
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 
 द. २०.०९.२०१६ रोजी सकाळ  १२.३० वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे ूशास 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. ःथाई सिमतीचे सदःय उप ःथत होते. 
 

सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा, सभापती 
          सवौी  

अ नेवार गंगासागर सं दप  इंदबाई िशवाजीराव घोगरे ू    
ू वण बालाूसाद बयाणी  वनयकुमार गुरम      

संिगता पृ  वीराज राओऽे     योती महि खेडकर         सलीमा बेगम नु ला खान  शमा पुंपाताई राजेश    

सौ. कदम गंगाबाई नारायण   च हाण उमेशिसहं अशोकिसंह    

फा ख हसेन कासीम साबु    

 
सभापती     उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय, ूािधकार  अिधकार  तथा उपआयु  ( वकास) ौी र ाकर वाघमारे, 

मु  य लेखा प र क ौी आर.एस.कोलगणे, ौी मुढें, मु यलेखािधकार  ौी कंदेवाड,  मु  य वै कय अिधकार  
डॉ. सौ. ःमीता ठाकरे , कायकार  अिभयंता ौी िगर ष कदम, , कायकार  अिभयंता ौी समुीव अधंारे, सव 
वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  यांचे ः वागत क न दनांक २०.०९.२०१६ या सभेचे कामकाजास सु वात 
कर यात येते.  

वषय बं.०१      
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मु य ूशास कय इमारतीमधील चौ या मज यावर ल सभागहृास दोन चॅनेल गेट, दार 
बस वणे व पाक ग मधील दोन शटरची द ःतीु  व इतर द ःतीु चे काम करणेसाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी 
ू य  ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार  पये २,८१,७८५/- चे अदंाजपऽक तयार 
क न सदर काम ौी कृंणा उ रवार कंऽाटदार नांदेड यां याकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी कृंणा उ रवार कंऽाटदार  
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये २,८१,७८५/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकरण ५ अनुसूची ड कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता देणे बाबत. 
सभापती   ूशासनाने सादर केले या काय र ूशास कय व आथ क मा यते ूःतावास मा यता दे यात येते. 
ठराव बं.७२      ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मु य ूशास कय इमारतीमधील चौ या मज यावर ल सभागहृास दोन चॅनेल गेट, दार 
बस वणे व पाक ग मधील दोन शटरची द ःतीु  व इतर द ःतीचे काम करणेसाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ु
ू य  ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार  पये २,८१,७८५/- चे अदंाजपऽक तयार 
क न सदर काम ौी कृंणा उ रवार कंऽाटदार नांदेड यां याकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी कृंणा उ रवार कंऽाटदार  
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये २,८१,७८५/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
ूकरण ५ अनुसूची ड कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय बं.०२      
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कै. शकंररावजी च हाण यां या जयंती िनिम  अ णाभाऊ साठे चौक ते ITI COrner पयत 
रः याचे ख डे बुज व यात आले यापैक  (१) पेशोल पंपजवळ (२) कुसूम नाटयगहृजवळ काँबेटने ख डे बुज व यात आले आहेत.  नवा 
म ढा कमान १ ते अशोक हॉटेल येथील सेनेज लाईन टाक यामळेु नाद ःत रः याची ु Trench काँबेट या साहयाने बुज व यात आली.  
शंकरराव च हाण पुतळया समोर ल यशवंत कॉलेज रः याव न अडोटोर अम म ये ये याजा यासाठ  काँब टचा रॅ प बन व यात आला.  
सांगवी चौक, वकशॉप कॉनर, चैत यनगर िशवमंद र येथील ख डे व पंचिशल शॉप समोर ल Brraketting ची द ःतीु  करणेसाठ  या 
वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यानंी ू य  ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ 
नुसार  पये ४,३७,५००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. वलायत खान क रम खान नांदेड यां याकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. वलायत खान क रम 
खान नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ४,३७,५००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ चे ूकरण ५ अनुसूची ड कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता देणे बाबत. 
 
 



(२) 
सभापती ूशासनाने सादर केले या काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे याचा ूःतावास मा यता दे यात येते. 
ठराव बं.७३      ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कै. शकंररावजी च हाण यां या जयंती िनिम  अ णाभाऊ साठे चौक ते ITI COrner पयत 
रः याचे ख डे बुज व यात आले यापैक  (१) पेशोल पंपजवळ (२) कुसूम नाटयगहृजवळ काँबेटने ख डे बुज व यात आले आहेत.  नवा 
म ढा कमान १ ते अशोक हॉटेल येथील सेनेज लाईन टाक यामळेु नाद ःत रः याची ु Trench काँबेट या साहयाने बुज व यात आली.  
शंकरराव च हाण पुतळया समोर ल यशवंत कॉलेज रः याव न अडोटोर अम म ये ये याजा यासाठ  काँब टचा रॅ प बन व यात आला.  
सांगवी चौक, वकशॉप कॉनर, चैत यनगर िशवमंद र येथील ख डे व पंचिशल शॉप समोर ल Brraketting ची द ःतीु  करणेसाठ  या 
वभागाचे किन  अिभयतंा व उप अिभयंता यानंी ू य  ःथळ पहाणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ 
नुसार  पये ४,३७,५००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सदर काम मे. वलायत खान क रम खान नांदेड यां याकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. वलायत खान क रम 
खान नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ४,३७,५००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ चे ूकरण ५ अनुसूची ड कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
मा यता देते. 
वषय बं.०३      
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मु य ूशासक य इमारतीत ओमेगा कूपनीचे एकूण ०४ िल ट असनू या वारंवार 
नाद ःत होत अस यामुळे सदर ल िल टची द ःती व स ह िसंग चे काम तातड ने मेु ु . शलैि इं जिनअ रंग नांदेड यां याकडून राःत 
प दतीने क न घे यात आले आहे या कामासाठ  पये ३१,८३७/- एवढा खच झालेला आहे. 
 क रता या कामास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ अनुसूची ड कलम २ नुसार काय र ूशास कय व 
आथ क मा यता देणे बाबत. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या काय र ूशास कय व आथ क मा यते या ूःतावास मा यता दे यात येते. 
ठराव बं.७४      ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मु य ूशासक य इमारतीत ओमेगा कूपनीचे एकूण ०४ िल ट असनू या वारंवार 
नाद ःत होत अस यामुळे सदर ल िल टची द ःती व स ह िसंग चे काम तातड ने मेु ु . शलैि इं जिनअ रंग नांदेड यां याकडून राःत 
प दतीने क न घे यात आले आहे या कामासाठ  पये ३१,८३७/- एवढा खच झालेला आहे. 
 क रता या कामास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ अनुसूची ड कलम २ नुसार काय र ूशास कय व 
आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते  देते. 
वषय बं.०४      
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त झोन बं. ३ (जनुा) ूभाग बं. ३२-ब होळ , मधील ौी ज हेवार यांचे घर ते मारवाड 
ग ली, ौी बंडेवार यांचे घर कलाल ग ली पयत न वन मलिनःसारण वाह नी टाकून चबरचे बांधकाम करणे क रता स. सदःय यां या 
ःवे छा िनधीतुन पये ९,८६,०००/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान क न रतसदर ई. टडर ंग दारे ू बया पुण क न चार 
वेळेस िन वदा ूिस द कर यात आली होती.  िन वदेस ूितसाद िमळत नस याने या कामासाठ  एकह  िन वदा वब  झाली नाह .  
यानुसार मा. आयु  यां या मा यतेने सदर काम तातड चे व आवँयक अस यामुळे AMRC या मंजरु िन वदाधारकांकडून मे. ःवान 
इ ृा नांदेड यां याकडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले यास सालसन २०१६-१७ या अथसंक पीय वषात मागील वषातील थक त 
देयके (ःपील वक) या लेखा िशषकातुन संबंधीताचे देयक अदाई कर यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता ूदान कर यासाठ चा 
ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे या या ूःतावास मा यता दे यात येते. 
ठराव बं.७५      ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त झोन बं. ३ (जनुा) ूभाग बं. ३२-ब होळ , मधील ौी ज हेवार यांचे घर ते मारवाड 
ग ली, ौी बंडेवार यांचे घर कलाल ग ली पयत न वन मलिनःसारण वाह नी टाकून चबरचे बांधकाम करणे क रता स. सदःय यां या 
ःवे छा िनधीतुन पये ९,८६,०००/- यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान क न रतसदर ई. टडर ंग दारे ू बया पुण क न चार 
वेळेस िन वदा ूिस द कर यात आली होती.  िन वदेस ूितसाद िमळत नस याने या कामासाठ  एकह  िन वदा वब  झाली नाह .  
यानुसार मा. आयु  यां या मा यतेने सदर काम तातड चे व आवँयक अस यामुळे AMRC या मंजरु िन वदाधारकांकडून मे. ःवान 
इ ृा नांदेड यां याकडून अदंाजपऽक दरावर क न घे यात आले यास सालसन २०१६-१७ या अथसंक पीय वषात मागील वषातील थक त 
देयके (ःपील वक) या लेखा िशषकातुन संबंधीताचे देयक अदाई कर यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते 
 
 
 



 
(३) 

वषय बं.०५ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या अतंगत व वध भागात १५ दवाखाने कायरत आहेत व तसेच या दवाखा यात कि व 
रा य शासना या आरो य वषयक योजना राब व यात येतात.  स या महापािलके या दवाखा यात येणा-या णांची औषधी वना गैरसोय 
होऊ नये यावर उपाययोजना हणुन पुढ ल ६ म ह यासाठ  लागणा-या औषधां या मागणीची याद  ू येक दवाखा यातुन माग व यात आली 
आहे.  यानुसार सदर ल औषधी कि व रा य शासना या अगंीकृत व दर करारावर उ पादन करणा-या (१) मे. अजतंा फामा िल. मुंबई (२) 
कनाटका अ ट बायो ट स � ड फामाःयुट क स िल. बगलोर (३) हॅलेवुड लॅबरोटर ज जीआयड सी, अहमदाबाद (४) हंदःतान लबॅरोटर ज ु
मुंबई (५) झम लॅबरोटर ज नागपुर (६) गो ड वत मे डकेअर मुंबई (७) मायबॉन फामाःयुट क स जीआयड सी वापी या कंप याकडून 
अथवा यांचे अिधकृत पुरवठा धारकाकडून िनयमाूमाणे िन वदा न माग वता राःत दराने खरेद  कर यासाठ  लागणार  र कम पये 
९,२७,२०५/- इतक  र कम लागणार आहे. 
 क रता पये ९.२७.२०५/- या र कमेस मंजरु  दे यासाठ चा सदरचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर मा यतेःतव 
सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.७६      ठराव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या अतंगत व वध भागात १५ दवाखाने कायरत आहेत व तसेच या दवाखा यात कि व 
रा य शासना या आरो य वषयक योजना राब व यात येतात.  स या महापािलके या दवाखा यात येणा-या णांची औषधी वना गैरसोय 
होऊ नये यावर उपाययोजना हणुन पुढ ल ६ म ह यासाठ  लागणा-या औषधां या मागणीची याद  ू येक दवाखा यातुन माग व यात आली 
आहे.  यानुसार सदर ल औषधी कि व रा य शासना या अगंीकृत व दर करारावर उ पादन करणा-या (१) मे. अजतंा फामा िल. मुंबई (२) 
कनाटका अ ट बायो ट स � ड फामाःयुट क स िल. बगलोर (३) हॅलेवुड लॅबरोटर ज जीआयड सी, अहमदाबाद (४) हंदःतानु  लबॅरोटर ज 
मुंबई (५) झम लॅबरोटर ज नागपुर (६) गो ड वत मे डकेअर मुंबई (७) मायबॉन फामाःयुट क स जीआयड सी वापी या कंप याकडून 
अथवा यांचे अिधकृत पुरवठा धारकाकडून िनयमाूमाणे िन वदा न माग वता राःत दराने खरेद  कर यासाठ  लागणार  र कम पये 
९,२७,२०५/- इतक  र कम लागणार आहे. 
 क रता पये ९.२७.२०५/- या र कमेस मंजरु  ह नावाशमनपा ःथायील सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय बं.०६ 
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/क डवाडा/७२६५/१६ दनांक ३१.०८.२०१६ अ वय नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
क डवाडा वभागात गोकूळनगर येथे १ व िसडको येथे १ असे एकूण ०२ क डवाडे आहेत. 
 क डवाडा वभागात अपुरा कमचार  वग अस यामुळे मोकाट जनावरे पकड यासाठ  चार वेळा िन वदा काढ यात आली होती 
िन वदास ूितसाद िमळालेला नाह  स या गणेशो सव व पावसाळयाचे दवस अस यामुळे मोकाट जनावरे रः यावर फरत / बसत आहेत 
यामुळे रहदार स अडथळा होत आहे व याबाबत तबार  ूा  होत आहेत. 

 राऽी या वेळ  मोकाट जनावरे पकड यासाठ  द. ०५.०९.१६ ते १९.०९.१६ पयत (१५ दवसासंासठ ) सकाळ  १०.०० ते सायंकाळ  
०५.०० या वेळेत ०१ टाटा एस खाजगी वाहन व १० कंऽाट  मजरु लावणे आवँयक आहे.  ूादेिशक प रवहन अिधकार  नांदेड यां या 
दरानुसार खाजगी वाहन (साय हर व डझेलसह) MH-26/AD-6734 टाटा एस ूित दन पये १०००/- ूमाणे १५ दवसाचे . १५,०००/- 
व खाजगी मजरु लाव यासाठ  शासन प रपऽक बं. संक ण २००१६/ू.ब.२४/न व-२० मंऽालय मुंबई दनांक २२ जानेवार  २०१६  या 
प रपऽकाम ये नमुद दर ूितमहा . ११,५००/- ूमाणे ूित दन ूती मजरु ३८४/- ूमाणे एकूण १० मजरुांचे १५ दवसांचे एकूण पये 
५७,६००/- व टाटा एस चे १५,०००/- असे एकूण पये ७२,६००/- आठवडयाला मजरुांची मजरु  व खाजगी वाहनास देयक दे यासाठ  ौी 
कशोर देरमाळे व र  िलपीक क डवाडा वभाग यांचे नांवे अमीम पये ७२,६००/- दे यासाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
मधील कलम ७३ नुसार ूशासक य व आथ क मा यता सदर ल आदेशा दारे दे यात आली यास मा यतेःतव मनपा ःथायी सिमती समोर 
सादर. 
 सदर ल खच सालसन २०१६-१७ या मनपा अदंाजपऽकातील संबंधीत लेखािशषकातुन कर यात यावा 
सभापती ूशासनाने काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे या बाबतचा जे आदेश काढले यास मा यता दे यात 

येते. 
ठराव बं.७७      ठराव 
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/क डवाडा/७२६५/१६ दनांक ३१.०८.२०१६ अ वय नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
क डवाडा वभागात गोकूळनगर येथे १ व िसडको येथे १ असे एकूण ०२ क डवाडे आहेत. 
 क डवाडा वभागात अपुरा कमचार  वग अस यामुळे मोकाट जनावरे पकड यासाठ  चार वेळा िन वदा काढ यात आली होती 
िन वदास ूितसाद िमळालेला नाह  स या गणेशो सव व पावसाळयाचे दवस अस यामुळे मोकाट जनावरे रः यावर फरत / बसत आहेत 
यामुळे रहदार स अडथळा होत आहे व याबाबत तबार  ूा  होत आहेत. 



 
(४) 

 राऽी या वेळ  मोकाट जनावरे पकड यासाठ  द. ०५.०९.१६ ते १९.०९.१६ पयत (१५ दवसासंासठ ) सकाळ  १०.०० ते सायंकाळ  
०५.०० या वेळेत ०१ टाटा एस खाजगी वाहन व १० कंऽाट  मजरु लावणे आवँयक आहे.  ूादेिशक प रवहन अिधकार  नांदेड यां या 
दरानुसार खाजगी वाहन (साय हर व डझेलसह) MH-26/AD-6734 टाटा एस ूित दन पये १०००/- ूमाणे १५ दवसाचे . १५,०००/- 
व खाजगी मजरु लाव यासाठ  शासन प रपऽक बं. संक ण २००१६/ू.ब.२४/न व-२० मंऽालय मुंबई दनांक २२ जानेवार  २०१६  या 
प रपऽकाम ये नमुद दर ूितमहा . ११,५००/- ूमाणे ूित दन ूती मजरु ३८४/- ूमाणे एकूण १० मजरुांचे १५ दवसांचे एकूण पये 
५७,६००/- व टाटा एस चे १५,०००/- असे एकूण पये ७२,६००/- आठवडयाला मजरुांची मजरु  व खाजगी वाहनास देयक दे यासाठ  ौी 
कशोर देरमाळे व र  िलपीक क डवाडा वभाग यांचे नांवे अमीम पये ७२,६००/- दे यासाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
मधील कलम ७३ नुसार ूशासक य व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय बं.०७ 
 नावाशमनपा मलिनःसारण देखभाल व द ःती क रता ेु .का. झोन बं. B अशोकनगर / िशवाजीनगर भागात मलिनःसारण 
देखभाल द ःतीची कामेु  स. सदःय यां या ःवे छा िनधीतून / मनपा िनधी अतंगत नागर कां या मागणीनुसार ूःता वत कर यात आली 
होती.  तीन ते चार वेळेस िन वदा ू बया क न सु दा िन वदे वब स ूितसाद िमळत नस याने व काम करणे आवँयक अस याने कांह  
कामे आवँयक अस याने व कामाची तातड  व िनकड ल ात घेवुन या कामास मा. आयु  यां या मा यतेने AMRC या मंजरु 
िन वदाधारक सोहेल क सश शन अ ड ःटल वकस नांदेड यांचे कडून देखभाल द ःती या मंजरु दराने कोणतेह  वाढ न देता क न घे याु स 
मा यता ूदान केली आहे.  यानुसार देखभाल द ःती या कंऽाटदाराकडून ह  कामे नागर कां या आरो या या ीने तातड ने करणे ु
आवँयक अस याने ूःता वत कामे क न घे यात आलेली आहेत.  याची अदंाजीत कमंत पये ३६,१७,१००/- (अ र  पये छतीस ल  
सतरा हजार शभंर फ ) यास तां ऽक मा यता घे यात आलेली आहे.  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम ७३ क व ड अ वये 
लागणा-या खचास न वन भमीगत गटार या लेखा िशषकातुन खच कर यास ूशासक य व आथ क मा यता ूदान करणेसाठ चा ूःताव 
ःथायी सिमती सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूशास कय व आथ क मा यता दे या बाबत या ूःतावास मा यता दे यात येते. 
ठराव बं.७८      ठराव 
 नावाशमनपा मलिनःसारण देखभाल व द ःती क रता ेु .का. झोन बं. B अशोकनगर / िशवाजीनगर भागात मलिनःसारण 
देखभाल द ःतीची कामेु  स. सदःय यां या ःवे छा िनधीतून / मनपा िनधी अतंगत नागर कां या मागणीनुसार ूःता वत कर यात आली 
होती.  तीन ते चार वेळेस िन वदा ू बया क न सु दा िन वदे वब स ूितसाद िमळत नस याने व काम करणे आवँयक अस याने कांह  
कामे आवँयक अस याने व कामाची तातड  व िनकड ल ात घेवुन या कामास मा. आयु  यां या मा यतेने AMRC या मंजरु 
िन वदाधारक सोहेल क सश शन अ ड ःटल वकस नांदेड यांचे कडून देखभाल द ःती या मंजरु दराने कोणतेह  वाढ न देता क न घे यास ु
मा यता ूदान केली आहे.  यानुसार देखभाल द ःती या कंऽाटदाराकडून ह  कामे नागर कां या आरो या या ीने तातड ने करणे ु
आवँयक अस याने ूःता वत कामे क न घे यात आलेली आहेत.  याची अदंाजीत कमंत पये ३६,१७,१००/- (अ र  पये छतीस ल  
सतरा हजार शभंर फ ) यास तां ऽक मा यता घे यात आलेली आहे.  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम ७३ क व ड अ वये 
लागणा-या खचास न वन भमीगत गटार या लेखा िशषकातुन खच कर यास ूशासक य व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय बं.०८ 
 नावाशमनपा मलिनःसारण देखभाल व द ःती क रता ेु .का. झोन बं. B अशोकनगर / िशवाजीनगर भागात मलिनःसारण 
देखभाल द ःतीची कामेु  स. सदःय यां या ःवे छा िनधीतून / मनपा िनधी अतंगत नागर कां या मागणीनुसार ूःता वत कर यात आली 
होती.  तीन ते चार वेळेस िन वदा ू बया क न सु दा िन वदे वब स ूितसाद िमळत नस याने व काम करणे आवँयक अस याने कांह  
कामे आवँयक अस याने व कामाची तातड  व िनकड ल ात घेवुन या कामास मा. आयु  यां या मा यतेने AMRC या मंजरु 
िन वदाधारक मे. इंिजा क सश शन उःमानाबाद यांचे कडून देखभाल द ःती याु  मंजरु दराने कोणतेह  वाढ न देता क न घे यास मा यता 
ूदान केली आहे.  यानुसार देखभाल द ःती या कंऽाटदाराकडून ह  कामे नागर कां या आरो या या ीने तातड ने करणे आवँयक ु
अस याने ूःता वत कामे क न घे यात आलेली आहेत.  याची अदंाजीत कमंत पये ५२,०७,९७०/- (अ र  पये बावन ल  सात 
हजार नऊशे स र फ ) यास तां ऽक मा यता घे यात आलेली आहे.  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम ७३ क व ड अ वये 
लागणा-या खचास पाणी पुरवठा देखभाल द ःतीु , पंप द ःतीु  या लेखा िशषकातुन खच कर यास ूशासक य व आथ क मा यता ूदान 
करणेसाठ चा ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूशास कय व आथ क मा यता दे या बाबतचा ूःतावास मा यता दे यात येते. 
 
 
 
 



(५) 
ठराव बं.७९      ठराव 
 नावाशमनपा मलिनःसारण देखभाल व दु ःती क रता े.का. झोन बं. B अशोकनगर / िशवाजीनगर भागात मलिनःसारण 
देखभाल द ःतीची कामेु  स. सदःय यां या ःवे छा िनधीतून / मनपा िनधी अतंगत नागर कां या मागणीनुसार ूःता वत कर यात आली 
होती.  तीन ते चार वेळेस िन वदा ू बया क न सु दा िन वदे वब स ूितसाद िमळत नस याने व काम करणे आवँयक अस याने कांह  
कामे आवँयक अस याने व कामाची तातड  व िनकड ल ात घेवुन या कामास मा. आयु  यां या मा यतेने AMRC या मंजरु 
िन वदाधारक मे. इंिजा क सश शन उःमानाबाद यांचे कडून देखभाल द ःती या मंजरु ु दराने कोणतेह  वाढ न देता क न घे यास मा यता 
ूदान केली आहे.  यानुसार देखभाल द ःती या कंऽाटदाराकडून ह  कामे नागर कां या आरो या या ीने तातड ने करणे आवँयक ु
अस याने ूःता वत कामे क न घे यात आलेली आहेत.  याची अदंाजीत कमंत पये ५२,०७,९७०/- (अ र  पये बावन ल  सात 
हजार नऊशे स र फ ) यास तां ऽक मा यता घे यात आलेली आहे.  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम ७३ क व ड अ वये 
लागणा-या खचास पाणी पुरवठा देखभाल द ःतीु , पंप द ःतीु  या लेखा िशषकातुन खच कर यास ूशासक य व आथ क मा यता ह 
नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय बं.०९ 
 नावाशमनपा मलिनःसारण देखभाल व द ःती क रता ेु .का. झोन बं. C  इतवारा / व जराबाद भागात मलिनःसारण देखभाल 
द ःतीची कामेु  स. सदःय यां या ःवे छा िनधीतून / मनपा िनधी अतंगत नागर कां या मागणीनुसार ूःता वत कर यात आली होती.  
तीन ते चार वेळेस िन वदा ू बया क न सु दा िन वदे वब स ूितसाद िमळत नस याने व काम करणे आवँयक अस याने कांह  कामे 
आवँयक अस याने व कामाची तातड  व िनकड ल ात घेवुन या कामास मा. आयु  यां या मा यतेने AMRC या मंजरु िन वदाधारक 
ःवान इ ृाःश चर नांदेड याचें कडून देखभाल द ःती या मंजरु दराने कोणतेह  वाढ न देता क न घे यास मा यता ूदान केली आहेु .  
यानुसार देखभाल द ःती या कंऽाटदाराकडून ह  कामे नागर कां या आरो या या ीने ताु तड ने करणे आवँयक अस याने ूःता वत कामे 
क न घे यात आलेली आहेत.  याची अदंाजीत कमंत पये ५६,८५,०४८/- (अ र  पये छ पन ल  पं याऐंशी हजार अ ठेचाळ स फ ) 
यास तां ऽक मा यता घे यात आलेली आहे.  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम ७३ क व ड अ वये लागणा-या खचास न वन 
भुिमगत गटार या लेखा िशषकातुन खच कर यास ूशासक य व आथ क मा यता ूदान करणेसाठ चा ूःताव ःथायी सिमती सभेसमोर 
मा यतेःतव सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूशास कय व आथ क मा यता दे या बाबतचा ूःतावास मा यता दे यात येते. 
ठराव बं.८०      ठराव 
 नावाशमनपा मलिनःसारण देखभाल व द ःती क रता ेु .का. झोन बं. C  इतवारा / व जराबाद भागात मलिनःसारण देखभाल 
द ःतीची कामेु  स. सदःय यां या ःवे छा िनधीतून / मनपा िनधी अतंगत नागर कां या मागणीनुसार ूःता वत कर यात आली होती.  
तीन ते चार वेळेस िन वदा ू बया क न सु दा िन वदे वब स ूितसाद िमळत नस याने व काम करणे आवँयक अस याने कांह  कामे 
आवँयक अस याने व कामाची तातड  व िनकड ल ात घेवुन या कामास मा. आयु  यां या मा यतेने AMRC या मंजरु िन वदाधारक 
ःवान इ ृाःश चर नांदेड याचें कडून देखभाल द ःती या मंजरु दराने कोणतेह  वाढ न देता क न घे यास मा यता ूदान केली आहेु .  
यानुसार देखभाल द ःती या कंऽाटदाराकडून ह  कामे नागर कां या आरो या या ीने तातड ने करणे आवँयक अस याने ूःता वु त कामे 
क न घे यात आलेली आहेत.  याची अदंाजीत कमंत पये ५६,८५,०४८/- (अ र  पये छ पन ल  पं याऐंशी हजार अ ठेचाळ स फ ) 
यास तां ऽक मा यता घे यात आलेली आहे.  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम ७३ क व ड अ वये लागणा-या खचास न वन 
भुिमगत गटार या लेखा िशषकातुन खच कर यास ूशासक य व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय बं.१० 
 नावाशमनपा ह त झोन - ब अतंगत डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर जयंती िनिम  येथील लेबर कॉलनी समाज मं दर, सा वऽीबाई 
फुलेनगर येथील समाजमं दर, रमामाता हॉ. सो. येथील समाजमं दर, आबेंडकरनगर येथील समाजमं दर, च मुत बु द वहार, राजनगर 
येथील वहाराची इमारत, जनता कॉलनी येथील इमारती खोॄागडेनगर येथील रंगरंगोट  व द ःती क न घे यात आली पवळ  िगरणी ु
येथील बु द भुमी प रसरात कायबमासाठ  वकास करणे, खोॄागडेनगर येथील समाजमं दर द ःती करणेु , लेबर कॉलनी येथील वहारा या 
प रसरात पे हर द ःती करणेु , अं बका योग कुट र येथील रःता द ःती करणेसाठु  या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यानंी 
ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबीचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये ५,३०,२००/- चे अदंाजपऽक तयार क न 
सदर काम मे. वलायत खान क रम खान नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. वलायत खान क रम 
खान नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ५,३०,२००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ  ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
 
 
 
 



 
(६) 

सभापती ूशासनाने सादर केले या काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे या बाबतचा ूःतावास मा यता दे यात 
येते. 

ठराव बं.८१      ठराव 
 नावाशमनपा ह त झोन - ब अतंगत डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर जयंती िनिम  येथील लेबर कॉलनी समाज मं दर, सा वऽीबाई 
फुलेनगर येथील समाजमं दर, रमामाता हॉ. सो. येथील समाजमं दर, आबेंडकरनगर येथील समाजमं दर, च मुत बु द वहार, राजनगर 
येथील वहाराची इमारत, जनता कॉलनी येथील इमारती खोॄागडेनगर येथील रंगरंगोट  व द ःती क न घे यात आली पवळ  िगरणी ु
येथील बु द भुमी प रसरात कायबमासाठ  वकास करणे, खोॄागडेनगर येथील समाजमं दर द ःती करणेु , लेबर कॉलनी येथील वहारा या 
प रसरात पे हर द ःती करणेु , अं बका योग कुट र येथील रःता द ःती करणेसाठु  या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यानंी 
ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबीचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार पये ५,३०,२००/- चे अदंाजपऽक तयार क न 
सदर काम मे. वलायत खान क रम खान नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर मे. वलायत खान क रम 
खान नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ५,३०,२००/- यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु  ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते. 
वषय बं.११ 

     कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/८००७/१६ दनांक १४.०९.२०१६ अ वये ौी लआमणराव लटके, मानंद सचंालक 
अ खल भारतीय ःथािनक ःवरा य संःथा मुंबई यांचे पऽ बं. एलएसजी/ट आरजी/२९/२०१६ दनांक १२.०९.२०१६ यापऽा वये 
महानगरपािलकेतील नगरसेवक व नगरसे वकासाठ  दाज लींग (वेःट बंगाल) येथे ूिश ण कायबम द. २४ व २५ स टबर २०१६ या 
कालावधीत महानगरपािलकेतील स  माननीय नगरसेवक व नगरसे वकासाठ  हॉटेल आनंद भवन, ५ डॉ.एस.एम.दास रोड िलंबू गाव, 
दा जिलंग येथे महानगरपािलका अिधिनयमातील मह वा या तरतुद  वषयी कायशाळेचे आयोजन कर यात आले असुन, सदर आयो जत 
कायशाळेत सदर कायशाळेस महानगरपािलका नांदेड तफ ूिश णाथ चे नामिनदशन पाठ व याचे कळ वले आहे. 

यानुसार खालील स.पदािधकार /स.सदःय/स.सदःया, मनपा नांदेड हे सदर आयो जत कायशाळेस उप ःथत राहणार असुन, 
यांचे नामिनदशन पाठ व यात येत आहेत. 

अ.ब. स.पदािधकार /स.सदःय/स.सदःया यांचे नांवे पदनाम 

1 सौ.शलैजा कशोर ःवामी महापौर 
2 ौी शफ  अहेमद कुरेशी उपमहापौर 
3 सौ.अनुजा अिमतिसंह तेहरा सभापती (ःथायी सिमती) 
4 ौी वरििसंघ गाड वाले सभागहृ नेता 
5 ौी ूमोद मुरलीधरराव खेडकर वरोधीप  नेता 
6 सौ.िसंधतुाई पांडुरंग काकडे सभापती (म.िश व बा.क सिमती) 
7 ौी शेख हाबीब बावजीर गटनेता (एम.आय.एम पाट ) 
8 ौी अ दल स ार अ दल गफुर ु ु  माजी महापौर 
9 ौी आनंद शकंरराव च हाण माजी उपमहापौर 
10 ौी वनय व ाभंर पाट ल माजी सभापती (ःथायी सिमती) 
11 ौी स यद शेर अली मेहबुब अली नगरसेवक 
12 ौी संजय गगंाधरराव मोरे नगरसेवक 
13 ौी अ दल लतीफ अ दल मजीदु ु  नगरसेवक 
14 ौी अ दल हबीब अ दल रह म बागवानु ु  नगरसेवक 
15 ौी वनय गुरम नगरसेवक 
16 ौी दपकिसंह रावत नगरसेवक 
17 ौी कशोर भवरे नगरसेवक 
18 ौीमती चाऊस हसीनाबेगम साबेर चाऊस नगरसे वका 
19 सौ.सुदशना महेश खोमणे नगरसे वका 
20 ौी वलास भोसीकर अतंगत लेखा प र क 
21 ौी ओमकार दगांबर ःवामी  ःव.सहा. सभापती (म.िश व बा.क सिमती) 
22 ौी द ाऽय कंठाळे ःव.सहा. सभापती ःथायी सिमती) 
23 ौी सुिनल लोखंडे िशपाई, उपमहापौर क  



(७) 
तसेच ौी वलास भोसीकर, अतंगत लेखा प र क, मनपा नांदेड यांना सम वय अिधकार  हणुन सव स.पदािधकार  व स.सदःय 

यां या सोबत दा जिलंग येथे  उप ःथत राह यास आदेशीत कर यात येते. 
सदर ल ूिश णासाठ  ूिश ण शु क ू येक  पये 14,000/- ूमाणे (२३) ूिश णाथ चे .3,22,000/- (अ र  पये तीन 

लाख बावीस हजार फ ) असे आकार यात आले आहे. यानुसार सदर ल र कमेचा धनादेश अ खल भारतीय ःथािनक ःवरा य संःथा, 
मुंबई   यां या नावे दे यात यावा. 

तसेच सदर ल ूिश णा याचे भोजन, अ पोहार, चहापान, ूवास खच इ. खच महानगरपािलकातफ कर यात येणार अस यामुळे, या 
खचासाठ  लागणार  अिमम र कम पये – ४,८३,000/- (अ र  पये चार ल  याऐंशी हजार फ ) ह  र कम ौी वलास भोसीकर, 
अतंगत लेखा प र क, मनपा नादेंड यांचे नावे दे यात येते. 

या वये उ  नमुद ूिश ण शु काचा धनादेश .३,२२,000/- (अ र  पये तीन लाख बावीस हजार फ )  व अिमम र कम 
पये – ४,८३,000/- (अ र  पये चार ल  याऐंशी हजार फ ) असे एकुण .८,0५,000/- (अ र  आठ ल  पाच हजार फ ) यास 
सदर ल आदेशा वये ूशासक य व आिथक मंजरु  तसेच वमानाने ूवास कर यास मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
 यावर होणारा खच सालसन २०१६-१७ या संबंधीत िशषकाखालील तरतुद तून कर यात यावा.  
सभापती ूिश णाथ  यां या ूिश ण व ूवास खचास मा यता दे याचा हा वषय आहे परंतु ऐनवेळ  कांह  

ूिश णाथ  ूिश णास उप ःथत राह यास असमथता दश वली असुन यामुळे यां या ूवासाचा खच कमी 
हो याची श यता अस याने सदरचा आदेशास मंजरु  दे याचा ूःतावास तुत ःथगीत ठेव यास मा यता 
दे यात येते. 

ठराव बं.८२     ठराव 
     कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/८००७/१६ दनांक १४.०९.२०१६ अ वये ौी लआमणराव लटके, मानंद सचंालक 

अ खल भारतीय ःथािनक ःवरा य संःथा मुंबई यांचे पऽ बं. एलएसजी/ट आरजी/२९/२०१६ दनांक १२.०९.२०१६ यापऽा वये 
महानगरपािलकेतील नगरसेवक व नगरसे वकासाठ  दाज लींग (वेःट बंगाल) येथे ूिश ण कायबम द. २४ व २५ स टबर २०१६ या 
कालावधीत महानगरपािलकेतील स  माननीय नगरसेवक व नगरसे वकासाठ  हॉटेल आनंद भवन, ५ डॉ.एस.एम.दास रोड िलंबू गाव, 
दा जिलंग येथे महानगरपािलका अिधिनयमातील मह वा या तरतुद  वषयी कायशाळेचे आयोजन कर यात आले असुन, सदर आयो जत 
कायशाळेत सदर कायशाळेस महानगरपािलका नादेंड तफ एकूण २३ ूिश णाथ  यां या ूिश ण व ूवास खचास मा यता दे याचा हा 
वषय आहे परंतु ऐनवेळ  कांह  ूिश णाथ  ूिश णास उप ःथत राह यास असमथता दश वली असुन यामुळे यां या ूवासाचा खच कमी 
हो याची श यता अस याने सदरचा आदेशास मंजरु  दे याचा ूःतावास तुत ःथगीत ठेव यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते देते. 
वषय बं.१२     ूःताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील ूभाग बं. ३६ मधील र हमपुर भागातील (१)  मःजीद पासुन ते शे. महेमुद यां या 
घरा पयत िस.िस. रोड करणे तसेच (२) शकंरनगर भागात मारोती मं दर ते बारडकर यां या घरा पयत िस.िस. रोड व वसरणी येथील जनेु 
माधव मं दरा जवळ ल सभागहृाचे अधवट रा हलेले संर ण िभंत बांध यासाठ  लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता ह 
नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- मोरे संजय गंगाधारराव            अनुमोदक :- इशरत फातेमा अ. शमीम 

सभापती स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो आयु ांनी 
िनयमानसुार पुढ ल वै ािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं.८३      ठराव 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील ूभाग बं. ३६ मधील र हमपुर भागातील (१)  मःजीद पासुन ते शे. महेमुद यां या 

घरा पयत िस.िस. रोड करणे तसेच (२) शकंरनगर भागात मारोती मं दर ते बारडकर यां या घरा पयत िस.िस. रोड व वसरणी येथील जनेु 
माधव मं दरा जवळ ल सभागहृाचे अधवट रा हलेले संर ण िभंत बांध यासाठ  लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता ह 
नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.१३      अ पल                   दनांक:- १६.०९.२०१६ 
ूित, 
मा. सभापती साहेब, 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
नांदेङ 
 
 
 

 



(८) 
 

 वषय :-  अ पल मंजरु क न कामावर पुन:ःथा पत करणे बाबत. 
 संदभ :- १) मनपा िनवड सिमती बैठक जानेवार  २००६ 

       २) मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. २६६ दनाक २८.०२.२००६ 
              ३) माझा अज दनांक १९.१०.२०६ 
              ४) कायालयीन आदेश दनांक १९.०१.२००९ 
              ५) कायालयीन आदेश दनांक ०१.१०.२०११ 
        ६) माझा अज दनांक ०७.१०.२०११  
 

आदरणीय महोदया, 
 उपरो  वषयी वनंती क , नांदेड वाघाळा महापािलकेतील अनु.जामतील संवगातील आर णाची र  पदे भर याची कायवाह  
ू बया अवलंबुन व हत मागाचा अवलंब क न घे यात आलेला लेखी व त ड  प र ेत मी पाऽ ठरले अस याने िनवड सिमतीने संदभ बं. 
०१ नुसार िलपीक या पदावर अनु. जमाती या ूवगातुन िनवड केली होती.  याआधारे संदभ बं. २ नुसार मा यता ूदान कर यात आली 
होती. 
 माझा अनु. जमातीचे वैधता पमाणपऽ जातपडताळणी सिमतीने अवैध ठर वले अस यामुळे संदभ बं. ३ नुसार मी वनंती अज 
क न माझी िनयु  र  क  नये हणुन वनंती केली होती.  सदर ूकरणात िनयु  आदेशापुव  मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद 
येथे ःटॅ प बं. २१४४१/२००६ आधारे रट यािचका २१४६/२००७ दाखल असून या बाबत संदभ बं. ३ या वनंती अजात ःप पणे नमुद 
केले आहे. 
 वर ल नमुद प र ःथतीत सवसाधारण सभेने पा रत केले या ठरावा या अनुषंगाने संदभ बं. ४ नुसार मला िनयु  आदेश दे यात 
आले सदर आदेशानुसार मी सेवेत ज ुझालो व पदावर काम केले आहे.  तदनंतर संदभ बं. ५ अ वये मला सेवेतुन कमी कर यात आले 
आहे जे क  मा यावर अ यायकारक आहे. 
 संदभ बं. ६ नसुार मी पुन वलोकन अज सादर केला होता तथा प यावर िनणय झाला नाह  मा या घरगुती अडचणीमुळे व हत 
मुदतीत मी अ पल क  शकलो नाह .    नौकर  नस यामुळे माझी आथ क प र ःथती बकट आहे.  तसेच माझे दोन मुले यांचे 
िश णावर प रणाम होत असुन उपासमार ची वेळ आलेली आहेत तसेच माझी वयोमयादा संपलेली आहे वर ल सव प र ःथतीचा 
सहानुभूतीपुवक वचार क न मा. आयु ांची कटकतम व र  सिमती या ना याने आप याकडे मा. आयु  यांचे आदेश र  कर या बाबत 
अ पल कर त आहे. 
 तर  कृपया वलंब मा पत क न माझे अ पल मा य क न मला कामावर पुन:ःथा पत करावे ह  वनंती. 
 
 

          अजदार 
                      ःवा र त/- 
           पुंडलीक गंगाधर मोरे त कालीन िलपीक 

               रा. वसरणी ता. ज. नांदेड 
ूशास कय ट पणी 

 मा. सभापती ःथायी सिमती नावाशमनपा यांचेकडे ौी पुंडलीक गंगाधर मोरे यांनी सादर केले या अ पला या अनुषंगाने पुढ ल 
ूमाणे ूशास कय ट पणी सादर कर यात येत आहे. 
 सहा यक आयु  (मावक) वभागीय आयु  औरंगाबाद यांनी बंद नु दवह  तपासुन अनुशेष िन त के यानुसार नावाशमनपा 
आःथापनेवर ल वग-३ व वग-४ मधील व वध पदनामाची ८९ पदे सरळसेवा भरती या अनुशेषा अतंगत आर ीत कर यात आली होती.  
यानुषंगाने भरती ू बया अतंगत ौी पुंडलीक गंगाधर मोरे यांची अनु. जमाती या ूवगातुन कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/साू व/आःथा-१/८७७७/०९ द. १९.०१.२००९ अ वये िलपीक या पदावर िनयु  कर यात आली होती िनयु  उमेदवारांने 
जात वैधता ूताणपऽ सहा म ह या या आत सादर न के यास संबंधीतांना दे यात आलेली िनयु  संपु ात येईल अशी अट  व शत या 
अधीन राहन िनयु  दे यात आलेली होतीु . 
 दनांक ११.०७.२०११ रोजी मा. अ य  अनु. जमाती क याण सिमती यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेला भेट देऊन अनु. 
जमाती या कमचा-यां या भरती, पदो नती, अनुशेषाब ल आढावा घेता.  सिमती या तपासणी या वेळे पयत संबंधीतांनी जातवेधता 
ूमाणपऽ सादर केलेले नाह  अनु. जमाती क याण सिमती समोर अनु. जमाती ूवगातील आःथापनेवर ल कमचा-यांची याद  सादर 
कर यात आली. 
 ौी पुंडलीक गंगाधर मोरे यांना का.आ.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-१/२०८०/११ दनांक १२.०७.२०११ अ वये नाट स बजावुन 
जातवैधता ूमाणपऽ सादर करणे बंधनकारक असतांनाह  जातवैधता ूमाणपऽ सादर केलेले नस याने संबधंीतास (६० दवसा या आत) दोन 
म ह या या आत जातवैधता ूमाणपऽ सादर करावे जर मुदती या आत खुलासा सादर न के यास कंवा जातवैधता ूमाणपऽ सादर न 
के यास आपले कांह ह  हणणे नाह  असे गहृ त ध न अनु. जमाती या जमातीचा उ लेख 
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वगळ याची कायवाह  कर यात येईल अशी नोट स बजाव यात आली होती.  सदर ल नोट सी या अनुषंगाने संबधंीताने कस याह  ूकारचा 
खुलासा अथवा जातवैधता ूमाणपऽ सादर केलेले नाह . 
 तसेच महारा  शासन माम वकास व जलसंधारण वकास वभाग यांचे प रपऽक बं. म वसे/१०/२००६/ू.ब. २६९/आःथा-३ 
मंऽालय मुंबई दनांक ७ डसबर २००६ अ वये १५ जनु १९९५ नंतर या अनु. जमाती या ूवगातील िनयु  झाले या अिधकार  कमचा-यांना 
जातवैधता ूमाणपऽ सादर केले नस यामुळे कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-१/४३५९/११ दनांक ०१.१०.२०११ अ वये 
िलपीक या पदाव न सेवेतुन कमी कर यात आले आहे. 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५६ मधील पोटकलम ४(१) नसुार कोण याह  नगरपािलका अिधका-यास कंवा 
कमचा-यास महानगरपािलके यित र  अ य कोण याह  ूािधका-याकडून खाल या पदावर आण यात आले असेल काढमन टाक यात आले ू
असेल कंवा बडतफ कर यात आले असेल यास खाल या पदावर आण याचा काढन टाक याचा कंवा बडतफ कर याचा आदेश यास ू
कळ व यापासुन एक म ह या या आत या ूािधका-याने शाःती लादली असेल या या िनकट व र  ूािधका-याकडे अ पल करता येईल 
अशी तरतुद आहे परंतु संबधीतानें एक म ह या या आत अ पल केले नस यामुळे यां या अ पलावर िनणय घेता येणार नाह  व यांना 
कामावर पुन:ःथा पत करता येणार नाह . 
सभापती  ौी पुंडलीक गंगाधर मोरे त कालीन िलपीक यांना कामाव न कमी कर यात आले या आयु ां या आदेशा 

व द पुनःथा पत कर या बाबत केलेली अ पल मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो.  आयु ांनी िनयमानसुार पढु ल वै ािनक कायवाह  करावी.   

ठराव बं.८४      ठराव 
ौी पुंडलीक गंगाधर मोरे त कालीन िलपीक यांना मनपा आःथापनेव न कमी कर यात आ यामुळे आयु ां या आदेशा व द 

मनपा ःथायी सिमतीकडे अ पल पुढ ल ूमाणे केलेला आहे. नांदेड वाघाळा महापािलकेतील अनु.जामतील संवगातील आर णाची र  पदे 
भर याची कायवाह  ू बया अवलंबुन व हत मागाचा अवलंब क न घे यात आलेला लेखी व त ड  प र ेत पाऽ ठरले अस याने मनपा 
िनवड सिमती बठैक जानेवार  २००६ नुसार िलपीक या पदावर अनु. जमाती या ूवगातुन िनवड केली होती.  याआधारे मनपा सवसाधारण 
सभा ठराव बं. २६६ दनाक २८.०२.२००६ नुसार मा यता ूदान कर यात आली होती. 
 संबंधीताची अनु. जमातीचे वैधता पमाणपऽ जातपडताळणी सिमतीने अवैध ठर वले अस यामुळे दनांक १९.१०.२००६ नुसार माझी 
िनयु  र  क  नये हणुन वनंती केली होती.  सदर ूकरणात िनयु  आदेशापुव  मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे ःटॅ प 
बं. २१४४१/२००६ आधारे रट यािचका २१४६/२००७ दाखल असून या बाबत माझा अज दनांक १९.१०.२००६ या वनंती अजात ःप पणे 
नमुद केले आहे. 
 वर ल नमुद प र ःथतीत सवसाधारण सभेने पा रत केले या ठरावा या अनुषंगाने कायालयीन आदेश दनांक १९.०१.२००९ नुसार 
यांना िनयु  आदेश दे यात आले सदर आदेशानुसार मी सेवेत ज ुझालो व पदावर काम केले आहे.  तदनंतर कायालयीन आदेश दनांक 
०१.१०.२०११ अ वये मला सेवेतुन कमी कर यात आले आहे जे क  मा यावर अ यायकारक आहे. 
 ौी पुंडलीक गंगाधर मोरे त कालीन िलपीक अज दनांक ०७.१०.२०११ नुसार मी पुन वलोकन अज सादर केला होता तथा प 
यावर िनणय झाला नाह  मा या घरगुती अडचणीमुळे व हत मुदतीत मी अ पल क  शकलो नाह .   नौकर  नस यामुळे माझी आथ क 
प र ःथती बकट आहे.  तसेच माझी दोन मलेु यांचे िश णावर प रणाम होत असुन उपासमार ची वेळ आलेली आहेत तसेच माझी 
वयोमयादा संपलेली आहे.  वर ल संबंधीताची सव प र ःथतीचा सहानुभूतीपुवक वचार क न मा. आयु ांची कटकतम व र  सिमती या 
ना याने आप याकडे मा. आयु  यांनी संबंधीतास कामाव न कमी केलेले आदेश र  कर या बाबत कर यात आलेली अ पला ूमाणे, यांची 
सेवा, अनुभव व सव वर ल प रःथीतीनुसार अ पलासाठ  झालेला उशीर म पत क न केलेली अ पल मा य क न. ौी पुंडलीक गगंाधर मोरे 
त कालीन िलपीक यांना कामावर ता काळ पुन:ःथा पत कर यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवामते मा यता देते. व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.   
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(१०) 
 वर ल वषयी आप या सेवेत स वनय वनंती कर यात येते क , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह  अतंगत संपणू 
घनकचरा यवःथापनाचे काम आम या मे. ए. टू. झेङ इ ृाःश चर िल. गुरगांव (हर याणा) माफत दनांक ०१.०४.२०१२ पासुन कर त 
आहेत. 
 संपूण घनकचरा यवःथापना या कामासाठ  आम या कंपनी माफत लाव यात आले या सव वाहनानंा संदभ बं. १ व २ या मा. 
आयु  यांचे आदेशा वये महानगरपािलके माफत इंधन पुरवठा क न या म ह याचे इंधनाचे देयक हे याच म ह या या देयकातुन कपात 
कर यात येत होते.  सदरची प दत आजतागयत चालू आहे.  परंतु स या या या कायप दतीवर लेखा प र ण  
 
आ ेप घे यात आला अस याचे समजले असून आ हास महानगरपािलके माफत कर यात येणारा इंधन पुरवठा बंद कर यात येणार आहे. 
 क रता स ा गणेश चतुथ  सण असून ये या काहं  कालावधीत बकर  ईद, दगा महो सवु , दसरा आ ण दवाळ  इ याद  मोठे सण 
अस याने शहरात साफसफाई ठेवणे अ यंत आवँयक आहे.  सदर या साफसफाईचे कामात महापािलकेमाफत पुर व यात येणारा इंधन 
पुरवठा खं डत के यास साफसफाईचे कामावर वपर त प रणाम हो याची श यता नाकारता येत नाह . 
 तर  मे. साहेबांना वनंती क , आमची कंपनीची मुदत माच-२०१७ पयतच अस याने महानगरपािलके माफत कर यात येणा-या 
इंधन पुरवठयाची चालू असलेली प दती बंद कर यात येवु नये हणून मनपा ःथायी सिमती सभेत अ पला दारे ठराव मंजरु क न इंधन 
पुरवठयाची प दतीपुव  ूमाणे चालु ठेव याचे िनदश मा. आयु  यांना दयावे ह वनंती. 
उमेश च हाण मे. ऐ ट झेङ इ ृाःश चर िलु . गुरगांव (हर याणा) कंपनी यांनी इंधन पुरवठा कर यासाठ  ःथायी 

सिमतीसमोर अ पल केलेली असनु यास मा यता दे यात यावी 
सभापती ौी उमेश च हाण यांनी मे. ऐ ट झेङ इ ृाःश चु र िल. गुरगांव (हर याणा) कंपनीची इंधन पुरवठा 

कर यासाठ  ःथायी सिमती समोर केलेली अ पल मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह  करावी 

ठराव बं.८५     ठराव 
 मे. ऐ ट झेङ इ ृाःश चर िलु . गुरगांव (हर याणा) कंपनीने दनांक ०६.०९.१६ या वनंती दारे शहरात घनकचरा यवःथापनाचे 
काम द. ०१.०४.२०१२ पासुन कर त असून संबंधीत एज सीला मनपा तफ इंधन पुरवठा कर यात येत होता तो बदं कर यात येत अस याने 
पुववत चालु कर यासाठ ची अ पल नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती समोर सभेसमोर केलेली आहे. 
 शहरातील संपूण घनकचरा यवःथापना या कामासाठ  कपनी माफत लाव यात आले या सव वाहनांना कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/आवःव व/७१२१/२०१२ दनांक ११.१२.२०१२ व आदेश बं. नावाशमनपा/आवःव व/८०३/१३ दनांक १५.०४.२०१३ अ वये 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत इंधन पुरवठा क न या म ह याचे इंधनाचे देयक हे ऐ. ट झेङ कंपनी या याच म ह या या ु
देयकातुन कपात कर यात येत होते.  सदरची प दत आजतागयत चालू आहे परंतु स या या या कायप दतीवर लेखा प र ण आ ेप 
घे यात आला असून यास स म ूािधकरणाची मा यता यावी असे िनदिशत के याचे समजते. 
 क रता शहरात गणेशो सव व बकर  ईद सण नुकतेच संपले असून ये या कांह  दवसांत दगा देवी महो सवु , दसरा व दवाळ  
इ याद  मोठे सण अस याने शहरात साफसफाई ठेवणे अ यंत आवँयक असून महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील ूकरण-
सह मधील कलम ६३ नुसार शहरात साफसफाई ठेवणे पाणी पुरवठा करणे इ याद  अ यावँयक सोई सु वधा पुर वणे हे महानगरपािलकेचे 
आ  कत य अस याने सदर या साफसफाईचे कामात महानगरपािलके माफत पुर व यात येणारा इंधन पुरवठा खंड त के यास साफसफाईचे 
कामावर वप रत प रणाम हो याची श यता नाकारता येत नाह .  तसेच ऐ. ट झेङ कंपनीची मुदत माचु -२०१७ पयतच अस याने 
महानगरपािलके माफत कर यात येणा-या इंधन पुरवठयाची दनाकं ११.१२.२०१२ पासुन चालू असलेली कायप दती ह  यापुढे मुदती पयतच 
चालू ठेवणेसाठ  ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते.  तसेच ऐ. ट झेु ङ कंपनीस इंधन पुरवठा कर यात आले या 
कायप दतीस काय र मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  तसेच 
आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह  करावी. 
सभापती    आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जाह र कर यात येते 
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