असता,

यांनी सदर सॉ टवेअर वा षक दे खभालीचा खच दे यात आलेला नाही असे सांगुन तुत सॉ टवेअर

ता पुरते चालु क न दले आहे व सालसन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या चार वषा क रताचे ूितवष
ूमाणे

पये २,००,०००/- (अ री

पये दोन ल )

पये ८,००,०००/- लाखचे दे यक दाखल केले आहे .
सदर सॉ टवेअर कंपनीस कायारं भ आदे श

द यानंतर एक वषा पयत कंपनीकडू न

पुर व यात येईल असे अटी / शत म ये नमुद आहे .
दे यात आला आहे .

वनामु य (Annual Technical Support) सेवा

संबंधीतास आदे श बं. ःथासक/२९८९/१० दनां २६.११.२०१९ अ वये कायारं भ आदे श

ःथािनक संःथा कर अभय योजनेत ूा

झाले या वा षक ववरण पऽा या िनधारणाचे काम एका वषा या आत

हणजे दनांक ३१.०३.२०१७ पयत पुण करणे बंधनकारक आहे सदर कामाची तातडी ल ात घेऊन संबध
ं ीत फाउं टनहे ड इ फोसो युशन
ूा.िल वाशी, न व मुंबई यांना सालसन २०१५-१६ या एक वषाचा

पये २,००,०००/- (अ री

पये दोन लाख केवळ) वा षक दे खभाल खच

दे यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता दे ते.

वषय बं.०५

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत येणारे ूमुख रःते वेळोवेळी द ु ःत करणे व डागडु जी करणे जेणे क न सदर

ेऽामधील शहरातील रः यावरील वाहतुक सुरळीत होवुन भ वंयात कोण याही ूकारची हानी होणार नाही.
करकोळ द ु ःती क न घेणे तसेच दरवष साजरे होणारे सण, उ सव, जयंती, पु यितथी

दसरा, दवाळी, होळी ई. िनिम

दरवष लागणारी कामे सालसन २०११-१२ पासुन

कामे कर यात येत आहे त.
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत

े
ऽ

मनपा मालक या इमारतीची

VIP दौरे , गणेश उ सव, दगादे
ु वी, रमजान ईद,

ेऽ िनहाय कंऽाटदार नेमुण वाष क दे खभाल द ु ःतीची

अ अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती अंतगत लागणारा

खचाची ूशास कय आथ क मा यता ूदान झा यानुसार िन वदा सुचना बं. ३०९/२०१६

पये ५५,११,०००/-

दनांक ०६.०४.२०१६ अ वये दै िनक उदयाचा

मराठवाडा / दै िनक द य मराठी या वतमान पऽात िन वदा ूिस द कर यात आली होती.
ेऽ अ अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती अंतगत एकूण ४ िन वदा ूा

दनांक २३.०५.२०१६ रोजी उघड यात आले असता
अ.ब.

तुलना मक त
दराची आहे .
क रता

ेऽ

झा या असुन ूा

िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

ौी साई क सश शन नांदेड

४.१% कमी दराने

०२

लोबल इं टरूायजेस नांदेड

२.१% कमी दराने

०३

ू वण क सश शन नांदेड

५% जाःत दराने

०४

ौ दा इले शीक स

७% जाःत दराने

ड इं जिनअर कंपनी

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ौी साई क सश शन नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक दरापे ा ४.१% कमी

अ अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती ची कामे करणेसाठी ौी साई क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक दरापे ा ४.१%

कमी दराची िन वदा मंजरु ीःतव व लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मंजरु ीसाठीचा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.

सभापती

ठराव बं.५५

ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु ीचा ूःतावास मा यता दे यात येते.

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत येणारे ूमुख रःते वेळोवेळी द ु ःत करणे व डागडु जी करणे जेणे क न सदर

ेऽामधील शहरातील रः यावरील वाहतुक सुरळीत होवुन भ वंयात कोण याही ूकारची हानी होणार नाही.
करकोळ द ु ःती क न घेणे तसेच दरवष साजरे होणारे सण, उ सव, जयंती, पु यितथी

दसरा, दवाळी, होळी ई. िनिम
कामे कर यात येत आहे त.

दरवष लागणारी कामे सालसन २०११-१२ पासुन

मनपा मालक या इमारतीची

VIP दौरे , गणेश उ सव, दगादे
ु वी, रमजान ईद,

ेऽ िनहाय कंऽाटदार नेमुण वाष क दे खभाल द ु ःतीची

(८)

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत

ेऽ

अ अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती अंतगत लागणारा

खचाची ूशास कय आथ क मा यता ूदान झा यानुसार िन वदा सुचना बं. ३०९/२०१६

पये ५५,११,०००/-

दनांक ०६.०४.२०१६ अ वये दै िनक उदयाचा

मराठवाडा / दै िनक द य मराठी या वतमान पऽात िन वदा ूिस द कर यात आली होती.
ेऽ अ अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती अंतगत एकूण ४ िन वदा ूा

दनांक २३.०५.२०१६ रोजी उघड यात आले असता

दराची आहे .
क रता

ेऽ

िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .

अ.ब.

तुलना मक त

झा या असुन ूा

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

ौी साई क सश शन नांदेड

४.१% कमी दराने

०२

लोबल इं टरूायजेस नांदेड

२.१% कमी दराने

०३

ू वण क सश शन नांदेड

५% जाःत दराने

०४

ौ दा इले शीक स

७% जाःत दराने

ड इं जिनअर कंपनी

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ौी साई क सश शन नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक दरापे ा ४.१% कमी

अ अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती ची कामे करणेसाठी ौी साई क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक दरापे ा ४.१%

कमी दराची िन वदा मंजरु ीःतव व लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मंजरु ी ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते दे ते.

वषय बं.०६

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत येणारे ूमुख रःते वेळोवेळी द ु ःत करणे व डागडु जी करणे जेणे क न सदर

ेऽामधील शहरातील रः यावरील वाहतुक सुरळीत होवुन भ वंयात कोण याही ूकारची हानी होणार नाही.
करकोळ द ु ःती क न घेणे तसेच दरवष साजरे होणारे सण, उ सव, जयंती, पु यितथी

दसरा, दवाळी, होळी ई. िनिम

दरवष लागणारी कामे सालसन २०११-१२ पासुन

कामे कर यात येत आहे त.
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत

ेऽ

मनपा मालक या इमारतीची

VIP दौरे , गणेश उ सव, दगादे
ु वी, रमजान ईद,

ेऽ िनहाय कंऽाटदार नेमुण वाष क दे खभाल द ु ःतीची

ब अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती अंतगत लागणारा पये ८०,६८,०००/- खचाची

ूशास कय आथ क मा यता ूदान झा यानुसार िन वदा सुचना बं. ३०९/२०१६ दनांक ०६.०४.२०१६ अ वये दै िनक उदयाचा मराठवाडा /
दै िनक द य मराठी या वतमान पऽात िन वदा ूिस द कर यात आली होती.
ेऽ

ब अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती अंतगत एकूण ४ िन वदा ूा

दनांक २३.०५.२०१६ रोजी उघड यात आले असता

िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .

अ.ब.

तुलना मक त

झा या असुन ूा

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

ौ दा इले शीक स

०२

ू वण क सश शन नांदेड

ड इं जिनअर कंपनी

२.५% जाःत दराने

०३

ौी साई क सश शन नांदेड

८% जाःत दराने

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ौ दा इले शी

स

०.२८% कमी दराने

ड इं जिनअर कंपनी नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक

दरापे ा ०.२८% कमी दराची आहे .
क रता

ेऽ

ब अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती ची कामे करणेसाठी ौ दा इले शीक स

ड इं जिनअर कंपनी नांदेड यांची

अंदाजपऽक दरापे ा ०.२८% कमी दराची िन वदा मंजरु ीःतव व लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मंजरु ीसाठीचा ूःताव ःथायी
सिमती समोर सादर.
सभापती

ठराव बं.५६

ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु ीचा ूःतावास मा यता दे यात येते.

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत येणारे ूमुख रःते वेळोवेळी द ु ःत करणे व डागडु जी करणे जेणे क न सदर

ेऽामधील शहरातील रः यावरील वाहतुक सुरळीत होवुन भ वंयात कोण याही ूकारची हानी होणार नाही.
करकोळ द ु ःती क न घेणे तसेच दरवष साजरे होणारे सण, उ सव, जयंती, पु यितथी

दसरा, दवाळी, होळी ई. िनिम

दरवष लागणारी कामे सालसन २०११-१२ पासुन

कामे कर यात येत आहे त.
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत

ेऽ

मनपा मालक या इमारतीची

VIP दौरे , गणेश उ सव, दगादे
ु वी, रमजान ईद,

ेऽ िनहाय कंऽाटदार नेमुण वाष क दे खभाल द ु ःतीची

ब अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती अंतगत लागणारा पये ८०,६८,०००/- खचाची

ूशास कय आथ क मा यता ूदान झा यानुसार िन वदा सुचना बं. ३०९/२०१६ दनांक ०६.०४.२०१६ अ वये दै िनक उदयाचा मराठवाडा /
दै िनक द य मराठी या वतमान पऽात िन वदा ूिस द कर यात आली होती.

(९)

ेऽ

ब अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती अंतगत एकूण ४ िन वदा ूा

दनांक २३.०५.२०१६ रोजी उघड यात आले असता
अ.ब.

तुलना मक त

झा या असुन ूा

िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

ौ दा इले शीक स

ड इं जिनअर कंपनी

०२

ू वण क सश शन नांदेड

२.५% जाःत दराने

०३

ौी साई क सश शन नांदेड

८% जाःत दराने

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ौ दा इले शी

स

०.२८% कमी दराने

ड इं जिनअर कंपनी नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक

दरापे ा ०.२८% कमी दराची आहे .
क रता

ेऽ

ब अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती ची कामे करणेसाठी ौ दा इले शीक स

ड इं जिनअर कंपनी नांदेड यांची

अंदाजपऽक दरापे ा ०.२८% कमी दराची िन वदा मंजुरीःतव व लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मंजरु ी ह नावाशमनपा ःथायी
सिमतीची सभा सवानुमते दे ते.

वषय बं.०७

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत येणारे ूमुख रःते वेळोवेळी द ु ःत करणे व डागडु जी करणे जेणे क न सदर

ेऽामधील शहरातील रः यावरील वाहतुक सुरळीत होवुन भ वंयात कोण याही ूकारची हानी होणार नाही.
करकोळ द ु ःती क न घेणे तसेच दरवष साजरे होणारे सण, उ सव, जयंती, पु यितथी

दसरा, दवाळी, होळी ई. िनिम

दरवष लागणारी कामे सालसन २०११-१२ पासुन

कामे कर यात येत आहे त.
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत

े
ऽ

मनपा मालक या इमारतीची

VIP दौरे , गणेश उ सव, दगादे
ु वी, रमजान ईद,

ेऽ िनहाय कंऽाटदार नेमुण वाष क दे खभाल द ु ःतीची

ड अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती अंतगत लागणारा

खचाची ूशास कय आथ क मा यता ूदान झा यानुसार िन वदा सुचना बं. ३०९/२०१६

पये ६२,५६,०००/-

दनांक ०६.०४.२०१६ अ वये दै िनक उदयाचा

मराठवाडा / दै िनक द य मराठी या वतमान पऽात िन वदा ूिस द कर यात आली होती.
ेऽ

ड अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती अंतगत एकूण ४ िन वदा ूा

दनांक २३.०५.२०१६ रोजी उघड यात आले असता
अ.ब.

क रता

ेऽ

िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

कामारीकर क सश शन नांदेड

५% कमी दराने

०२

ू वण क सश शन नांदेड

३.२८% कमी दराने

०३

ौी साई क सश शन नांदेड

५% जाःत दराने

०४

ौ दा इले शीकल अ ड इं जिनअर कंपनी नांदेड

७% जाःत दराने

तुलना मक त
दराची आहे .

झा या असुन ूा

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामारीकर क सश शन नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक दरापे ा ५% कमी

ड अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती ची कामे करणेसाठी कामारीकर क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक दरापे ा ५%

कमी दराची िन वदा मंजरु ीःतव व लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मंजरु ीसाठीचा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.
सभापती

ूशासनाने सादर केलेला िन वदा मंजरु ीचा ूःतावास मा यता दे यात येते.

ठराव बं.५७

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत येणारे ूमुख रःते वेळोवेळी द ु ःत करणे व डागडु जी करणे जेणे क न सदर

ेऽामधील शहरातील रः यावरील वाहतुक सुरळीत होवुन भ वंयात कोण याही ूकारची हानी होणार नाही.
करकोळ द ु ःती क न घेणे तसेच दरवष साजरे होणारे सण, उ सव, जयंती, पु यितथी

दसरा, दवाळी, होळी ई. िनिम

दरवष लागणारी कामे सालसन २०११-१२ पासुन

कामे कर यात येत आहे त.
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत

े
ऽ

मनपा मालक या इमारतीची

VIP दौरे , गणेश उ सव, दगादे
ु वी, रमजान ईद,

ेऽ िनहाय कंऽाटदार नेमुण वाष क दे खभाल द ु ःतीची

ड अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती अंतगत लागणारा

खचाची ूशास कय आथ क मा यता ूदान झा यानुसार िन वदा सुचना बं. ३०९/२०१६

पये ६२,५६,०००/-

दनांक ०६.०४.२०१६ अ वये दै िनक उदयाचा

मराठवाडा / दै िनक द य मराठी या वतमान पऽात िन वदा ूिस द कर यात आली होती.
ेऽ

ड अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती अंतगत एकूण ४ िन वदा ूा

दनांक २३.०५.२०१६ रोजी उघड यात आले असता
अ.ब.

झा या असुन ूा

िन वदा ऽसदःयीय सिमती समोर

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

कामारीकर क सश शन नांदेड

५% कमी दराने

०२

ू वण क सश शन नांदेड

३.२८% कमी दराने

(१०)

तुलना मक त
दराची आहे .
क रता

ेऽ

०३

ौी साई क सश शन नांदेड

५% जाःत दराने

०४

ौ दा इले शीकल अ ड इं जिनअर कंपनी नांदेड

७% जाःत दराने

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कामारीकर क सश शन नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक दरापे ा ५% कमी

ड अंतगत वाष क दे खभाल द ु ःती ची कामे करणेसाठी कामारीकर क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक दरापे ा ५%

कमी दराची िन वदा मंजरु ीःतव व लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मंजरु ी ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते दे ते.

वषय बं.०८

महारा

दनाचा ५६ वा वधापन

दन समारं भ मु य शासक य

वजारोहनाचा कायबम

दनांक ०१.०५.२०१६ रोजी पोलीस

मु यालय कवायत मैदान गोवधन घाट रोड नांदेड येथे साजरा कर यात आला असुन सदर ठकाणी कायबमा क रता व अितमह वा या
य

क रता आसन

यवःथा जसे मंडप, वॉटर ूुफ, साईडींग, मीन व रे ड कापट, चटई, सोफासेट चेअर टपॉय इ यादीची

सहयोग सेवा जुना म ढा नांदेड यांचे माफत क न सदर कामाचे
क रता वरील ूमाणे

पये ३,२३,०५४/-

यवःथा ौी

पये ३,२३,०५४/- चे दे यक दाखल केले आहे .

या खचास काय र ूशासक य व आथ क मा यता दे णे क रता सदरचा ूःताव मनपा

ःथायी सिमती समोर सादर.
सभापती

ूशासनाने सादर केले या काय र ूशास कय आथ क मंजरु ी या ूःतावास मा यता दे यात येतो.

ठराव बं.५८
महारा

ठराव

दनाचा ५६ वा वधापन

दन समारं भ मु य शासक य

वजारोहनाचा कायबम

दनांक ०१.०५.२०१६ रोजी पोलीस

मु यालय कवायत मैदान गोवधन घाट रोड नांदेड येथे साजरा कर यात आला असुन सदर ठकाणी कायबमा क रता व अितमह वा या
य

क रता आसन

यवःथा जसे मंडप, वॉटर ूुफ, साईडींग, मीन व रे ड कापट, चटई, सोफासेट चेअर टपॉय इ यादीची

सहयोग सेवा जुना म ढा नांदेड यांचे माफत क न सदर कामाचे
क रता वरील ूमाणे

पये ३,२३,०५४/-

यवःथा ौी

पये ३,२३,०५४/- चे दे यक दाखल केले आहे .

या खचास काय र ूशासक य व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची

सभा सवानुमते दे ते.

वषय बं.०९

अ पल

ूित,

दनांक ०२.०४.२०१६

मा. सभापती साहे ब,
ःथायी सिमती,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
ूकरण :- महारा

ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ५६(४) मधील तरतुदीनुसार अ पल

मा. सभापती महोदयाचे

यायालयात मी कायालयीन आदे श बं. मनपा/आःथा-१/१४६७८ दनांक ०८.०२.२००७ चे आदे शा व

द

अ पल करीत आहे .
मा. महोदय उ
नाही.

आदे शा व

द अ पल कर यास मला वलंब झाला आहे माझे िश ण अगदीच तोडके आहे मला काय ाची जान

मला कांही कारण नसतांना िनलंबीत केले

यायालयात अ पल दाखल क

शकलो नाही

मा. महोदय माझी िनयु

हणुन माझी मानिसक अवःथा बघडली होती.

यामुळे मला

मा क न वलंब

यामुळे व हत मुदतीत मी आप या

म पत क न माझे अ पल मा य करावे ही वनंती.

भुतपूव नांदेड नगरपािलका कायालयात दनांक ०१.०४.१९८३ रोजी िशपायी या पदावर कर यात आली

मला मनपा कायालयाने कायालयीन आदे श बं. मनपा/आःथा-६/३७४२/ दनांक २१.०६.२००६ अ वये िनलंबीत क न मा यावर
जोडपऽ १ ते ४ दनांक ०४.१०.२००६ रोजी बजावले,

जोडपऽ एक म ये मा यावर (१) कामात िनंकाळजीपणा करणे (२) नेमुण दले या

कत यात कसुर करणे असे दोन दोषारोपठे व यात आले.
नाकबुल क न तसे कायालयास कळ वले.

व हत मुदतीत दनांक ११.१०.२००६ रोजी मी मा यावर ठे व यात आलेले आरोप

सदर ःप ीकरणात मी असे नमुद केले आहे क , चौकशी अिधकारी समोर मी मा यावर

ठे व यात आलेले दोषारोपाचे उ र दे ईन याचा ःप
मा. महोदय महारा

ापन,

अथ असा आहे क , मा यावर ठे व यात आलेले दोषारोप मी ःप पणे नाकरले होते.

नागरी िशःत अ पल १९७१ मधील तरतुदीनुसार अपचारी कमचारी यांनी

यांचेवर लादलेले दोषारोप नाकरले

असतील तर चौकशी अिधकारी यांची नेमणुक क न वभागीय चौकशी क न वभागीय चौकशी अंती लादलेले दोष िस द झाले तर िश ा
दे याची तरतुद आहे .

तथापी ूःतुत ूकरणात वभागीय चौकशी न करता माझा िनलंबन काळ मी कामावर

जु तारखे पयत िनलंबन

काळ गृहीत ध न माझी एक वाष क वेतनवाढ कायदे शीर कायम ःव पी बंद क न मा यावर घोर अ याय केला आहे .

भ न िनघणारे आथ क नुकसान केले आहे .

माझे कधीही न

(११)
मा. महोदय महारा

नागरी िशःत अ पल १९७९ मधील तरतुदीनुसार ःथायी सिमतीचे पुव मा यतेने िशवाय कोण याही कमचा-

यांची वाष क वेतनवाढ कायम सव पी बंद करता येत नाही.

अशी िनयमात तरतुद असतांना दे खील ःथायी सिमतीची मा यता न घेता

बेकायदे शीर र या माझी एक वाष क वेतनवाढ कायम ःव पी बंद क न मा यावर कठोर अ याय केला आहे .
मा. महोदय माझा िनलंबन कालावधी कत य काळ क न बंद कर यात आलेली वाष क वेतनवाढ पुववत चालु करणे संबंधी मी
अनेक वेळा मा. आयु

यांना वनंती अज केले तथापी एकही अजाचा आजपावेतो वचार केला नाही.
वनंती

मा. महोदयांना वनंती कर यात येते क मला अ पल करणेस झालेला वलंब

ू टाकणे व
बडतफ , सेवेतुन काढन
गृहीत ध न मला

मापीत क न अ पल मा य करावे तसेच िनलंबन,

या काळातील ूदाने १९८२ चे िनयम ८१ व ८२ चे तरतुदीनुसार माझा िनलंबन कालावधी कत य काळ

या काळातील वेतन

यावे माझी एक वाष क वेतनवाढ कायम ःव पी बंद केलेली पुववत चालु करावी अशी वनंती आहे .
अ पलाथ

ःवा रीत/ूकाश जयराम भंडारी
िशपायी
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
ूशास कय ट पणी
ौी ूकाश जयराम भंडारी, िशपायी यांना गैरिशःतीमुळे कायालयीन आदे श बं. आःथा-/३७४२/२००६ दनांक २१.०६.२००६ अ वये
िनलंबीत कर यात आले होते

यांची एक वाष क वेतनवाढ कायमःव पी गोठवुन िनलंबन काळ

आदे श बं. नारवाशमनपा/आःथा-१/१४६७८/२००७

दनांक ०८.०२.२००७ अ वये

हणुन गृहीत ध न

यांची पुनःथापन अिभलेखे

यांना कायालयीन

वभागात कर यात आली

आहे .
महारा

महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ५६(२) ब नुसार आयु ास महानगरपािलकेने नेमले या कोण याही अिधका-

यांवर/कमचा-यांवर शाःती पैक कोणतीही शाःती लादता येईल

यानुसार संबंधीतास उ

अिधिनयमातील ५६(२) ब मधील तरतुदीनुसार

करकोळ शाःती लाद यात आलेली आहे .
तसेच महारा
राहन
ु

महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ५६ (४) पोट कलम (१)

या परं तुका खंड (ड)

या कोण याही नगरपािलका अिधका-यास कंवा कमचा-यांस महानगरपािलका यित र

ू टाक यात आले असेल कंवा बडतफ कर यात आले असेल, तर
पदावर आण यात आले असेल काढन

ू टाक या या कंवा बडतफ कर याचा आदे श
काढन
यां या िनकट व र

या तरतुदी या अिधन

अ य कोण याही ूािधका-यांकडू न खाल या

यास कळव यापासून एक म ह या या आत

यास खाल या पदावर आण या या

या ूािधका-यांने शाःती लादली असेल

ूािधका-याकडे अ पल करता येईल अशी तरतुद आहे .

क रता संबंधीतावर लादलेली शाःती करकोळ ःव पाची अस यामुहे ती र
सभापती

कंवा

यात बदल करता येणार नाही.

संबंधीताची अ पल मंजरु कर यात येतो आयु ांनी िनयमानुसार पुढील वै ािनक कायवाही कर यास मा यता
दे यात यतो.

ठराव बं.५९

ठराव

ौी ूकाश जयराम भंडारी, िशपायी नावाशमनपा नांदेड यांनी कायालयीन आदे श बं. मनपा/आःथा-१/१४६७८
०८.०२.२००७ चे आदे शा

व

दनांक

द केलेली अ पल मंजरु क न संबंधीतांचा िनलंबन कालावधी कत य काळ गृहीत ध न व एक वाष क

वेतनवाढ कायम ःव पी बंद केलेली पुववत चालु कर यास मा यता दे यात येतो आयु ांनी िनयमानुसार पुढील वै ािनक कायवाही करावी.

वषय बं.१०

ूःताव

मनपा ह ीत ूभाग बं. २८ म ये (१) भारत व ालय चौरःता ते आंबेडकर वाचनालय पयतज आरसीसी नाली व ःलॅब चे
बांधकाम करणे (२) रजानगर भागात ौी सलाम भंगारवाला यांचे घर ते अ द ु लाह कापडवाला यांचे घरा पयत व ौी अमीन भंगारवाला ते
अ दल
ु वहाब यांचे घरा पयत मलिनःसारण लाईन टाक यासाठी लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता

ह मनपा ःथायी

सिमतीची सभा सवानुमते दे ते

सुचक:- फा ख हसे
ु न कासीम साब
सभापती

ठराव बं.६०

अनुमोदक :- इशरत फातेमा अ दल
ु शमीम

स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो आयु ांनी पुढील िनयमानुसार कायवाही करावी

ठराव

मनपा ह ीत ूभाग बं. २८ म ये (१) भारत व ालय चौरःता ते आंबेडकर वाचनालय पयतज आरसीसी नाली व ःलॅब चे
बांधकाम करणे (२) रजानगर भागात ौी सलाम भंगारवाला यांचे घर ते अ द ु लाह कापडवाला यांचे घरा पयत व ौी अमीन भंगारवाला ते

अ दल
ु वहाब यांचे घरा पयत मलिनःसारण लाईन टाक यासाठी लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता

सिमतीची सभा सवानुमते दे ते. आयु ांनी िनयमानुसार पुढील वै ािनक कायवाही करावी.

ह मनपा ःथायी

(१२)

वषय बं.११

ूःताव

तरोडा झोन अ अंतगत JNNURM योजने अंतगत ूभाग बं. ७ म ये तरोडा खु पाणी पुरवठा पाईपलाईन टाक याचे काम पूण
झालेले असुन कांही भागा म ये (ओंकारनगर, वधमान कालनी, वृ दाौम प रसर) पाणी पुरवठा सुरळीत ◌ाहे त नस यामुहे मालेगांव रोड ते
कंतेवार यांचे घरा पयत गचतीमधुन १५० एमएम

यासाची पाणी पुरवठा पाईपलाईन टाक यासाठी

ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा

सवानुमते मा यता दे ते.
सुचक:- सौ. गंगासागर अ नेवार

अनुमोदक :- संजय गंगाधरराव मोरे

स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो आयु ांनी पुढील िनयमानुसार कायवाही करावी

सभापती

ठराव बं.६१

ठराव

तरोडा झोन अ अंतगत JNNURM योजने अंतगत ूभाग बं. ७ म ये तरोडा खु पाणी पुरवठा पाईपलाईन टाक याचे काम पूण
झालेले असुन कांही भागा म ये (ओंकारनगर, वधमान कालनी, वृ दाौम प रसर) पाणी पुरवठा सुरळीत ◌ाहे त नस यामुहे मालेगांव रोड ते
कंतेवार यांचे घरा पयत गचतीमधुन १५० एमएम
सवानुमते मा यता दे ते.

वषय बं.१२

यासाची पाणी पुरवठा पाईपलाईन टाक यासाठी

ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा

आयु ांनी पुढील िनयमानुसार वै ािनक कायवाही करावी.

ूःताव

िसडको झोन डी अंतगत JNNURM योजने अंतगत मलिनःसारण व पाणी पुरवठा पाईपलाईन टाक याचे काम चालू आहे .
ूभाग बं. ३६ म ये कांही भाग/अंतगत रःते वरील योजनेतन
ु
वस न राहीले आहे त

वसरणी

यामुळे जो भाग/अंतगत रःते वंचीत राहू नये

हणुन बचती मधुन भाग मलिनःससारण व पाणी पुरवठा पाईपलाईन टाक यासाठी ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता
दे ते.
सुचक:- संजय गंगाधरराव मोरे
सभापती

ठराव बं.६२

अनुमोदक :- सौ. गंगासागर अ नेवार

स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो आयु ांनी पुढील िनयमानुसार कायवाही करावी

ठराव

िसडको झोन डी अंतगत JNNURM योजने अंतगत मलिनःसारण व पाणी पुरवठा पाईपलाईन टाक याचे काम चालू आहे .
ूभाग बं. ३६ म ये कांही भाग/अंतगत रःते वरील योजनेतन
ु
वस न राहीले आहे त

वसरणी

यामुळे जो भाग/अंतगत रःते वंचीत राहू नये

हणुन बचती मधुन भाग मलिनःससारण व पाणी पुरवठा पाईपलाईन टाक यासाठी ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता
दे ते.

आयु ांनी पुढील िनयमानुसार वै ािनक कायवाही करावी.

सभापती

आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे आजची सभा संप याचे जाहीर कर यात येते.

ःवा रीत/-

ःवा रीत/-

नगरसिचव

सभापती

नावाशमनपा नांदेड

ःथायी सिमती
नावाशमनपा नांदेड

