
 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
( दनांक 04.08.2018 रोजीची पुढे ढकल यात आलेली ःथायी सिमतीची सभा) 

 दनांक 08.08.2018 सकाळ  12.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायार्लयाचे ूशा कय 
इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात 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.  

 

ौी अ दल शमीम अ द ला साबु ु , सभापती 
          सवर्ौी  

अ. स ार अ. गफुर   च हाण आनंद शकंरराव 
पवळे उमेश देवराव    खान म. मसुद अहेमद खान उःमान खान 

 स. शेर अली अ. महेबुब अली   देशमुख सितश पुंडलीकराव   

येवनकर मोह नी वजय   ितडके ूशांत व ठल   

अ. लतीफ अ. मजीद   रावत भानुिसंह गया दनिसंह 

मुथा कांताबाई ूकाशचंद   नवाब गुरिमतिसघं ब-यामिसंघ 

गोडबोले यो सना राजु   वैशाली िमलींद देशमुख 

सभापती   दनांक 08.08.2018 या सभेचे कामकाज संप यामुळे दनांक 04.08.2018 रोजीची पुढे 
ढकल यात आलेली मनपा ःथायी सिमती या सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येते. 

वषय बं.01 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 06 म ये गणेशनगर भागात गणेशनगर Y-POINT ते  
                 रेःट हाऊस रोड पयत डांबर करण करणे ( . 76,17,700/-) 
 संदभर् :-  ूशास कय व आथ क मा यता जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/663/18 द. 16.04.2018 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 06 म ये गणेशनगर भागात गणेशनगर Y-POINT ते रेःट 
हाऊस रोड पयत डांबर करण करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता द यानुसार पये 76,17,700/- 
क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/843/2018 दनांक 19.04.2018 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/ 
दैिनक सामना (रा यःतर य)/दैिनक एकमत या वृ पऽात दनांक 20.04.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  
िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 12.06.2018 रोजी 
उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर -- 
01 जी.जे. क सश शन नांदेड 0.99%  कमी L1 
02 लोबल इ टरूायजेस नांदेड 7.21%  जाःत L2 

03 कामार कर क सश शन 9.53%  जाःत L3 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवार्त कमी दराची िन वदा जी.जे. क श शन नांदेड यांची असुन जी अदंाजपऽ कय 
दरापे ा 0.99%  कमी दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  जी.जे. क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽ कय दरापे ा 0.99%   
कमी दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमतीसभे समोर सादर. 
भानुिसंग रावत   या रः याबरोबरच  गणेश टॉक जचा रःताह  कर यात यावा हा रःता खुप खराब झालेला आहे 

याची मा. आयु  महोदयांनी ःथळ पहाणी करावी. 
सभापती ूशासना सादर केले या िन वदा मंजरु चा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यता येतो. 
ठराव बं. 47     ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 06 म ये गणेशनगर भागात गणेशनगर Y-POINT ते  
                 रेःट हाऊस रोड पयत डांबर करण करणे ( . 76,17,700/-) 
 संदभर् :-  ूशास कय व आथ क मा यता जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/663/18 द. 16.04.2018 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 06 म ये गणेशनगर भागात गणेशनगर Y-POINT ते रेःट 
हाऊस रोड पयत डांबर करण करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता द यानुसार पये 76,17,700/- 
क रता ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/843/2018 दनांक 19.04.2018 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/ 
दैिनक सामना (रा यःतर य)/दैिनक एकमत या वृ पऽात दनांक 20.04.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  
िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 12.06.2018 रोजी 
उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
 



 
(2) 

 
अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर -- 

01 जी.जे. क सश शन नांदेड 0.99%  कमी L1 
02 लोबल इ टरूायजेस नांदेड 7.21%  जाःत L2 

03 कामार कर क सश शन 9.53%  जाःत L3 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार सवार्त कमी दराची िन वदा जी.जे. क श शन नांदेड यांची असुन जी अदंाजपऽ कय 
दरापे ा 0.99%  कमी दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  जी.जे. क सश शन नांदेड यांची अदंाजपऽ कय दरापे ा 0.99%   
कमी दराची िन वदा मंजरु कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यता  देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो. 
वषय बं.02 

 वषय :-  नावाशमनपा जलशु द करणासाठ  IS-15573-2018, 100 मेश क टन PAC पॉवडर पुरवठा करणे बाबत 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका जलशु द करणासाठ  IS-15573-2018 चे मानकानुसार 100 मेश क टन पी.ए.सी. 
पॉवडर पुरवठा करणे या कामासाठ  चौ यांदा िन वदा माग वली असता एकूण 02 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदापैक  सवार्त 
कमी दराची िन वदा मे. एस. ह .एस. केमीक स काप रेशन पुणे यांची असुन ती पये 37,950/- ूित मेशक टन या दराची आहे.  
सदर ल िन वदा धारकास दर कमी करणेसाठ  पाचारण केले असता यांनी वाटाघाट  अतंी दर कमी क न पये 37,600/- ूित 
मे.टन या दराने मालाचा पुरवठा कर याची समंती दलेली आहे. 
 सदर ल कमी केलेले दराूमाणे 100 मेश क टन प रमाणसाठ  पये 37,600/- ूित मे.टन दरानुसार पये 
37,60,000/- (अ र  पये सदतीस ल  साठ हजार फ ) इतक  िन वदा कमंत होत आहे. 
 क रता मे.एस. ह .एस. केमीक स काप रेशन पुणे यांची पये 37,600/- ूित मे.टन या दराने पये 37,60,000/- 
(अ र  पये सदतीस ल  साठ हजार फ ) इत या कमंती या िन वदेस ूशास कय व आथ क मा यतेःतवचा ूःताव मनपा 
ःथायी सिमतीचे सभे समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 

येतो. 
ठराव बं. 48     ठराव 

 वषय :-  नावाशमनपा जलशु द करणासाठ  IS-15573-2018, 100 मेश क टन PAC पॉवडर पुरवठा करणे बाबत 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका जलशु द करणासाठ  IS-15573-2018 चे मानकानुसार 100 मेश क टन पी.ए.सी. 
पॉवडर पुरवठा करणे या कामासाठ  चौ यांदा िन वदा माग वली असता एकूण 02 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदापैक  सवार्त 
कमी दराची िन वदा मे. एस. ह .एस. केमीक स काप रेशन पुणे यांची असुन ती पये 37,950/- ूित मेशक टन या दराची आहे.  
सदर ल िन वदा धारकास दर कमी करणेसाठ  पाचारण केले असता यांनी वाटाघाट  अतंी दर कमी क न पये 37,600/- ूित 
मे.टन या दराने मालाचा पुरवठा कर याची समंती दलेली आहे. 
 सदर ल कमी केलेले दराूमाणे 100 मेश क टन प रमाणसाठ  पये 37,600/- ूित मे.टन दरानुसार पये 
37,60,000/- (अ र  पये सदतीस ल  साठ हजार फ ) इतक  िन वदा कमंत होत आहे. 
 क रता मे.एस. ह .एस. केमीक स काप रेशन पुणे यांची पये 37,600/- ूित मे.टन या दराने पये 37,60,000/- 
(अ र  पये सदतीस ल  साठ हजार फ ) इत या कमंती या िन वदेस ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 03 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत आय.ट .आय. समोर महा मा फुले पुतळा प रसराचे सुशोिभकरण  

                 करणे पये 55,45,000/- 
 संदभर् :-  कायार्लयीन आदेश जा.बं. 3152/18 दनांक 06.06.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत आय.ट .आय. समोर महा मा फुले पुतळा प रसराचे सुशोिभकरण करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये मा यता द यानुसार पये 55,45,000/- क रता िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/3194/18 
दनांक 07.06.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या 
वृ पऽात दनांक 08.06.2018 अ वये िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा सिमतीसमोर 
दनांक 12.07.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर -- 
01 बी.जी. भाःकरे, नांदेड 0.99% कमी दर L1 

02 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड अदंाजपऽक य दर L2 



 
(3) 

 

03 सयीम क सश शन नांदेड 1.10% जाःत दर L3 

 िन वदा या तलुना मक त यानुसार बी.जी. भाःकरे नांदेड यांची िन वदा सवार्त कमी दराची असून जी अदंाजपऽक य 
दरापे ा 0.99% कमी दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  बी.जी. भाःकरे नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 0.99% कमी 
दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर कामासाठ  लागणारा खचर् पये 55,45,000/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यतेःतव 
ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
मु य लेखािशषर्  : रा पु षांची पुतळे व देखभाल 

एकूण लेखािशषर्  : पये 5,00,00,000/- 
पुव  झालेला खचर्  : पये िनरंक 

या कामावर होणारा खचर् : पये 55,45,000/- 
िश लक पये  : पये 4,44,55,000/- 
सभापती ूशासनाने सादर केले या िन वदा मंजरु चा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 49     ठराव 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत आय.ट .आय. समोर महा मा फुले पुतळा प रसराचे सुशोिभकरण  

                 करणे पये 55,45,000/- 
 संदभर् :-  कायार्लयीन आदेश जा.बं. 3152/18 दनांक 06.06.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत आय.ट .आय. समोर महा मा फुले पुतळा प रसराचे सुशोिभकरण करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये मा यता द यानुसार पये 55,45,000/- क रता िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/3194/18 
दनांक 07.06.2018 अ वये दैिनक लोकमत (रा यःतर य)/दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या 
वृ पऽात दनांक 08.06.2018 अ वये िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा सिमतीसमोर 
दनांक 12.07.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर -- 
01 बी.जी. भाःकरे, नांदेड 0.99% कमी दर L1 

02 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड अदंाजपऽक य दर L2 

03 सयीम क सश शन नांदेड 1.10% जाःत दर L3 

 िन वदा या तलुना मक त यानुसार बी.जी. भाःकरे नांदेड यांची िन वदा सवार्त कमी दराची असून जी अदंाजपऽक य 
दरापे ा 0.99% कमी दराची आहे.  क रता सदर कामासाठ  बी.जी. भाःकरे नांदेड यांची अदंाजपऽक य दरापे ा 0.99% कमी 
दराची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नमुते मा यता देते.  तसेच सदर कामासाठ  लागणारा खचर् पये 
55,45,000/- साठ  ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
मु य लेखािशषर्  : रा पु षांची पुतळे व देखभाल 

एकूण लेखािशषर्  : पये 5,00,00,000/- 
पुव  झालेला खचर्  : पये िनरंक 

या कामावर होणारा खचर् : पये 55,45,000/- 
िश लक पये  : पये 4,44,55,000/- 
वषय बं. 04 

 वषय :-  Tender for Bioremediation/Bio-mining of Old Dumped MSW at Dumping/Trenching Ground  
                 at Nanded Waghala या कामासाठ  िन वदा मंजुर  बाबत 
 घनकचरा यवःथापन िनयम-2006 नुसार Tender for Bioremediation / Bio-mining of Old Dumped MSW at 

Dumping / Trenching Ground at Nanded Waghala या कामासाठ  Tender Notice No. NWCMC/Sanit./3615/2018, दनाकं 
13.06.2018 अ वये वतर्मानपऽात टे डर नोट स ूिस द क न ई-टे ड रंग माफर् त ऑनलाईन ूणाली दारे िन वदा माग व यात 
आ या असता एकूण 04 चार िन वदा ूा  झाले. 
 ूा  चार िन वदेची तांऽीक िलफाफा (Technical bid) उघडून िन वदा सिमतीसमोर ठेवून दनांक 20.07.2018 रोजी सवर् 
तांऽीक बाबी तपासले असता सवर् चारह  िन वदा Eligible (पाऽ) झाला.  पाऽ चार िन वदाधारकचे दरपऽक (Financial bid) उघडले 
असता खालील ूमाणे दर ूा  झालेले आहेत. 

Sr.No. Name of the compary Rate 
01 S.J. Patil 522 



(4) 
 

02 Save Environment Management & Engineering Pvt. Ltd 480 
03 Jan-Adhar Sevebhabi Sastha Latur 410 
04 E Tech Project 446 

 िन वदा सिमती समोर उघड यात आले या िन वदांपैक  तुलना मक या सवार्त कमी L1 दराची िन वदा दर रकफ. 
410/- या ूमाणे Jan-Adhar Sevebhabi Sastha Latur यांची अस याने सबंंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले संबंधीतानें 
वाटाघाट  अतंी पसये 410/- निमटर या ूमाणे लेखी समंती दली आहे. 
 क रता Jan-Adhar Sevebhabi Sastha Latur यांची वाटाघाट  अतंी पये 410/- घनिमटर (अ र  पये चारशे दहा 
ूती घनिमटर फ ) ची िन वदा मंजरु करणेस ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर कर यात येत आहे तसेच िन वदा 
अट  शत सह करारनामा करणेस मा यता िमळणेस िन वदा ूःतावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 35 (अ) नुसार 
मा यता होणेस वनंती आहे. 
स. शेर अली   बायोमायिनगंचे काम अ यंत चागंले आहे. हैदरबाग शचींग माऊड या बायोमायिनगंचे काम कर यात 

येणार असे मला पऽ दे यात आले होते. या कच-यावर ूोसेस कर यासाठ  कोणताह  ड पीआर 
तयार कर यात आलेला नाह . 

सभापती   हैदरबाग शचींग माऊंडचा ड पीआर तयार कर याची मा यता याच  सभेत दे यात येते व 14 या 
व  आयोगातुन सदरचा िनधी खचर् कर यात यावा.  ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता 
दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

ठराव बं. 50     ठराव 

 वषय :-  Tender for Bioremediation/Bio-mining of Old Dumped MSW at Dumping/Trenching Ground  
                 at Nanded Waghala या कामासाठ  िन वदा मंजुर  बाबत 
 घनकचरा यवःथापन िनयम-2006 नुसार Tender for Bioremediation / Bio-mining of Old Dumped MSW at 

Dumping / Trenching Ground at Nanded Waghala या कामासाठ  Tender Notice No. NWCMC/Sanit./3615/2018, दनांक 
13.06.2018 अ वये वतर्मानपऽात टे डर नोट स ूिस द क न ई-टे ड रंग माफर् त ऑनलाईन ूणाली दारे िन वदा माग व यात 
आ या असता एकूण 04 चार िन वदा ूा  झाले. 
 ूा  चार िन वदेची तांऽीक िलफाफा (Technical bid) उघडून िन वदा सिमतीसमोर ठेवून दनांक 20.07.2018 रोजी सवर् 
तांऽीक बाबी तपासले असता सवर् चारह  िन वदा Eligible (पाऽ) झाला.  पाऽ चार िन वदाधारकचे दरपऽक (Financial bid) उघडले 
असता खालील ूमाणे दर ूा  झालेले आहेत. 

Sr.No. Name of the compary Rate 
01 S.J. Patil 522 
02 Save Environment Management & Engineering Pvt. Ltd 480 
03 Jan-Adhar Sevebhabi Sastha Latur 410 
04 E Tech Project 446 

 िन वदा सिमती समोर उघड यात आले या िन वदांपैक  तुलना मक या सवार्त कमी L1 दराची िन वदा दर रकफ. 
410/- या ूमाणे Jan-Adhar Sevebhabi Sastha Latur यांची अस याने सबंंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले संबंधीतानें 
वाटाघाट  अतंी पसये 410/- निमटर या ूमाणे लेखी समंती दली आहे. 
 क रता Jan-Adhar Sevebhabi Sastha Latur यांची वाटाघाट  अतंी पये 410/- घनिमटर (अ र  पये चारशे दहा 
ूती घनिमटर फ ) ची िन वदा मंजरु करणेस ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर कर यात येत आहे तसेच िन वदा 
अट  शत सह करारनामा करणेस मा यता िमळणेस िन वदा ूःतावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 35 (अ) नुसार 
ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 05 
 वषय :- रा ीय शहर  आरो य अिभयान अतंगर्त व वध पद भरती ू बये बाबत चहा, फराळ, जेवण अ पोहाराची /  
                बॅनर टे ट खु यार् टेबल मॅटची यवःथा मुलाखती या वेळ  करणे बाबत 
 संदभर् :- कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/836/17 दनांक 19.04.2018 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफर् त रा ीय शहर  आरो य अिभयान अतंगर्त हैदरबाग येथे नागर  आरो य 
किासाठ  कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर िनयु  ता पुर या ःव पात व वध पदे भर या क रता दनांक 22.04.17 व 
25.04.17 रोजी कःतुरबा मातसेृवा कि िशवाजीनगर पोलीस ःटेशन या मागे नाना नानी पाकर्  येथे थेट मुलाखत घे यात आली 
होती.  सदर ल मुलाखतीस उप ःथत असले या अिधकार  व कमर्चा-यांना अ पोहार, जेवण, चाय तसेच उकत पदासाठ  उप ःथत 
राहणा-या प र ा याना बस यासाठ  टे ट, खु यार् टेबल मॅटची यवःथा कर यासाठ  संदभ य आदेशा वये डॉ. ौी सुरेशिसंह बसेन 
सहा. वै कय आरो य अिधकार  मनपा नांदेड यांना अमीम र कम पये 20,000/- (अ र  पये वीस हजार फ ) दे यात आले 
होते. 



(5) 
 तदनंतर उ  थेट मुलाखतीसाठ  उप ःथत असले या अिधकार  व कमर्चा-यांना अ पोहार, जेवण, ई. यवःथा कर यात 
आली होती यानुसार संबधंीत अिधकार  यांना दे यात आले या अमीम र कम पये 20,000/- (अ र  पये वीस हजार फ ) 
चे समायोजन केलेले असुन यास ूशास कय व आथ क मा यतेःतव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या अमीम र कमे या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 51     ठराव 

 वषय :- रा ीय शहर  आरो य अिभयान अतंगर्त व वध पद भरती ू बये बाबत चहा, फराळ, जेवण अ पोहाराची /  
                बॅनर टे ट खु यार् टेबल मॅटची यवःथा मुलाखती या वेळ  करणे बाबत 
 संदभर् :- कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/836/17 दनांक 19.04.2018 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफर् त रा ीय शहर  आरो य अिभयान अतंगर्त हैदरबाग येथे नागर  आरो य 
किासाठ  कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर िनयु  ता पुर या ःव पात व वध पदे भर या क रता दनांक 22.04.17 व 
25.04.17 रोजी कःतुरबा मातसेृवा कि िशवाजीनगर पोलीस ःटेशन या मागे नाना नानी पाकर्  येथे थेट मुलाखत घे यात आली 
होती.  सदर ल मुलाखतीस उप ःथत असले या अिधकार  व कमर्चा-यांना अ पोहार, जेवण, चाय तसेच उकत पदासाठ  उप ःथत 
राहणा-या प र ा याना बस यासाठ  टे ट, खु यार् टेबल मॅटची यवःथा कर यासाठ  संदभ य आदेशा वये डॉ. ौी सुरेशिसंह बसेन 
सहा. वै कय आरो य अिधकार  मनपा नांदेड यांना अमीम र कम पये 20,000/- (अ र  पये वीस हजार फ ) दे यात आले 
होते. 
 तदनंतर उ  थेट मुलाखतीसाठ  उप ःथत असले या अिधकार  व कमर्चा-यांना अ पोहार, जेवण, ई. यवःथा कर यात 
आली होती यानुसार संबधंीत अिधकार  यांना दे यात आले या अमीम र कम पये 20,000/- (अ र  पये वीस हजार फ ) 
चे समायोजन केलेले असनु यास ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 06 
 वषय :- रा ीय शहर  आरो य अिभयान अतंगर्त व वध पद भरती ू बये उप ःथत अिधकार  कमर्चा-यांना अ पोहार  
                पुर व यासाठ  अमीम र कमेचा समायोजन करणे बाबत 
 संदभर् :- कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/5391/17 दनांक 18.07.2017 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफर् त रा ीय शहर  आरो य अिभयान अतंगर्त व नांदेड शहर यरोग िनयंऽण 
कायर्बमांतगर्त व वध अिभनामाचे पदे कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर िन वळ ता पुर या ःव पात कर याक रता दनांक 
28.07.17, 29.07.17, 31.07.17 व 01.08.17 रोजी कै. शकंरराव चवहाण ूे ागहृ ौी गु गो वदंिसंघजी ःटेड यम प रसर नांदेड 
येथे थेट मुलाखत घे यात आली होती सदर ल मुलाखतीस उप ःथत असले या अिधकार  व कमर्चा-यांना अ पोहार तसेच उ  
पदासाठ  उप ःथत राहणा-या प र ा याना बस यासाठ  टे ट, खु यार्, टेबल मॅट ची यवःथा कर यासाठ  संदभ य आदेशा वये 
डॉ. ौी सुरेशिसंह बसेन वै कय अिधकार  मनपा नांदेड यांना अमीम र कम पये 50,000/- (अ र  पये प नास हजार फ ) 
दे यात आले होते. 
 तदनंतर उ  थेट मुलाखतीसाठ  उप ःथत असले या अिधकार  व कमर्चा-यांना अ पोहार इ याद ची यवःथा कर यात 
आली होती यानुसार संबंधीत अिधकार  यांनी दे यात आले या अमीम र कम पये 50,000/- चे समायोजन केलेले असनु 
यास ूशास कय व आथ क मा यतेःतव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या अमीम र कमे या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 52     ठराव 

 वषय :- रा ीय शहर  आरो य अिभयान अतंगर्त व वध पद भरती ू बये उप ःथत अिधकार  कमर्चा-यांना अ पोहार  
                पुर व यासाठ  अमीम र कमेचा समायोजन करणे बाबत 
 संदभर् :- कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/5391/17 दनांक 18.07.2017 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफर् त रा ीय शहर  आरो य अिभयान अतंगर्त व नांदेड शहर यरोग िनयंऽण 
कायर्बमांतगर्त व वध अिभनामाचे पदे कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर िन वळ ता पुर या ःव पात कर याक रता दनांक 
28.07.17, 29.07.17, 31.07.17 व 01.08.17 रोजी कै. शकंरराव चवहाण ूे ागहृ ौी गु गो वदंिसंघजी ःटेड यम प रसर नांदेड 
येथे थेट मुलाखत घे यात आली होती सदर ल मुलाखतीस उप ःथत असले या अिधकार  व कमर्चा-यांना अ पोहार तसेच उ  
पदासाठ  उप ःथत राहणा-या प र ा याना बस यासाठ  टे ट, खु यार्, टेबल मॅट ची यवःथा कर यासाठ  संदभ य आदेशा वये 
डॉ. ौी सुरेशिसंह बसेन वै कय अिधकार  मनपा नांदेड यांना अमीम र कम पये 50,000/- (अ र  पये प नास हजार फ ) 
दे यात आले होते. 
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 तदनंतर उ  थेट मुलाखतीसाठ  उप ःथत असले या अिधकार  व कमर्चा-यांना अ पोहार इ याद ची यवःथा कर यात 
आली होती यानुसार संबंधीत अिधकार  यांनी दे यात आले या अमीम र कम पये 50,000/- चे समायोजन केलेले असनु 
यास ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
वषय बं. 07     अ पल                     दनांक 06.06.2018 
ूित, 

मा. सभापती साहेब, 

ःथायी सिमती, 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 
 

 वषय :-  बएसयुपी योजने अतंगर्त कामाला लाव यात आलेला दंड माफ करणे बाबत. 

 

महोदय, 

 उपरो  वषयी आपणास वनंती अजर् सादर कर यात येते क , बएसयुपी योजने अतंगर्त महेबुब नगर, रामरा हमनगर, 
या झोपडप ट  भागात गर ब लोकांचे घरकुल बाधंकाम केले आहे.  सदर ल भागात अ ं द रःते क चे रःते अस यामुळे बांधकाम 
सा ह य ःथळावर ने यास वलबं लागत होता पावसाळयात क चे रः यावर िचखल झा याने काम बंद ठेवावे लागले तसेच 
लाभा यानी यां या लाभाथ  हःसाची र कम भर यानंतर यां या सोईनुसार यांनी क चे घरे खाली क न देत होते.  आ हाला 
एकाच वेळेत सवर् घरकुले बाधंकामासाठ  िमळाली नाह त.  हणुन बांधकामासाठ  उिशर झाला आहे यामळेु कामात उिशर 
झा याने आ हाला दंड लाव यात आला आहे.  सदर दंडाची र कम महेबुबनगर येथील कामा या देयकातुन देयक बं. 8, 12, 15 
व 16 या देयकेतुन पये 9,22,574/- व रामर हमनगर येथील देयक बं. 08 ते 10 या देयकातुन पये 29,200/- असे एकूण 
पये 9,51,774/- कपात कर यात आलेली आहे. 

 उपरो  बाबीचा सहानुभुतीपूवर्क वचार क न आ हाला लाव यात आलेला दंड माफ करावे ह वनंती. 

      ःवा र त/- 

                                                  माःटर क सश शन      मुंबई 

आनंद च हाण    ूशासनाचे मत सांगावे. 
कायर्कार  अिभयतंा(बीएसयुपी) बीएसयुपी योजनेची घरे बांधत असतांना आपण कंऽाटदारास दंड लाव यात आलेला आहे.  तो दंड 

माफ करता येतो. लोकांनी घरे वेळेवर खाली न के या मुळे वलबं झालेला आहे. 
सभापती माःटर क सश शन मुंबई यांना लाव यात आलेला दंड माफ कर याची केलेली अ पल मजंरु 

कर यता येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल 
वैधािनक कायर्वाह  करावी. 

ठराव बं. 53     ठराव 

 माःटर क सश शन मुंबई यांनी बएसयुपी योजने अतंगर्त महेबुब नगर, रामर हमनगर, या झोपडप ट  भागात गर ब 
लोकांचे घरकुल बांधकाम केले आहे.  सदर ल भागात अ ं द रःते क चे रःते अस यामुळे बांधकाम सा ह य ःथळावर ने यास 
वलंब लागत होता पावसाळयात क चे रः यावर िचखल झा याने काम बंद ठेवावे लागले तसेच लाभा यानी यां या लाभाथ  
हःसाची र कम भर यानंतर यां या सोईनुसार यांनी क चे घरे खाली क न देत होते.  आ हाला एकाच वेळेत सवर् घरकुले 
बांधकामासाठ  िमळाली नाह त.  हणुन बांधकामासाठ  उिशर झाला आहे यामुळे कामात उिशर झा याने आ हाला दंड लाव यात 
आला आहे.  सदर दंडाची र कम महेबुबनगर येथील कामा या देयकातुन देयक बं. 8, 12, 15 व 16 या देयकेतुन पये 
9,22,574/- व रामर हमनगर येथील देयक बं. 08 ते 10 या देयकातुन पये 29,200/- असे एकूण पये 9,51,774/- कपात 
कर यात आलेली असुन सदरचा लाव यात आलेला दंड माफ कर यासाठ  केलेली अ पल ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवार्नुमते मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  
करावी. 

वषय बं. 08     अ पल                दनांक :- 22.06.18 ूा  द. 26.06.18 
ूित, 
मा.सभापती साहेब, 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 वषय :-  कामावर ज ुक न घेणे बाबत 
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 संदभर्  :- मनपाचे पऽ जा.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-5/2582/18 दनांक 25.05.2018 पऽ ूा  दनांक  

                01.06.2018 ूमाणे उ र दनांक 02.06.2018 माफर् त मा. अिध क नांदेड ज हा कारागहृ वगर्-2 

मा.महोदय, 
 वर ल वषयी व संदभ य पऽानसुार वनंती अजर् सादर कर यात येते क , मी अजर्दार नामे राजेश गोपाळराव माळवतकर 
रा.  चौफाळा नादेंड येथील र हवाशी असून मी आपले कायार्लय नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड अतंगर्त पाणी पुरवठा 
वभागात पंप ऑपरेटर या पदावर दनांक 18.08.2007 पासून एकऽीत वेतनावर कायर्रत होतो स या पोलीस ःटेशन इतवारा 
अतंगर्त कलम 302 या गु हयाम ये संशयीत आरापी हणून खोटया आरोपात मी यायालयीन बंद  हणून नांदेड ज हा 
कारागहृात दाखल होतो.  मा यावर ल आरोप हा िनरथर्क असून जाणून बुजनू राज कय देशापोट  न द वला आहे.  या कारणाने 
मी मनपाके या सेवेत आप या कतर् यावर हजर राह शकलो नाहु .  सदर ूकरण हे याय ू व  असून मा यावर ल आरोपात  
काड माऽ संबंधी नाह  मा यावर मागील काळात कोणताच गु हा दाखल झाला नाह .  आ ण या वेळेस सु दा मला संशयाने 
हेतुपुरःपर अडकवलेले आहे.  मा. यायालयाकडून मला यो यतो याय िमळेलच स या मला मा. यायालयाकडून दनाकं 
08.06.2018 रोजी जामीनावर कारागहृातुन मु ता िमळाली आहे सदर ल ूकरण हे मा. सऽ यायालय नांदेड येथे याय ू व  
असून यायालया या िनणर्या या अिधन राहल मला पुव  ूमाणे मनपाके या सेवेत ज ुक न घे यात यावे ह  वनंतीु . 
 तर  मे. साहेबांनी मा या 10 वषर् केले या सेवेचा वचार क न व मी आ ण मा या पुणर्पने िनभर्र असले या कुटं बयाचा 
सहानुभुतीपुवर्क वचार क न आम यावर उपासमार ची वेळ येणार नाह  याची दखल घेवुन मे. साहेबांनी मला पुवर् ूमाणे सेवेत 
सामावुन यावे कारण क  मी व माझे कुटंब पुनर्रवसीत हो यासाठ  मला मनपाके या सेवेचा मोठा आधार अस याने या बाबीचा ू
गांभीयार्ने वचार क नम ला आप या सेवेची पुव  ूमाणे पुन  संधी ावी ह च आपणास माझी कळकळ ची व नॆतेची वनंती 
आहे.                                                                       आपला व ासु, 

ःवा र त/- 
राजेश गोपाळराव माळवतकर 

रा. चौफाळा नांदेड एकऽीत वेतनावर ल पंप ऑपरेटर 
ूशास कय अहवाल 

 ौी राजेश गोपाळराव माळवतकर हे एकऽीत वेतनावर ल पंप ऑपरेटर हणुन सेवेत कायर्रत असतांना यां या व द 
पोलीस ःटेशन इतवारा येथे गु.रं.नं. 145/2017 कलम 302, 323, 34 भा.द. व. व 4/25 भाहक कायदयाूमाणे गु हा दाखल 
झाला असुन सदरचे ूकरण गंभीर ःव पाचे असुन ूकरण यायू व  आहे.  संबंधीतावर  दाखल झाले या गंभीर गु हयाचे 
ःव प वचारात घेता व ते कंऽाट वर ल कमर्चार  अस याने यांना महारा  नागर सेवा िनयम लाग ुहोत नस याने यांना ःथायी 
सिमतीकडे अपील कर याचे अिधकार नाह त यामुळे संबंधीतास सेवेत सामावुन घेता येणार नाह . 
सभापती ौी राजेश गोपाळराव माळवतकर हे एकऽीत वेतनावर ल पंप ऑपरेटर हणुन यां या व द 

पोलीस ःटेशन इतवारा नांदेड येथे गु हा दाखल झा यामुळे संबंधीतास कामाव न कमी केले या 
आदेशा व द अ पल केलेली असुन संबंधीतास गंभीर ःव पाचे गु हा दाखल झालेला असुन 
यामुळे संबंधीतांची अ पल ूशासक य अहवालानुसार मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 

ठराव बं. 54     ठराव 

ूित, 
मा.सभापती साहेब, 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 वषय :-  कामावर ज ुक न घेणे बाबत 

 संदभर्  :- मनपाचे पऽ जा.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-5/2582/18 दनांक 25.05.2018 पऽ ूा  दनांक  

                01.06.2018 ूमाणे उ र दनांक 02.06.2018 माफर् त मा. अिध क नांदेड ज हा कारागहृ वगर्-2 

मा.महोदय, 
 ौी राजेश गोपाळराव माळवतकर हे एकऽीत वेतनावर ल पंप ऑपरेटर हणुन या पदावर दनांक 18.08.2007 पासून 
एकऽीत वेतनावर कायर्रत होतो स या पोलीस ःटेशन इतवारा अतंगर्त कलम 302 या गु हयाम ये संशयीत आरोपी हणून 
खोटया आरोपात संबंधीतास यायालयीन बंद  हणून नांदेड ज हा कारागहृात दाखल होते.  संबंधीतांचे आरोप हा िनरथर्क असून 
जाणून बुजनू राज कय देशापोट  न द वला आहे.  या कारणाने संबंधीत मनपाके या सेवेत आप या कतर् यावर हजर राह शकलो ु
नाह . यामुळे का.आ. बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-5/2582/18 दनाकं 25.05.2018  अ वये संबधंीतास कायमचे 
कामाव न कमी कर यात आलेले आहे.  सदर ूकरण हे याय ू व  असून मा यावर ल आरोपात काड माऽ संबंधी नाह  
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 संबंधीतास हे मागील काळात कोणताच गु हा दाखल झाला नाह .  आ ण या वेळेस सु दा मला संशयाने हेतुपुरःपर अडकवलेले 
आहे.  मा. यायालयाकडून मला यो यतो याय िमळेलच स या संबंधीत हे मा. यायालयाकडून दनांक 08.06.2018 रोजी 
जामीनावर कारागहृातुन मु ता िमळाली आहे सदर ल ूकरण हे मा. सऽ यायालय नांदेड येथे याय ू व  असनू यायालया या 
िनणर्या या अिधन राहल मला पवु  ूमाु णे मनपाके या सेवेत ज ुक न घे यात यावे हणुन ःथायी सिमती समोर अ पल दाखल 
केली होती. 
 तथा प ौी राजेश गोपाळराव माळवतकर हे एकऽीत वेतनावर ल पंप ऑपरेटर हणुन सेवेत कायर्रत असतांना यां या 
व द पोलीस ःटेशन इतवारा येथे गु.रं.नं. 145/2017 कलम 302, 323, 34 भा.द. व. व 4/25 भाहक कायदयाूमाणे गु हा 
दाखल झाला असुन सदरचे ूकरण गंभीर ःव पाचे असुन ूकरण यायू व  आहे.  संबंधीतावर  दाखल झाले या गंभीर 
गु हयाचे ःव प वचारात घेता व ते कंऽाट वर ल कमर्चार  अस याने यांना महारा  नागर सेवा िनयम लागु होत नस याने  
यांना ःथायी सिमतीकडे अपील कर याचे अिधकार नाह त यामळेु संबंधीतास सेवेत सामावनु घेता येणार नाह  अशी ूशासनाने 
आपला ूशास कय अहवाल सादर के यामुळे ूशास कय अहवालानुसार संबंधीतांचे अ पल नामजंरु कर यास ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक 
कायर्वाह  करावी. 
वषय बं. 09     अ पल 
ूित,         दनांक 2.06.18 ूा  द. 05.07.2018 
मा.सभापती 
ःथायी सिमती 
नांदेडवाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 वषय :-  अ पल ःथायी सिमती समोर ठेवणे बाबत 

 संदभर् :-  कायार्लयीन आदेश बं. साू व/आःथा-3/15282/17 दनांक 15.01.2018 

महोदय, 
 वर ल वषयी स वनय वनंतीपुवर्क अजर् सादर कर यता येतो क  मी दपक रामा धवडगे पु ष मजरु आरो य वभाग 
नावाशमनपा नांदेड येथे कायर्रत असून संदभ य आदेशा वये द. 02.12.2010 ते 06.03.2011 पयत (95) दवसाचा गैरहजर चा 
कालावधी वना वेतन कर यात आलेला आहे. 
 त पुव  माझे घर  शेजा-याशी घरगुती भांडण झालेले होते या भांडनातुन िशवाजीनगर पोलीस ःटेशन नांदेड येथे 
गु.रं.नं. 201/2010 कलम 376, 420 भा.द. व. ूमाणे दनांक 03.12.2010 रोजी दाखल कर यात आलेला होता सदर ूकरणी 
अटकपुवर् जामीन िमळव यासाठ  मला मनपा कतर् य सोडून अ ात ःथळ  रवाना हावे लागले.  यामुळे मनपा ूशासनाने 
दले या नोट सीचे उ र वेळेत सादर करता आले नाह .  ूकरणाची सखोल चौकशी पोलीस ूशासनाने क न मा या वरोधात 
यायालयीन ूकरण बं. 58/2011 दनांक 17.01.2017 रोजी दोषारोप पऽ सादर कर यात आले याम ये मी िनद श आढळन ू
आलेलो आहे व तसा िनणर्य यायालयाने दलेला आहे.  परंतु दनांक 02.12.2010 ते 06.03.2011 पयत 95 दवसाचा 
अनुप ःथती कालावधी वनावेतनी कर यात आलेला आहे मा यावर आले या ूकरणाचे गांभीयर् ल ात घेऊन महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे िनयम 56(3) मधील तरतुद नुसार मा. आयु  यांचा कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ 
साू व/आःथा-3/15282/17 दनांक 15.01.2018 हा र  क न लादलेली शाःती माफ करणेचे अिधकार  मा. ःथायी सिमतीस 
अस यामुळे माझी शाःती माफ क  सदरचा कालावधी कतर् य कालावधी समज याची मा यता ूदान करावी ह  नॆ वनतंी. 

   आपला नॆ, 
   ःवा र त/- 

                                                              दपक रामा धवडगे, पु ष मजुर, नावाशमनपा नांदेड 
ूशास कय अहवाल 

 ौी दपक रामा धबडगे, पु ष मजरु यांना घरगुती भांड यातुन िशवाजीनगर पोलीस ःटेशन नांदेड येथे गु.रं.नं. 
201/2010 कलम 376, 420 भा.द. व ूमाणे दनांक 03.12.2010 रोजी दाखल कर यात संबंधीतांना कायार्लयीन आदेश बं. 
आःथा-3/10157/11 दनांक 07.03.2011 अ वये िनलंबीत कर यात आले होते.  िनलंबन ूकरणी ापन व जोडपऽ 1 ते 4 
बजावुन खुलासा माग व यात आला असता यांनी यांचेवर लादलेले दोषारोप अमा य के यामुळे चौकशी अिधकार  यांची नेमणुक 
क न सदर ल ूकरणी चौकशी कर यात आली.  चौकशी अिधकार  यांनी दले या अहवालानुसार यांचेवर ठेव यात आलेले 
दोषारोप बं. 1 व 2 सतत गैरहजर राहणे व ःप ीकरण सादर न करणे हे दो ह  दोषारोप िस द झाला आहे व दोषारोप बं. 3 
म ये यायू व  ूकरणात मा. यायालयांनी यांना दोषमु  केले आहे यामुळे संबंधीतांचा िनलबंनपुव चा दनाकं 02.12.2010 
ते 06.03.2011 पयत (95) दवसाचा गैरहजर कालावधी हा वनावेतनी कर यात येवुन याचंा िनलंबन कालावधी हा दनांक 
07.03.2011 ते 15.04.2012 पयतचा कतर् यकाळ धर यात आला आहे. 
 



(9) 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 56(2) ब नसुार आयु ास महानगरपािलकेने नेमले या कोण याह  
अिधका-यांवर/कमर्चा-यांवर शाःती पैक  कोणतीह  शाःती लादता येईल यानुसार संबंधीतास उ  अिधिनयमातील 56(2)ब 
मधील तरतुद नसुार करकोळ शाःती लाद यात आलेली आहे. तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 56 (4) पोट 
कलम (1) या परंतुका खंड (ड) या तरतुद या अिधन राहन या कोण याह  नगरपािलका अिधकाु -यांस कंवा कमर्चा-यांस 
महानगरपािलका यित र  अ य कोण याह  ूािधका-याकडून खाल या पदावर आण यात आले असेल, काढनू  टाक यात आले 
असेल कंवा बडतफर्  कर यात आले असेल, तर यास खाल या पदावर आण या या काढन टाक या या कंवा बडतफर्  कर याचा ू
आदेश यास कळव यापासून एक म ह या या आत या ूािधका-यांने शाःती लादली असेल यां या िनकट व र  ूािधका-याकडे 
अ पल करता येईल अशी तरतुद आहे. 
 क रता संबंधीतानंी सदर ल ूकरणी 01 म ह या या आत पल केलेले नाह  तसेच ते िनलंबन पुव  ते दनांक 
02.12.2010 ते 06.03.2011 पयत (95) दवसाचा गैरहजर होत िस द झा यामळेु यांचा गैरहजर कालावधी हा असाधारण रजेत 
समा व  केलेला आहे यांचे व द लादलेली शाःती करकोळ ःव पाची अस यामुळे ती उ  िनयमातील तरतुद नुसार र  करता 
येणार नाह . 
सभापती   संबंधीतांची अ पल मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो 
ठराव बं. 55     ठराव 

 दपक रामा धवडगे पु ष मजरु आरो य वभाग नावाशमनपा नांदेड येथे कायर्रत असून कायार्लयीन आदेश बं. 
साू व/आःथा-3/15282/17 दनांक 15.01.2018 आदेशा वये द. 02.12.2010 ते 06.03.2011 पयत (95) दवसाचा 
गैरहजर चा कालावधी वना वेतन कर यात आलेला आहे. 
 त पुव  माझे घर  शेजा-याशी घरगुती भांडण झालेले होते या भांडनातुन िशवाजीनगर पोलीस ःटेशन नांदेड येथे 
गु.रं.नं. 201/2010 कलम 376, 420 भा.द. व. ूमाणे दनांक 03.12.2010 रोजी दाखल कर यात आलेला होता सदर ूकरणी 
अटकपुवर् जामीन िमळव यासाठ  मला मनपा कतर् य सोडून अ ात ःथळ  रवाना हावे लागले.  यामुळे मनपा ूशासनाने 
दले या नोट सीचे उ र वेळेत सादर करता आले नाह .  ूकरणाची सखोल चौकशी पोलीस ूशासनाने क न मा या वरोधात 
यायालयीन ूकरण बं. 58/2011 दनांक 17.01.2017 रोजी दोषारोप पऽ सादर कर यात आले याम ये मी िनद श आढळन ू
आलेलो आहे व तसा िनणर्य यायालयाने दलेला आहे.  परंतु दनांक 02.12.2010 ते 06.03.2011 पयत 95 दवसाचा 
अनुप ःथती कालावधी वनावेतनी कर यात आलेला आहे मा यावर आले या ूकरणाचे गांभीयर् ल ात घेऊन महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे िनयम 56(3) मधील तरतुद नुसार मा. आयु  यांचा कायार्लयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ 
साू व/आःथा-3/15282/17 दनांक 15.01.2018 हा र  क न लादलेली शाःती माफ करणेचे अिधकार  मा. ःथायी सिमतीस 
अस यामुळे माझी शाःती माफ क  सदरचा कालावधी कतर् य कालावधी समज याची मा यता ूदान करावी हणुन ःथायी 
सिमतीची समोर अ पल सादर केली होती. 
 

तथा प दपक रामा धवडगे पु ष मजुर यानंा महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 56(2) ब नुसार आयु ास 
महानगरपािलकेने नेमले या कोण याह  अिधका-यांवर/कमर्चा-यांवर शाःती पैक  कोणतीह  शाःती लादता येईल यानुसार 
संबंधीतास उ  अिधिनयमातील 56(2)ब मधील तरतुद नुसार करकोळ शाःती लाद यात आलेली आहे. तसेच महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 56 (4) पोट कलम (1) या परंतुका खंड (ड) या तरतुद या अिधन राहन या ु
कोण याह  नगरपािलका अिधका-यांस कंवा कमर्चा-यांस महानगरपािलका यित र  अ य कोण याह  ूािधका-याकडून खाल या 
पदावर आण यात आले असेल, काढन टाक यात आले असेल कंवा बडतफर्  कर यात आले असेलू , तर यास खाल या पदावर 
आण या या काढन टाक या या कंवा बडतफर्  कर याचा आदेश यास कळव यापासून एक म ह या या आत या ूािधकाू -यांने 
शाःती लादली असेल यां या िनकट व र  ूािधका-याकडे अ पल करता येईल अशी तरतुद आहे. 
 क रता संबंधीतानंी सदर ल ूकरणी 01 म ह या या आत पल केलेले नाह  तसेच ते िनलंबन पुव  ते दनांक 
02.12.2010 ते 06.03.2011 पयत (95) दवसाचा गैरहजर होत िस द झा यामळेु यांचा गैरहजर कालावधी हा असाधारण रजेत 
समा व  केलेला आहे यांचे व द लादलेली शाःती करकोळ ःव पाची अस यामुळे ती उ  िनयमातील तरतुद नुसार र  करता 
येत नस याचे ूशासनाने लेखी कळ व यानुसार संबंधीताचा अजर् नामंजरु कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सवार्नुमते मंजरु 
करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 10     अ पल           दनांक 18.07.2018 
ूित, 
मा. सभापती 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
नांदेड 
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 वषय :-  यु िम लतनगर व ( यु ॄ हपुर ) येथील घरकुल बाधंकामास लागलेला दंड माफ करणे बाबत 

महोदय, 
 उपरो  वषया वये आपणास वनतंी कर यात येते क , यु िम लतनगर व ( यु ॄ हपुर ) येथे 85 घरकुलांचे कायार्रंभ 
आदेश ूा  झाले असुन यापैक  39 घरकुलांचे माकर् आऊट दे यात आले होते. घरकुलांचे बांधकाम करते वेळेस लाभा यानी राहते 
घर रकामे न के यामुळे बांधकामास वलंब झाला यामुहे पये 70,200/- दंड आकार यात आला आहे. क रता सदर 
आकार यात आलेला दंड माफ कर यात यावा ह नॆ वनंती                                     आपला व ासु, 

ःवा र त/- 
ौ दा इले श क स नांदेड 

सभापती ौ दा इले श क स कंऽाटदार नांदेड यांनी यु िम लतनगर व ( यु ॄ हपुर ) येथील घरकुल 
बाधंकम करतांना लाव यात आलेला दंडा माफ कर यासाठ  केलेली अ पल मंजरु कर यात येते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 

ठराव बं. 56     ठराव 

 ौ दा इले श क स नांदेड कंऽाट यांनी यु िम लतनगर व ( य ुॄ हपुर ) येथे 85 घरकुलांचे कायार्रंभ आदेश ूा  झाले 
असुन यापैक  39 घरकुलांचे माकर् आऊट दे यात आले होते. घरकुलांचे बांधकाम करते वेळेस लाभा यानी राहते घर रकामे न 
के यामुळे बांधकामास वलंब झाला यामुळे पये 70,200/- दंड आकार यात आला आहे. क रता सदर आकार यात आलेला दंड 
माफ कर यासाठ  केलेली अ पल ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नमुते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
वषय बं. 11     अ पल                     दनांक 18.07.218 
ूित, 
मा. सभापती 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
नांदेड 

 वषय :-  यु िम लतनगर व ( यु ॄ हपुर ) येथील घरकुल बाधंकामास लागलेला दंड माफ करणे बाबत 
 
महोदय, 
 उपरो  वषया वये आपणास वनतंी कर यात येते क , यु िम लतनगर व ( यु ॄ हपुर ) येथे 100 घरकुलांचे कायार्रंभ 
आदेश ूा  झाले असुन यापैक  45 घरकुलांचे माकर् आऊट दे यात आले होते. 
 घरकुलांचे बांधकाम करते वेळेस लाभा यानी राहते घर रकामे न के यामुळे बांधकामास वलबं झाला यामुहे पये 
2,61,350/- दंड आकार यात आला आहे. क रता सदर आकार यात आलेला दंड माफ कर यात यावा ह नॆ वनतंी 

आपला व ासु, 
ःवा र त/- 

                                                                             फरहत देशमुख अ ड स स लातुर 
सभापती फरहत देशमुख अ ड स स लातरु कंऽाटदार यांनी यु िम लतनगर व ( यु ॄ हपुर ) येथील घरकुल 

बाधंकम करतांना लाव यात आलेला दंडा माफ कर यासाठ  केलेली अ पल मंजरु कर यात येते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 

ठराव बं. 57     ठराव 

 फरहत देशमुख अ ड स स लातरु कंऽाटदार यांनी यु िम लतनगर व ( यु ॄ हपुर ) येथे 100 घरकुलांचे कायार्रंभ 
आदेश ूा  झाले असुन यापैक  45 घरकुलांचे माकर् आऊट दे यात आले होते. 
 घरकुलांचे बांधकाम करते वेळेस लाभा यानी राहते घर रकामे न के यामुळे बांधकामास वलबं झाला यामुळे पये 
2,61,350/- दंड आकार यात आला आहे. क रता सदर आकार यात आलेला दंड माफ कर यास केलेली अ पल ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवार्नुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक 
कायर्वाह  करावी. 
वषय बं.12     अ पल          दनांक 04.07.2018 
ूित, 
मा. सभापती 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,नांदेड 
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 वषय :-  सोहेल क सश शन यांचे मनपा मधील केले या कामाचे देयक देणे बाबत 

 संदभर् :- मा. आयु  यांचे काळया याद त टाक यात आलेला आदेश बं. नावाशमनपा/आक /18398/18 द. 14.04.18 

महोदय, 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कायार्लयात अतंगर्त मी वेगवेगळया वभागात कामे केलेली आहेत.  परंतु वाडर् बं. 
31 (जनुा) मधील अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगर्त कामातील पाईप हे चोर चे अस या या संशयाव न ते काम 
र  क न मला यायालयीन िनणर्यापयत काम न कर याचे िनबध घालून काळया याद त टाकलेले आहे. 

क रता संदभ य आदेशापुव  मला कायदेशीर ू बयेचा अवलंब क न व हत मुदतीत दे यात आलेली कामे मी पूणर् केली 
आहेत नैसिगर्क याया या ीने वादाक त काम सोडून इतर कामाची दयके मला िनयमानसुार दे यात यावी ह  वनतंी. 
 मी इतर वभागात अनेक कामे केलेली आहेत या कामाचे देयके ःथिगत आहेत यामुळे मला आथ क अडचणीला त ड 
छयावे लागत आहे व मा यावर उपासमार ची वेळ आलेली आहे. 
 क रता मा या अ पलावर सहानुभुतीपूवर्क वचार क न मी केले या ूभाग बं 31 (जनुा) मधील काम वगळन इतर ु
व वध वभागात केले या कामाचे देयके दे याबाबत ःथायी सिमतीची मा यता दे यात यावी ह  वनंती. 

ःवा र त/- 
                                                                 मे. सोहेल क सश शन अ ड ःट ल वकर् स नांदेड 
आनंद च हाण   संबधीत कंऽाटदाराचे क ती देणी आहे याची मा हती दयावी. िनयमात बसत असेल तर दे यात यावे. 

पुढ ल मा हती दे यात यावी. 
आयु      मागील देणी देता येवू शकतील परंतू जे ूकरण याय ू व  आहे ते देता येणार नाह .  

अ. लतीफ    केळ  माकट या यापा-यांचे तीन वषार् पासुन दकान बंद आहे यामुळे ते भाडे वसलु क  नयेु .  

सभापती  तीन वषार्पासुन दकाने बंद आहेत यामुळे ते पसेै भर यात तयार होत नाह त ु यांना आलेले दंड 
माफ कर यात यावे तसे  असेल तर केळ  माकटचे यापार  पैसे भर यास तयार आहेत. कराया 
यापार  दे यात तयार आहेत तो घे यात यावा  यामुळे यांचे पैसे िनयमाूमाणे भ न घे याची 
कायर्वाह  ता काळ करावी.  

वधी अिधकार    दकान यापाु -या या ता यात अस याने यांना कराया देणे बंधन कारक आहे. परंतू दंड माफ 
कर याचे अिधकार महा सभेस आहेत. 

सभापती मे. साहेल क सश शन अ ड ःट ल वकर् स नांदेड यांचे वाडर् बं. 31 जनुाचे देयक वगळता इतर 
वाडार्त केले या कामाचे देयके अदाई कर यासाठ  केलेली अ पल मंजरु कर यात येते व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 

ठराव बं. 58     ठराव 

 मे. सोहेल क सश शन अ ड ःट ल वकर् स नांदेड, यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कायार्लयात अतंगर्त 
वेगवेगळया वभागात कामे केलेली आहेत.  परंतु वाडर् बं. 31 (जनुा) मधील अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सधुार योजने अतंगर्त 
कामातील पाईप हे चोर चे अस या या संशयाव न ते काम र  क न संबंधीत कंऽाटदारास यायालयीन िनणर्यापयत काम न 
कर याचे िनबध घालून सबंंधीत एज सीला काळया याद त टाकलेले आहे. 
 क रता आदेश बं. नावाशमनपा/आक /18398/18 द. 14.04.18 आदेशापुव  संबंधीत कंऽाटदारास कायदेशीर ू बयेचा 
अवलंब क न व हत मुदतीत दे यात आलेली कामे संबंधीत कंऽाटदाराने पूणर् केलेली आहेत नैसिगर्क याया या ीने वादाक त 
काम सोडून इतर कामाची दयके संबंधीत कंऽाटदारास िनयमानसुार दे यात यावी हणनु मनपा ःथायी सिमती समोर अ पल 
केलेली आहे. 
 यानुसार संबधंीत कंऽाटदाराने इतर वभागात अनेक कामे केलेली आहेत या कामाचे देयके ःथिगत आहेत यामुळे 
संबंधीत कंऽाटदाराला आथ क अडचणीला त ड छयावे लागत आहे व संबंधीत कंऽाटदारावर उपासमार ची वेळ आलेली आहे. 
 क रता मे. सोहेल क सश शन अ ड ःट ल वकर् स नांदेड यांनी केले या अ पलावर सहानुभुतीपूवर्क वचार क न संबंधीत 
कंऽाटदाराने केले या ूभाग बं 31 (जनुा) मधील काम वगळन इतर व वध वभागात केु ले या कामाचे देयके अदाई कर यास ह  
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यता येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी 
पुढ ल वै ािनक कायर्वाह  करावी. 

वशेष बाब हणुन सभागहृात माडं यात आलेला 
वषय बं.      ूःताव 
 नावाशमनपाके या मालक या केळ  माकट येथील संकुलातील दकानांचे भाडेक ंु नी दकानांचेु  मागील 3-4 वषार् पासुन 
बंद होते यामुळे सदर ल संकुलाचे भाडेक ं नी दकानांचे भाडे भ  शकले नस याने ु संबंधीत भाडेक  चालु वषार् या भाडेपटट वर 
थकबाक सह त भाडे भर याचे बले दे यात आली यामुळे आज या प रःथीतीतीला संबंधीत भाडेक ं ना थकबाक  भर याची 
आथ क प र ःथती नाह . क रता सदर ल संकुलातील भाडेक ं ना थकबाक सह त भाडे भर याचे बले जे दे यात आले यांचे 
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 थकबाक  माफ क न चालु वषार्चे कर घे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवार्नुमते मा यते देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
सुचक:- अ. लतीफ अ. मजीद           अनुमोदक :- अ. स ार अ. गफुर 
सभापती स. सदःयांना ूःताव महासभेस िशफारस कर यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 59     ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मालक या केळ  माकट येथील संकुलातील दकानांचे भाडेक ंु नी दकानांचेु  
मागील 3-4 वषार् पासुन बंद होते यामुळे सदर ल संकुलाचे भाडेक ं नी दकानांचे भाडे भ  शकले नस याने ु संबंधीत भाडेक  चाल ु
वषार् या भाडेपटट वर थकबाक सह त भाडे भर याचे बले दे यात आली यामळेु आज या प रःथीतीतीला सबंंधीत भाडेक ं ना 
थकबाक  भर याची आथ क प र ःथती नाह . 
 क रता वर ल संकुलातील भाडेक ं ना थकबाक सह त भाडे भर याचे बले जे दे यात आले यांचे थकबाक  वर ल याज 
माफ कर यास मा यता दे यात येते.  तसेच इतर भाडेक चे भाडेवाढ हे बाजार भावा ूमाणे कर यात येत असनु तथा प सदर ल 
केळ  माकट येथील भाडेक ं चे भाडेवाढ करतांना रेड रेकनर या 40 ट कयाने भाडेवाढ कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवार्नुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायर्वाह  करावी. 
सभापती    आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जा हर कर यता येते. 
 
 

                 ःवा र त/-                                            ःवा र त/- 
   नगसिचव             सभापती 
                     नावाशमनपा नांदेड                                                ःथायी सिमती,  

                                                                   नावाशमनपा नादेंड 
                                                                              
 
 


