
    जा.ब./नसका/ःथायी/CR-१८  /२०१७. 

     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-   २७.०२.२०१७ 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

ःथायी सिमती या सभेची सूचना 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड चे ूकरण -२ मधील िनयम ब. ३ (अ) अ वये मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूिच ड चे ूकरण दोन मधील िनयम ब ३ (अ) (ब) अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा दनांक २८.०२.२०१७ रोजी दपार  ु ०३.३० वाजता नांवाशमनपा ःथायी सिमती 
सभागहृ येथे भर व यात येत आहे तर  या सभेस उप ःथत राहावे ह  वनंती.  
 
 
                 ःवा र त/-                                                     ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
ूित, 
ौी/ौीमती  
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
वषय बं.०१ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत SGGS ःटेड यम प रसरातील कै. शकंरराव च हाण ूे ागहृाची रंगरंगोट  व 
दु ःती वधुतीकरण करणेसाठ  या वभागाचे उप अिभयंता व किन  अिभयंता यानंी ू य  ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा 
समावेश क न ज हादरसुची २०१५-१६ नुसार पये ५०,००,०००/- चे अदंाजपऽक तयार क न सादर केले आहे. 
 क रता नावाशमनपा ह ीत SGGS ःटेड यम प रसरातील कै. शकंरराव च हाण ूे ागहृाची रंगरंगोट  व द ःती ु
वधुतीकरण कर या या कामासाठ  लागणार  र कम पये ५०,००,०००/- (अ र  पये प नास ल  फ ) यास अथसंक प 
२०१६-१७ मधील इमारत द ःतीु  या लेखािशषातुन ूशासक य व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
वषय बं.०२ 
 नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने द. १४.१०.२०१६ रोजी या ठाव बं ९४ अ वये पये १५०.०० 
कोट या कज उभारणचा ठराव मंजरु केला होता यानुसार महापािलका ूशासनाने कज उभारणीसाठ  पुढ ल एकूण ०७ व ीय 
संःथांना / बँकानंा मागणी पऽ पाठ वले होते. 

(१) सटेट बँक ऑफ हैिाबाद नांदेड (२) ःटेट बकँ ऑफ इं डया नांदेड (३) अ सीस बँक नांदेड (४) PMDO चे नई (५) 
HUDCO मुंबई (६) MUNIFRA मुंबई (७) ADB जपान 

यापैक  HUDCO व PMDO या व य संःथांनी सव औपचार क कागदपऽे व ू बया पूण क न यां या कजा 
वषयी या अट  / शत  व याजदर महापािलकेला सादर के या आहेत सदर मु य अट  / शत  व दर या स वःतरपणे सोबत 
सादर के या आहेत.        ( र कम कोट त) 

ववरण HUDCO PMDO कज फेड ची मुदत 

याज दर ९.४३% १०.५०% -- 

मु ल १५०.०० १५०.०० १५ वष 

याज व इतर खच १००.५५ ११८.७७ १५ वष 
एकूण   २५०.५५ २५८.७७  

 मे. साले �नड कंपनीने सदर अट  / शत  व याजदराचा तलुना मक अ यास क न स वःतर अहवाल दला आहे 
यां या मते HUDCO या संःथेकडून कज उभारणी करणे ःवःत दराचे ठरेल.  सदर ूःताव हा महापािलके या आथ क वषयाशी 
िनगड त अस यामुळे HUDCO ससंथेकडून कज उभारणीस ःथायी सिमतीने मा यता ावी.  तसेच HUDCO या सःंथेकडून कज 
उभारणी कर त असतांना कांह  अडचण िनमाण झा यास PMDO या संःथेकडून कज उभारणीची मा यता याच ठरावा वये दे यात 
यावी ःथायी सिमतीने मा यता द या नंतर सदर कज ूःताव महारा  शासना या मा यतेसाठ  पाठ व यात येईल महारा  
शासनाची मा यता िमळा यानंतर कजाची पुढ ल करार ू बया पार पाड यात येईल. 



 
(२) 

 
 महारा  शासनाकडून कज मंजरु  िमळा यानंतर करावया या सव आवँयक न वन कजाची कायप दती पुण 
कर याक रता तसेच जनेु कज परत कर यासंबंधी या ह  अट  व शत  पुण कर याक रता ःथायी सिमतीने मा. महापािलकाक 
आयु  यांना संबंधीत सव आथ क करार (Financial Agreement) सुर ा अिभलेखे (Security Documents), हमी पऽे 
(Undertakings),  ड डस (Deeds) आ ण िलखाण कर या या (To execute) नुसार सुच वले या व यांना मा य असले या बदलास 
व द ः या ु (Amendments) कर यास तसेच गहाण खत (To create Mortgage) तयार क न आवँयक अस यास संबंधीत र जःशार 
(Registrar) कडे (Indenture of Mortgage) व इतर Security Documents ठेव यास याच सठरावा दारे ूािधकृत करावे. 
 क रता ःथायी सिमती नावाशमनपा नांदेउ सभेची वर ल ूमाणे सदर ल ूःतावास मंजरु ःतव सादर. 
वषय बं.०३ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीत दोन यायाम शाळा असुन शहरातील त णांना नाग रकांना कुःतीचे 
मह व पटवुन देवुन व यांना ूिश ीत क न यातुन शहरात उ कृ  म ल / पहेलवान िनमाण क न यांना रा य पातळ वर ल 
ःपधत सहभाग न द व याची संधी ूा  क न दे यासाठ  एका उ कृ  कुःती ूिश कांची गरज ल ात घेऊन वतमानपऽा◌ात 
जाह रात देवुन तसेच व हत प दतीचा अवलंब क न िनवड सिमतीसमोर सव उमेदवारां या मु◌ाखती घे यात आ या.  िनवड 
सिमतीने गुणव ेनुसार ौी स यद बार  स यद महेबुब यांची कंऽाट  कुःती िश ण / ूिश क या पदावर दरमहा एकऽीत वेतन 
पये ७,०००/- वर अिंतम िनवड कर यात आली.  यानुसार संबधंीतास दरमहा एकऽीत वेतन पये ७,०००/- वर यायामशाळा, 
ःटेड यम या वभागासाठ  िन वळ ता पुर या ःव पात ूथम सहा म ह याक रता कंऽाट  त वावर काय लयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/१०५१२/१५ दनांक १७.११.२०१५ अ वये िनयु  कर यात आली आहे. 
 मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. ८७ दनांक २२.०८.२०१२ अ वये मा यता ूदान के यानुसार संबंधीत व इतर ०४ 
असे एकूण ०५ कंऽाट  कुःती ूिश कां या एकऽीत वेतनात कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/१६५१२/१६ 
दनांक १४.०३.२०१६ अ वये पये ५,०००/- एवढ  वाढ क न दरमहा एकऽीत वेतन पये १२,०००/- दनांक ०१.०३.२०१६ पासुन 
अदाई कर यास मा यता ूदान केली. 
 ौी स यद बार  स यद महेबुब कंऽाट  कुःती ूिश क यां या सेवेची मुदत दनांक १६.०५.२०१६ रोजी संपली आहे.  
संबंधीताचे काम समाधानकारक असुन यां या सेवेची मनपाके या यायामशाळेस आवँयकता आहे असे संबंधीत वभाग ूमुखानंी 
अहवाल दला आहे.  यानुसार संबंधीतां या सेवेस दनांक १७.०५.२०१६ रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 
१८.०५.२०१६ ते १६.११.२०१६ पयत तसेच संबधंीता या सेवेचा कालावधी दनांक १६.११.२०१६ रोजी संपत असून, यां या सेवेस 
दनांक १७.११.२०१६ रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक १८.११.२०१६ ते १७.०५.२०१७ पयत सबंंधीतां या सेवेस 
मुदतवाढ दे या बाबतचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती या मंजरु ःतव सादर. 
वषय बं. ०४ 
 मनपा काय ेऽातंगत वंणुपूर  जलशया दारे शहरातील ६.५ ल  पे ा जाःत लोकसं येची तहान भाग वणारे वंणुपूर  
जलाशय ूक पावर अित र  पाणी उपसाचे तान ए ूल व मे म ह यात ूचंड ूमाणात वाढले अस याची वःतु ःथती गे या ५-६ 
वषापासुन जाणवत आहे. 
 भ वंयात सदरची प रःथी टाळ यासाठ  पा याचे पयायी ोत हणुन उधव पंनगंगा ूक प कालावा पाड  इःकेप दारे 
पाणी घेवुन पंपळगांव (महादेव) व सागंवी हे दान को हापुर  बंधा-यात साठवण क न तेथनू मनपाके या काबरानगर येथील 
जलशु द करण किा पयत पाणी पोहच व याचे पयायी ूक प काया वीत कर यात आले सदर ल ूक पामुळे न वन शहरातील 
पाणी टंचाई समःया िनयंऽणात आली परंतु जु या शहरातील क ला व चौफाळा जलकंुभा दारे काबरानगर जलशु द करण किातुन 
पाणी पोहच व याचे मा यम अ ःत वात न हते. 
 एक कडे गोदावर  पाऽातील पा याचे सतर अ यंत कमी झा याने जु या शहरातील व वध भागात पाणी पोहच वणारे 
असदवन जलशु द करण किास पा याची कमतरता िनमाण झाली.  वःतु ःथतीनसुार मा. महापौर, मा. उपमहापौर, मा. सभापती 
ःथायी सिमती, मनपा नांदेड यानंी संयु र या लेखी पऽा दारे देगलुरनाका पासनु चौफाळा जलकंुभापयत ूसता वत रायजींग 
पाईप लाईन टाक याचे काम क न घे यास तसेच सदर कामास काय र मा यता दे यात येईल असे मा. आयु  मनपा याना 
लेखी पऽ दले आहे.  तसेच सबंंधीत मा. पदािधकार  मनपा यांनी मा. ज हािधकार  तथा ू. आयु  मनपा यांना वषयांक त 
काम वर त हाती घे यास आवँयक या कायवाह स वनंती केली.  मा. पदािधकार  मनपा यां या सम  मा. ज हािधकार  तथा 
ू. आयु  यांनी बैठक त उप ःथ   शास कय कंऽाटदार मे. इंिजा क सश शन उःमानाबाद यांना वषयांक त काम चालु कर यास 
मौ खक आदेश यां या  समंतीने दले होते सदर आदेशाूमाणे संबंधीत कंऽाटदाराने द. २७ मे २०१६ रोजी ू य  कामाची 
सु वात क न दनांक ०६.०६.२०१६ रोजी सदर ल पाईप लाईन टाक याचे काम पूण क न दलेले आहे. 
 एकूण १३७५ मी. लांबी या रायजींगमेन पाईप लाईन टाक याचे काम पूण झाले असुन पोलीस ूशासना कडून परवानगी 
नुसार देगलुर नाका येथील बॉस कने शन चे काम पूण कर यात येईल पाईप लाईन चाचणी नंतर रःता रःटोरेशनचे काम 
संबंधीत कंऽा◌ाटदाराकडून वर त पूण क न घे यात येईल.  रायजींगमेन पाईप लाईन कामाचे ूःताव कायालयीन पऽ बं. मनपा 
/पापुवजिन/४३२/२०१६ दनांक ०७.०४.२०१६ अ वये सवसाधारण सभेत सादर कर यात आले होते यास द. १४.१०.२०१६ रोजी 



(३) 
 ठराव बं. १०४ अ वये सवसाधारण सभेने मे. इंिजा क सश शन कंऽाटदाराकडून अदंाजपऽक य दरावर . ८१.०० ल  र कमेस 
सालसन २०१५-१६ या चौदा या व  आयोगा अतंगत मानयता ूदान केलेली आहे. 
 क रता वर ल ूमाणे हे काम हाती घेणे बाबत झाले या वःतु ःथती नसुार सदर ूःताव मा. ःथायी सिमती सभे या 
अवलोकनाथ सादर. 
वषय बं. ०५     ूःताव 
 स या शहरात उ हाळा सु  झालेला असनु प या या पाणीचे गंभर ू  उदभवणार अस याने नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका ह ीत अःतीत असलेले वंधन व हर (बोअर) अनेक भागात बंद पडलेले अस याने नागर कांना पाणी भेटावे 
हणुन बंद पडलेले बोअर ता काळ सु  कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :-  उमेशिसंह च हाण         अनुमोदक :- सौ. सोनाबाई राचंिरारव मोकले 

वषय बं. ०६     ूःताव 
 स या शहरात उ हाळा सु  झालेला असुन वंणुपूर  जलशयाचा साठा दवस दवस कमी होत आहेत पुढ ल ४ 
म ह यासाठ  प या या पाणी शहरवाँयांना िमळणे आवयँयक अस याने मागील वष  ितो टंचाई झाली होती यामुळे शहरातील 
या या भागात पा याची गळती होत यामुळे सदर ल गळती ता काळ द ःत कर यास ह  नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा ु
सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :-  उमेशिसंह च हाण         अनुमोदक :- सौ. सोनाबाई राचंिरारव मोकले 

वषय बं. ०७     ूःताव 
 मनपा ह ीत ूभाग बं. ११ मगनपुरा भागात BSUP  योजने अतंगत घरकुलांचे बांधकाम झालेले अस या या ठकाणी 
सदर ल योजने अतंगत सेनेज लाईन ता काळ टाक यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंरु करते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
सुचक :-  सौ. सोनाबाई राचंिरारव मोकले                 अनुमोदक :- उमेशिसंह च हाण 

वषय बं. ०८     ूःताव 
 मनपा ह ीत ूभाग बं. ११ म ये  मगनपुरा भागात द ीण मुखी हनुमान मं दर प रसरात उ ान वकसीत कर यास ह 
नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मजंरु करते. 
 तसेच सदर ल ूभागात बळ राजा ब ड ंग ते ौी रकटे यां या घरा पयत िस.िस. रःता करणे व मु े र आौम ते ौी 
गादेवार यांची कराणा दकान पयत िसु .िस. रःता कर यास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येते. 
सुचक :-  सौ. सोनाबाई राचंिरारव मोकले                 अनुमोदक :- उमेशिसंह च हाण 

वषय बं. ०९     ूःताव 
 मनपा ह ीत ूभाग बं. १० म ये न वन पाणी पुरवठा लाईन टाक यास तसेच सेनेजे लाईन टाक यास ह मनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :-  स यद जानी म. कासी                          अनुमोदक :- िचखलीकर सं दप 

वषय बं. १०     अ पल                            दनांक ◌ः- १८.०२.२०१७ 

 वाचा:- महारा  ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ५६(४) अ वये अ पल 

ूित,  

मा. सभापती साहेब, 
ःथायी सिमती, नावाशमनपा नांदेड 
 

महोदय, 
 

 मा. सभापती महोदयाचे यायालयात मी बडतफ चे आदेशा व द खालील ूमाणे अ पल सादर कर त आहे. 
 हे क , मी भुतपवुक नांदेड नगरपािलका नांदेड कायालयात द. ०८.०३.१९९३ रोजी अनुकंपा कारणाःतव जकात जवान 
या पदावर िनयु  झालो सदर पदावर मी द. १९.०३.९३ रोजी ज ुझालो आहे. 
 हे क , माझी वयोवृ द आई व माझी मुलगी आजार  अस यामुळे यांची सुौषुा व आजारपण करणेसाठ  यांना घेऊन 
दवाखा यात जावे लागत असे यामुहे मी कामावर उपःथीत राह शकत न हतोु .  या बाबत मला अनेक वेळा ूशासनाकडून दंड 
आकार यात येऊन माझी सदर काळाची वना वेतनी रजा मंजरु झालेली आहे ह  वःतु ःथती आहे. 
 ह क , मी मा या कुटंबातील एकमेव कताू  पु ष अस यामुळे मा या कुटंबातील सदःयां या आरो याची खबरदार  घेणे ू
हा माझा कत याचा भाग आहे.  यामुळे मी कामावर अनुपःथीत राह लो आहे याचीह  िश ा मला यापुव  िमळालेली आहे. 
 



 

(४) 
 

 हे क , माझे ल न झा यानंतर त बल अकरा वषानंतर मला मुलगी झाली ती नेहमी आजार  पडत होती ती या 
औषोधोपचारासाठ  ितला मला दवाखा यात याने लागत अस यामळेु कामावर अनुपःथीत होतो इत:पर उपचार क न ह  मा या 
मुलीचा मृ यु दनांक ११.०६.०३ रोजी गु  गो वंदिसंघजी मेमोर यल व णालय नांदेड येथे झाला यामुळे माझी मानिसक ःथीती 
अिधकच बघडली मा या कुटंबावर दू :ुखाचा ड गर कोसळला मी द:ुखी क ी झालो. 
 हे क , वर ल कारणाःतव मी कामावर येऊ शकलो नाह  ह  बाब मी अनेक वेळा ूशासना या ल ात आणुन देखील मी 
कोण याह  ूकारचा गंभीर गु हा केला नसतांना देखील मला मनपा सेवेतनु िनयम बाहय र या द. १८.३.०८ रोजी कायमचे 
सेवेतुन बडतफ क न मा यावर अ याय केला आहे. 
 हे क , महारा  नागर  सेवा िशःत व अपील १९७९ चे िनयम ५ मधील तरतुद नुसार जबर िश ा दे याची तरतुद आहे 
याम ये पोट कलम ९ म ये असे नमुद आहे क  बडतफ ची िश ा केवळ कोणतेह  शासक य काम कर या ब ल कंवा ते काम 
कर यापासुन परावृ  कर या बाबत कायदेशीर प रौमीका यित र  कोण याह  य  कडून लालचु कंवा ब ील हणुन कोणतेह  
इनाम ःवीकार याचा आरोप िस द झाला असेल तरच बडतफ ची िश ा देता येईल अ यथा नाह  यासाठ  वभागीय चौकशी होणे 
गरजेचे आहे. 
 हे क , मी केवळ अनािधकृतणे गैरहजर होतो याची िश ा मला यापुवी झालेली आहे असे असतांना देखील मला 
बडतफ ची िनयम बाहय र या िश ा देऊन मा यावर अ याय केला आहे. 
 हे क , बडतफ ची िश ा देणे पुव  वभागीय चौकशी सु दा केली नाह  मला िनलबंीत केले नाह  उलट महारा  नागर  
सेवा िनयमातील तरतुद चा भंग क न मला सेवेतुन बडतफ केले आहे ते याय नाह  सदरचा आदेश ूशासनानी दनांक १८.३.०८ 
रोजी िनगमीत केला आहे तो बेकायदेशीर अस यामुळे तो र बातल क न मला कामावर पुववत पुन:ःथा पत करावे. 
 हे क , बडतफ ची िश ा ह  जबर िश ा आहे सदरची िश ा देणे पुव  ठेव यात आलेले आरोप सु दा गंभीर ःव पाचे 
असले पा हजे अशा ूकरणात ूथम िनलंबीत क न वभागीय चौकशी पुण केली पा हजे वभागीय चौकशी अतंी लागलेले दोषारोप 
िस द झाले असेल तर अशी िश ा देता येऊ शकते परंतु मा या ूकरणात लागलेले दोषारोप करकोळ ःव पाचे आहे िनलंबीत 
केले गेले नाह त वभागीय चौकशी झाली नाह  तर  ह  िनयम बाहय र या मला सेवेतुन बडतफ क न मा यावर अ याय केला 
यामुळे सदरचा बडतफ चा आदेश र बातल होणे आवँयक आहे. 

 हे क , माझी मानिसक ःथीती ठक न हती मा यावर घोर अ याय झाला मी जाःत िशकलेला नाह  माझी आई नेहमी 
आजार  पडायची यामुळे मी व हत कालावधी म ये अ पल दाखल क न शकलो नाह  वर ल प र ःथतीचा गांभीयाने वचार क न 
मा. महोदयांनी मला अपील कर यासाठ  झालेला उशीर मा पत करावा. 

वनंती 
 मा. महोदयांनी वनंती कर यात येते क  मला अ पल करणेस झालेला वलंब मा वत क न अ पल ःवीकारावे 
मा यावर बडतफ चा बेकायदेशीर लागलेला आदेश दनांक १८.३.०८ हा र  बातल करावा व मला पुववत कामावर पुन:ःथा पत 
करावे ह  वनंती. 
            अ पलाथ  

            ःवा र त/- 

             रामे र बेिनिसंह गहलोत 

                     बडतफ जकात जवान, नावाशमनपा नांदेड 
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                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
 
 


