
जा. ./नसका/ थायी/CR-/ 105 /2015.         
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  

                                   दनांकः- 19=10=2015 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

थायी सिमती या सभेची सूचना 
मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची ड चे करण -2 मधील िनयम .3 (अ) अ वये मुंबई 

ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच ड चे करण दोन मधील िनयम  3 (अ) (ब) अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या थायी सिमतीची सभा २१.१०.२०१५ रोजी दपार  ु ०३.०० वाजता नांवाशमनपा थायी सिमती सभागृह येथे 
भर व यात येत आहे तर  या सभेस उप थत राहावे ह  वनंती. 
 

                      वा र त/-                                                          वा र त/- 

               नगरसिचव,                सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नांदेड.                थायी सिमती,   
                     नांवाशमनपा, नांदेड. 
ित, 
ी/ ीमती  

सद य / सद या थायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 

वषय .१ 
  नांदेड शहर महानगरपािलके या ह तील काळे र रॉ-वॉटर पंप हॉऊस येथे व हर म ये व व हर या प रसरा या आजुबाजुला पाच ते 
सहा वषापासुन साचलेला गाळ काढणे आव यक होते. यासाठ  असदवन जलशु द करण क ास पाणी पुरवठा या काळात बंद कर यात आला होता. 
यामुळे जुने नांदेड शहर व िसडको हडको भागात जनतेस पाणीपुरवठा बंद होता. गाळ साच यामुळे व हर त पाणीसाठा कमी जमा होत होता ते 

काढणे आव यक व मह वाचे अस याने िशवसॅम ब ड ंग मटे रयल स लायस, हडको नांदेड यां याकडन िन वदा न माग वता ज हा दर सुची पे ा ू
कमी दराने संबंिधताकडन गाळ काढ याचे काम क न घे यात आलेु . . १,८७,०००/- यास काय र शासक य व आिथक मा  यता देणे क रता 
सदर ताव ये या थायी सिमती समोर मा यते क रता सादर. 
वषय .२ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह  अंतगत घरोघर  कचरा संकलन करणे, र ते झाडणे, ना या काढणे, गाळ व कचरा वाहतूक 
क न याची व हेवाट लाव यासाठ या कामाचे अनुभवी कं ाटदाराकडन िन वदा माग व यासाठ  टाई स ऑफ इंड या या वतमानप ाू त रा य 
तर य अंकात Corrigendum  िस द कर यासाठ  कळ वले होते. तसेच उ  कामासाठ   जाह र िन वदा सुचना (ितस-यांदा) िस द  कर यासाठ  

कळ वले असता, संबंधीत वतमानप  धारकाने वर ल माणे िस द क न याचे दोन देयकाचे एकूण .२,८९,४४०/- अदाई तव सादर केले आहे. 
क रता टाई स ऑफ इंड या या वतमानप ात िस द स दे यात आले या Corrigendum तसेच जा हर िन वदा सुचना (ितस-यांदा) िस द  
कर यासाठ  कळ वले असता, संबंधीत वतमानप  धारकाने वर ल माणे िस द क न याचे दोन देयकाचे एकूण .२,८९,४४०/- (अ र  पये 
दोन ल  एकोण न वद हजार चारशे चाळ स फ -) ची र कम BENNETT, COLEMAN & CO.LTD. यां या नावे अदाई कर यासाठ या 
मा यतेचा ताव ये या मनपा थायी सिमती सभेसमोर मंजुर  क रता सादर. 
वषय .३ 

 नावाशमनपा ह तील मा.महापौर व उपमहापौर क ास रंगरंगोट , द ती नुतनीकरण व मॅट अंथरणे बाबत किन  अिभयंता व उप ु
अिभयंता यां या अहवालानुसार सदर काम करणे आव यक अस याने सदरचे काम रा त प दतीने अंदाजप क दरावर ी िनतीन एन.भालेराव 
कं ाटदार, नांदेड यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेलाू  खच .६,५६,८०२/- यास काय र शासक य व आिथक मंजुर साठ  

ताव मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ नुसार थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .४ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील िशवाजीनगर दवाखा यास रंगरंगोट , द तीु  करणे बाबत किन  अिभयंता व उप अिभयंता 
यां या अहवालानुसार सदर काम करणे आव यक अस याने सदरचे काम रा त प दतीने अंदाजप क दरावर कामार कर कं शन, नांदेड यांचेकडन ू
क न घे यात आले यास .८,०३,६००/- खच झालेला आहे. 

कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर कामार कर कं शन, नांदेड 
यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच ू .८,०३,६००/- यास काय र शासक य व आिथक मंजुर साठ  ताव मुंबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ नुसार थायी सिमती समोर सादर. 



(२) 
वषय .५ 

 मनपा या पो णमा नगर येथील दवाखा यासाठ  खरेद  कर यात आलेले फिनचर लोखंड  अलमार  मोठ, EXC.TABLE] Thrre easter] Fibure 

Chair, तपासणी टेबल, टुल इ याद  सा ह य थािनक यापार  म.े झनत मेटल इंड ज, नांदेड यांचेकडन रा त दराने खरेद  कर यात आलेले ु
आहे. सदर ल सा ह य खरेद साठ  .८५,९७२/- (अ र  पये पं याऐंशी हजार नऊशे बहा र फ ) एवढा खच झालेला आहे. 
 क रता उ  र कमेस मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ अ वये काय र शासक य व आिथक 
मा यता दान करणे तव ताव थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .६ 
 मनपा या  िशवाजीनगर येथील दवाखा यासाठ  खरेद  कर यात आलेले सा ह य कुल न बेड हाईट बेडिशट, पलो, पलो क हर, पायदान 
इ याद  सा ह य थािनक यापार  Kwality Cusion & Med Center यांचेकडन रा त दराने खरेद  कर यात आलेले आहेु . सदर ल सा ह य खरेद साठ  
.६९२००/- (अ र  पये एकोणस र हजार दोनशे फ ) एवढा खच झालेला आहे. 

 क रता उ  र कमेस मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ अ वये काय र शासक य व आिथक 
मा यता दान करणे तव ताव थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .७ 

 ी िन.सी.आढार , सहसंचालक नगररचना हे मनपा कायालयात द. 01.11.2010 ते द.09.06.2011 पयत सहा.संचालक, नगर रचना 
( ितिनयु ) हणुन कायरत होते. यांचे कायरत कालावधीमधील सेवािनवृ ी अंशदान .48830.00 (अ र  पये अ चाळ स हजार आठशे तीस 
फ ) व रजा वेतन अंशदान .870.00 (आठशे स र फ ) असे एकूण .49,707.00 (अ र  पये ऐकोणप नास हजार सातशे सात फ ) जमा 
कर यासाठ  कायालयीन आदेश .मनपा /ले व/वेतन/6214/2015 दनांक 11.08.2015 अ वये शासक य व आिथक मा यता दे यात आली 
यास काय र मा यता देणे बाबत. 
वषय . ८ 

 महारा  शासन नगर वकास वभाग मं ालय मुंबई यांनी दनांक.03.06.2015 रोजी थािनक सं था कर योजना 2015 घोषीत केलेली 
आहे. यानुसार याचंी अमंलबजावणी करणे सूिचत केलेली आहे. सदर अभय योजना कालावधी द.03.06.2015 ते 31.07.2015 पयत दे यात 
आलेला आहे. सदर योजनेचा लाभ ता  काळ घे यासाठ  अनपा ह तील यापार  ित  ठाणांस मा हती हावी हणुन बॅनर लावणे, एम.सी.एन 
समाचार वर जा हरात िस द करणे इ याद  कामावर खच झालेला आहे यांचे ववरण खालील माणे दलेले आहे. 

अ. . खचाचे ववरण देयक देणा-यांचे नाव देयक .व दनांक र कम 

1 अभय योजना 2015 बाबत एमसीएन समाचार नांदेड दपन बल .305 द.10.07.2015 10500/- 
2 अभय योजना 2015 बाबत गणेश डजीटल टस बल .3100 द.13.07.2015 20.000/- 

एकुण 30500/- 
 क रता वर ल बाबीसाठ  झालेला खच .30.500/- (अ र  पये तीस हजार पाचशे फ ) साठ  काय र शासक य व आिथक मा यता 
दान करणे तव ताव थायी सिमती समोर सादर. 
वषय . ९ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका २६ जानेवार  २०१५ पोलीस परेड ाऊंड येथे Toilef तयार करणे बाबत किन  अिभयंता व उप 
अिभयंता यां या अहवालानुसार सदर काम करणे आव यक अस याने सदरचे काम रा त प दतीने अंदाजप क दरावर एल.ऍ ड एस. कं शन, 
नांदेड यांचेकडन क न ू घे यात आले. यास .१२,५९,१००/- खच झालेला आहे. 

कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर एल.ऍ ड एस. कं शन, नांदेड 
यांचेकडन क न घे यात आलेू . यास व कामावर झालेला खच .१२,५९,१००/-  यास काय र शासक य व आिथक मंजुर साठ  ताव मुंबई 
ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ नुसार थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .१० 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, चौकांना व र यांना सवसाधारण सभेने दले या ठराव .१६० द.०९.०१.२०१५ अ वये भाग .१९ 
म ये १. वाघी रोड ते सिमराबागला जाणा-या र यास कमी के.मकबुल रतलामी (शायर) माग २. प क चाळ ते खडकपुरा मु य र यास हाजी 
मोह मद पहेलवान माग ३. बारा इमाम म जद जवळ ल मोकळया जागेस कै.मो.असलम मौ.यासीन मैदान ४. रे वे पुलाला जाणा-या रोड 
लगत या मोकळया जागेस कै.सर स यद अहमद खान मैदान अशी नावे देणे बाबत मंजुर  दे यात आली. सदर करणी या वभागाचे किन  
अिभयंता व उप अिभयंता यांनी य  थळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आव यक असून सदर कामासाठ  आव यक बाबींचा समावेश 
क न सदर काम तातड ने पुण करणे गरजेचे अस यामुळे ज हादर सूिच २०१४-२०१५ नुसार .१,१६,०००/- चे अंदाजप क सादरक न सदर काम 
ी एन.एन.भालेराव कं ाटदार नांदेड यांचेकडन क न घे यात आलेु . 

कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर ी एन.एन.भालेराव कं ाटदार नांदेड 
यांचेकडन क न घे यात आलेू . यास व कामावर झालेला खच .१,१६,०००/- यास काय र शासक य व आिथक मंजुर साठ  ताव मुंबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ नुसार थायी सिमती समोर सादर. 
वषय .११ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, वसावा नगर येथील १. कलं ी यांचे घर ते उ ान पयत २. श करवार यांचे घर ते बगाळे यांचे घर 
३. खेमका यां या घरासमोर ल र ता ४. पाटणी ते बी हॉ पीटल ५. गोकुळ यांचे घर ते िच ावार यां या घरापयत डांबर  र ता  



(३) 
करणे आव यक अस याने किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी य  थळ पहाणी केली असता र ता करणे आव यक असून सदर सदरचे 
काम रा त प दतीने अंदाजप क दरावर म.ेशारदा कं शन, नांदेड यांचेकडन क न घे यात आलेु . यास .२९,४३,३००/- खच झालेला आहे. 
कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर मे.शारदा कं शन, नांदेड यांचेकडन क न ु
घे यात आले. यास व कामावर झालेला खच .२९,४३,३००/- यास काय र शासक य व आिथक मंजुर साठ  ताव मुंबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ नुसार थायी सिमती समोर सादर. 
वषय ं .१२ 

 भारतीय जास ाक दनाचा ६५ वा वधापना दन समांरंभ मु य शासक य वजा रोहनाचा काय म दनांक २६.०१.२०१५ रोजी पोलीस 
मु यलय नांदेड येथे साजरा करणेसाठ  सदर ठकाणी अितमह वा या य  क रता पुरेसे सोफासेट, पुरे या खु या व आसन यव था तसेच अवेळ  
पावसाची श यता ल ात घेऊन वाटर ुफ शामीयाना इ याद ची यव था करणेसाठ कायालयीन प  ं . सा व/१८६८६/१५ दनांक १५.०१.२०१५ 
अ वये सहा यक आयु  े ीय कायालय ं. ४ यानंा आदेशीत कर यात आले होते यानुसार सहा यक आयु  यांनी यां या दनांक २४.०१.२०१५ 
या प ा वये ी सहयोग सेवा जुना म ढा नांदेड यांना प  देऊन वर ल नमुद के या माणे यव था करणेसाठ  सुचीत केले होते.  या माणे ी 

सहयोग सेवा, जुना म ढा नांदेड यांनी नमुद ठकाणी मंडप, साईड ंग, ीन व रेड काप ट, सोफासेट चेअर व टेबल इ यादउ◌ीची यव था क न 
सदर कामाचे . २,२७,०२४/- चे देयक दाखल केले आहे. 
 क रता वर ल माणे . २,२७,०२४/- या खचाचस मा यते तव थायी सिमती समोर सादर. 
वषय ं .१३ 

 भाग ं . २२ म ये बडपुरा नांदेड या भागात मलिन सारण लाईन टाकणे क रता उपअिभयंता व कायकार  अिभयंता यांनी य  थळ 
पाहणी क न अंदाजप क चली म.जी. ा. दरसुचीनुसार पये ७,०५,४००/- (अ र  पये सात ल  पाच हजार चारशे फ ) एवढा खच अपे ीत 
असुन सोहेल क स शन अ ड टलवकस, नांदेड यांचेकडन क न घे यात आले आहे यास आयु  मनपा नांदेड यांनी दनांक ू ०३.०१.२०१५ रोजी 
मा यता दान केली आहे. क रता सदर ल कामावर होणारा खच पये ७,०५,४००/- (अ र  पये सात ल  पाच हजार चारशे फ ) यास 
मलिन सारण ारंभीक कामे या लेखा िशषकातुन खच कर यास काया र शासक य व आथ क मा यता दान कर या क रता ताव थायी 
सिमती समोर मा यतेसाठ  सादर. 
वषय ं .१४ 

 नावाशमनपा ह ीत मु य शासस कय इमारती मधील वरोधी प नेता क ा या बाजुला असले या व ांती क ाम ये बैठक म (िमट ंग 
हॉल) करणे बाबत या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी य  थळ पाहाणी केली असता सदरचे काम करणे आव यक असून 
सदर कामासाठ  आव यक बाबींचा समावेश क न ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार पये २,४८,५००/- चे अंदाजप क सादर क न सदर काम ी 
िनतीन एन. भालेराव कं ाटदार नांदेड यांचेकडन क न घे यात आलेु . 
 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर ी िनतीन एन. भालेराव 
कं ा◌ाटदार नांदेड यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावरू  झालेला खच . २,४८,५००/- यास काय र शासक य व आथ क मुजुर साठ  

ताव मु.ं ा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ नुसार थायी सिमती समोर सादर. 
वषय ं .१५ 

नावाशमनपा गु दारा चौकास संत बाबा िनधानिसंघजी चौक असे नामकरणाचा बोड बस वणे बाबत या वभागाचे किन  अिभयंता व उप 
अिभयंता यांनी य  थळ पाहाणी केली असता सदरचे काम करणे आव यक असून सदर कामासाठ  आव यक बाबींचा समावेश क न ज हादर 
सुची २०१४-१५ नुसार पये २०,०००/- चे अंदाजप क सादर क न सदर काम ी एन एन. भालेराव कं ाटदार नांदेड यांचेकडन क न घे यात आलेु . 
कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर ी एन. एन. भालेराव कं ा◌ाटदार नांदेड 
यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच ू . २०,०००/- यास काय र शासक य व आथ क मुजुर साठ  ताव मु.ं ा.मनपा 
अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ नुसार थायी सिमती समोर सादर. 
वषय ं .१६ 

नावाशमनपा ह ीत धुलीवंदन २०१५, ह लाबोल व आंबेडकर जयंती काय मा क रता बॅर केट व करकोळ द ती करणे व ु १४ ए लसाठ  
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा रंगरंगोट  करणेसाठ  या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी य  थळ पाहाणी केली असता 
सदरचे काम करणे आव यक असून सदर कामासाठ  आव यक बाबींचा समावेश क न ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार पये ५,८४,१००/- चे 
अंदाजप क सादर क न सदर काम ी जुनैद अहेमद खान कं ाटदार यांचेकडन क न घे यात आलेु . 
 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर ी जुनैद अहेमद खान कं ाटदार 
यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच ू . ५,८४,१००/- यास काय र शासक य व आथ क मुजुर साठ  ताव मु.ं ा.मनपा 
अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ नुसार थायी सिमती समोर सादर. 
वषय ं .१७ 

नावाशमनपा ह ीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती िनिम  शहरातील र ते करणे बाबत या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता 
यांनी य  थळ पाहाणी केली असता सदरचे काम करणे आव यक असून सदर कामासाठ  आव यक बाबींचा समावेश क न ज हादर सुची 
२०१४-१५ नुसार पये ४,१६,२६०/- चे अंदाजप क सादर क न सदर काम वलायत खान क रम खान कं ाटदार यांचेकडन क न घे यात आलेु . 

 
 

 



(४) 
 कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा त प दतीने अंदाजप क दरावर वलायत खान क रम खान 
कं ाटदार यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच ू . ४,१६,२६०/- यास काय र शासक य व आथ क मुजुर साठ  ताव 
मुं. ा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ नुसार थायी सिमती समोर सादर. 
वषय ं .१८ 

द ण नांदेड अंतगत येणारे िसडको जलशु द करण क  येथून िसडको, हडको, वाघाळा शाहनगर इ याद  भागात या क ातुन पाणी ू
पुरवठा केला जातो या क ातुन गे या कांह  दवसा पासुन लोर फायर म ये गाळ जमा झालेला आहे तो गाळ आज पयत काढला जात नाह  
सदर ल काम आव यक व मह वाचे अस याने बी.जी. भा कर गु ेदार यांचेकडन अंदाजप कय दरावर क न घे यात आले यास अंदाजे पये ु
१,९८,१६०/- खच अपे ीत असून यास काया र शास कय व आथ क मा यता देणे क रता सदरचा ताव ये या थायी सिमती समोर सादर. 
वषय ं .१९ 

नांदेड शहराला पाणी पुरवठा करणा-या काबरानगर (६० MLD, ३५ MLD)  व असदवन (३५ MLD) जलशु द करण क ातील 
लॅ र लॉ युलेटर म ये गाळ साचलेला आहे तो अजून काढ यात आला नाह . 

सदर ल कामा क रता तीन वेळेस िन वदा काढ या आ या हो या यांना ितसाद न िमळा यामुळे कामाची तातड  व आव यकता पाहता 
ी जी.बी. भा करे कं ाटदार नांदेड यां याकडन ू MJP DSR या अंदाजप कानुसार अंदाजे . ८०,२००/- खच अपे ीत आहे. यास काया र 
शास कय व आथ क मा यता देणेसाठ चा ताव थायी सिमती समोर सादर. 
वषय ं .२० 
 नावाशमनपाके या टेड यम प रसरातील इमारतीचे सांडपाणी व टेड यम ाऊंड वर ल पाऊस पा याचा िनचरा करणेसाठ  MJP DSR नुसार 
अंदाजप क तयार कर यात आले आहे सदर काम करणेसाठ  अंदाजे पये ३८,७२,३६०/- खच अपे ीत आहे. 
 टेड यम ाऊंड अंतगत मैदानाचे काम अंतररा ीय दजाचे काम गतीपथावर आहे टेड यम प रसरातील पाणी बाहेर काढणे आव यक व 
मह वाचे आहे ेनेज लाईनचे काम गोकुळनगर मेन लाईनला तातड ने जोडणे आव यक होते.  सदर ल काम वान इ ा चर नांदेड यां याकडून 
िन वदा न माग वता अंदाजप क य दरावर क न घे यात आले यास काय र शास कय व आथ क मा यता देणेसाठ  सदरचा ताव थायी 
सिमती समोर मा यते तव सादर. 
वषय ं .२१ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपाका योजने अंतगत े ीय कायालय झोन ं. A, B, C, D अंतगत पाणी पुरवठा व मलिन सारण देखभाल 
द ती क रता रतसर िन वदा ईु -टड रंग दारे व जा हर वतमान प ात िन वदा िस द केली असता े ीय कायालय झोन ं. A तरोडा भागात 
पाणी पुरवठयासाठ  ४ िन वदा ा  झा या व झोन ं . B, C, D येक  झोनसाठ  (तीन) िन वदा ा  झा या ा  िन वदे पैक  िन वदा धारकांनी 
िन वदेत भरलेले दर १२ ते १३% जा त दराने दले होते.  सदर ल दर जा त वाटत अस याने मा. आयु  यां या क ात य  फेर वाटाघाट  
क न रकाना ं . ३ नुसार सवात कमी दराची िन वदा सव झोन िनहाय रकाना ं . ३ म ये दश वलेले दर अंितम कर यात आले आहेत.  क रता 
खालील दश वले या त यानुसार झोन ं . A साठ  अंदाजप क य दरापे ा ५.९१% जा त दराने व झोन ं . B, C, D साठ  ६% जा त दराने मा य 
क न यांचे लेखी संमती प ानुसार िन वदा अंतीम कर यात आले आहे. 

झोन ं . िन वदा कमंत वाटाघाट  अंती 
मंजुर केलेले दर 

यानुसार मंजुर 
िन वदा कमंत 

कं ाटादाराचे नांव 

१ २ ३ ४ ५ 

े ीय कायालय झोन ं . A तरोडा (बु. खु. व 
सांगवी) ( पाणी पुरवठा देखभाल द ती ु ) 

४४,७२,०५०/- ५.९१% जा त ४७,३६,३४८/- बालाजी भा करे, नांदेड 

े ीय कायालय झोन ं . B अशोकनगर/ 
िशवाजीनगर (पाणी पुरवठा देखभाल द तीु ) 

४४,७२,०५०/- ६.००% जा त ४७,४०,३७३/- इं जा कं शन उ मानाबाद 

े ीय कायालय झोन ं . C इतवारा / वजीराबाद 
( पाणी पुरवठा देखभाल द ती ु ) 

६८,५५,०००/- ६.००% जा त ७२,६६,३००/- ई रदास अँड कंपनी नांदेड 

े ीय कायालय झोन ं . D िसडको            
( पाणी पुरवठा देखभाल द ती ु ) 

४९,२३,१३९/- ६.००% जा त ५२,१८,५२७/- ड . एम. पाट ल नांदेड 

े ीय कायालय झोन ं . B अशोकनगर / 
िशवाजीनगर ( मलिन सासरण देखभाल द ती ु ) 

५६,३५,९००/- ६.००% जा त ५९,७४,०५४/- सोहेल क स शन नांदेड 

े ीय कायालय झोन ं . C इतवारा / वजीराबाद 
( मलिन सारण देखभाल द ती ु ) 

८०,९५,६५०/- ६.००% जा त ८५,८१,३८९/- वान इ ा नांदेड 

े ीय कायालय झोन ं . D िसडको            
( मलिन सारण देखभाल द ती ु ) 

४७,३६,४३८/- ६.००% जा त ५०,२०,६२४/- ड . एम. पाट ल नांदेड 

 वर ल माणे तुलना मक त यानुसार े ीय कायालय झोन ं. A, B, C, D म ये रकाना ं . ५ मधील िन वदा धारकांचे दर चालु 
दरसुिचनुसार तुलना केली असता अंदाजप कय दरापे ा दर कमीच येत आहेत.  क रता पाणी पुरवठा व मलिन सारण या कामाची िन वदा  
 
 



(५) 
अंदाजप कय दरापे ा ६.००% जा त दराने मा य करणेसाठ  ताव थायी सिमती समोर मा यते तव सादर कर यात येत आहे.  तसेच रकाना 
ं . ४ मधील मा य केले या दरास पाणी पुरवठा व मलिन सारण देखभाल द ती अंतगत लाणाु -या खचास मंजुर िन वदा कमंतीनुसार शास कय 

व आथ क मा यता दान कर यास ताव थायी सिमती समोर मा यतेक रता सादर तसेच मा य केलेले दर करारना या या दनांका पासुन एक 
वषा पयत अमलात राहतील. 
वषय ं .२२ 
 मनपा ह ीत गो वंदनगर भागात मलवाह नी टाकणे क रता किन  अिभयंता व उपअिभयंता यांनी थळाची य  पाहणी क न पये 
३,८४,५००/- चे DSR या मंजुर दरा माणे अंदाजप क सादर केले आहे. 
 सदर ल काम मे. इं जा क स . नांदेड यां याकडन गो वंू दनगर भागाचे Outlet हे Manhole ला जोड यात आले.  कारण या भागात मा. 
मु यमं ी यां या फंडाजून न वन सी.सी. रोड तयार करणे क रता सदर ल भागातील मलिन सारण वाह नीचे काम िन वदा न माग वता 
अंदाजप क य दरावर तातड ने क न घे यात आले यास काय र शास कय व आथ क मा यता देणे क रता सदरचा ताव थायी सिमती समोर 
मा यते तव सादर. 
वषय ं .२३ 
 मनपा ह ीत सावजिनक पथ द यांची दैनं दन देखभाल व द ती व पथ दवे दैनं दन चालू बंद करणे ु ( या पाईटसवर मनपा तफ टायमर 
बस व यात आले ते पाईटस वगळुन) या कामाची िन वदा सुचना मांक NWCMCM(ELECT)E Tender/६६३१/२०१५-१६ नुसार व मनपाके या 
जा हराती या रोटेशन र ज टर या न द नुसार दैिनंक सामना औरंगाबाद व दैिनक जावाणी नांदेड म ये दनांक २५.०८.२०१५ या अंकात िस द 
क न Online िन वदा दर माग व यात आले असता या कामासाठ  एकूण ४ िन वदा ा  झा या व ा  िन वदाधारकांनी मागणी केले या सव 
माणप  सादर केले अस यामुळे यांचे Commercial documents उघड यात आले आहेत व ा  दरांचे तुलना मक त यानुसार म.े सोनू 

इले क स नागपूर यांनी सादर केले या दरानुसार या काकामासाठ  वा षक खच पये १,४६,८३,९०१/- एवढा खच लागणार होता व सदर खच 
महारा  शासनाने सा.बा. वधुत वभाग या चालु दर सुची २०१३-१४ दरानुसार तयार कर यात आले या अंदाजप क दरानुसार या कामासाठ  
लागणारा वा षक खचपे ा ६.१% जा त र कमेची अस यामुळे म.े सोनु इले 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 अंदाजप क दरापे ा ू ३% जा त दराने हणजे 
खालील माणे रकाना मांक २ मधील कामासाठ  रकाना माकं ४ म ये दश व यात आ या माणे दराने सदर ल काम करणेसाठ  लेखी संमती 
दलेली आहे. 
अ. . पथ द याचे कार / कामाचे कार सं या मे. सोनु इले क स नागपुर यांनी वाटाघट  अंती 

दर कमी क न मा य केलेले दर पय े

एकूण वा षक 
खच पय 

१ ३६ हॅट टयुबलाईट ६६६२ ३९२.०१५ ितनग ित वष २६,११,६०४/- 
२ १२५ हॅट मर युर  ६९७ ७३२.२९० ितनग ित वष ५,१०,४०६/- 
३ ७० हॅट सो डयम २७६४ ८९९.४४५ ितनग ित वष २४,८६,०६६/- 
४ १५० हॅट सो डयम  ४०७७ १०९१.४६५ ितनग ित वष ४४,४९,९०३/- 
५ २५० हॅट सो डयम १७७ १२९९.८५७ ितनग ित वष २,३०,०७५/- 
६ ४०० हॅट सो डयम ८० १४९४.५१९ ितनग ित वष १,१९,५६२/- 
७ ७० हॅट मेटल १७ १९७८.१७८ ितनग ित वष १८,३२९/- 
८ १५० हॅट मेटल ६२ ११८१,१५१ ितनग ित वष ७३,२३१/- 
९ २५० हॅट मेटल ७० १५७४.०४० ितनग ित वष १,१०,१८३/- 
१० ४०० हॅट मेटल ८० १७२०.०२७ ितनग ित वष १,३७,६०२/- 
११ १x३६ हॅट सीएफएल वतं  चौक ३०६ ४२६.९०३ ितनग ित वष १,३०,६३२/ऱ-् 
१२ १x३६ हॅट सीएफएल ८९१ ४९६.९८८ ितनग ित वष ४,४२,८१६/- 
१३ २x24 हॅट ट -५ १८९६ ६४३.४२९ ितनग ित वष १२,१९,९४१/- 
१४ ४x२४ हॅट ट -५ ११८४ १२८६.८५९ ितनग ित वष १५,२३,६४१/- 
१५ पथ दवे दैनं दन चालू बंद करणे ३८० ३५८.६९७ ितपाईट ित वष १,३६,३०५/- 
१६ मनपाकेने पुरवठा केलेले न वन पथ दवा 

खांबावर बसवुन देणे 
०१ ४०.९९४ ित नग ४०.९९४ 

१७ डजीटल टायमर ०१ ७४२९.३९ ित नग ७४२९.३९ 
१८ टायमर ०१ २२२३.७७ ित नग २२२३.७७ 
१९ कॉ टॅ टर ०१ ३६०९.१२ ित मीटर ३६०९.१२ 
२० Cable 2 x 10 Sqmm 01 १४१.११ ि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 01 २००.८५ ित मीटर २००.८५ 



(६) 
 

२४ MCCB 100 A 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 देणेु  ०१ ३०९०/- ित नग ३०९०/- 
२७ न वन ९०w LED Street Light पुरवठा 

क न बस वणे 
०१ २९०२२.३१ ित नग २९०२२.३१ 

    १,४२,५१,५८८/- 
 वर ल माणे ा  दरानुसार मनपा ह ीतील सावजिनक पथ द यांची दैनं दन देखभाल व द ती करणे ु (द ती या कामात लागणारे ु
वधुत सा ह य व मजुर खचसह) व पथ दवे दैनं दन चालू बंद करणे ( या पा टसवर मनपा तफ टायमर बस व यात आले ते पाईटस वगळुन) या 
कामासाठ  वर ल माणे लागणारा वा षक खच पये १,४२,६१,५८८/- या माणे ३ वषा क रता खच पये ४,२७,५४,७६४/- अपे ीत आहे. क रता 
लागणा-या खचास शास कय व आथ क मा यता देणेसाठ  व िन वदा मंजुर साठ चा ताव थायी सिमतीसमोर सादर. 
वषय ं .२४ 

 नावाशमनपा ह ीतील भाग ं . २६ मधील लॉट ं . ६२ व हमीद या कॉलनी ेनेज लाईन या खोदकामा मुळे नाद त झालेले र ते ु
द त करणेसाठु  या वभागाचे किन  अिभयंता व उप अिभयंता यांनी य  थळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आव यक असून सदर 
कामासाठ  आव यक बाबींचा समावेश क न ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार  पये ५,१०,९९५/- चे अंदाजप क सादर क न सदर काम मे. 
कामार कर कं शन नांदेड यांचेकडन क न घे यात आलेू . 
 कामाची िनकड व तातड  ल ा तघेता सदरचे काम वना िन वदा रा त र दतीने अंदाजप क दरावर म.े कामार कर कं शन नांदेड 
यांचेकडन क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ू ५,१०,९९५/- यास काय र शास कय व आथ क मंजुर साठ चा ताव मुंबई 
ांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे करण ५ कलम २ नुसार थायी सिमती समोर सादर. 
वषय ं .२५ 

नावाशमनपा नांदेड अंतगत व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ  कायालयीन आदेश ं . सा व/७९७६/१४ द. २३.०७.१४ अ वये म.े 
कलोट , िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केलेले (५२) सुर ार कां या सेवेस माहे ०१.०५.२०१४ ते ३०.०४.२०१५ या कालावधीसाठ  
पुव याच अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ दे यात आली सदर आदेशांची न द थायी सिमती सभेत घे यात आलीु . 

उपरो  म.े कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केले या सुर कांची मदुतवाढ द. ३०.०४.१५ रोजी संपली अस यामुळे 
नवीन सुर ार  पुरवठा कर यासाठ  ऑनलाईन ई-िन वदा माग व यात आलेली असुन सदर या पुण होवुन नवीन सुर ा एज सीकडन पुरवठा ू
कर यात आले या सुर ार कां या िनयु स कालावधी लागणार अस यामुळे दनांक ०१.०५.१५ ते ३१.०५.१५ या कालावधीसाठ  कायालयीन ताव 
ं . नावाशमनपा/सा व/१७७३/१५ द. ११.०५.१५ अ वये दनांक ०१.०६.१५ ते ३०.०६.१५ या कालावधीसाठ  कायालयीन  ताव ं . 

नावाशमनपा/सा व/२९८०/१५ दनांक ०२.०६.१५ अ वये व द. ०१.०७.१५ ते द. ३१.०७.१५ या कालावधीसाठ  कायालयीन ताव ं . 
नावाशमनपा/सा व/४९९८/१५ द. १५.०७.१५ अ वये मे. कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केले या सुर ार कां या सेवेस 
मुदतवाढ दे यासाठ  ताव थायी सिमती सभे समोर िनणया तव ठेव यात आले होते यानुसार थायी सिमती मनपा नांदेड यांचे आयोजीत 
बैठक द. ३०.०७.१५ ठराव ं . ५६, ५७ व १०३ अ वये उ  (३) ह  म ह या या मुदतवाठ स मंजुर  दे यात आलेली आहे. तर  न याने 
माग व यात आले या सुर ार कां या पुन : कायालयीन िन वदा सुचना ं . नावाशमनपा/सा व/ई-िन वदा /८०७७/१५ दनांक २२.०९.२०१५ 
अ वये चौ यांदा िस द  दे यात आलेली असुन सदर िन वदे या अनुषंगाने (४) िन वदा व  झा या आहेत पुढ ल िन वदा या पुण होई पयत 
मे. कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर या सुर ार कां या सेवेत पुव याच अट  व शत नुसार दनांक ०१.०८.१५ ते ३१.१०.१५ या तीन 
म ह या या कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे या क रता ताव थायी सिमती सभेसमोर िनणया तव ठेव यात येते. 

शास कय ट पणी 
नावाशमनपा नांदेड अंतगत व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ  कायालयीन आदेश ं . सा व/७९७६/१४ द. २३.०७.१४ अ वये म.े 

कलोट , िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केलेले (५२) सुर ार कां या सेवेस माहे ०१.०५.२०१४ ते ३०.०४.२०१५ या कालावधीसाठ  
पुव याच अट  व शत या अिधन राहन मुदतवाढ दे यात आली सदर आदेशांची न द थायी सिमतीु  सभेत घे यात आली. 

उपरो  म.े कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केले या सुर कांची मुदतवाढ द. ३०.०४.१५ रोजी संपली अस यामुळे 
नवीन सुर ार  पुरवठा कर यासाठ  ऑनलाईन ई-िन वदा माग व यात आलेली असुन सदर या पुण होवुन नवीन सुर ा एज सीकडन पुरवठा ू
कर यात आले या सुर ार कां या िनयु स कालावधी लागणार अस यामुळे दनांक ०१.०५.१५ ते ३१.०५.१५ या कालावधीसाठ  कायालयीन ताव 
ं . नावाशमनपा/सा व/१७७३/१५ द. ११.०५.१५ अ वये दनांक ०१.०६.१५ ते ३०.०६.१५ या कालावधीसाठ  कायालयीन  ताव ं . 

नावाशमनपा/सा व/२९८०/१५ दनांक ०२.०६.१५ अ वये व द. ०१.०७.१५ ते द. ३१.०७.१५ या कालावधीसाठ  कायालयीन ताव ं . 
नावाशमनपा/सा व/४९९८/१५ द. १५.०७.१५ अ वये मे. कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर यांनी पुरवठा केले या सुर ार कां या सेवेस 
मुदतवाढ दे यासाठ  ताव थायी सिमती सभे समोर िनणया तव ठेव यात आले होते यानुसार थायी सिमती मनपा नांदेड यांचे आयोजीत 
बैठक द. ३०.०७.१५ ठराव ं . ५६, ५७ व १०३ अ वये उ  (३) ह  म ह या या मुदतवाठ स मंजुर  दे यात आलेली आहे. 

 
 
 

 



(७) 
तर  न याने माग व यात आले या सुर ार कां या पुन : कायालयीन िन वदा सुचना ं . नावाशमनपा/सा व/ई-िन वदा /८०७७/१५ 

दनांक २२.०९.२०१५ अ वये चौ यांदा िस द  दे यात आलेली असुन सदर िन वदे या अनुषंगाने (४) िन वदा व  झा या आहेत पुढ ल िन वदा 
या पुण होई पयत म.े कलोट  िस युर ट  स हसेस नागपुर या सुर ार कां या सेवेत पुव याच अट  व शत नुसार दनांक ०१.०८.१५ ते 

३१.१०.१५ या तीन म ह या या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणे यो य राह ल. 
वषय ं .२६    ताव 

 ी केरोजी िसताराम दासरे यांची भुतपुव नगरपािलकेत द. २०.१२.८९ रोजी फायरमन या पदावर िनयमीत झाली ी दासरे अनुजमाती 
वगातील आहेत.  तदनंतर यांची सेवा जे ता, गुणव ा, गोपिनय अहवाल, अनुशेष इ. बाबी वचारात घेता यांची पदो नती लीड ंग फायरमन या 

पदावर सन २००६ ला झाली सदर पदावर िनयमीतपणे यांनी चांग या कारे काम केल.े  अ नीशमन वभागात सब फायर ऑ फसर हे पद र  
होते सदरचे पद हे पदो नतीने भरावयाचे अस यामुळे िलड ंग फायरमन या वगातुन जे ता, अनुभव, गोपिनहय अहवाल, अनुशेष इ. बाबी ल ात 
घेऊन िलड ंग फायरमन या संवगात ी केरोजी िसताराम दासरे हे जे ता याद नुसार सदर संवगात सेवाजे  अस यामुळे िनवड सिमती या द. 
०१.०८.०९ चे बैठक त सब फायर ऑ फसर या पदावर पदो नती देणे संबधीत िशफारस केली कायालयातील नत  अिधकार  व कमचार  यांनी हेतु 
पुर सर ी दासरे यांची पदो नतीचे आदेश िनगमीत होऊ दले नाह . व कायालयाने ी दासरे यांचेवर अ याय केला अस यामुळे नाराजीने ी 
दासरे औ ोगीक यायालयात करण याय व  केले सदर करणात अ ाप िनणय झालेला नाह. 
 ी दासरे हे औ ोगीक यायालयात नाराजीने यांचे ह कासाठ  गेले ह  व तु थती आहे तथा प कायालयातील अिधकार  / कमचार  
संगनमत क न यांना सेवेतुन कमी कर याचा कठ रचला व यात ते यश वी झाल.े 
 व तु थ अशी आहे क  ी दासरे यांनी थम अज दला व यानंतर द. १३.१२.१२ ते २०.०२.१३ एकूण ७० दवसाची अज त रजा 
खाजगी कारणा तव उपभोगली होती तदनंतर वाढ व रजेसाठ  रतसर अज दला परंतु संबंधीतांची वाढ व रजा मंजुर अथवा नामंजुर केली अस याचे 
कळ वले देखीन नाह .  उलट ४० दवसाचे नंतर अ नीशमन अिधकार  यांनी अनािधकृत गैर हजेर चा अहवाल सादर केला िनयमातील तरतुद नुसार 
एखादा कमचार  रजा मंजुर झा यानंतर सलग रजा उपभोगतो.  यानंतर यास वाढ व रजमा म.ना.ले. रजा िनयम १९७९ मधील तरतुद नुसार देता 
येऊ शकतो यास अनािधकृत गैरहजर हणजा येत नाह  तथापी वर ल माणे ४० दवस उिशरा दलेला अ नशीन अिधकार  यांचा अहवाल 
खोटारडा दशाभुल करणारा व िनयमाबहय आहे. 
 ी केरोजी िसताराम दासरे यांनी रतसर रजेचा अज देऊन रजा उपभोगली रजा संप यानंतर वाढ व रजेचा अज म.ना.से. रजा िनयम 
१९७९ चे तरतुद नुसार दला यास अनािधकृत गैरहजर हणजा येणार नाह . 
 अनािधकृतपणे गैरहजर राहणे हा दोषारोप ठेवला गेला चौकशी अिधकार  यांनी कोणतीह  बाजु न तपासता आंधळेपणाने दोषारोप िस द 
होतो असा चौकशी अहवाल िनयमबाहय बेकायदेशीर सादर केला बडतफ ची िश ा ह  गंभीर व पाची िश ा आहे अशी िश ा अपहार, चोर , 
कायालयाची फसवणुक, सौदेबाजी करणा-या कमचा-यांवरच केली जाते असा एकह  दोषारोप ी दासरे यांचेवर ठेव यात आले या दोषारोपात नाह .  
अनािधकृतपणे गैरहजर असले या कमचा-यास करकोळ व पाची िश ा दे याचे वधान आहे.  यास वभागीय चौकशीची आव यकता नसते 
परंतु ी दासरे हे अनािधकतपणे गैरहजर नसतांना देखील यांना कोण याह  संगी सोड नये कुठ ल कार थान क न ावधान नसतांना वभागीय ू
चौकशी केली खोटा अहवाल चौकशी अिधकार  यांचेकडन मागवुन ी दासरे यांचेवर कठोर अ याय केला आहेू . 
 तुत करणात मु.ं ा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ५६(३) मधील तरतुद नुसार एखादा कमचा-यास बडतफ करावयाचे झा यास 
थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे तथापी शासनाने थायी सिमतीची मंजुर  घेतली नाह  ी दासरे यांना वाजवी संधी दली नाह  पुव 
पठ का नमुद क न यांना बोलक  नोट स दयावयास पाह जे होती पण तशी नोट स देखील नाह . 
 वर ल सव बाबी न पाहता ी दासरे यांना िनयमबाहय सेवेतुन बडतफ केले तो बडतफ चा आदेश ह  थायी सिमती र  बातल करते 
तसेच ी दासरे यांना पुववत पुवल ी भावाने सेवेत जु क न घे याचा ठराव सवानुमते समंत करते िनलंबन काळा हा कत यकाळ कर याची 
मंजुर  दे यात येते तसेच या इितवृ ास याच ठरावा दारे मा यता देते. 
सुचक :- वण बाला साद बयाणी                     अनुमोदक :- मोरे संजय गंगाधर 
वषय .२७ 

अ पल 

ित, 
मा.सभापती, 
थायी सिमती, 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 

               वषय:- स ने सेवा िनवृ  के याबाबत. 
               संदभ:- कायालयीन आदेश .नांवाशमनपा/सा व/आ था-4/7936/2013, द.20.07.2013 

मा. महोदय, 
 उपरो  वषया या अनुषंगाने स वनय सेवेत सादर अ पल सादर कर यात येते क , मी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कायालयात 
दनांक 01.04.1983 पासुन िलपीक या पदावर कायरत होतो. तथा प, संदभ य आदेशा वये मला महारा  नागर  सेवा (िश त व अ पल) िनयम 
1979 चे िनयम भाग 3 (िश ा आ ण िश तभंग वषयक ाधीकरणे) िनयम 5 (1) मधील मोठया िश ा सात मधील तरतुद नुसार स ने सेवा 
िनवृ  कर यात आले आहे. 
 



(८) 
 मला स ने सेवा िनवृ  के यामुळे मा या कुटंुबावर उपासमार ची वेळ आलेली असून मी मा या कुटंुबात एकमेव कमावता पु ष 
अस याने मा या कुटंुबाला र यावर ये याची वेळ आलेली आहे.  
 मुंबई ांितक मनपा अिधिनयम 1949 चे कलम 56 (4) मधील तरतुद नुसार या कोण याह  नगरपािलका अिधका-यास कंवा कमचा-
यास महानगरपािलके यित र  अ य कोण याह  ािधका-याकडन खाल या पदावर आण यात आले असेल कंवा बडतफ कर यात आले असेल ु
यास, खाल या पदावर आण याचा, काढुन टाक याचा कंवा बडतफ कर याचा आदेश यास कळ व यापासुन एक म ह याचा आत, या ािधका-

याने शा ती लादली असेल या या िनकट व र  ािधका-याकडे अपील करता येईल आ ण अपील ािधका-यास, या ािधका-याने शा ती लादली 
असेल या याकडन अिभ ाय िमळव यानंतर दलेला आदेश कायम करता येईल कंवा अशा आदेशाऐवजी यास याय वाटेलु  असा आदेश देता 
येईल. यात एखाइद  क  शा ती लाद या या आदेशाचा समावेश होतो आ ण अपील ािधका-याने दलेला आदेश ताबडतोब अंमलात येईल व तो 
िनणायक असेल. 
 परंतु या पोट-कलमा या योजनांसाठ  थायी सिमती आयु ांची िनकट वर  ािधकार  आहे असे मानले जाईल आ ण महानगरपािलका 
थायी सिमतीची िनकट व र  ािधकार  आहे असे मानले जाईल. 

 याअनुषंगाने उ  तरतुद या अिधन राहन मी आप याकडे अपील कर त आहेु . तर  मे.साहेबांनी मा यावर झाले या अ यायावर यो य 
तो िनणय घेऊन मला कामावर पुन था पत: कर यासाठ  ठराव पार त करावा, ह  न  वनंती. 
                                                                                       आपला व ासू, 
                                                                                  स.महेमुद स.कर म, िलपीक, 
                                                                               नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेङ 

वषय ं .२८ 

      अपील अज                                       दनांक १०.०९.२०१५ 

ित, 
मा. सभापती साहेब, 
थायी सिमती, 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 

 वषय :-  मा यावर ल अ याय दर क न कामावर पुववत जु करणे बाबतु  

 अजदार:- गो वंद बाला साद करवा बाथीत जनसंपक अिधकार  नांदेड वाघाळा शहर मनपा 
 संदभ  :- १) नांदेड वाघाळा मनपा सव साधारण सभेची शासक य ठराव ं. ४५ दनांक ३०.०६.२०११ 
  २) जनसंपक अिधकार  पदावर एक ीत वेतनावर िनयु चा आदेश दनांक २४.०८.२०११ 
  ३) मा. उ च यायालय यांिचका ं . २५६२/२०१२ चाच िनणय दनांक २२.०१.२०१३ 

  ४) मुदतवाढ साठ  सव साधारण सभेकउ◌े पाठवलेला शासक य ताव द. ११.२.२०१४ 

  ५) शेवटची मुदतवाढ आदेश द. २१.०५.२०१४ 

  ६) पो. टेश व जराबाद येथील गु. रं. नं. ३८/२०१३ 

  ७) मनपा थायी सिमती ठराव ं . ५ दनांक ०७.०७.२०१४ 

  ८) दनांक १४.०८.१४ रोजी या महासभे या पुरवणी वषय प केत स. सद यांचा ताव ं . ६ 

  ९) मनपा सव साधारण सभा ठराव ं . ८६ द. १४.०८.२०१४ 

  १०) मा. आयु  यांचे आदेश ं . २०.०८.२०१४ 

महोदय, 
 

 उपरो  वषयी वनंती क , सव थम मी आपले ल  संदभ .ं १ ते ३ कडे वेधु इ छतो, संदभ ं . १ मधील महानगरपािलकेने 
सवानुमते समंत केले या ठरावानुसार जनसंपक अिधकार  या पदासाठ  संदभ .ं २ अ वये शासना या मंजुर सेवाभरती वेश िनयमा या आधारे 
जा हराती दारे वतमानप ात सुचने दारे अज मागवुन लेखी पर ा, त ड  पर ा अशा व हत कायप दतीचा अवलंब क न मनपा िनवड सिमतीने 
गुणव े या आधारे जनसंपक अिधकार  या पदासाठ  माझी एक ीत वेतनावर िनवड केली आहे.  जनसंपक अिधकार  या पदाला शासन मा यतेसाठ  
शासना माफत पाठपुरावा सु  आहे. 

 संदभ ं . ३ अ वये मा. मुंबई उ च यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे मा या िनयु  व द दाखल यािचका ं. २५७२/२०१२ चा 
िनकाल दनांक २२.०१.२०१४ रोजी लागला यात मा. उ च यायालयाने दले या िनकाला या ं . ३ प र छेदात नमूद मजकुर खालील माणे 
मराठ त भाषं◌ातर त होईल. 
 ितवाद  ं . ३ ( हणजे मी) ने यायालया समोर सांिगतले क  ितवाद  ं . ३ याची सेवा स या सु  आहे आ ण महानगरपािलकेने 
मा यता दलेली शेवट  मुदतवाढ द. ३१.१२.२०१३ रोजी संपली आहे.  सदर करणात ितवाद  ं . ३ या िनयु ला दलेले आ हान िनरथक आहे.  
महानगरपािलकेस यासंबंधी या कायदेशीर बाबीचे िन र ण के यानंतरच यो यतो िनणय घे याची मुभा असेल जर महानगरपािलकेत कं ाट  कमचा-
यां या बाबतीत एखादा योजना असेल तर महानगरपािलकेत या माणेदेखील िनणय घेता येईल. 
 
 
 



(९) 
 सदरची यािचका ह  स माननीय उ च यायालयात मा या िनयु या व द दाखल कर यात आली होती यात मा या ज म 
माणप ा बाबत आ ेप न दव यात आला होता.  वा त वकत: मा या ज म दाख याबाबत ामपंचायत, आ ी, ता. हदगांव व ज हा प रषद 

नांदेड माफत चौकशी के याचे आ ण संबंधीतांनी ज म दाखल यो य अस याचे चौकशी अंती िन प न झा याचा अहवाल द याचे तसेच 
िनवड या यो य अस याचे मा. यायालयासमोर महापािलके या वतीने िनदशनास आणुन दे यात आले आहे.  यामुळे या करणातील 
िनकालाचा मा या िनयु वर प रणाम होणे वाभ वक नाह . 
 िनयु  वषयक यािचका फेटाळून लावताना स. उ च यायालयाने मा या बाबत सहानुभुतीपूवक िनणय घे यासाठ  महापािलकेला उलट 
संधीच दलेली आहे.  मला कामाव न कमी कर या बाबत कंवा पुव चा ठराव र  कर या बाबत कोणतेह  िनदश नाह त कमचा-यांचे संर ण व 
महापािलकेची वाय ता या दो ह  बाबी स. उ च यायालयाने आप या िनकालप ात नमूद के या अस याने यात वरोधा◌ाभास कर याचे 
कोणतेह  कारण नाह . 
 माणी यापुव ची सेवा समाधानकारक असून मा या सेवेची महापािलकेला गरज अस याचे याआधी या मा. आयु ांनी वेळोवेळ  संिचकेत 
अिभ ाय न दवलेले आहेत.  तसेच संदभ ं . ४ म ये सदर बाब महासभेलाह  कळ व यात आ याचे दसून येते. 
 महोदय, शासनाकडन मला आजवर कधीच वेळेवर मुदतवाढ िमळाली ू नाह  मुदतवाढ चे आदेश दले नसले तर  वेळोवेळ  मुदतीनंतरह  
मा याकडन काम क न घेतले जात होतेू .  तां क खंडा या दवशीह  मा याकडन काम क न घेतले गेलेू , परंतु याचा मोबदला कधीच िमळाला 
नाह  सावजिनक तसेच अ य सु ट या दवशीह  काम क न घेतांना मला सा ा हक कंवा बदली सु ट चा लाभ दला गेला नाह  याउलट मला 
रजेवर जावे लाग यास सदर रजा वनावेतन व पात गृ हत धरली गेली सदर बाब आप या वेळोवेळ  िनदशनास आणून दे यात आली आहे. 
 मा. उ च यायालया या या िनकालानंतर संदभ ं. ४ अ वये मा. आयु  यांनी मा या पुढ ल कालावधी या मुदतवाढ चा ताव 
सवसाधारण सभेकउ◌े पाठवला होता.  दर यान या काळात वेतन िमळाले नस याने मी मुदतवाढ साठ  अज के यानंतर वधी अिधकार  व मा. 
उपआयु  ( शासन) यांनी मुदतवाढ दे याची अिधकार मा. आयु ांना अस याचा अिभ ाय द यानंतर संदभ ं . ५ अ वये मला दनांक 
०१.०१.२०१४ पासुन दर सहा म ह यास एक दवसाचा तां क खंड देऊन मला पुढ ल आदेशापयत मुदतवाढ दे यात आली आहे. 
 संदभ ं . ६ अ वये माझे िनयु चे करण मा. थच वग यायदंडािधकार  यांचे यायालयासमोर स या याय व  असून सदर 
करणा या पोलीस तपासात मी िनदष अस याचे िनषप न झाले आहे याआधारे मा या व द दाखल झालेला गु हा ब-अंतीम क न िनकाली 

काढ याची वनंती पोलीसांनी मा. थम वग यायदंडािधकार  यांचेकडे केलेली आहे. 
 संदभ ं . ३ या अनुषंगाने मा. आयु  यांनी संदभ ं . ४ अ वये मला शासनाने दले या मुदतवाढ या वषयाबाबत सं म िनमाण 
के या गे यामुळे स. पदािधकार  व स. सद यां या झाले या गैरसमजा या भावनेतुन संदभ ं . ७ आ ण ९ मधील अनु मे थायी सिमती आ ण 
महासभेने ठराव घेत याचे दसून येते.  ािधकरणाने घेतलेले िनणय शासक य आ ण कायदेिशर र या यो य आहे क  अयो य, हे तपासुन यो य 
आ ण पुरक भूिमका मांड याची जबाबदार  शासनाची असते याचबरोबर शासक य कंवा कायदेशीर या अयो य िनदश दले असतील कंवा 
ठराव घेतला तर यो य िनणय घेऊन अमलबजावणी कर याचे आ ण गरज भासत असेल ठराव वखंड त कर यासाठ  शासनाकडे ताव पाठव याचे 
अिधकार मा. आयु ांना आहेत परंतु या करणात शासनाने ह  जबाबदार  पार पाडलेली नाह  यामुळे मा यावर अ याय झाला आहे. 
 गैरसमजा या भावनेतुन संदभ ं. ९ नुसार महासभेने सदर ठराव मंजुर करतांना मा. उ च यायालयाने दले या िनणयाचा वेगळा अथ 
काढून माझी एक ीत वेतनावर िनयु  कर यासाठ  व हत प दतीचा केलेला अवलंब र  क न याअधारे मा या सेवेची मुदतवाढ संपु ात आणून 
मला सेवेतुन बडतफ (कमी) कर याचा ठराव पार त केला आहे सदरचा ताव शासना माफत ठेव यात आला न हता या क रता याची पूण 
चौकशी के यािशवाय याची अमलबजावणी करणेह  शासनास बंधनकारक न हते. 
 गे या सलग तीन वषापासुन कमी मुन यबळ आ ण अित र  व पाचे काम दले तर  सव जबाबदार  समथपणे पेलून मी आजपयत 
महापािलके या वतीने राबव या जाणा-या व वध योजना, उप म यांची भावीपणे िस द  कर यासाठ  मह वाची भुिमका बजावून आप या 
मागदशनाखाली महापािलकेची ितमा उंचाव याचा मा णक य  केला आहे.  मा या कामाब ल आजवर कोणतीह  त ार नाह  कंवा मा यावर 
कधीच ठपका ठेवलेला नाह .  मनपा साव क िनवडणूक-२०१२ आ ण लोकसभा साव क िनवडणूक-२०१४ म ये देखील मी भावीपणे वतं पणे 
जबाबदार  हाताळली आहे नाग रकाचंा महापािलकेब ल असणारा रोष कमी क न महापािलकेची यो य भुिमका मांड याचा सात याने य  करतांना 
कायालयीन मनु यबळ वकासातह  हातभार लावला आहे या सव बाबीची आप यालाह  जाणीव आहे. 
 परंतु या बाबीकडे साफ दल  क न महासभेने गैरसमजा या भावनेतुन केले याु  अ शासक य ठरावाची थेट अमलबजावणी क न संदभ 
ं . १० अनवये कोणतीह  पुवक पनास न देता मला अचानक सेवेतुन कमी कर याचे आदेश िनगमीत क न मला नैसिगक यायापासनू देखील 

वंिचत ठेव यात आले आहे.  महासभा ह  सवभौम आहे, यात दमत अस याचे कोणतेच कारण नाह  पु रंतु महासभेने घेतलेला िनणय शासक य 
आ ण कायदेिशर र या यो य आहे क  अयो य या बाबत महासभेसमोर भुिमका मांड याची जबाबदार  शासनाची असते.  याच बरोबर महासभेने 
शासक य कंवा कायदेशीर या अयो य िनदश दले कंवा ठराव घेतला तर यो य िनणय घे याच ेआ ण संगी ठराव वखंड त कर यासाठ  

शासनाकडे ताव पाठव याचे अिधकार शासनाला आहेत परंतु या करणात शासनाने ह  जबाबदार  पार पाडलेली नाह  यामुळे मा यावर 
अ याय झाला आहे. 
 मनपा अिधिनयम १९४९ या कलम ५६ शा ती लादणे मधील पोटकलम (३) अ वये कोण याहर  अिधसका-यास कंवा कमचा-यास या 
कलमा वये खाल या पदावर आणणे, सेवेतुन काढून टाकणे कंवा बडतफ करणे या व द कारण दाखव याची वाजवी संधी द यािशवाय अशा 
रतीने खाल या पदावर आणता येणार नाह .  सेवेतुन काढून टाकता येणार नाह  कंवा बडतफ करता येणार नाह  असे प  नमुद आहे.  

 
 
 



(१०) 
मा याअधी या कं ाट  कमचा-यांना शासनाने कमी केले यांना यां या कामकाजातील िन काळजीपणा बदल कारण दाखव याची वाजवी संधी 
दलेली होती परंतु मा या व द कोणतीह  शासक य शा वती लादलेली नसतांना मला थेट सेवेतुन कमी कर याचा िनणय घेऊन लगेच या बाबत 
आदेश काढ यात आला.  मा यावर सोपवलेले काम क प अथवा योजना यां याक रता विश  काळासाठ  कंवा हंगामी व पाची नाह .  तर 
सदर कामाची महापािलकेस दैनं दन व कायम व पी गरज आहे असे असतांना मला काणतीह  पुवक पना न देता अचानकपणे सेवेतुन कायमचे 
कमी के यामुळे मा यासह कुटंूबावर उपासमार ची वेळ आली असून मा यावर खूप मोठा अ याय झाला आहे. 
 महापािलका सव साधारण सभा ह  सावभौम आहे आ ण आजवर थायी सिमती आ ण महासभेने कमचा-यां या बाजुनेच िनणय घेतले 
आहेत परंतु शासक य तरावर घेतले या याआधी घेतले या िनणयाबाबत सं म िनमाण के याने मा यावर अ याय झाला आहे. 
 आजिमतीस शासक य सेवेसाठ  माझी वयोमयादा उलटली अस याने मला आता भ व यात कोणतीह  शासक य / िनमशासक य नौकर  
िमळू शकत नाह  कुटंूबात मी एकटाच कता असून मा यावरच प ी व िश ण सु  असणार  दोन मुले यां या पालनपोषणाची जबाबदार  आहे मला 
या नौकर िशवाय उ प नाचे अ य कोणतेह  साधन नाह  महापािलकेने सेवेतुन अचानकपणे कमी के यामुळे माझे कौटंूबीक जीवन उ दव त झाले 
आहे. भ व यात महापािलकेत िनयमीत काम कर याची संधी िमळेल या आशेवर पगार आ ण मुदतवाढ दो ह  उिशरा िमळत असतांना मी अितशय 
स मपणे काम कर याचा य  केला आहे. 
 क रता आपणास न पुवक वनंती क  मनपा अिधिनयमातील तरतुद नुसार मा. आयु ांची िनकट अ पलय सिमती या ना याने मी 
आप याकडे मा यावर झाले या अ यायाची दाद मागत आहे नैसिगक याया माणे मला बाजु मांड याची संधी न देता महारा  मनपा अिधिनयम 
कलम ५६ (३) या तरतुद कडे दल  क न कायदेशीर तरतुद शी वसंगत असलेला माु . आयु ांचा संदभ ं. १० चा आदेश र  क न मला सेवेत 
पुववत जु क न घे याची आदेश ावेत ह  वनंती. 

आपला व ास,ु 
वा र त/- 

गो वंद बाला साद करवा 
बािधत जनसंपक अिधकार ,  नांदेड वाघाळा मनपा नांदेड 

वषय ं .२९ 

      अपील                                      दनांक १७.०८.२०१५ 

ित, 
मा. सभापती साहेब, 
थायी सिमती, 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 

 करण:-  मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ ची कलम ५६ (४) मधील तरतुद नुसार 
 

 मा. सभापती महोदय यांचे यायालयात मी दनांक ०१.०७.२०१४ चे बडतफ या आदेश व द अ पल कर त आहे. 
 माझी िनयु  आप या कायालयात दनांक १४.०६.०७ रोजी पु ष मजुर या पदावर झाली नेमणुक दनांका पासुन मा या िनलंबन दनांका 
पयत हणजे दनांक ०३.०७.१३ पयत मी िनयमीत व माणीकपणे सेवा केली मी कत यात कोणतीह  चुक कंली नाह  िनलंबीत के या नंतर मला 
दनांक ०१.०७.१४ रोजी अचानकपणे सेवेतुन बडतफ करणेचा आदेश दे यात आला यामुळे मी हताश झालो आता आप या कुटंूबाचे कांह  खेरे नाह  
यामुळे माझे मानिसक संतुलन बघडले माझे िश ण अितशय कमी झालेले आहे मला कायदा फारसा कळत नाह  बडतफ चे आदेशा व द व हत 

मुदतीत अ पल दाखल करावे हे ह  मला िनट कळत न हते भांभावले या अव थेत मानिसक संतुलन बघडलेले अस यामुळे मला अ पल कर यास 
वलंब झालेला आहे मा. महोदयांना वनंती कर यात येते क  सदर करणात झालेला वलंबन मा पत क न माझे अ पल मा य करावे झाले या 
वलंबा बाब त मला मा करावी 
 मा. महोदय मी माझे अ पल खालील माणे सादर कर त आहे 

 मी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत द. १४.०६.०७ रोजी पु ष मजुर या पदावर सेवत िनयमीत होतो मला झोन ं . ३ इतवारा 
नांदेड यांनी भार  वसुली िलपीकाचे काम कर यास आदेशीत केले यानुसार मी वसुलीचे काम केले मी अ यंत िन ेने आ ण माणीकपणे वसुलीचे 
काम कर त होतो कामात कुचराई कर त नसे व र ांचे आदेशांचे मी नेहमीच पालन केले आहे मा या सेवा कालावधीत मला कत यात कसुर के या 
बाबत एकह  नोट स दली नाह . 
 कोणतीह  पुव सुचना अथवा नोट स न देता मला अचानक पणे द. ३१.०७.१३ रोजी िनलंबीत केले िनलंबीत के या नंतर मला ापन व 
जोडप  १ ते ४ दे यात आले जोडप  १ म ये मा यावर खालील माणे दोषा आरोप कर यात आले. 
 

१) मालम ा धारकांना मालम ा कराची र कम वसुल क न मालम ा धारकांना पावती द यानंतर मुळ पावती पु तके म ये खाडाखोड 
करणे. 

२) मालम ा धारकाकडन सालसन ू २०११ म ये मालम ा कराची र कम वसुल क न सदरची र कम ह  कायालयात सालसन २०१३ या 
वषा म ये भरणे 

३) कर िनर क यांना वसुलीसाठ  लागणारे अिभलेखे तपासणीसाठ  न देणे 

४) वसुल केले या र कमेची न द नमुना ं. ५० या र ज टर म ये न द न घेणे 



 

(११) 
५) या वषा म ये दले या पावती पु तीका याच वषाम ये न वापरन े

६) मालम ा धारकाकडन वसुल केलेली मालम ा कराची र कम दघकाळ वाप न सदरची र कम कायालयात न भरणेू  

७) वसुलीसाठ  लागणारे अिभलेखे कायालयात न ठेवणे 

८) मालम ा कराची वसुल केले या र कम पैक  पये ४,५७,६०२/- एवढया र कमेचा अपहार केला असून सदरची र कम अ ाप पयत 
कायालयात भरणा केलेली नाह . 

मा यावर लादले या वर ल दोषारोपाचे लेखी प ीकरणे मी द. ०७.०९.१३ रोजी सदर केले मा यावर लादलेले सव दोषारोप खोटे 
अस यामुळे मा या प ीकरणात ते मी अमा य केले दोषारोप अमा य के यामुळे मा या व द वभागीय चौकशी क न चौकशी अिधकार  यांची 
नेमणुक कर यात आली चौकशी अिधकार  यां या समोर मी मा या बयानात मा यावर लादलेले सवच खोटे दोषारोप अस यामुळे ते मी अमा य 
केले उलट मा यावर एकह  दोषारोप िस द होत नाह  हे सु दा मी दाखवून दल.े  सा ीदारा या घे यात आले या सा ीनुसार मा यावर लादलेला 
एकह  दोषारोप िस द होत नाह  असे असतांना देखील चौकशी अिधकार  यांनी व तु थतीचा व िनयमाचा तसेच सा ीदारा या सा ीचा कायदेशीर 

ीचा वचार न करता अकस बु द ने मा यावर लादलेले दोषारोप िस द होतात असा चुकचा चौकशी अहवाल सादर केला आहे. 
मा यावर मु यदोषारोप हा ४,५७,६०२/- एवढा र कमेचा अपहार क न सदरची र कम कायालयात भरली नाह  असा आहे.  मी मा या 

सेवा कालावधीत दररोज वसुल केलेली र कम दररोज कायालयात भरते असे याची न द सु दा नमुना .ं ५० या र ज टर मये िल हत होतो.  
दरवष  सदर अिभलेखाचे ऑड ट ऑड टर कडन होत असते आत पयत झाले या ऑड ट म ये मा या व द कोणताह  ऑड ट यॉरा आला नाह  ू
तर  सु दा सालसन २०१०-११, २०११-१२, २०१२-१३, २०१३-१४ या आथ क वषात वर ल र कमेचा अपहार केला अस याचा खोटा दोषारोप लावुन 
अितशय चुक या प दतीने िनयम बाहय र तीने काय ाला बगल देवुन दोषारोप िस द होतो असा चौकशी अहवाल चौकशी अिधकार  यांनी सादर 
केला जो चुक चा आ ण िनराधार आहे.  मा याकडे असलेले अिभलेखे व इतर साह य मी दनांक ०३.१०.१३ रोजी कायालयात जमा केले असतांना 
देखील वसुल केले या र कमेची दरररोज न द नमुना ं . ५० या र ज टर म ये घेतली असतांना देखील मा यावर र कमेचा अपहार िस द होतो 
असा चौकशी अहवाल सादर क न चौकशी अिधका-यांनी मा यावर अ याय केला सदर चौकशी अहवाला व न मला मनपा सेवेतुन दनांक 
०१.०७.१४ रोजी बडतफ क न मा यावर व मा या कुटंू बयावर अ याय केला आहे. 
 मुंबई ांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ५६ (३) मधील तरतुद नुसार कमचा-यास सेवेतन बडतफ करणे पुव  यांना वाजवी संधी 
देणे आव यक आहे थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे अशा कायपवाह  कर त असतांना चौकशी अिधकार  यांनी सादर केलेला चौकशी 
अहवालाची एक त अपचार  कमचार  यांना देवुन यांचे संपूण सेवा कालावधीतील अिनयमीतता, केलेला अपहार, कत यात कसुर, दंड, िश ा 
इ याद  या तपिशल देवुन अपचार  कमचा-यास बोलक  नोट स देणे आव यक आहे परंतु मला कोणतीच नोट स िमळाली नाह  चौकशी अहवालाची 
त ह  िमळाली नाह  थायी सिमतीची मा यताह  घेतली नाह . वर ल काय ातील तरतुद  ल ात न घेता मला मनपा सेवेतुन िनयमबाहय रतीने 

बेकायदेशीर बडतफ क न मा यावर अ याय केला आहे तसेच मा या कुटंू बयावर सु दा घोर अ याय झाला आहे. 
वनंती 

 मा. महोदयांना वनंती कर यात येते क , अ पल करणेस झालेला वलंब म पत क न माझे अ पल वीकार यात यावे तसेच मी 
कोणताह  कसुर केला नाह  तसेच मी मनपा र कमेचा अपहार केला नस यामुळे चौकशी अिधकार  यांनी सादर केले या चौकशी अहवाला व न 
मला मनपा सेवेतुन बडतफ के याचा दनांक ०१.०७.१४ चा आदेश र  कर यात यावा व मला पुव ल ी भावाने सेवेत जु क न यावे ह  वनंती 

   अ पलाथ  

   वा र त/- 
मनोज शंकर िशतळे 

                                                                   बडतफ पु ष मजुर ( . वसुली िलपीक) नावाशमनपा नांदेड 

वषय ं .३०                                       अपील                                      दनांक ०७.०८.२०१५ 

ित, 
मा. सभापती साहेब, 
थायी सिमती, 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 

 करण:-  मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ ची कलम ५६ (४) मधील तरतुद नुसार 
 

 मा. सभापती महोदय यांचे यायालयात मी दनांक ०४.०७.२०१४ चे बडतफ या आदेश व द अ पल कर त आहे. 
महोदय, 
१) मला कायालयाने द. ०४.०७.१४ रोजी मनपा सेवेतुन बडतफ के यचा आदेश दला यामुळे हाताष व िनराश होऊन सव कांह  संपले असे 
समजुन मी माझी शु द हरवुन बसलो हातो यामुळे व हत मुदतीत मी हे अ पल दाखल क  शकलेला नाह.  यामुळे सव थम मी वलंबा ब ल 
माफ  मागतो आहे आ ण मी माझे अ पल पुढ ल माणे सादर कर त आहे. 
 
 
 
 
 



(१२) 
२) मी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत द. २१.०२.२०२२ रोजी पु ष मजुर या पदावर सेवत िनयमीत होतो मला झोन ं . ३ इतवारा 
नांदेड यांनी भार  वसुली िलपीकाचे काम कर यास आदेशीत केले यानुसार मी वसुलीचे काम केले वसुलीचे काम मी अ यंत िन ेने आ ण 
ाम णकपणे  केले आहे वसुल कर यात आलेली र कम िनयमीतपणे कायालयात जमा कर त होतो सालसन २०१३-१४ म ये मा या घरगुती 

अडचणीमुळे माझे मानिसक संतुलन बघडले होत माझी कृती ठक न ह ती नतर चुक ने वसुल केलेली र कम भर यास वलंब झाला याबाबत 
मा या मानिसक थतीचा वचार क न मला मा कर यात यावी. 
३) तदनंतर मला कायालयाने वसुल कर यात आलेली र कम २४ तासाचे आत कायालयात जमा करावी असे लेखी कळ व यात आले मी २४ 
तासासचे आतच वसुल केलेली र कम . ३,०५,१४१/- कायालयात जमा केली. 
४) तदनंतर मला कोणतीह  पुव क पना अथवा नोट स न देता द. ३१.०७.१३ रोजी िनलं बत क न मा यावर खालील माणे दोषारोप 
ठेव यात आले. 

१) सालसन २००८-०९ ते २०१३-१४ या आथ क वषाचे वसुलीसाठ  लागणारे अिभलेखे कायालयात न ठेवणे 

२) शास कय र कमेचा अपहार करणे 

३) मालम ा धारकांकडन सालसन ू २०११ म ये मालम ा कराची र कम वसुल क न सदरची र कम ह  कायालयात सन २०१३ म ये 
भरणे 

४) सालसन २०१३ हे आथ क वष संप यानंतर पु तीकेतील न वापर यात आले या पाव या र  न करता या पाव या चालु वषात 
वाप न वसुल केलेली र कम कायालयात न भरणे 

५) सालसन २०१३-१४ या आथ क वषा म ये न वन पावती पु तक घेवुन या पावती पु तीके म ये मालम ा कराची वसुली क न 
सदर ल र कम कायालयात न भरणे 

६) सालसन २०१३-१४ या आथ क वषाम ये न वन पावती पु तक घेवुन या पावती पु तीकेम ये मालम ा कराची वसुली क न सदर ल 
र कम कायालयात न भरणे 

७) कायालयीन वेळेत कायालयात उप थत न राहणे 

८) मालम ा धारकाकडन वसुू ल केलेली मालम ा कराची र कम दघकाळ वाप न र कम कायालयात न भरणे. 
 

मा यावर वर ल लावलेले दोषारोप ापना सोबत मला दे यात आले याचे प ीकरण मी सादर क न लाद यात आलेले दोषारोप मी 
अमा य केले कायालयाने मा या व द खातेिनहाय वभागीय चौकशी क न चौकशी अिधका-यांची नेमणुक केली, चौकशी अिधकार  यां यापुढे 
सा ीदारा या सा ी, माझी जबानी घे यसात आली तर कांह  सा ीदारानी यां या जबिनत माझेवर लादलेले जबाब िस द होतात अशा आशयाची 
जबानी न द वली नाह  मी ह  मा यावर लादलेले दोषारोप नाकारले असे असतांना देखील चौकशी अिधकार  यांनी व तु थतीचा विनयमांचा वचार 
न करता मा यावर लादलेले दोषारोप िस द होतात असा चौकशी अहवाल सादर केला जो क  मा यावर अ याय करणारा आहे सदर झाले या 
चौकशी अहवाला व न मला द. ०४.०६.१४ रोजी िनयम बाहय व बेकायदेशीर र या मनपा ेवेतुन बडतफ क न मा यावर व माझे कुटंू बयावर 
अ याय केला आहे. 
 मुंबई ांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ५६ (३) नुसार अपचार  कमचा-यास सेवेतुन बडतफ करणेपुव  यांना वाजवी संधी देवुन 
थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे यािशवाय बडतफ करता येत नाह  असे अिधिनयमात ावधान आहे तथा प मी चौकशी अिधकार  

यांनी सादर केलेला चौकशी अहवाल िमळणे संबंधी द. १०.०७.१४ रोजी कायालयात लेखी अज दला असतांना देखील मला चौकशी अहवालाची त 
कायालयाने दली नाह  मला बडतफ करणेपुव  बोलक  नोट स ावयास पा हजे होती ती सु दा दली नाह .  मला माझे हणणे मांड यासाठ  वाजवी 
सुधी सु दा दली नाह  माझे हणणे ऐकूण न घेता िनयमबाहय रतीने बेकायदेशीर या थायी सिमतीची मा यता घेतलीनसतांना सु दा मला 
सेवेतुन बडतफ क न माझेवर व माझे कुटंू बयावर घोर अ याय केला आहे. 

मला कायालयाने लेखी कळ व यानुसार प ातील नमुद संपूण र कम . ३,०५,१४१/- मी कायालयात वर त भरली आहे यामुळे 
र कमेचा अपहार कर याचा च उदभवत नाह  मा याकड ल असलेली सव अिभलेखे कायालयात मा या कपाटात होती मा या कपाटास 
कायालयाने िसल लावले होते यामुळे मला अिभलेखे देता आली नाह  अिभलेखे कायालया यित र  मी इतर  कुठेह  ठेवले न हते आजिमतीस 
सु दा मा याकडे असलेले सव अिभलेखे पाव या, पु तीके, कायालयातच जमा आहेत माझेवर लादलेले संपूण दोषारोप िनराधार आ ण िनखालस 
खोटे आहेत त हा लादलेले दोषारोप फेटाळा यात येवून चौकशी अिधकार  यांनी सदर केलेला चौकशी अहवाल फेटाळ यात यावा. 

वनंती 
 मा. महोदयांना वनंती कर यात येते क , माझे अ पल वकार यात यावे मा याकडे कायालयाचे कांह ह  येणे नस यामुळे चा शी 
अिधकार  यांनी सादर केले या चौकशी अहवालाव न िनगमीत कर यात आलेला द. ०४.०७.१४ चा बडतफ चा आदेश र  ठर व यात यावा व मला 
पुववत पुवल ी भावाने सेवेत जु क न यावे ह  वनंती. 

   अ पलाथ  

   वा र त/- 
राजु प. मुंजाजी कांबळे 

                                                                 बडतफ पु ष मजुर ( . वसुली िलपीक) नावाशमनपा नांदेड 
 
 
 
 



(१३) 
वषय ं .३१                                       अपील                                      दनांक ०४.०६.२०१५ 

       

ित, 
मा. सभापती साहेब, 
थायी सिमती, 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 वषय :-  गोठ व यात आलेली एक वाष क वेतनवाढ पुववत चालु करणे बाबत.  
 संदभ :-  १) कायालयीन आदेश ं . मनपा/आ था-६/९४१६/०६ द. ०४.१०.०६ 

  २) महारा  शासन सामानय शासन वभागाचे शासन िनणय ं . सीड आर-१३९६/ . .६/११-अ द. ३० जुलै २००६ 

  ३) कायालयीन आदेश ं . मनपा/आ था-१/१४६७८/०७ द. ०८.०२.०७ 

  ४) कायालयीन आदेश ं . मनपा/आ था-६/२५३८/१५ द. २५.०५.१५ 

आदरणीय सभापती महोदय, 
 उपरो  वषयी संदभ ं . १ चे आदेशा वये मला गैरिश तीमुळे कायालयाने िनलंबीत केले होते या बाबत मी माझे प ीकरण सादर 
क न माझी चुक कबुल केलेली अस यामुळे संदभ ं. २ चे शासन िनणयात जैसे फौजदार  गु हा न द व यात आलेला नाह, परंतु गैर वतणुक या 
कारणा तव शास कय सेवकास ( वभागीय चौकशी सु  केलेली असेल अथवा नसेल) िनलं बत केलेले अस यास अशा करणात पुन था पत कर या 
बाबतचा िनणय करण पर वे गुणव ेनुसार यावा असे नमुद अस यानुसार माझी महानगरपािलकेतील सेवा जे ता ल ात घेवुन मा. आयु  
सोबांनी संदभ ं . ४ चे आदेशा वये मला कामावर पुन: था पत कर यात आले असून स या मी आरो य वभागात िलपीक या पदावर कायरत 
आहे. 
 तसेच संदभ ं . ४ चे कायालयीन आदेशा दारे मु.ं ा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ५६(४) मधील तरतुद नुसार कालावधी मापणाची 
याचना क न व र ठ ािधकरण थायी सिमतीकडे मस  अ पल कर यात यावे असे कळ व यात आ यानुसार यापुव च माझी चुक मी कबुल केलेली 
अस यामुळे व पुन  अशा कारचे गैरकृ य मा याकडन होणार नस या बाबत मी लेखी वाह  देत असून मला एवढ  मोठ  िश ा न करता संदभ ू
ं . ३ चे आदेशा वये गोठ व यात आलेली माझी एक वषाची वेतनवाढ पुववत चालु कर यात यावी व या बद यात कमी िश ा माझेवर लादन ु

माझा उ  ितन म ह याचा िनलंबन कालावधी िश लक असले या रजेत समा व  कर यात यावा ह  न  वनंती. 
आपला व ासु, 

वा र त/- 
दलीप गो वंदराव गायकवाड 

                                                                               िलपीक आरो य वभाग नावाशमनपा नांदेड 

वषय ं .३२ 

      अपील                                      दनांक २४.०५.२०१४ 

ित, 
मा. सभापती साहेब, 
थायी सिमती, 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 

 वषय :-  वभागीय चौकशी करणात मा. आयु  नावाशमनपा नांदेउ यांनी लादले या शा ती व द अपील.  

 संदभ :-  माझा यापुव चा अज दनांक २७.०२.२०१३ 
 

महोदय, 
 
 

 उपरो  वषयी आपणास वनंती कर यात येते क  मी े ीय कायालय तरोडा येथील े ीय अिधकार  हणून कायरत असतांना मला 
तरोडा पोटिनवडणुक साठ  तयार कर यात आले या आचारसं हता पथकात काम कर यासाठ  आदेशीत कर यात आले होते.  दनांक २३.१०.२०१२ 
रोजी सौभ  मंगल कायालयात िनवडणुक चार सभा चालु असतांना, या ठकाणी मी म ाशन क न कत यावर उप थत होते असा मा यावर 
आरोप लावुन मला िनलंबीत क न मा या व द वभागीय चौकशी तावीत कर यात आली. 
 वभागीय चौकशी करणात मा यावर खालील माणे दोषारोप ठेव यात आले आहेत. 
१) म ाशन क न कत यावर उप थत राहणे. 
२) महारा  नागर  सेवा वतणुक िनयम १९७९ चे िनयम २८ चे उ लंघन करणे. 
 सदर वभागीय चौकशी करण नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांनी िनयु  केलेले चौकशी अिधकार  ी गोणारकर साहेब 
यां या सम  चाल व यात आले सदर करणात मी चचौकशी अिधकार  यां या सम  उप थत राहन सदर करणातील नांदेड वाघाळा शहर ू
महानगरपािलका नांदेड यां या वतीने सादर कर यात आलेले कागदोप ी परुावे कसे बरोबर ना हत आ ण हजर कर यात आलेले सा ीदार यां या 
सा ी कशा वसंगत आहेत या बाबत स व तर लेखी यु वाद सादर केला आहे. 
 



(१४) 
 मा. चौकशी अिधकार  यांनी नावाशमनपाके या वतीने सादर कर यात आलेले लेखी पुराव,े सा ीदार यां या सा ी व सादरकता अिधकार  
यांचा यु वाद आ ण मा यावतीने हजर कर यात आले या सा ीदारा या सा ी आ ण मी सादर केले या लेखी यु वाद यावर वचार क न आयु  
मनपा नांदेड यांनी अहवाल सादर केला सदर अहलावात चौकशी अिधकार  यांनी मला वर ल दो ह  दोषारोपातुन दोषमु  केले आहे. असे असतांना 
मा. आयु  मनपा नांदेड यांनी मा. चौकशी अिधकार  यांचा िन कष ाहय न धरता मा या दोन वाष क वेतनवाढ  पुढ ल पाच वषा पयत थिगत 
का कर यात येवु नये या बाबत खुलासा सादर कर यासाठ  मला द. ०५.०१.१२ रोजी नोट स दली या नोट सीनुसार मी माझा स व तर खुलासा 
द. ११.०१.१२ रोजी मा. आयु  मनपा नांदेड यांना सादर केला आहे. 
 असे असतांना मी सादर केलेला खुलासा आ ण मा. चौकशी अिधकार  यांचा अहवाल ाहय न धारता वै कय अिधकार  ी 
गु गो वंदिसं जी हॉ पीटल नांदेड यांचा अहवाल द. २३.१०.१० चा अहवाल आ ण फॉरिसक लॅब औरंगाबाद यांचा अहवाल द. २९.१०.१० या दोन 
पुरा याचा आधार घेवुन कायालयाने आदेश ं. नावाशमनपा/सा व/आसथा-१/११६९८/१० दनांक १३.०३.१२ अनवये मा या दोन वाष क वेतनवाढ  
पुढ ल ५ वषा पयत गोठ व याचे आदेश ्  दले आहेत तसेच िनलंबन कालावधी द. २५.१०.११ ते ०६.०५.११ हा िनलंबन कालावधी हणुन गृह त 
धर यात येतो असा आदेश पार त केला आहे. 
 उ  आदेश द. १३.०३.१२ हा कसा व तुिन  नाह  याची कारणे खालील माणे नमुद कर यात येत आहे. 
 महारा  नागर  सेवा (िश त व अपील) िनयम ११ मधील तरतुद शी वसंगत असा आहे या िनयमा माणे मा. चौकशी अिधकार  यां या 
िन कषाशी सहमत नसेल तर याची थोड यात कारणे आ ण चौकशी ािधकारणाने काएले या िन कषासह िश तभग वषयक ािधकरणा या 
(मा.आयु ) िन कषाचे ववरणप , आदेशासोबत मला दयावयास पाह जे.  परंतु असे कोणतेच कागदप  मला दे यात आलेले नाह त 
पुव हदषीतपणे शासती करणारा आदेश काढ यात आला असावा असे याव न दसुन येतेु . 
 शा ती करणारा आदेश द. १३.०३.१२ हया या पुरा या आधारे काढ यात आले आहे ती हणजे वै क य अिधकार  ी गु गो वंदिसंघजी 
हॉ पीटल नांदेड यांचा अहवाल द. २३.१०.१० आ ण फॉरिसक लॅब औरंगाबाद यांचा अहवाल द. २९.१०.१० ह  होत या दो ह  अहवालाचे अवलांकन 
करता मी द. २३.१०.१०. रोजी कती वाज यापासुन म ा या भावाखाली होतो हे यात कोठेच नमुद कर यात आले नाह .  माझा बचाव हा मी 
द. २३.१०.१०. रोजी कत यावर असतांना म  ा न केलो न हते कत य संप यानंतर घर  जावुन म ाशन केलो असा आहे मी घर  गे यानंतर 
ी र ाकरराव वाघमारे उपआयु  मनपा नांदड यांनी फोन क न मला बोलावुन घेतले व गु गो वंदिसंघजी हॉ पीटल नांदड येथे नेले यामुळे 
या माणे अहवाल आला आहे वर ल दो ह  अहवाल आ ण ी र ाकरराव वाघमारे यांची जबानी कशी व तुिन  नाह  हे मा. चौकशी अिधकार  

यां या सम  िस द कर यात आले आहे. 
 मी कत यावर हजर असतांना म  ा  केलो होतो या बाबत कोणताह  सा ीदार हजर कर यात आला नाह  याउलट मा या तफ मनपा 
नांदेडचे कमचार  जे मा या सोबत कतवयावर होते यांना सा ीदार हणुन हजर क न मी कत यावर असतांना म ाशन केलो न हतो हे िस द 
केले आहे. 
 वर ल सव बाबी असतांना मा. चौकशी अिधकार  यांचा अहवाल कारणे न देता ाहय धरणे अयो य आहे मा. चौकशी अिधकार  यांनी 
स व तर चौकशी क न अहवाल सादर केला आहे तो ाहय धरणे आव यक आहे. 
मा. महोदय वर ल सव बाबीचा सहानुभुतीपूवक वचार क न थायी सिमतीनक माझे हणणे ऐकुन घेवुन मा. आयु  मनपा नांदेड यांचा आदेश 
ं . नावाशमनपा/सा व/आ था-१/११६९८/१२ द. १३.०३.१२ र  क न लाद यात आलेली िश ा र  क न उपकृत करावे ह  वनंती. 

आपला व ासु, 
वा र त/- 

जग दश वसंतराव कुलकण  

                                                                                   सहा यक आयु  नावाशमनपा नांदेड 

वषय ं .३३                                        अपील                                      दनांक १२.०१.२०१५ 

ित, 
मा. सभापती साहेब, 
थायी सिमती, 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 वषय :-  वनंती अज सादर करणे बाबत 

महोदय, 
 सेवेत वनंती अज सादर कर यात येते क , मी राजु मुजंाजी कांबळे (पु ष मजुर) भार  वसुली िलपीक (बडतफ) हे क  मी झोन ं . ३ 
इतवारा येथे भार  वसुली िलपीक हणुन कायरत होते हे क  द. ३१.०७.१३ जा. ं . ८७८९ हया आदेशा अ वये मला िनलंबीत कर यात आले व 
द. ०४.०७.१४ रोजी जा. ं . ६५७७/१४ या आदेशा वये मला (बडतफ कर यात आले असुन) हे क  वर ल आदेशाने मा या कुटंूबावर उपास मार ची 
वेळ आली आहे. 
 तर  मा या कुटंूबाचा िनवाह होत नस यामुळे माझी प र थती खुप बकट झाली असून तर  मला म.े साहेबांनी मा या अजावर 
सहानुभुतीपुवक वचार क न मला कामावर जु क न यावे ह  न  वनंती.                              अजदार 

  वा र त/- 
राजु मुंजाजी कांबळे 

                                                                                 पु ष मजुर बडतफ भार  वसुली िलपीक 



 

(१५) 
वषय ं .३४      अपील                                      दनांक १८.०२.२०१५ 

 

ित, 
मा. सभापती साहेब, 
थायी सिमती, 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 

 वषय :-  एका करणात एक वाष क वेतन व दसु-या करणात दोन वाष क वेतनवाढ कायम व पी बंद क न अनुप थती काळ  
                 िनलंबन काळ गृह त ठेव या बाबत. 
 संदभ :-  १) का.आ. ं . पापुवजिन/२२/१२ द. १२.४.१२ 

  २) ापन ं . पापु व/१९९७/१२ द. ०२.०७.१२. 
  ३) माझा खुलासा द. ०४.०७.१२. 
  ४) का.आ. ं . आसथा-५/८९७९/१३ द. ०४.०३.१३ 

  ५) ापन ं . आसथा-५/७९५५/१३ द. ०२.०७.१३ 

  ६) माझा खलुासा द. २५.०८.१३ 

महोदय, 
 वर ल वषयी आपणास वनंती कर यात येते क  मी चं कांत नरिसंगराव र पारखे पु ष मजुर मनपा नांदेड मला एक करणात संदभ 
ं . १ अ वये िनलंबीत कर यात आले होते संदभ ं . २ अनवये मी उ दपटपणे वतन के याबाबत मा यावर ठपका ठेव यात आला असता मी 

संदभ ं . ३ अ वये आपला खुलासा सादर केला असता म या खुलासावर कोण याह  कारचा सहानुभुतीपुवक वचार न करता एकतफ  मला एक 
वाष क वेतनवाढ कायम व पी बंद क न कायालयीन आदेश ं . सा व/आ था-५/२६१६/१२ द. २१.०७.१२ अ वये शा ती लावुन कामावर 
पुन: था पत कर यात आलेले आहेत. 
 तदनंतर पु हा मला संदभ ं . ४ अनवये िनलंबीत क न संदभ ं . ५ अ वये ापन बजावून जोडप  १ ते ४ नुसार दोषारोप लाव यात 
आले होते सदर ल दोषारोपा बाबत मी संदभ ं. ६ अनवये आपला खुलाशात माझे मानिसक संतुल बघड यामुळे मा याकडन अनवधानाने चुक ू
झाली असेल तर या पुढे अ या कारची चुक मा याकडन भ व यात कधीह  होणार नाह  व मला एक वेळ माफ करावा हणुन खुलासा सादर ू
केलेला असतांना कायालयीन आदेश ं . सा व/आ था-५/१३२२३/१३ द. २३ स टबर १३ या आदेशात माझे दोन वाष क वेतनवाढ कायम 
व पी बंद कर यात येते तसेच दनांक ०१.१२.१२ ते ०३.०३.१३ दर यानचा अनुप थती कालावधी हा अनुप थती काळ व द. ०४.०३.१३ ते 

कामावर जु होईलपयतचा िनलंबनकाळ गृह त ध न कामावर पुन था पत कर यात आलेले आहे. 
 तर  म.े साहेबांनी मी एक चतुथ ेणी कमचार  असुन मी दो ह  करणात माझे खुलासा सादर क न अनवधानाने मा याकडन चुक  झाली ू
अस यास मला माफ करावा हणुन वनंती केलेली असतांना शासनाकउ◌ून मा या अजावर सहानुभुतीपुवक वचार न करता मा यावर अ याय 
झालेला आहेत. 
 तर  म.े साहेबांनी कायालयीन आदेश ं . सा व/आ था-५/२६१६/१२ द. २१.०७.१२ व आदेश ं . सा व/आ था-५/१३२२३/१३ दनांक 
२३ स टबर १३ या आदेशात लाव यात आले या वाष क वेतनवाढ  पुववत चालु करणे व िनलंबनकाळ हा सेवाकाळ हणून धर यात यावा व 
मा यावर झालेला अ याय दर केु यास आपला अ यंत आभार  राह ल ह  वनंती. 

     आपला व ास ु

      वा र त/- 
चं कांत नरिसंगराव र पारख े

                                                                     पु ष मजुर मा. उपआयु  ( वकास) क  मनपा नांदेउ 

वषय ं .३५ 

थायी सिमतीपुढे अ पल मु.ं ा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ५४(४) अ वये 

                                                       दनांक ०९.०२.२०१५ 

ित, 
मा. सभापती साहेब, 
थायी सिमती, 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 वषय :-  मा. आयु  मनपा नांदेड यांनी लादले या शा ती माफ करणे बाबत 

 संदभ :-  १) का.आ. ं . मनपा/आ था-४/१०७९३/०४ 

  २) माझे िनवेदन द. ३०.११.०४ 

महोदय, 
 वर ल वषयी व संदभ यानुसार स वनय अज सादर कर यात येते क  मी खालील सह  करणार मनपाकेत िलपीक या पदावर कायरत आहे 
मी वसुली वभागात वसुली िलपीक काम कर त असतांना अचानक आजार  पड यामुळे मी दनांक ३१.०४.०४ पासुन कामावर हजर राह ु  



 

(१६) 
शकलो नाह  व रजा सु दा पाठवणे जमले नाह  याच आजार  काळात कायालयीन आदेश .ं आ था-४/१७५१/०४ द. २६.०४.०४ नुसार चालान 
उशीरा भरणे (२) कामात िन काळजीपणा करणे (३) व र ांचे आदेश व सुचनांचे पालन न करणे (४) वसुलीचे उ  सहाय न करते हया दोषारोप 
लावुन मला िनलंबीत केले होते कायालयीन आदेश ं. आ था-४/१०७९३/०४ दनांक ३०.११.०४ नुसार पुन: था पत केले आहे व मी कायरत आहे 
सदर ल आदेशा म ये माझे एक वषाचे वेतनवाढ ह  कायम व पी बंद कर यात आहे आहे व िनलंबनाचा काळ िनलंबन ाहय धर यात आलेला 
आहे अशा दोन कार या शा ती मा यावर लाव यात आ या आहेत या अ याय कारक आहेत मा यावर लावलेले दोष हे पुणपणे चुक चे  आहे 
मी कायालयीन कामात कधीच िन काळजीपणा केलेला नाह  तसेच व र  अिधका-यांचे आदेशाचे व सुचनेचे वेळोवेळ  पालन केलेले आहे तसेच 
दलेले उ े साहाय कर यासाठ  सवातोपर  य  केले आहेत मा याकडे परब-ुहाण हा वसुलीसाठ  वाड होता याम ये येक मालम ेवर मनपा 
मालम ा असे नांव येत अस या कारणाने तेथील मालम ा धारक वसुली देत भरत न हते यामुळे उ द े साहय कर त न हते तर  पण मी 
अटाककट य  केले आहे या वसुली केलेली आहे चालान उशीरा भरणे या म ये मी आजार  पड यामुहे वेळे या आत चालन भ  शकलो नाह  थोडे 
उशीरा चालनाचा भरणा केलेला आहे व सोबत आजार  पड याचे वै कय दाखला सोबत सादर केला होता तो वकारलेला नाह  तसेच मी 
ामण कपणाने कायालयाचे सेवा केलेली आहे मी कायालयाचे आथ क नुकसान केलेले नाह  कंवा आथ क गैर यवहार केलेला नाह  मी आयु  

साहेबांनी वर ल बाबीचा वचार न करता मा यावर अ यायकारक शा ती लावले या आहेत तर  मा. सभापती साहेबांनी सहानुभुतीपुवक वचार व 
पुन:िनर खक क न मला लावले या शा ती बाबत चे करण थायी सिमती समोर ठेवुन लावले या शा ती माफ करा यात व मला याय िमळवून 
ावा ह  वनंती. 

अजदार 
वा र त/- 

िगर  दगांबर हराजी 
                                                                                      िलपीक झोन ं . २ मनपा नांदेड 

वषय ं .३६            अपील                                      दनांक १७.१२.२०१४ 

ित, 
मा. सभापती साहेब, 
थायी सिमती, 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 

 वषय :-  कायमची बद केलेली एक वाष क वेतनवाढ पुववत चालु करणे बाबत 
 

महोदय, 
 

 उपरो  वषयी वनंती कर यात येते क  मी खालील सह  करणार आप या महापािलकेत कायम व पी ी मजुर हणुन कायरत आहे 
सालसन १९९८ म ये वै कय कारणासाठ  मी दघकालीन रजेवर असतानंा मला िनलंबीत कर यात आले होते.  वभागीय चौकशी म ये मा यावर  
अनुप थतीचा दोष ठेऊन माझी का.आ. ं . सा व/आ था-२/१५२/२००१ द. ०७.०४.२००१ अ वये एक वाष क वेतनवाढ कायम व पी बंद 
कर यात आलेली आहे 

 क रता वषयांक त करणी सहानुभुतीपुवक वचार क न माझी बंद केलेली वाष क वेतनवाढ २००१ पासुन पुवल ी भावाने मंजुर करावी 
ह  वनंती. 

अजदार 
वा र त/- 

ीमती जय ी मारोती पारदे 

                                                                                          ी मजुर नावाशमनपा नांदेड 
 
 

                      वा र त/-                                     वा र त/- 

               नगरसिचव,      सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नांदेड.           थायी सिमती,   
          नांवाशमनपा, नांदेड. 
 


