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नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  

                                   दनांकः- २४.११.२०१५ 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

ःथायी सिमती या सभेची सचूना 
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसचूी ड चे ूकरण -2 मधील िनयम ब.3 (अ) अ वये मुबंई 

ूांि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 २७.११.२०१५ रोजी दपारु  ३.०० वाजता नांवाशमनपा ःथायी सिमती 
सभागहृ येथे भर व यात येत आहे तर  या सभेस उप ःथत राहावे ह  वनतंी. 
                      ः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 
 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  कायम करणे बाबत. 
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 ःटेशन किा या जलवाह नीवर एनआर ह  (Non Return Valve) अःती वात असणे 
आवँयक आहे.  काळे र येथून पा या या उपसा क न असदवन व िसडको-वाघाळा जलशु द करण किाकडे पाठ व यात येते.  परंत ु
आक ःमक र या वपुल ूमाणात पाणी पुरवठा चालु असतांना खंड त झाला, तर सदर ल पाणी काळे र किाकडे परत येते.  या ू बयेत ूचंड 
ूमाणात बॅक ूेशर िनमाण होऊन मोटासर वर वपर त प रणाम होतो.  मोटार  व पं पंग यवःथा मीमःत हो याची तबार उदभवते ३७५ 
एचपी प पाने परुवठा होणारे पाणी याच श नुसार परत किाकडे वळत अस याने ूचंड ूमाणात घातक श पूण ूभाव प पस वर होतो. 
 क रता ई छक एज सी ु इंिजा क सश शन उःमानाबाद यां याकडून ूःता वत कामात ूचलीत ज हा दरसुची नुसार सालसन २०१२-
१३ या दराूमाणे पये १०,३०,०००/- खच अपे ीत आहे.  कामाची तातड , गरज व आवँयकता पाहता संबंधीत इज सी माफत सदर ल काम 
क न घे यात आले आहे.  यास काया र ूशास कय व आथ क मा यता देणे क रता सदरचा ूःतजाव ःथायी सिमती समोर मानयतेःतव 
सादर. 
वषय बं.३ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरािलका ह ीत ःनेहनगर येथील मा. आयु  यां या िनवासःथानाची द ःतीचे काम करणेसाठु  या वभागाचे 
किन  अिभयंता व उपअिभयंता यांनी ू य  ःथळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ  आवँयक बाबींचा 
समावेश क न ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार पये ३,७९,६००/- चे अदंाजपऽक सादर क न सदर काम माझा कं सश शन नांदेड यांचेकडुन 
क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर माझा कं सश शन नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच 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. 
वषय बं.४ 

 मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३-क व ड अ वये न द घेणे बाबत.   
मनपा आदेश बं. नावाशमनपा/पापुजिन/१०३९५/१५ द.१०.११.२०१५ आदेशानवये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत झोन बं. 

ड  िसडको भागा क रता सेनेज साफसफाईसाठ  मजरु पुरवठा कर याचे कामासाठ  कायकार  अिभयंता पाणी पुरवठा वम लिनःसारण यांनी  



(२) 
सादर केलेला असुन यास मा. आयु  यांनी दनांक २६.१०.१५ रोजी मा यता द यानुसार सदर ल कामासाठ  मजरु पुरवठा कर यासाठ  ौी 
बी.जी. भाःकरे यां या माफत परुवठा क न या भागातील मलिनःसारण यवःथा सु यवःथीत कर यात आली असुन यासाठ  खालील ूमाणे 
खच झाला असनू झालेला खचास देखभाल द ःती अतंगत ूशास कय व आथ क मा यता ूदान कर यात येते तसेच यावर ल खच बीु .जी. 
भाःकरे गु ेदार यां या नावे अदाई कर याची मा यता ूदान कर यात आली याची न द घेणे बाबत. 
मजरुांनी कामे केलेला म हना मजरुांची सं या ं मजरुांनी 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 ःटेड यम प रसरात ःवमींग पुल त संपवेल पयत पाईपलाईन करणेसाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता व प 
अिभयंता यांनी ू य  ःथळ पाहणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ  आवँयक बाबींचा समावेश क न 
ज हादर सुची २०१४-१५ नसुार पये ११,२७,०००/- चे अदंाजपऽक सादर क न सदर काम ौी साई क सश शन नांदेड यांचेकडुन क न घे यात 
आले.कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी साई क सश शन नांदेड यांचेकडून 
क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ११,२७,०००/- यास काय र ूशासक य व आथ क मंजरु साठ  ूःताव महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी समीती समोर सादर. 
वषय बं.६ 

नावाशमनपा ह ीतील ौावःतीनगर भागातील बौ द वहारा समोर  सी.सी. रःता कर यासाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता व प 
अिभयंता यांनी ू य  ः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 अदंाजपऽक सादर क न सदर काम वलायत खान कर म खान नांदेड यांचेकडुन क न 
घे यात आले. 

कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर वलायत खान कर म खान नांदेड 
यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ५,९८,४००/- यास काय र ूशासक य व आथ क मंजरु साठ  ूःताव 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी समीती समोर सादर. 
वषय बं.७ 

नावाशमनपा  मु य  इमारतीतील व वध कायालयातील खड या या परदयाची द ःती करणेसाठ  ु या वभागाचे किन  अिभयतंा व प 
अिभयंता यांनी ू य  ः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 अदंाजपऽक सादर क न सदर काम ौी िनतीन एन. भालेराव कंऽाटदार नांदेड यांचेकडुन 
क न घे यात आले. 

कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी िनतीन एन. भालेराव कंऽाटदार 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ३६,०७५/- यास काय र ूशासक य व आथ क मंजरु साठ  ूःताव 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार ःथायी समीती समोर सादर. 
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 असनु सदर ठकाणी कायबमा क रता व अित मह वा या य  क रता आसन यवःथा जसे मंडप, 
साईड ंग, मीन व रेड कापट, चटई, सोफासेट, चेअर टपॉय इ याद ची यवःथा ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांनी क न सदर कामाचे 
पये १,९८,७६५/- चे देयक दाखल केले आहे.  क रता वर ल ूमाणे पये १,९८,७६५/- या खचास मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
वषय बं.९ 

  कायालयीन आदेश बं. मनपा/ले व/वेतन/९८८३/१५ दनांक ३०.१०.२०१५ अ वये ौी संजय कुव (ूितिनयु ) हे मनपा कायालयात 
२२.१०.२००१ ते दनांक १४.०१.२००४ पयत सहा यक संचालक नगर रचना हणुन कायरत होते यांचे कायरत कालावधी मधील सेवािनवृ ी 
अशंदान पये ३८,१२८/- (अ र  पये अडतीस हजार एकशे अठावीस फ ) व रजा वेतन अशंदान पये ३३,४१४/- (अ र  पये तेह ीस हजार 
चारशे चौदा फ ) असे एकूण पये ७१,५४२/- (अ र  पये एकाह र हजार पांचशे बेचाळ स फ ) ला ूशास कय व आथ क मजंरु  दे यात 
आली याची न द घेणे बाबत.                                                                            
                                                                                                                   ःवा र त/- 
                           ःवा र त/-                                                                              सभापती, ः थायी सिमती 
                 नगरसिचव,                          नांवाशमनपा, नांदेड.                     
               नांवाशमनपा, नांदेड.    ,   
      


