
 
    जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर-28/2019 

     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-  28.01.2019 

 
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 30.01.2019 रोजी सकाळ  11.30 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 

वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत 
िस दांतनगर भागात ौी झगडे ते ौी अटकोरे (2) सोनकांबळे ते हंडरगे खड करणासह सी.सी रःता (3) 
ौी सावतं याचें घर ते बी.के.-1 पयत नाला व खड करणासह सी.सी. रःता करणे. 

संदभ  :-   ूशास कय मा यता जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 द. 04.09.2018 
 नावाशमनपा ह ीत िस दांतनगर भागात ौी झगडे ते ौी अटकोरे (2) सोनकांबळे ते हंडरगे खड करणासह सी.सी. रःता 
(3) ौी सावंत यांचे घर जे बी.के.-1 पयत नाला व खड करणासह सी.सी. रःता करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय 
मा यता द यानसुार  पये 48,72,000/- क रता ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/8150/2018 दनांक 10.09.18 
अ वये दैिनक द यमराठ  (रा यःतर य)/दैिनक उ ाचा मराठवाडा या वृ पऽात दनांक 11.09.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे 
सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण (03) िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 
17.11.2018 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 ू वण क सश शन नांदेड 22.00% जाःत दर 
02 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 24.00% जाःत दर 
03 एल अ ड एस क सश शन नांदेड 26.00% जाःत दर 

 िन वदा तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ू वण कनसश शन नांदेड यांची असुन जी अदंाजपऽक य 
दरापे ा 22.00% जासत दराची आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता 
संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन दनाकं ु 27.12.18 रोजी लेखीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा 22.00% 
जाःत दरा ऐवजी 11.50% जासत दराने कर याची लेखी समतंी दली आहे.  जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नसुार दर 
हे 0.11% कमी येत आहे. 
 क रता ू वण क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽ कय 
दरापे ा 11.50% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या मा यतेःतव 
ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 02 

वषय :- सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नांदेड वाधाळा शहर 
महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 08 आबेंडकरनगर भागात शांताबाई ढवळे ते क ना माने व पंचनामा 
कायालय ते रसलु बेग ते सुनी मोरे यां या घरा पयत मलवा हनी टाकणे बाबत. 



(2) 
संदभ  :- ूशास कय मा य जा.बं. 2018/नपाू/टे-6/सा.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-68 द. 11.09.18 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 08 आबेंडकरनगर भागात शांताबाई ढवळे ते क ना माने व 
पंचनामा कायालय ते रसलु बेग ते सुनील मोरे यां या घरा पयत मलवा हनी टाकणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता 
द यानुसार पये 40,00,000/- क रता ई. िन वदा सचुना बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/9939/2018 दनांक 16.10.2018 
अ वये दै. एकमत/सांय. दै. नांदेड डायर  या वृ पऽात दनांक 17.10.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा 
ूिस द के यानसुार एकूण 03 िन वदा ूापत झा या िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 15.12.18 रोजी उघड यात आ या 
असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटादाराने दलेला दर 
01 एस अ ड एस क सश शन नांदेड 26.00% जाःत दर 
02 ःवान इ ृाःश चर नांदेड 23.70% जाःत दर 
03 पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड 20.00% जाःत दर 

 िन वदे या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा पठाण मोईज अहेमद खान यांची असुन ती 
अदंाजपऽ कय दरापे ा 20.00% जाःत दरची आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेखीपऽ देवुन सदर काम ु 14.00% जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली 
आहे.  जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2018-19 नुसार दर हे 4.35%  कमी येत आहेत. 
 क रता पठाण मोईज अहेमद खान नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽ कय 
दरापे ा 14.00% जाःत दराची िन वदा मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनपच कर या या 
मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 03 

 सेतु चॅ रटेबल शःट, मुंबई यां यातफ प भुषण डॉ. शरद काळे, मा. व र  वै ािनक भाभा अटोमीक रसच सटर 
(BARC) हे मनपातील सव स. सदःयांना, वभाग ूमुख व अिधकार  / कमचार  तसेच या ेऽात काम करणा-या सवाना 
घनकच-यापासुन िभथील गसॅ व यापासुन ऊजा िनिमती या वषयावर दनांक 06.01.2015 रोजी ूिश ण आयोजीत कर यात 
आले होते. 
 सदर ूिश ण कायबमाक रता फोटो काढणे, पुंपहार, शॉल, ौीफल, पुंपगु छ, ूिश णास उप ःथतांना चहा-पाणी, 
बःक ट व मा यवरां या भोजन व िनवाससह इ याद  येणा-या करकोळ खचासाठ  अदंाजे अमीम . 50,000/-  (अ र  पये 
प नास हजार फ ) र कमेस जा.बं. नावाशमनपा/आवःव व/17593/2014 दनांक 26.12.2014 दनांक 26.12.2014 या 
आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता ूदान क न सदर अमीम र कम ौी ूकाश येवले सहा. आयु  मनपा नांदेड यां या 
नांवे दे यात आले आहेत. 
 सदर कामाची तातड  व िनकड ल ात घेता उ  ूिश णा या कायबमासाठ  लागणारे आवँयकती सव सा ह य राःत 
प दतीने बाजार भावा ूमाणे माग व यात आले आहे.  तर  उ  झाले या खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे 
ूकरण-5 (2) (2) अ वये य या मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर काय र आथ क व ूशास कय मा यता दे यासाठ चा ूःताव 
सादर. 
वषय बं. 04     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत अमतृ योजनेचे काम चालु असुन सदर योजनेतुन अ ाप पयत कोण कोणते 
काम कर यात आली व कोणकोणते काम िश लक आहे याची स वःतर मा हती देणे.  सदरचे काम करणा-या कंऽाटदार काम 
कर त नस यास ूशासनाने कंऽाटदारा व द कोणती कायवाह  केलेली आहे सदर कंऽाटदार पुढ ल काम कर यास तयार नसेल 
तर सदर योजनेचे काम वर त पुण कर यासाठ  दसु-या कंऽाटदारा माफत क न घे यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा 
सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- अ. रशीद अ. गणी  अनुमोदक :- फा ख हसेन बदवेलु , राजेश लआमीनारायण य नम, म. मसुद अहेमद खान 

वषय बं. 05     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 12 म ये रः यांचे, नाली-नालेची साफसफाई होत नस यामुळे 
नागर कांचे आरो यास धोका िनमाण झा यास याची सवःवी जबाबदार  महानगरपािलकेची राह ल.  यामुळे ूभाग बं. 12 
मधील ःव छते बाबतीतची खालील ूमाणे मा हती दे यात यावी. 
1. ू.बं. 12 रःते साफसफाई कर यासाठ  एकूण ी मजरुची सं या कती आहे 

2. ू.बं. 12 मधील नाली व नाले साफसफाई कर यासाठ  पु ष मजरुांची सं या कती आहे 

3. ू.बं. 12 म ये साव ऽक िनवडणुक 2017 नंतर मा हती देई पयत RNB या कंऽाटारा माफत दररोज व मानेवार  कती 
टन कचरा उचल यात येते याची मा हती देणे बाबत 

 



(3) 
4. ू.बं. 12 म ये कचरा उचल यासाठ  घंटा गाड , र ा, अप, शॅ टर, टे पो कती आहे व सदर ल वाहनांवर 

वाहनचालकासह मजरुांची सं या कती आहे. 
5. ू.बं. 12 म ये मनपा सावऽीक िनवडणुक पुव  A TO Z या कंऽाटदारा माफत दररोज व मानेवार  कती कचरा 

उचल यात येत होता याची मा हती दे यतायावी 
 क रता वर ल ूमाणे मा हती ये या मनपा ःथायी सिमती या सभेसमोर लेखी ःव पात देवुन यावर िनणय घे यास ह 
मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- अ. रशीद अ. गणी,             अनुमोदक :- फा ख हसेनु , राजेश य नम, म. मसुद अहेमद खान 

वषय बं. 06      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पभाग बं. 06 ौीनगर भागात जमदाडे यांचे घर ते देशपांडे यां या घरा पयत 25 
वषापासुन पा याची पाईपलाईनच नाह  तसेच या भागात जनुी िचनीमातीची 4 इंचीची लाईन आहे ती वेळोवेळ  लॉक होत आहे 
यामुळे घाण पाणी रः यावर येऊन नागर कां या आरो यास धोका िनमाण होत आहे.  या बाबत नागर कांची वारंवार तबार आहे.  
सदरह ठकाणी ु 150 एमएम यासाची पाईप लाईन टाकणे आवँयक आहे तर  या अ यंत आवँयक आ ण तातड या कामावर ल 
लागणा-या खचास ह  ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- राजेश लआमीनारायण य नम                  अनुमोदक :- मसुद अहेमद खान 

वषय बं. 07      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस 14 या व  आयोगातुन एकूण कती िनधी ूरा  झाला िनधी व  आयोगाचे 
िनकष काय होते तसेच ूा  िनधीपैक  खच कती झाला व िश लक कती याची स वःतर मा हती ूशासनाने स ागहृासमोर 
ठेवुन यावर चचा क न िनणय घे यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते. 
सुचक :- मो हनी वजय येवनकर                      अनुमोदक :- फा ख बदवेल 

वषय बं. 08      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका वाड वकास िनधी (ःवे छा िनधी) अतंगत या आथ क वषात कोण कोणती कामे 
कर यात आली याची स वःतर मा हती सभागहृासमोर ठेव यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :-  अ. शमीम अ द ला साबु          अनुमोदक :- अ. लतीफ अ. मजीद 

वषय बं. 09      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत करबला कॄःतान व बारा इमाम म यार ग लीची संिचका गे या पाच-सहा 
म ह यापासुन ूाथिमक मा यता कर ता संिचका आता पयत झाली नाह  तर  ता काळ संिचका मा य करावी अ यथा र  करावी. 
सुचक :- अ दल शमीम अ द ला ु ु                अनुमोदक :-  अ. लतीफ अ. मजीद 
वषय बं. 10      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकाक ह ीत ूभाग बं. 10 मु य रः यापासुन ौी साहेबराव केरबाजी क याणकर यांचे 
घर ते ौी गणलोवर यां या घरा पयत सी.सी. रःता करणे आवँयक आहे क रता या कामावर ल लागणा-या खचास ह  ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- सौ. योती कशण क याणकर               अनुमोदक :- राज ुय नम 
वषय बं. 11      अ पल                 दनांक 20.12.2018 
वाचा :-  मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 56(4) मधील तरतुद नुसार अ पल 

ूित, 
मा. सभापती, 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-4/9721/18 द. 11.10.2018 या आदेशा व द अ पल 

 अ पलाथ   ::  संभाजी माधवराव काःटेवाड जकात अिध क (कायालय अिध क) े.का. बं. 2 मनपा नांदेड 
 
 हे क , वर ल आदेशा व द खालील ूमाणे मा. सभापती महोदयांचे यायालयात अ पल सादर कर त आहे.  हे क , मी 
आप या कायालयात 24 वषा पासुन सेवेत िलपीक, व र  िलपीक, कायालय अिध क या पदावर काम केलेले असनु या यित र  
जकात िनर क, इमारत िनर क, ःथािनक संःथा कर िनर क अशा अनेक पदावर काम केलेले असुन आता पयत मला 
सोप व यात आलेली कामे त परतेने क न आप या काय◌ालयाकडून जकात वभागात जकात चोर  पकडून कायालयाकडून ब ीस 
ूा  केलेले आहे तसेच ःथािनक संःथा कर वभागात असतांना पथकाम ये काम क न अनारॉईड मोबाईल ब ीस ःव पात 
कायालयाकडून िमळ वलेला आहे व कत यात कधीह  िनंकाळजीपणा व कसुर केलेला नाह  व या बाबत कायालयाकडून कोणतीह  
नोट स दे यातआलेली नाह . 



(4) 
 सावजिनक सु ट या काळात मु यालयात उप ःथतराह याचा आदेश न देताच दनांक 12.11.2016 ते 14.11.2016 या 
सावजिनक सु ट या काळात मु यालयाची चौकशी न करता व कस याह  ूकारची नोट स न देता कायालयीन आदेश बं. 
नावाशमनपा/ ेका.ब/1910/2016 दनांक 14.11.2016 रोजी महारा  नागर  सेवा (वतणूक) 1979 चा िनयम 8(1) अ वये 
िशःतभंगाची कायवाह  खालील दोषारोप लावून िनलंबीत कर यताआलेले आहे. 
जोडपऽ-1  1) कामात िनंकाळजीपणा करणे 

2) कत यात कसुर क न मह वाचे कायालयीन कामाचे वेळेस वनापरवानगी कायालय सोडणे. जोडपऽ-2 
अ वये ( वःताराने) ववरण ूमाणे. 

1- कामात िनंकाळजीपणा करणे :-  मला मा. आयु  साहेबांनी व र  िलपीक या पदाव न जकात अिध क या पदावर 
पदो नती देवुन कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-1/1087/16 दनांक 27.04.2016 अ वये ेऽीय कायालय-ब 
ःटेड यम मनपा नांदेड येथे कायालय अिध क या पदावर पदःथापना कर यात आली होती. 
 सदर आदेशानुसार सहा यक आयु  (ौी अ वनाश अटको) यांनी मला कायालय अिधस क या पदावर ज ुक न घेवुन 
मरा. आयु  यां या आदेशाचे पालन न करता मा. आयु  यांनी दलेले कायालय अिध क या पदाचे काम न देता मला माझे 
पदाचे ह कापासुन वंचीत ठेवुन मा या पदापे ा किन  पदावर असलेले व र  िलपीक ौी जमील अहेमद यांना कायालय 
अिध काचे काम देवुन यांचे हाताखाली कर िनर काचे किन  पदाचे अपमानकारक व िनयमबा  काम दलेले होते.  असे 
असतांनाह  मी माझी पदाला याय िमळ यासाठ  मा. आयु  साहेब यां याकडे मागणी चालु ठेवुन सहा यक आयु  यांनी दलेले 
आदेशाचे पालन क न कर िनर काचे काम केलेले आहे या काळात मा या अिधन असलेले वसुली िलपीक ौी गाडे, ौी चामे व 
सोनसळे यांची वसुली चांगली अस यामुळे सदर काळात मला वसुली कमी कअस याबाबत कंवा कामात िनंकाळजीपणा के या 
बाबत कसलीह  नोट स कंवा अनुप ःथत अस याबाबत पऽ दे यात आलेले नाह  यामुळे मला लाव यातआलेला दोष चुक चा 
असुन चौकशी अिधकार  यांनी हा दोष अशंत: अस याचे चौकशी अहवाल द याचे सांिगतले आहे तो दोष र बातल कर यात यावा 
जे क  मा यावर अ याय कारक आहे. 
 तसेच दोषारोप बं. 2 :- मधील अट बाबत मला िनलंबीत कर यात आले होते तो दोषारोप िस द होत नाह  असा 
चौकशी अहवाल चौकशी अिधकार  यांनी सादर केलेला अस यामुळे माझा िनलंबन काळा व कत यकाळ करणे आवँयक आहे असे 
असतांना देखील माझा िनलंबन कालावधी िनलबंन काळ क न मा यावर ठपका ठेवुन तसेच सावजिनक सु ट या कालावधीचा 
पगार कपात क न मा यावर अ याय केला आहे त हा माझा िनलंबन कालावधी हा कत यकाळ गहृ त धर यात यावा मा यावर 
ठेवलेला ठपका र बातल कर यता यावा तसेच सावजिनक सु ट  दनांक 12.11.2016 ते 13.11.2016 चा पगार दे यात यावा. 

वनंती 
 माझे अ पल मजंरु कर यात यावे सदर दोषारोप चौकशी अिधकार  यांनी चौकशीत लाव यात आलेला दोषारोपव िस द 
होत नस याचा अहवाल दला अस यामुळे दनाकं 14.11.16 ते 07.03.17 (114) दवसांचा िनलबंन काळ हा कत यकाळ गहृ त 
धर यता यावा व द. 12.11.16 ते 13.11.16 या सावजिनक सु ट या काळाची अनुप ःथती दे यात आलेली होती ती उप ःथती 
मा य क न याचा पगार देवून मा यावर ठेव यात आलेला ठपका र बातल ठर व यता यावा अशी वनंती आहे 

अ पलाथ  
ःवा र त/- 

संभाजी माधवराव काःटेवाड 
कायालय अिध क ेका-2 

नावाशमनपा नांदेड 
 

                 ःवा र त/-                                                     ःवा र त/- 
          (स. अजीतपालिसंघ संधु)                                        (खान फा ख अली अलीयाज खान) 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
 
 
 
 
 
 


