जा.ब./नसका/ःथायी/CR- ११२ /2015.

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
दनांकः- १६.१२.२०१५

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
ःथायी सिमती या सभेची सूचना

मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसच
ू ी ड चे ूकरण -2 मधील िनयम ब.3 (अ) अ वये मुब
ं ई

ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच ड चे ूकरण दोन मधील िनयम ब 3 (अ) (ब) अ वये नांदेड वाघाळा

शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा दनांक १८.१२.२०१५ रोजी दपार
०४.०० वाजता नांवाशमनपा ःथायी सिमती
ु
सभागृह येथे भर व यात येत आहे तर या सभेस उप ःथत राहावे ह

वनंती.

ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

सभापती,

नांवाशमनपा, नांदेड.

ःथायी सिमती,

नांवाशमनपा, नांदेड.

ूित,

ौी/ौीमती

सदःय / सदःया ःथायी सिमती,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
वषय बं.१
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीत परबु-हाणनगर, नवा म ढा, काबरा नगर, जयिभमनगर, इतवारा, िसडको, गाड पुरा ई.

भागात एकूण (२०) नग एनज ए फिशयंट २x२४ WT-५ पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले आहे .
वयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा

शासना या सावजिनक बांधकाम ( वधुत

सदर ल काम अ यंत तातड ने क न

वभागा या)

डएसआर २०११५१२ नुसार तयार

कर यात आले या अंदाजपऽक दरावर ौी नॅशनल इले श कल इं जिनअस नांदेड यां याकडू न राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या
कामासाठ

पये ६६,१२०/- (अ र

पये सहास

हजार एकशे वस फ ) एवढा खच झालेला आहे .

क रता या कामास मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९

या अनुसूची (ड) ूकरण (५) कलम (२) अ वये काय र

ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर.
वषय बं.२
ौी दगा
वसजणा या व वध घाटावर ता पुरती ूखर द यांची यवःथा, जनरे टर टयुबप ट
ु

अस याने िन वदा न माग वता महारा

शासना या सावजिनक बांधकाम ( वधुत

यवःथा अ यंत तातड ने क न

वभागा या) ड एसआर २०१३-१४ नुसार तयार कर यात

आले या अंदाजपऽक दरावर मे. सोनु इले श क स नागपूर यां याकडू न राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ
१,५२,८९३/- (अ र

पये एक लाख बाव न हजार आठशे ऽेअ नव फ

क रता या कामास मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९

आथ क मा यता ूदान करणेसाठ ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.

ावयाचे
पये

एवढा खच झालेला आहे .
या अनुसूची (ड) ूकरण (५) कलम (२) अ वये काय र ूशास कय व

वषय बं.३
नांदेड शहर पाणी पुरवठा पं पंग मशीनर अंतगत

दनांक १०.०४.२०१५ ते १४.०९.२०१५ पयत पाच पंप

बाजारातील राःत दरा ूमाणे खालील पं पाची द ु ःती क न घे यात आली.
१)

काबरा नगर जलशु द करण कि ३५ MLD व १७७ HP पंप

२)

असदवन WTP ३५ MLD व १५० HP चा VT पंप

३)

असदवन MBR चा ९०० MM Gear हॉ व द ु ःती

४)
५)

कौठा ESR चा ४५० चा िगअर द ु ःती

िसडको Air blower द ु ःतीची

सदर ल काम तातड ने व गरजेची अस याने मे. हक म इं ज. वकस नांदेड यां याकडू न क न घे यात आले
खच झालेला आहे .

हॉ व द ु ःती, ःथािनक

यास

पये ४,२२,०६०/-

यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे णे क रता ूःताव मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २

नुसार ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर.

(२)
वषय बं.४
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बीएसयुपी योजने अंतगत वेगवेगळया झोपडप ट भागात घरकुल व मुलभूत सु वधांची
कामे फार मोठया ूमाणात कर यात आली आहे त.

कांह कामे पूण झालेली असुन योजना अंतीम ट याम ये अस याने झाले या कामाचा

मा हतीपट तयार के यास महानगरपािलकेस व शासनास उपयु
ठे िल ह जन (इं ड या) ूा.िल. मुंबई यांचे
केले आहे .
आहे

ठरे ल

हणून ३ कमप याकडू न दरपऽक मागवुन सवात कमी दराचे मे. पा सवड

. ९,२८,०००/- या दराचे दरपऽक ःथायी सिमतीने ठराव बं. २० दनांक ११.०५.२०१५ अ वये मंजरु

यानुसार सदर कंपनीकडू न मा हतीपट तयार क न महानगरपािलकेकडे सादर केला आहे परं तु सदर कामासाठ अित र

हणून मे. पानसवड कंपनी, मुंबई यांना स ह स टॅ सची व अित र
मे. पा सवड कंपनीस स ह स टॅ स दे यात आले नस यामुळे

के याने अगावून कामाचे
अित र

. ८३,२२०/- अशी एकूण र कम

खच झाला

खचाची मागणी केली आहे .
यांनी

. १,२९,९२०/- व सदरचा मा हती पट मराठ भाषेम ये डबींग

पये २,१३,१४०/- ची मागणी केली आहे सदर र कम

यांना अदाई कर यासाठ

खचास ःथायी सिमती या मा यतेःतव सादर.

वषय बं.५
नावाशमनपाके या िशवाजीनगर येथील कःतुरबा मातृसेवा कि येथे श यिच क सक
अस याने

णांना व गरोदर मातेची िसझर ूसुतीसाठ

बस वणे आवँयक आहे

वभाग प ह या मज यावर

यांना वर या मज यावर ने आण कर यासाठ या ठकाणी तातड ने न वन िल ट

यामुळे िल ट Manufacting कंपनी िल ट पुरवठा क न बस वणेसाठ कोटे शन दर माग व यात आले असता मे. जे.के.

वॉिलटे के ूा. ज. लातुर यांची सवात कमी दराची
कोटे शन ूा

वभाग व ूसुती

. १२,२५,६८८/- (अ र

पये बारा लाख पंचेवीस हजार सहाशे अ ठे अंशी फ ) ची

झाली आहे .

तर या कामासाठ मे. जे.के.

वॉिलटे क ूा.िल. लातुर यांची

. १२,२५,६८८/- ची कोटे शन मंजरु साठ ूःताव ःथायी सिमती समोर

सादर.
वषय बं.६

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी म ये जे
महानगरपािलके माफत
महानगरपािलकेचा

यवसाय परवाना / नाहरकत ूमाणपऽ

यवसाय परवाना घेतलेला आहे आ ण

यवसायीक दकानां
या मा यमातून आपला
ु
द या जाते.

शहराम ये असे

यामा यमातून महानगरपािलकेस वा षक

यावसायीक मनपाकेचा परवाना न घेता दकानां
या मा यमातून
ु

यवसाय करतात अशा

कती

यवसाय करतात

यांना

यावसायीक आहे त

यांनी

कती उ प न ूा

होते.

तसेच जे

यावसायीकांना ठरा वक शु क आका न परवाना

घे यास बा य कर या क रता एक वशेष मो हम राब व यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत
कायम कर यात येतो.

सुचक:- उमेशिसंह अशोकिसंह चा हाण
वषय बं. ७

ूःताव

नांदेड शहराला

अनुमोदक :- फा ख हसे
ु न कासीम साब

या वंणुपूर ूक पातुन पाणी पुरवठा होतो तेथील जलसाठयाची स ःथती काय आहे ? तसेच आहे तो जलसाठा

शहराला कती दवस पुरणार आहे याची स वःतर मा हती दे णे तसेच शहरा क रता पयायी जल ोताची कांह

यवःथा कर यात आली आहे काय

या बाबत स वःतर चचा करणे बाबतचा ूःताव सभागृहासमोर सादर
सुचक :- संजय मोरे

अनुमोदक :- इशरत फातेमा अ. शमीम

ःवा र त/-

नगरसिचव,

नांवाशमनपा, नांदेड.

ःवा र त/सभापती,

ःथायी सिमती,

नांवाशमनपा, नांदेड.

