नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.
शुबवार द. २७.११.२०१५

रोजी दपार
३.००
ु

वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे ू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. ःथाई सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.
ौी

वनय वँवांभरराव पाट ल, सभापती

सवौी
पवळे उमेश दे वराव

वाजेदा त बसुम अथर उल ईमान

गाडगे शंकर जयवंतराव

चाऊस हसीना बेगम साबेर

कशोर कशनलाल यादव,

अ.हबीब अ.र हम बागवान

बावजीर शेख हबीब शेख अ द ु ला

मोरे संजय गंगाधर

अ नेवार गंगासागर सं दप

इं दबाई
िशवाजीराव घोगरे
ू

ू वण बालाूसाद बयाणी

वनयकुमार जग दश गुरम

संिगता पृ वीराज राओऽे
सिलमा बेगम नु
सभापती

योती महि खेडकर

ला खान

सव ूथम उप ःथत सव स.सदःय, ौी ूकाश येवले, ूािधकृ त अिधकार तथा उपआयु . ौी रमेश नानकराम
होतवानी, अिध क अिभयंता, भारत ःव छता अिभयांन, स.आयु

ौी वजयकुमार मुंडे, ौी आर.एस.कोलगणे,

मु य लेखा प र क, ौी दसपुते,लेखािधकार , डॉ.आिसफ, ू.मु य वै कय अिधकार ,ौी म.साद क,मु य
लेखािधकार , ौी िगर ष कदम, कायकार अिभयंता, ौी सुमीव अंधारे , का.अिभयंता बएसयुपी व

े ऽय अिधकार

, वभाग ूमूख यांचे ःवागत क न आज या सभे या कामकाजास सुरवात कर यात येते.
वषय बं.१
दनांक ०१.१२.२०१४, द. ०९.१२.२०१४ वशेष सभा, द.११,१२,२०१४, द.२३.०२.२०१५, द.२५.०२.२०१५, द.१६.३.२०१५,
(अंदाजपऽक य वशेष सभा), द. ११.०५.२०१५, द.२७.७.२०१५, द.३०.०७.२०१५ व दनांक २१.१०.२०१५ रोजी द.६.११.२०१५ रोजी झाले या
सभेचे इितवृ
उमेश पवळे

कायम करणे बाबत.
सभागृहास माझी

वनंती आहे क .

आजच िमळालेले असून
सदःयांना
महारा

कायम कर याचा वषय

सभेचे

ःथायी सिमती या वषय प ऽकेवर प हला वषय हा मागील

यावयास पा हजे अशी तरतूद आहे . याबाबत आ ह मागील तीन चार

सभेम ये सात याने मागील सभेचे इितवृ
याबाबत खुलासा माग वत आहोत परं तु

कायम कर याचा वषय ःथिगत

यास सभागृहाने मा यता दे यात यावी.

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ म ये

सभेचे इितवृ

आ हाला

या इितवृ ावर अ यास कर यासाठ

आठ दवसाचा वेळ दे यात यावा तो पयत उवर त सभेचे इितवृ

ठे व यात यावा असा माझा ूःताव आहे
संजय मोरे

कायम क न उवर त सभेचे इितवृ

द.१.१२.२०१४ चे इितवृ

याचे आ ह सपूण वाचन केलेले नस यामूळे

कायम कर याचा

वषय

वषय प ऽकेवर का घे यात येत नाह

याची दखल घे यात आलेली नाह .

आ ण आज वषभरात झाले या

कायम कर याचा वषय वषय प ऽकेवर घे यात आलेला आहे . मागील सभेचे इितवृ ाचे पुःतक

इितवृ

आज सकाळ १० वाजता आ हाला िमळालेले असून इितवृ

आ ह वाचलेले नाह

यामूळे इितवृ ावर अ यास

कर यासाठ स.सदःयांना आठ दवसाचा वेळ दे याचा जो ूःताव ौी उमेश पवळे यांनी मांडलेला आहे
माझे अनुमोदन आहे . या ूःतावावर मतदान घेवन
ू िनणय घे यात यावा
न द व यात

यावा.इितवृ

कायम

कर यास

आमचा

१००

ट के

याचा वरोध असेल

वरोध

आहे ,महारा

यास

यांचा वर ध

महानगरपािलका

अिधिनयमातील तरतूद नूसार या ूःतावावर मतदान घेवून िनणय धे यात यावा अशी आमची मागणी आहे .
सभापती

इितवृ

कायम

कर या या

वषयावर

आपले

हणणे

ऐकुन

घेतलेले

आहे

इतर

सदःयांनाह

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील तरतूद नूसार आपले मत मांडावयाचे अिधकार आहे त
सभेचे इितवृ

कायम कर या या वषयावर आपले मत मांडावे

महारा

यांनी मागील

ू
सवाचे मत वचारात घेवून मतदान घेवन

या

वषयावर िनणय धे यात येईल.
सभापती

स.सदःय ौी उमेश पवळे व ौी संजय मोरे यांचे ूःतावावर इतर कोण याह सदःयांनी आपले मत मांडलेले
नस यामूळे ूःताव फेटाळ यात येतो .
( यानंतर ौी उमेश दे वराव

हबीब बागवान

पवळे , ौी संजय गंगाधर मोरे ,सौ. गंगासागर सं दप अ नेवार, ौी शंकर

जयवंतराव गाडगे, इं दबाई
िशवाजीराव घोगरे यांनी सभा याग केला )
ू

१) दनांक २१.१०.२०१५ रोजी पार त झालेली ःथायी सिमती या बैठक त ठराव बं. १३५ नुसार मनपा ह ीतील
सावजिनक पथ द यांची दै नं दन दे खभाल व द ु ःती करणे (द ु ःती या कामात लागणारे वधुत सा ह य व मजुर

खचसह) व पथ दवे दै नं दन चालू बंद करणे ( या पा टसवर मनपा तफ टायमर बस व यात आले ते पाईटस
ु ) या कामासाठ लागणारा वा षक खच
वगळन

पये १,४२,६१,५८८/- या ूमाणे ३ वषा क रता खच

पये

४,२७,५४,७६४/- खचास ूशास कय व आथ क मा यता दे या बाबतचा ूःताव ःथगीत ठे व यात आलेला आहे

(२)
परं तु शहरातील व ुत

यवःथेसाठ

ूःतावास मा यता दे यात
कुलकण सहा यक आयु

व ुत सा ह याची आवँयकता अस यामूळे ूःताव ःथािगत न ठे वता या

यावी.

द. २१.१०.२०१५ रोजी या सभेत ठराव बं. १४४ अ वये

ौी जग दश

यांचे अ पल मंजरु कर यात आले परं तु ौी गु गो वंदिसंघजी मेमोर यल हाःपीटल

नांदेड यां या अहवालात ौी जग दश कुलकण सहा यक आयु

यांनी

संबंधीतांचे र ांचे नमुने िस.ए. तपासणीसाठ मा. उप संचालक

म पान के याचे िस द झाले व तसेच

याय, वै क य ूयोगशाळा औरं गाबाद यांनी

संबंधीताचे र ा या नमु याचा अहवालात र ाम ये अ कोहल अस याचे िस द झालेले अस यामूळे
महारा

मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ५६(२) (क) नुसार आयु ांनी अिधका-यास व कमचा-यास पोट
यां या दोन वा षक वेतनवाढ पुढ ल 5 वषाक रता

कलम (२) खंड (अ) (ब) (ड) व (ख)

गोठ व यात आ या

आहे त. दनांक 25.10.2010 ते 26.05.2011 या कालावधीचा िनलंबन कालावधी िनलंबन काळ
धर यात आला आहे . यामूळे आयु ांनी लावलेली शाःती बरोबर अस यामूळे ूशासक य
ौी हबीब यांनी सुच वलेली द ु ःती ूमाणे द.२१.१०.२०१५

या इितवृ ात

कर यास मा यता दे यात यावी

सभापती

मागील सभेचे इितवृ
असस यामूळे

कायम कर याचे

यांचा

वर ध

द ु ःती क न

येतो. दनांक

०१.१२.२०१४,

द.

यांचे

इितवृ ास कायम

वषयास ौी उमेश पवळे व ौी संजय मोरे यांनी

न द व यात

हणुन गृह त

ट पणीनूसार

अ पल ना मंजरु कर यात यावे अशी द ु ःती क न इितवृ ास मा यता दे यात यावी.

हबीब बावजीर

संबंधीतास

वर ध न द वला

०९.१२.२०१४

वशेष

सभा,

द.११,१२,२०१४, द.२३.०२.२०१५, द.२५.०२.२०१५, द. १६.३.२०१५, (अंदाजपऽक य वशेष सभा),
द. ११.०५.२०१५,

द.२७.७.२०१५,

द.३०.०७.२०१५,

द. ६.११.२०१५ रोजी झाले या मागील ःथायी सिमती

सभे या इितवृ ास कायम कर यास बहमताने
मा यता दे यात येते . ौी अ.हबीब यांनी सुच वले या द ु ःती
ु
ूमाणे दनांक २१.१०.२०१५ रोजी झाले या सभेतील ठराव ब. १३५ व १४४ म ये द ु ःती क न इितवृ
कर यास बहमताने
ु

ठराव बं. १६६

दनांक ०१.१२.२०१४,
(अंदाजपऽक य

वशेष सभा),

मा यता

कायम

ठराव

द. ०९.१२.२०१४
द. ११.०५.२०१५,

दे यात येते .व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

वशेष सभा,
द.२७.७.२०१५,

द.११,१२,२०१४,

द.२३.०२.२०१५, दि. २५.०२.२०१५,

द.३०.०७.२०१५,

द. ६.११.२०१५ रोजी झाले या मागील ःथायी सिमती

सभे या इितवृ ास कायम कर यास ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा बहमताने
ु

द. १६.३.२०१५,

मा यता दे ते तसेच ौी अ.हबीब यांनी सुच वले या

द ु ःती ूमाणे दनांक २१.१०.२०१५ रोजी झाले या सभेतील ठराव ब. १३५ म य मनपा ह ीत सावजिनक पथ द यांची दै नं दन दे खभाल व

द ु ःती व पथ दवे दै नं दन चालू बंद करणेचे कामासाठ िन वदा मंजरु चा ूःताव ःथिगत ठे व यात यावा या ऐवजी आयु

, नांवामनपा नांदेड

यांनी सादर केले या ूःतावानुसार मनपा ह ीत सावजिनक पथ द यांची दै नं दन दे खभाल व द ु ःती व पथ दवे दै नं दन चालू बंद करणे ( या
पाईटसवर

मनपा

तफ

टायमर

बस व यात

आले

ते

पाईटस

ु )
वगळन

या

कामाची

िन वदा

सुचना

बमांक

NWCMCM(ELECT)E

Tender/६६३१/२०१५-१६ नुसार व मनपाके या जा हराती या रोटे शन र जःटर या न द नुसार दै िनंक सामना औरं गाबाद व दै िनक ूजावाणी
नांदेड म ये दनांक २५.०८.२०१५
झा या व ूा
ूा

या अंकात ूिस द क न Online िन वदा दर माग व यात आले असता या कामासाठ एकूण ४ िन वदा ूा

िन वदाधारकांनी मागणी केले या सव ूमाणपऽ सादर केले अस यामुळे

दरांचे तुलना मक त

यांचे Commercial documents उघड यात आले आहे त व

यानुसार मे. सोनू इले श क स नागपूर यांनी सादर केले या दरानुसार या कामासाठ

१,४६,८३,९०१/- एवढा खच लागणार होता व सदर खच महारा

वा षक खच

पये

शासनाने सा.बा. वधुत वभाग या चालु दर सुची २०१३-१४ दरानुसार तयार

कर यात आले या अंदाजपऽक दरानुसार या कामासाठ लागणारा वा षक खचपे ा ६.१% जाःत र कमेची अस यामुळे मे. सोनु इले श क स
नागपुर यांना दर कमी करणेसाठ वाटाघाट करणेसाठ बोल व यात आले असता संबंधीत हे वाटाघाट साठ उप ःथत राहन
ू वाटाघाट अंती

सदर ल काम अंदाजपऽक दरापे ा ३% जाःत दराने

हणजे खालील ूमाणे रकाना बमांक २ मधील कामासाठ रकाना बमांक ४ म ये

दश व यात आ याूमाणे दराने सदर ल काम करणेसाठ लेखी संमती दलेली अस यामूळे
ःथायी सिमतीची सभा बहमता
ने
ु
अ.ब.

यांचे िन वदा दर मजुरं कर यास ह नांवामनपा

मा यता दे ते .

पथ द याचे ूकार / कामाचे ूकार

सं या

मे. सोनु इले श क स नागपुर यांनी वाटाघट अंती
दर कमी क न मा य केलेले दर

पये

एकूण वा षक
खच

पय

१

३६ हॅ ट टयुबलाईट

६६६२

३९२.०१५ ूितनग ूित वष

२६,११,६०४/-

२

१२५ हॅ ट मर युर

६९७

७३२.२९० ूितनग ूित वष

५,१०,४०६/-

३

७० हॅ ट सो डयम

२७६४

८९९.४४५ ूितनग ूित वष

२४,८६,०६६/-

४

१५० हॅ ट सो डयम

४०७७

१०९१.४६५ ूितनग ूित वष

४४,४९,९०३/-

५

२५० हॅ ट सो डयम

१७७

१२९९.८५७ ूितनग ूित वष

२,३०,०७५/-

६

४०० हॅ ट सो डयम

८०

१४९४.५१९ ूितनग ूित वष

१,१९,५६२/-

७

७० हॅ ट मेटल

१७

१९७८.१७८ ूितनग ूित वष

१८,३२९/-

८

१५० हॅ ट मेटल

६२

११८१,१५१ ूितनग ूित वष

७३,२३१/-

९

२५० हॅ ट मेटल

७०

१५७४.०४० ूितनग ूित वष

१,१०,१८३/-

(३)
१०

४०० हॅ ट मेटल

८०

१७२०.०२७ ूितनग ूित वष

१,३७,६०२/-

११

१x३६ हॅ ट सीएफएल ःवतंऽ चौक

३०६

४२६.९०३ ूितनग ूित वष

१२

१x३६ हॅ ट सीएफएल

८९१

४९६.९८८ ूितनग ूित वष

१३

२x24 हॅ ट ट -५

१८९६

६४३.४२९ ूितनग ूित वष

१२,१९,९४१/-

१४

४x२४ हॅ ट ट -५

११८४

१२८६.८५९ ूितनग ूित वष

१५,२३,६४१/-

१५

पथ दवे दै नं दन चालू बंद करणे

३८०

३५८.६९७ ूितपाईट ूित वष

१,३६,३०५/-

१६

मनपाकेने पुरवठा केलेले न वन पथ दवा

०१

४०.९९४ ूित नग

०१

७४२९.३९ ूित नग

७४२९.३९

१,३०,६३२/ऱ-्

४,४२,८१६/-

४०.९९४

खांबावर बसवुन दे णे
१७

डजीटल टायमर

१८

टायमर

०१

२२२३.७७ ूित नग

२२२३.७७

१९

कॉ टॅ टर
Cable 2 x 10 Sqmm

०१
01

३६०९.१२ ूित मीटर

३६०९.१२

१४१.११ ूित मीटर

१४१.११

२१

Cable ४ x ६ Sqmm

01

१५४.५ ूित मीटर

१५४.५

२२

Cable ४ x 10 Sqmm

01

१७६.१३ ूित मीटर

१७६.१३

२३

Cable ४ x 1६ Sqmm
MCCB 100 A

01

२००.८५ ूित मीटर

२००.८५

01

५०२३.३१ ूित मीटर

५०२३.३१

२५

MCCB ३२ A

01

१८०.२५ ूित मीटर

१८०.२५

२६

LEED Street Light द ु ःती क न दे णे

०१

३०९०/- ूित नग

०१

२९०२२.३१ ूित नग

२०

२४

२७

न वन ९०w LED Street Light पुरवठा क न

३०९०/२९०२२.३१

बस वणे
१,४२,५१,५८८/वर ल ूमाणे ूा

दरानुसार मनपा ह ीतील सावजिनक पथ द यांची दै नं दन दे खभाल व द ु ःती करणे (द ु ःती या कामात लागणारे

वधुत सा ह य व मजुर खचसह) व पथ दवे दै नं दन चालू बंद करणे ( या पा टसवर मनपा तफ टायमर बस व यात आले ते पाईटस

ु ) या कामासाठ वर ल ूमाणे लागणारा वा षक खच
वगळन

पये १,४२,६१,५८८/- या ूमाणे ३ वषा क रता खच

पये ४,२७,५४,७६४/-

अपे ीत अस यामूळे सदर खचास ूशास कय व आथ क मा यता ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा बहमताने
मा यता दे ते.
ु
तसेच ठराव ब. १४४ अ वये ौी जगद श वसंतराव कुलकण , सहा यक आयु

मंजरु क न आयु
दे यात आली होती

मनपा नांदेड यांनी ःथायी सिमती कडे केलेले अ पल

नावाशमनपा यांनी काढलेला आदे श बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-१/११६९८/१२ द. १३.०३.१२ र
यात द ु ःती क न आयु ांनी दले या ूशासक य

6/2538/15 दनांक 25.05.2015 अ वये

कर यास मा यता

अिभूायानुसार कायालयीन पऽ ब.नांवामनपा/साू व /आःथा-

यांना िनलंबन ूकरणी लादलेली शाःती करकोळ ःव पाची अस यामुळे महारा

अिधिनयम चे कलम 56(2)(ब) अ वये लाव यात आलेली शाःती यो य आहे

यांना

महानगरपािलका

लादलेली शाःती कमी करता येणार नाह

हणून

संबंिधताचे अ पल ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा बहमताने
ना मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु
या ठरावास ौी उमेश पवळे व ौी संजय मोरे यांनी वर ध न द वला.

वषय बं.२
काळे र प प हाऊस येथे ९०० एमएम पाईप लाईनवर एनआर ह बस वणेसाठ ितन वेळेस िन वदा सुचना ऑनलाईन माफत
ूिस द कर यात आली

यास ूितसाद न िमळा यामुळे काळे र पं पंग ःटे शन किा या जलवाह नीवर एनआर ह

अःती वात असणे आवँयक आहे .
येते.

(Non Return Valve)

काळे र येथून पा या या उपसा क न असदवन व िसडको-वाघाळा जलशु द करण किाकडे पाठ व यात

परं तु आक ःमक र या वपुल ूमाणात पाणी पुरवठा चालु असतांना खंड त झाला, तर सदर ल पाणी काळे र किाकडे परत येते.

ू बयेत ूचंड ूमाणात बॅक ूेशर िनमाण होऊन मोटासर वर वपर त प रणाम होतो.
उदभवते ३७५ एचपी प पाने पुरवठा होणारे पाणी

याच श

मोटार व पं पंग

यवःथा

या

मीमःत हो याची तबार

नुसार परत किाकडे वळत अस याने ूचंड ूमाणात घातक श

पूण ूभाव

प पस वर होतो.

ु
क रता ई छक
एज सी इं िजा क सश शन उःमानाबाद यां याकडू न ूःता वत कामात ूचलीत

२०१२-१३

या दराूमाणे

पये १०,३०,०००/- खच अपे ीत आहे .

सदर ल काम क न घे यात आले आहे .

ज हा दरसुची नुसार सालसन

कामाची तातड , गरज व आवँयकता पाहता संबंधीत इज सी माफत

यास काया र ूशास कय व आथ क मा यता दे णे क रता सदरचा ूःताव ःथायी सिमती समोर

मानयतेःतव सादर.
सभापती

काय र मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. १६७

ठराव

काळे र प प हाऊस येथे ९०० एमएम पाईप लाईनवर एनआर ह बस वणेसाठ ितन वेळेस िन वदा सुचना ऑनलाईन माफत

ूिस द कर यात आली

यास ूितसाद न िमळा यामुळे काळे र पं पंग ःटे शन किा या जलवाह नीवर एनआर ह

अःती वात असणे आवँयक आहे .

(Non Return Valve)

काळे र येथून पा या या उपसा क न असदवन व िसडको-वाघाळा जलशु द करण किाकडे पाठ व यात

(४)
येते.

परं तु आक ःमक र या वपुल ूमाणात पाणी पुरवठा चालु असतांना खंड त झाला, तर सदर ल पाणी काळे र किाकडे परत येते.

ू बयेत ूचंड ूमाणात बॅक ूेशर िनमाण होऊन मोटासर वर वपर त प रणाम होतो.
उदभवते ३७५ एचपी प पाने पुरवठा होणारे पाणी

याच श

मोटार व पं पंग

यवःथा

या

मीमःत हो याची तबार

नुसार परत किाकडे वळत अस याने ूचंड ूमाणात घातक श

पूण ूभाव

प पस वर होतो.

ु
क रता ई छक
एज सी इं िजा क सश शन उःमानाबाद यां याकडू न ूःता वत कामात ूचलीत

२०१२-१३

या दराूमाणे

पये १०,३०,०००/- खच अपे ीत आहे .

सदर ल काम क न घे यात आले आहे .

ज हा दरसुची नुसार सालसन

कामाची तातड , गरज व आवँयकता पाहता संबंधीत इज सी माफत

यास काया र ूशास कय व आथ क मा यता ह ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता दे ते व

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय बं.३
नांदेड वाघाळा शहर महानगरािलका ह ीत ःनेहनगर येथील मा. आयु
वभागाचे किन

अिभयंता व उपअिभयंता यांनी ू य

आवँयक बाबींचा समावेश क न

यां या िनवासःथानाची द ु ःतीचे काम करणेसाठ या

ःथळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ

ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार

पये ३,७९,६००/- चे अंदाजपऽक सादर क न सदर काम माझा

कं सश शन नांदेड यांचेकडु न क न घे यात आले.
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम
यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर माझा कं सश शन नांदेड
पये ३,७९,६००/- यास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ ूःताव मुं.

ूा. मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी सिमती समोर सादर.
योती खेडकर

आयु ांचे िनवासःथानाची यापुव

क हा द ु ःती कर यात आली होती. याची स वःतर मा हती दे यात

यावी. यानंतर या ूःतावावर िनणय धे यात यावा तुत हा ूःताव ःथिगत ठे यात यावा.
का.अिभयंता

तीन वषापुव द ु ःती कर यात आली अस यामूळे मायनर द ु ःती कर यात आलेली आहे . यास मा यता दे यात

यावी
सभापती

सौ. योती खेडकर यांनी सुच व याूमाणे स वःतर मा हतीसह ूःताव पुढ ल
यावा तुत

ःथायी सिमती समोर ठे व यात

हा ूःताव ःथिगत ठे व यात येतो.

ठराव बं. १६८

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरािलका ह ीत ःनेहनगर येथील मा. आयु

यां या िनवासःथानाची द ु ःतीचे काम कर यात आले

काय र मा यता दे याचा ूःताव स वःतर मा हतीसह पुढ ल ःथायी सिमती समोर ठे व यात यावा

यास

असे ह नांवामना ःथायी सिमतीची सभा

सवानुमते संमत करते.
वषय बं.४
मनपा आदे श बं. नावाशमनपा/पापुजिन/१०३९५/१५ द.१०.११.२०१५ आदे शानवये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत झोन
बं. ड िसडको भागा क रता से नेज साफसफाईसाठ मजुर पुरवठा कर याचे कामासाठ कायकार अिभयंता पाणी पुरवठा वम लिनःसारण यांनी
सादर केलेला असुन

यास मा. आयु

यांनी दनांक २६.१०.१५ रोजी मा यता द यानुसार सदर ल कामासाठ मजुर पुरवठा कर यासाठ ौी

बी.जी. भाःकरे यां या माफत पुरवठा क न

या भागातील मलिनःसारण

यवःथा सु यवःथीत कर यात आली असुन

यासाठ खालील

ूमाणे खच झाला असून झालेला खचास दे खभाल द ु ःती अंतगत ूशास कय व आथ क मा यता ूदान कर यात येते तसेच यावर ल खच
बी.जी. भाःकरे गु ेदार यां या नावे अदाई कर याची मा यता ूदान कर यात आली

याची न द घेणे बाबत.

मजुरांनी कामे केलेला म हना

मजुरांची सं यां

मजुरांनी काम केलेले दवस

दनांक. २१.०७.१५ ते २०.०५.१५

१२

२६

३००

९३,६००/-

दनांक. २१.०८.१५ ते २०.०९.१५

२२

२७

३००

१,७८,२००/-

दनांक. २१.०९.१५ ते २०.१०.१५

२२

२७

३००

१,७८,२००/-

दनांक. २१.१०.१५ ते २०.११.१५

२२

२७

३००

१,७८,२००/-

सभापती

ूित पु ष मजुर

पये

एकूण खच

पये

न द घे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. १६९

ठराव

मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३-क व ड अ वये न द घेणे बाबत.
मनपा आदे श बं. नावाशमनपा/पापुजिन/१०३९५/१५ द.१०.११.२०१५ आदे शानवये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत झोन बं. ड
िसडको भागा क रता से नेज साफसफाईसाठ मजुर पुरवठा कर याचे कामासाठ कायकार अिभयंता पाणी पुरवठा वम लिनःसारण यांनी सादर
केलेला असुन

यास मा. आयु

यांनी दनांक २६.१०.१५ रोजी मा यता द यानुसार सदर ल कामासाठ मजुर पुरवठा कर यासाठ ौी बी.जी.

भाःकरे यां या माफत पुरवठा क न

या भागातील मलिनःसारण यवःथा सु यवःथीत कर यात आली असुन

यासाठ खालील ूमाणे खच

(५)
झाला असून झालेला खचास दे खभाल द ु ःती अंतगत ूशास कय व आथ क मा यता ूदान कर यात येते तसेच यावर ल खच बी.जी. भाःकरे

गु ेदार यां या नावे अदाई कर याची मा यता ूदान कर यात आली असुन

याची न द ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते न द घेते

व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
मजुरांनी कामे केलेला म हना

मजुरांची सं यां

मजुरांनी काम केलेले दवस

ूित पु ष मजुर

पये

एकूण खच

पये

दनांक. २१.०७.१५ ते २०.०५.१५

१२

२६

३००

९३,६००/-

दनांक. २१.०८.१५ ते २०.०९.१५

२२

२७

३००

१,७८,२००/-

दनांक. २१.०९.१५ ते २०.१०.१५

२२

२७

३००

१,७८,२००/-

दनांक. २१.१०.१५ ते २०.११.१५

२२

२७

३००

१,७८,२००/-

वषय बं.५
नावाशमनपा ह ीतील ःटे ड यम प रसरात ःवमींग पुल त संपवेल पयत पाईपलाईन करणेसाठ या वभागाचे किन

अिभयंता यांनी ू य

अिभयंता व प

ःथळ पाहणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ आवँयक बाबींचा समावेश क न

ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार

पये ११,२७,०००/- चे अंदाजपऽक सादर क न सदर काम ौी साई क सश शन नांदेड यांचेकडु न क न

घे यात आले.कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर ौी साई क सश शन नांदेड
यांचेकडू न क न घे यात आले
महारा

यास व कामावर झालेला खच

पये ११,२७,०००/- यास काय र ूशासक य व आथ क मंजरु साठ ूःताव

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी समीती समोर सादर.

सभापती

काय र मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. १७०

ठराव

नावाशमनपा ह ीतील ःटे ड यम प रसरात ःवमींग पुल त संपवेल पयत पाईपलाईन करणेसाठ या वभागाचे किन
अिभयंता यांनी ू य

अिभयंता व प

ःथळ पाहणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ आवँयक बाबींचा समावेश क न

ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार

पये ११,२७,०००/- चे अंदाजपऽक सादर क न सदर काम ौी साई क सश शन नांदेड यांचेकडु न क न

घे यात आले.कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर ौी साई क सश शन नांदेड
यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

५ कलम २ नुसार काय र ूशासक य व आथ क मंजरु

पये ११,२७,०००/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण

ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत

कायम कर यात येतो.
वषय बं.६
नावाशमनपा ह ीतील ौावःतीनगर भागातील बौ द वहारा समोर सी.सी. रःता कर यासाठ या वभागाचे किन
अिभयंता यांनी ू य

अिभयंता व प

ःथळ पाहणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ आवँयक बाबींचा समावेश क न

ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार

पये ५,९८,४००/- चे अंदाजपऽक सादर क न सदर काम वलायत खान कर म खान नांदेड यांचेकडु न क न

घे यात आले.
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर वलायत खान कर म खान
नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले
ूःताव महारा

सभापती

यास व कामावर झालेला खच

पये ५,९८,४००/- यास काय र ूशासक य व आथ क मंजरु साठ

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी समीती समोर सादर.
काय र मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. १७१

ठराव

नावाशमनपा ह ीतील ौावःतीनगर भागातील बौ द वहारा समोर सी.सी. रःता कर यासाठ या वभागाचे किन
अिभयंता यांनी ू य

अिभयंता व प

ःथळ पाहणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ आवँयक बाबींचा समावेश क न

ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार

पये ५,९८,४००/- चे अंदाजपऽक सादर क न सदर काम वलायत खान कर म खान नांदेड यांचेकडु न क न

घे यात आले.
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम
यांचेकडू न क न घे यात आले

वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर

यास व कामावर झालेला खच

५ कलम २ नुसार काय र ूशासक य व आथ क मंजरु

पये ५,९८,४००/- यास महारा

वलायत खान कर म खान नांदेड

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण

ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत

कायम कर यात येतो.
वषय बं.७
नावाशमनपा
प अिभयंता यांनी ू य

मु य

अिभयंता व

ःथळ पाहणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ आवँयक बाबींचा समावेश क न

ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार
क न घे यात आले.

इमारतीतील व वध कायालयातील खड या या परदयाची द ु ःती करणेसाठ या वभागाचे किन

पये ३६,०७५/- चे अंदाजपऽक सादर क न सदर काम ौी िनतीन एन. भालेराव कंऽाटदार नांदेड यांचेकडु न

(६)
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर ौी िनतीन एन. भालेराव
कंऽाटदार नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले
मंजरु साठ ूःताव महारा

यास व कामावर झालेला खच

पये ३६,०७५/- यास काय र ूशासक य व आथ क

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी समीती समोर सादर.

सभापती

काय र मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. १७२

ठराव

नावाशमनपा
प अिभयंता यांनी ू य

मु य

इमारतीतील व वध कायालयातील खड या या परदयाची द ु ःती करणेसाठ या वभागाचे किन

अिभयंता व

ःथळ पाहणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ आवँयक बाबींचा समावेश क न

ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार

पये ३६,०७५/- चे अंदाजपऽक सादर क न सदर काम ौी िनतीन एन. भालेराव कंऽाटदार नांदेड यांचेकडु न

क न घे यात आले.
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर ौी िनतीन एन. भालेराव
कंऽाटदार नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

१९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशासक य व आथ क मंजरु

पये ३६,०७५/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम

ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा

ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय बं.८
महारा

दनाचा ५५ वा वधापण दन साजरा करणेसाठ मु य शास कय

वजारोहनाचा कायबम दनांक ०१.०५.२०१५ रोजी पोलीस

मु यलय नांदेड येथे साजरा कर यात आला असुन सदर ठकाणी कायबमा क रता व अित मह वा या
मंडप, साईड ंग, मीन व रे ड कापट, चटई, सोफासेट, चेअर टपॉय इ याद ची
कामाचे

पये १,९८,७६५/- चे दे यक दाखल केले आहे .

समोर सादर.

सभापती

क रता आसन

यवःथा जसे

यवःथा ौी सहयोग सेवा जुना म ढा नांदेड यांनी क न सदर

क रता वर ल ूमाणे

पये १,९८,७६५/-

या खचास मा यतेःतव ःथायी सिमती

काय र मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. १७३

ठराव

महारा

दनाचा ५५ वा वधापण दन साजरा करणेसाठ मु य शास कय

वजारोहनाचा कायबम दनांक ०१.०५.२०१५ रोजी पोलीस

मु यलय नांदेड येथे साजरा कर यात आला असुन सदर ठकाणी कायबमा क रता व अित मह वा या
मंडप, साईड ंग, मीन व रे ड कापट, चटई, सोफासेट, चेअर टपॉय इ याद ची
कामाचे

य

पये १,९८,७६५/- चे दे यक दाखल केले आहे .

क रता वर ल ूमाणे

य

क रता आसन

यवःथा जसे

यवःथा ौी सहयोग सेवा जुना म ढा नांदेड यांनी क न सदर
पये १,९८,७६५/-

या खचास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा

सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय बं.९
कायालयीन आदे श बं. मनपा/ले व/वेतन/९८८३/१५ दनांक ३०.१०.२०१५ अ वये ौी संजय कुव (ूितिनयु
२२.१०.२००१ ते दनांक १४.०१.२००४ पयत सहा यक संचालक नगर रचना
अंशदान

पये ३८,१२८/- (अ र

पये ७१,५४२/- (अ र

पये ३३,४१४/- (अ र

पये तेह ीस

पये एकाह र हजार पांचशे बेचाळ स फ ) ला ूशास कय व आथ क मंजरु

याची न द घेणे बाबत.

सभापती

न द घे यात येते.

ठराव बं. १७४

ठराव

कायालयीन आदे श बं. मनपा/ले व/वेतन/९८८३/१५ दनांक ३०.१०.२०१५ अ वये ौी संजय कुव (ूितिनयु
२२.१०.२००१ ते दनांक १४.०१.२००४ पयत सहा यक संचालक नगर रचना
अंशदान

) हे मनपा कायालयात

यांचे कायरत कालावधी मधील सेवािनवृ ी

पये अडतीस हजार एकशे अठावीस फ ) व रजा वेतन अंशदान

हजार चारशे चौदा फ ) असे एकूण
दे यात आली

हणुन कायरत होते

पये ३८,१२८/- (अ र

यांचे कायरत कालावधी मधील सेवािनवृ ी

पये अडतीस हजार एकशे अठावीस फ ) व रजा वेतन अंशदान

हजार चारशे चौदा फ ) असे एकूण
दे यात आली

हणुन कायरत होते

पये ७१,५४२/- (अ र

) हे मनपा कायालयात

पये ३३,४१४/- (अ र

पये तेह ीस

पये एकाह र हजार पांचशे बेचाळ स फ ) ला ूशास कय व आथ क मंजरु

याची न द ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वशेष बाब

वषय बं.१

हणुन आय या वेळ घे यात आलेले वषय
ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी म ये ूभाग बं. ३० लआमीनगर भागातील लआमी मं दरा भोवतालया सी. सी.
कर या क रता र कम

लॅटफाम

पये २५.०० ल ा या खचास ूशास कय व आथ क मा यता दे यास ह नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी

सिमतीची सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचक:- हसीना बेगम साबेर चाऊस
सभापती

ौीमती हसीना बेगम स. सदःयां यां या ूःताव मंजरु कर यात येतो.

अनुमोदक:- अ. हबीब अ. रह म बागवान

(७)
ठराव बं. १७५

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी म ये ूभाग बं. ३० लआमीनगर भागातील लआमी मं दरा भोवतालया सी. सी.
कर या क रता र कम

लॅटफाम

पये २५.०० ल ा या खचास ूशास कय व आथ क मा यता दे यास ह नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी

सिमतीची सभा सवानुमते मा यता दे ते.
वषय बं.२
नावाशमनपा ह ीतील रे वे ःटे शन गेट जवळ ल बस ःटँ ड कडे जाणारा रःता ं द करणे व सुर ा िभंत व फुटपाथ, सी.सी. चे काम
अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

करणेसाठ या वभागाचे किन

ःथळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर

कामासाठ आवँयक बाबीचा समावेश क न ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार

पये ११,१०,३९३/- चे अंदाजपऽक सादर क न सदर काम मे.

एल. अ ड एस. क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले.
कामाची िनकड व तातड

ल ात घेता सदरचे काम

क सश शन यांचेकडू न क न घे यात आले
ूःताव महारा

वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. एल. अ ड एस.

यास व कामावर झालेला खच

पये ११,१०,३९३/- यास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर.

सभापती

काय र मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव बं. १७६

ठराव

नावाशमनपा ह ीतील रे वे ःटे शन गेट जवळ ल बस ःटँ ड कडे जाणारा रःता ं द करणे व सुर ा िभंत व फुटपाथ, सी.सी. चे काम
करणेसाठ या वभागाचे किन

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

ःथळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर

कामासाठ आवँयक बाबीचा समावेश क न ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार

पये ११,१०,३९३/- चे अंदाजपऽक सादर क न सदर काम मे.

एल. अ ड एस. क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले.
ल ात घेता सदरचे काम

वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. एल. अ ड एस.

ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु

ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच

कामाची िनकड व तातड

क सश शन यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

पये ११,१०,३९३/- महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे

सभेत कायम कर यात येतो.
सभापती

मा या सभापती पदा या कायकाळातील

आजची शेवटची सभा असून मागील एक वषापासुन ःथायी सिमती या

सदःयानी ःथायी सिमती या कामकाजात चांग या ूकारे सहकाय के यामूळे शहर वकास कामाचे िनणय घेता
आले

याब दल मी ःथायी सिमती या सदःयांचे आभार मानतो, तसेच आयु

करणारे उपआयु , सहायक आयु , सव
के यामूळे मी

व

यां या अिधनःत काम

वभाग ूमूख अिधकार व कमचार यांनीह मला चांगले सहकाय

याचेह आभार मानतो व आज या

सभेचे कामकाज संप यामूळे आजची सभा संप याचे जा हर

करतो

ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

सभापती,

नांवाशमनपा, नांदेड.

ःथायी सिमती,
नांवाशमनपा, नांदेड.

