
 
    जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर-24/2018. 

     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-  20.11.2018 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

ःथायी सिमती या सभेची सूचना 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची ड चे ूकरण-2 मधील िनयम ब. 3 (अ) अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच ड चे ूकरण दोन मधील िनयम ब.3 (अ) (ब) अ वये नादेंड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा दनांक 26.11.2018 रोजी दपार  ु 03.00 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.01 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेडसाठ  शहरातील व वध कामे कर यासाठ  जसे पावसाळयापुव लहान मोठे 
नाले सफाई तसेच ूभागातील घनकचरा बाबतची व वध ूकारची कामे कर यासाठ  एक न वन Backhoe Loader 4 DX (JCB) 
GeM (Government e Marketplace) व न सदर मिशनचे अिधकृत वबेता मे. जेिसबी इंड या िल, यांचेकडून खरेद  करणे 
क रता लागणारा खच र कम पये 26,83,000/- (अ र  र कम पये स वीस ल  ऽयाऐ शी हजार फ ) चा RTGS दारे 
कंपनीस र कम अदाई कर यात आलेली आहे क रता सदरचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर काय र मा यतेसाठ  
सादर 
वषय बं.02 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील जु या वःतीत मलवा हनीं या व चबस या देखभाल द ःती व साफसफाईसाठ  ु
छोटया आकारा या 04 जेट ंग व 02 ग फर मिशन (Mini Suction and Jeeting Machine Mounted on Bollero Pick-up 
Sludge Storage Tank Capacity-1000 Ltr) GeM (Government e-Mrketplace) व न अिधकृत उ पादक व वबेता मे. 
यु.एस. ए टरूायजेस, सव नं.उ 166 मोहन नगर, पांजरपोल, पुणे नािशक हायवे गोडाऊन चौक भोसर  पुणे यांचेकडून खरेद  
करणे क रता लागणारा खच र कम पये 91,05,860/- (अ र  पये ए या नव ल  पांच हजार आठशे साठ फ ) यास 
ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करणे क रता सदर ूःताव ःथायी सिमती सभे समोर मंजरु ःतव सादर. 
वषय बं.03 
 नावाशमनपाके या अतंगत हैदरबाग UCHC दवाखाना, देगलुर नाका येथे एक इंटरकॉम 32 लग स ह सची मशीन व 
27 टेिलफोन संच बस व यात आले अस यामुळे कामाची तातड  व िनकष ल ात घेता खरेद  ौी रकेश पठाड या जलाराम 
इंटरूायजेस यां याकडून ःथािनक बाजार दराूमाणे खरेद  क न पुरवठा कर यात आले यास पये 1,34,200/- ऐवढा खच 
झालेला आहे क रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ूकरण-5 चे कलम 2 अ वये काय र आथ क व ूशासक य मा यता 
ूदान करणेःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभे समोर सादर. 
वषय बं.04 
 वषय :- दनांक 17 स टबर 2018 रोजी मराठवाडा मु  संमाम दन साजरा करणेकामी झाले या खचाचे देयक अदाई  

                करणे बाबत 

 संदभ :- 1) कायालयीन आदेश बं. साू व/8265/18 दनांक 12.09.2018 

                2) जाह र सुचना बं. ेका.3/802/18/14.09.2018 

                3) ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे कोटेशन नं. 2 दनांक 14.09.2018 



(2) 
                4) कायालयीन आदेश बं, ेका-3/803/18 दनांक 15.09.2018 

         5) ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे बल नं. P-024 दनांक 24.09.2018 

 उपरो  वषय संदभ बं. 1 या आदेशा वये द. 17 स टबर 2018 रोजी मराठवाडा मु  संमाम दना िनिम  सकाळ  
8.40 वाजता माता गुजर जी वसावा उ ानात ःमतृीःतंभास मानवंदना व पुं पचब अपण कर याचा कायबम व सकाळ  9.00 
वाजता वजारोहणाचा कायबमा करणे◌ाकमी आवँयकती यवःथा कर यासाठ  पावसाचे दवस अस यामुळे वॉटरूुफ मंडप, रेड 
कारपेट, फायबर चेअर, सोफा वथ क हर साईड ंग ई. सा ह यासाठ  संदभ बं. 2 अ वये जाह र सुचने दारे कोटेशन माग व यात 
आले होते.  यानुसार ितन कोटेशन ूा  झाले परंतु ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यांचे कोटेशन कमी दराचे अस यामुळे 
संदभ बं. 04 अ वये उ  ूमाणे यवःथा कर यासाठ  संबंधीताना कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ ेका-3/1001/18 
दनांक 20.10.2018 अ वये आदेश दे यात आले होते. 
 संदभ बं. 5 नुसार उ  ूमाणे आवँयकती यवःथा करणेकामी एकूण पये 1,18,973/- (अ र  पये एक लाख 
आठरा हजार नऊशे ऽयाहातर फ ) चे देयके सादर केलेले आहे.  सदरचे देयक ौी सहयोग सेवा जनुा म ढा नांदेड यां या नांवे 
अदाई कर याक रता काय ा ूशास कय व आथ क मा यता दे यात आली यास मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
 सदर ल खच सालसन 2018-19 या मनपा अदंाजपऽकातील संबंधीत लेखािशषकातुन कर यात यावा. 
वषय बं.05 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या िश ण वभागाचे ौीमती गौतमी महामती हंकारे हया सेवािनवृ  सह िश का 
ूाथिमक शाळा बं. 11 िभमसंदेश कॉलनी नांदेड मनपा नांदेड यांनी सदर ल शाळेला सविश ा अिभयान अतंगत शाळा देखभाल 
द ःतीसाठ  सालसन ु 2012-13 ते 2016-17 पयत आथ क अनुदान हणुन एकुण पये  2,20,000/- ूा  झाले होते यापैक  
र कम पये 1,64,000/- चे दरपऽके घे यात आलेले असुन उवर त िश लक र कम पये 56,000/- करकोळ खच शाळा 
यवःथा सिमतीचा ठराव घेवुन सदर ल शाळेवर खच कर यास मा यात ूदान कर यात आलेली आहे. 

क रता मनपाके या ूाथिमक शाळा बं. 11 िभमसंदेश कॉलनी नांदेड येथील ौीमती गौतमी महामती हंकारे सेवािनवृ  
सह िश ीका यानंी सदर ल शाळा देखभाल द ःतीसाठ  सालसन ु 2012-13 ते 2016-17 पयत ूा  अनुदानातुन दरपऽाकानुसार 
खच केलेले र कम पये 1,64,000/- व शाळा यवःथापन सिमतीचा ठरावानुसार करकोळ खच . 56,000/- कर यात 
आलेला असुन असे एकूण र कम पय 2,20,000/- चा झाले या खचास ूशास कय व आथ क मा यतेःतव मनपा ःथायी 
सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.06     ूःताव 

 अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधार योजने अतंगत ूा  त शासन िनधीचा विनयोग आज पयत झालेला नाह  या बाबत 
सभागहृात चचा करणे बाबत. 
सुचक :- भानुिसहं रावत, अ. लतीफ. अ. मजीद                अनुमोदक :- सौ. मोह नी येवनकर 
वषय बं.07     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील आःथापनेवर कायरत असले या इमारत िनर क यांना ूदान कर यता 
आलेली वेतनौणेी ह  मनपा िनवड सिमती, त कालीन मु यलेखा प र क व शासनाचे पऽानुसार उ चम वेतनौणेी लागु कर यात 
आलेली आहे. 
 तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयमात ितन ूािधकरण असुन आयु , ःथायी सिमती, उ च म व िनयु  
ूािधकरण हणुन महानगरपािलका सवसाधारण सभा असुन एखादा अिधकार  व कमचा-यांना वेतनौणेी चुक ची दे यात आलेली 
असेल तर याचा स वःतर अहवाल िनयु  ूािधकरण व धोरणा मक िनणय घे याचा अिधकार महासभेस असतांना ूभार  
मु यलेखाप र क व उपआयु  ूशासन यांनी ऽटु  काढन संबंधीत इमारत िनर क यां या वेतनौणेीचा ूकरण महासभेसमोू र न 
आणता परःपर वेतनौणेी कमी क न खाल या पदाची वेतनौणेीवर आण यात आलेला आहे जे क  िनयमां या व द असुन 
मनपा सवसाधारण सभेची अवमान के याचे िस द होत आहे. 
 क रता इमारत िनर क यांना पुववत वेतनौणेी लागु करणे व या अिधका-यांनी महासभेची अवमान केली या 
अिधका-यांवर कायवाह  कर यास शासनास िशफारस कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते 

सुचक:-  अ. लतीफ अ मजीद          अनुमोदक :- सौ. मोह णी येवनकर 
वषय बं.08     ूःताव 

 शहरातील ब.ओ.ट . अतंगत ूक पांची स ःथती सभागहृासमोर ठेवुन चचा करणे बाबत. 
सुचक :- भानुिसहं रावत, अ. लतीफ. अ. मजीद                अनुमोदक :- सौ. मोह नी येवनकर 
 
 
 
 
 



 
(3) 

 
वषय बं.09     अ पल         दनांक 26.04.18 ूा  द. 25.10.2018 

ूित, 
मा. सभापती साहेब, 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 वषय :- िनलंबीत काळात गोठ व यात आलेली वेतनवाढ िमळणे बाबत 

महोदय, 
 सेवेत वनंती अज सादर कर यात येतो क , मला दनांक 05.04.2006 ते द. 07.04.2007 पयत िनलंबीत कर यता 
आले होते.  यानंतर दनांक 08.02.2007 ला माझे एक वेतनवाढ गोठऊन मला कामावर घे यात आले.  मी दनाकं 
31.07.2012 ला सवामु  झालो आहे.  तर  मा या घर  दोन अपंग मुले असनु मला पगार पुरत नस यामुळे ती गोठ वलेली 
वेतनवाढ मा या पगारात समा व  क न थकबाक  दे यात यावी ह  नॆ वनंती.            अजदार 

ःवा र त/- 
रामराव दशरथ गायकवाड 
अनुरेखक (सेवािनवृ ) 

रा. लआमीनगर, ए.के.संभापजी मगंल कायालय जवळ नांदेड 
 

ूशास कय ट पणी 
 ौी रामराव दशरथ गायकवाड, सेवािनवृ  अनुरेखक यांनी मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर अ पल दाखल क न यांची 
दनांक 08.02.2007 ला एक वा षक वेतनवाढ गोठवलेली वेतनवाढ पगारात समा व  क न थकबाक  दे याची वनंती केली आहे. 
 ौी रामराव दशरथ गायकवाड सेवािनवृ  अनुरेखक यांना दनांक 04.04.2006 रोजी नगररचना वभागातील संिचकेसह 
व र ांकडे कायालयात उप ःथत न राहता कामात अडथळा िनमाण करणे, व र ांची दशाभुल करणे व र ां या सुचनेचे पालन न 
करणे बांधकाम परवानगीचे ूःतावात करकोळ कारणाःतव अडवणुक करणे यामुळे संबधंीतास कायालयीन आदेश बं. साू व/ 
आःथा-5/324/2006 दनांक 05.04.2006 अ वये िनलंबीत कर यात आले होते. 
 तदनंतर कायालयीन आदेश बं. मनपा/आःथा-1/2007 दनांक 08.02.2007 अ वये िनलंबन कालावधी जु क न 
यावया या दनाकंा पयत िनलंबनकाळ गहृ त ध न एक सामा य वेतनवाढ कायमःव पी गोठवुन नगररचना वभागात सेवेत ज ु
क न घे यात आले. 
 तथा प सदर आदेशा व द संबंधीतांनी 11 वषानंतर अ पल दाखल केले असुन महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम 54(4) म ये खाल या पदावर आण यात आले असेल, काढन टाक यात आले असेल कंवा बडतफ ू
कर यात आले असेल यास कळव यापासुन एक म ह या या आत ःथायी सिमतीकडे अ पल कर याची तरतुद आहे.  करकोळ 
शाःती व द ःथायी सिमतीकडे अ पल दाखल कर याची तरतुद नाह  यामुळे सदरचे अ पल मा य करता येणार नाह .  

वषय बं.10 

 नावाशमनपा सवसाधारण सभेने दनांक 19.12.2017 या सभेत ःथायी सिमतीवर 16 सदःयांची नामिनदशना दारे 
िनयु  केलेली असुन महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 20(3) आ ण 20(4) अ वये ःथायी सिमती या 
सदःयांपैक  िन मे सदःय पुढ ल ू येक वष  पोट कलम (2) म ये उ लेख केलेली महानगरपािलकेची प हला सभा या 
म ह यात भरेल या म ह या या प ह या तारखेस दपार  िनवृ  करावे लागणार अस यामुळे कलम ु 20(4) नुसार कोणते ःथायी 
सिमतीचे सदःय िनवृ  होतील या क रता सोडती दारे िच ठ या टाकूण (08) सदःय िनवृ  करणे व सदर ल र  होणा-या (08) 
सदःयां या जागा भर या क रता महानगरपािलका महासभेस िशफारस करणे बाबत. 
 
                 ःवा र त/-                                                      ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 


