नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.
द. १५.१०.२०१६ रोजी सकाळ

११.०० वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे ूशास कय

इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागृहात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र क न सदर
सभेस खालील म.न.पा. ःथाई सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.
सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा, सभापती
सवौी

मोरे संजय गंगाधर

इं दबाई
िशवाजीराव घोगरे
ू

ू वण बालाूसाद बयाणी

वनयकुमार गुरम

संिगता पृ वीराज राओऽे
सलीमा बेगम नु

योती महि खेडकर

ला खान

शमा पुंपाताई राजेश

कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

फा ख हसे
ु न कासीम साब
सभापती

उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय, ूािधकार अिधकार तथा उपआयु

( वकास) ौी र ाकर वाघमारे ,

मु य लेखा प र क ौी आर.एस.कोलगणे,

कायकार अिभयंता ौी िगर ष

मु यलेखािधकार ौी कंदे वाड,

कदम, कायकार अिभयंता ौी सुमीव अंधारे , सव वभाग ूमुख,

े ऽय अिधकार यांचे ःवागत क न सभेचे

कामकाजास सु वात कर यात येते.
उमेशिसंह च हाण

एमएलसीची आचारसं हता क हाह चालू शकते

यामूळे स.सदःय

ौी

वनय गुरम यांचा

या

वषयावर

आ ेप कंवा वरोध आहे असे वषय ूलं बत ठे वन
ू उवर त वषयावर िनणय घे याचे अिधकार सभापती, यांना
दे यात यावे व वषय प ऽका पास कर यात यावी.
वनय गुरम

वषय ब.१ हा

रः याचे पॅचवकला काय र मा यता दे यासाठ

वषय आहे . असे वषय आप या कायकाळात

जवळपास १० म ह यात अनेक वषय मा यता दे यासाठ आलेले आहे . वषय ब.१ हा मा या ूभागातील
महाराणा ूताप पुतळया जवळ ल रःयाचे खडे िसमेट बॉ बटने बुज व याचा वषय आहे . िसमेट बॉ बटने
रःत

बुज व याचे पॅचवकचे काम के हा होते कसे होते हे मला आजपयत समजलेले नाह . ूशासना माफत

असे वषय महानगरपािलकेचे आिथक नुकसान कर यासाठ येतात क स.सदःयांना मॅनेज कर यासाठ येतात,
सभापतीनां माझी वनंती आहे क या कामाची स वःतर चौकशी झा या िशवाय पास कर यात येवू नये.
उमेशिसंह च हाण

काम के हा झाले कसे

झाले असे

सांिगतले क स.सदःयांचा

वनाकारण ूशासनावर असे आरोप कर यात येवू नये. सुरवातीलाच मी

याकामावर आ ेप आहे ते

वषय ूलंितबत ठे व यात यावे

वनाकारण चचा

कर यात येवू नये.
वनय गुरम

मा या ूभागातील रःता अस यामूळे मी ूशासनाकडू न खुलासा माग वत आहे .दस
ु -यानी हःत ेप क

नये.

काम चांगले झाले असते तर मला वनाकारण आरोप कर याची गरज न हती.

सभापती
उपआयु

ौी वनय गुरम यांनी उप ःथत केले या ू ाचा खुलासा ूशासनाने करावा.
तथा ूा.अिधकार रा याचे माजी मु यमंऽी व माजी कि य गृहमंऽी कै.शंकररावजी च हाण यांचे पुणाकृ ती पुतळयाचे अनावर
कर यासाठ दे शाचे माजी पंतूधान डॉ.मनमोहनिसंघजी,कॉमेस या अ य ा ौीमती सोिनया गांधी, रा याचे
रा यपाल हे नांदेड येथे येणार होते

यामूळे ते

या रः याने येणार होते

बां कटने बुज व यात आले,कारण दर यान या काळात पावसाळा सु
जाते

हणून ता पुर या ःव पात

या मु य रः यावर ल खडडे िसमट

अस यामूळे पावसाने मु म िगट वाहन
ू

िसमेट बॉ बटने खडे बुज व यात आलेले आहे .कोणतेह

चुक चे काम

कर यात आलेले नाह .
वनय गुरम

मी नांदेड शहराचा नागर क आहे . आदरणीय कै.शंकररावजी च हाण यांचे पुतळयाचे अनावरण कर यासाठ
माजी पंतूधान डॉ.मनमोहनिसंघजी, कॉमेस अ य ा ौीमती सोनीया गांधी नांदेडला आ या
अिभमान आहे गव आहे . रः या द ु ःती कर याचे केले
४ लाख

याब दल मला

यास माझा वरोध नाह , एक ख डा बुज व यासाठ

पये खच कर यात येतात १० खडे बुज व यासाठ ४० लाख

पये खच कर यात येतो

याऐवजी

४० ल ात एका रः याचे काम पुण होते,िसिस रोड या कामाचा सवाना अनुभव आहे .िसमेट रोडचे पॅचवकचे
काम कर त असतांना महानगरपािलकेचा जे.ई. सुपरवायझर कामाचे
पॅचवक

के यानंतर

कंऽाटदाराने

महानगरपािलकेचा जे. ई. सुपरवायझर

यावर

युर ग

करावयास

ठकाणी उप ःथत पा हजे. िसमेटने
पा हजे.कंऽाटदाराने

या ठकाणी उप ःथत होता काय याकामावर जे.ई.ल

युर ग

करतांना

दे त नाह .

(२)
का.अिभयंता

.४,५६,९६३/-जे काम कर यात आलेले

याम ये फ

रः याचे पॅचवक या कामाचा समावेश नाह याम ये

रोड ड हायडरची,फुटपाथची रं गरं गोट , शा फक पटटे या कामा या खचाचाह
वनय गुरम

समावेश आहे .

मी या महानगरपािलकेचा ःथायी सिमतीचा सदःय असून मी एएमआरसी या कंऽाटदारास ूभागातील
रः याचे काम सांिगतले तर काम कर त नाह .जे.ई.ला सुपरवायझरला सांगा असे

हणतात. आ ह

सांिगतलेली कामे का कर यात येत नाह .
सभापती

आिथक प र ःथतीमूळे कंऽाटदाराचे

वषय बं.०१

सु

वेळेवर पेमेट होत नस यामूळे कंऽाटदार काम कर त नाह

वषय प ऽका

कर यात यावी.

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त १४ जुलै २०१६ रोजी कै. शंकररावजी च हाण यां या जयंती िनिम
चौक ते ITI Corner पयत रः याचे ख डे बुज व यात आले

यापैक अ (१) मराठवाडा

अ णाभाऊ साठे

टो क सलटं ट (२) बैदयनाथ बँक (३) नयाम ढा

कमान नं.२ (४) नयाम ढा कमान नं.१ (५) साठे चौक (६) महाराणाूजाप चौक काँब टने ख डे बुज व यात आले आहे त.

ब

(१) VIP

Road ते अ णाभाऊ साठे चौक, वर ल रःता दभाजक
व फुटपाथ रं गरं गोट करणे (२) VIP Road ते भा यनगर T Point फुटपाथसह सायकल
ु
शक कब ःटोनची रं गरं गोट करणे (३) VIP रः या लगतची वसावा उदयान व वःता रत वसावा उदयाना या आवारिभंतीची रं गरं गोट
करणेसाठ या वभागाचे किन
दरसुची २०१५-१६ नुसार

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न

ज हा

पये ४,५६,९४३/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम ू वण क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात

आले.
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर ू वण क सश शन नांदेड
यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

पये ४,५६,९४३/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे

ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमतीची समोर सादर.
सभापती

ठराव बं. ८६

ौी वनय गुरम यांचा वरोध न द घेवुन बहमताने
सदरचा ूःताव मंजरु कर यात येतो
ु

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त १४ जुलै २०१६ रोजी कै. शंकररावजी च हाण यां या जयंती िनिम
चौक ते ITI Corner पयत रः याचे ख डे बुज व यात आले

यापैक अ (१) मराठवाडा

अ णाभाऊ साठे

टो क सलटं ट (२) बैदयनाथ बँक (३) नयाम ढा

कमान नं.२ (४) नयाम ढा कमान नं.१ (५) साठे चौक (६) महाराणाूजाप चौक काँब टने ख डे बुज व यात आले आहे त.

ब

(१) VIP

Road ते अ णाभाऊ साठे चौक, वर ल रःता दभाजक
व फुटपाथ रं गरं गोट करणे (२) VIP Road ते भा यनगर T Point फुटपाथसह सायकल
ु
शक कब ःटोनची रं गरं गोट करणे (३) VIP रः या लगतची वसावा उदयान व वःता रत वसावा उदयाना या आवारिभंतीची रं गरं गोट
करणेसाठ या वभागाचे किन
दरसुची २०१५-१६ नुसार

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न

ज हा

पये ४,५६,९४३/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम ू वण क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात

आले.
कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर ू वण क सश शन नांदेड
यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

पये ४,५६,९४३/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे

ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु या ूःतावास ौी वनय गुरम यांची वरोध न दवुन सदरचा ूःताव

बहमताने
ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते.
ु

वषय बं.०२

कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/क डवाडा/८२०८/१६ दनांक २०.०९.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त
मोकाट जनावरे व कुऽे पकड याक रता स या वभागात अपुरा कमचार वग अस याने तसेच दनांक १४.०७.१६ रोजी कै. शंकरराव च हाण
यां या पुणाकृ ती पुतळयाचे उदघाटक सोहळा अस याने या कायबमास मा यवर
अस याने मोकाट जनावरे व कुऽे रः यावर फरत / बसत आहे त

य

उप ःथत राहणार असुन तसेच पावसाळयांचे दवस

यामुहे रहदार स अडथळा िनमाण होत आहे या बाबत तबार ूा

होत

आहे त.
१)

द. १२.०७.१६ ते १४.०७.१६ सकाळ ५.०० ते २.०० वाजता, ३.०० ते ११.०० पयत दोन पाळ

२)

द. १३.०७.१६ ते १४.०७.१६ पयत १५x०२ दवस

३)

द. १३.०७.१६ ते १४.०७.१६

. १०००/- ूमाणे

४)

द. १३.०७.१६ ते १४.०७.१६

पये ३८४ ूमाणे ३,८४०/-

पये ३८४/- ूमाणे

पये १०००/- ूमाणे

पये ६,०००/-

पये ११,५२०/-

पये २,०००/-

वर ल ूमाणे टाटा एस (छोठा) खाजगी वाहन व कंऽाट मजुर लावणे आवँयक आहे ूादे िशक प रवहन अिधकार नांदेड यां या
दरानुसार खाजगी वाहन (साय हर + डझेलसह टाटाएस ूित दन

पये १०००/- ूमाणे व खाजगी कंऽाट मजुर लाव यासाठ शासन

प रपऽक बं. संक ण/२०१६/ू.ब.२४/न व-२० मंऽालय मुंबई-३२ दनांक २२.०१.१६ म ये नमुद ूित दन

(३)
पये ३८४/- ूमाणे एकूण

पये १७,५२० + ५८४० = २३,३६०/- (अ र

काम क न घेतले या कामास ौी कशोर दे रमाळे , व र

पये ते वस हजार ितशे साठ) मजुराकडू न व खाजगी वाहनाकडू न

िलपीक यांनी खच केले या कामास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता सदर ल आदे शा दारे दे यात आली
काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव सादर. सदर ल खच सालसन २०१६-१७

यास

या मनपा नांदेड अंदाजपऽकातील संबध
ं ीत लेखा

िशषकातुन कर या यावा.
सभापती

ूशासना या ूःतावा मंजरु दे यात येते.

ठराव बं. ८७

ठराव

कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/क डवाडा/८२०८/१६ दनांक २०.०९.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त
मोकाट जनावरे व कुऽे पकड याक रता स या वभागात अपुरा कमचार वग अस याने तसेच दनांक १४.०७.१६ रोजी कै. शंकरराव च हाण
यां या पुणाकृ ती पुतळयाचे उदघाटक सोहळा अस याने या कायबमास मा यवर
अस याने मोकाट जनावरे व कुऽे रः यावर फरत / बसत आहे त

य

उप ःथत राहणार असुन तसेच पावसाळयांचे दवस

यामुहे रहदार स अडथळा िनमाण होत आहे या बाबत तबार ूा

होत

आहे त.
१)

द. १२.०७.१६ ते १४.०७.१६ सकाळ ५.०० ते २.०० वाजता, ३.०० ते ११.०० पयत दोन पाळ

२)

द. १३.०७.१६ ते १४.०७.१६ पयत १५x०२ दवस

३)

द. १३.०७.१६ ते १४.०७.१६

. १०००/- ूमाणे

४)

द. १३.०७.१६ ते १४.०७.१६

पये ३८४ ूमाणे ३,८४०/-

पये ३८४/- ूमाणे

पये १०००/- ूमाणे

पये ६,०००/-

पये ११,५२०/-

पये २,०००/-

वर ल ूमाणे टाटा एस (छोठा) खाजगी वाहन व कंऽाट मजुर लावणे आवँयक आहे ूादे िशक प रवहन अिधकार नांदेड यां या
दरानुसार खाजगी वाहन (साय हर + डझेलसह टाटाएस ूित दन

पये १०००/- ूमाणे व खाजगी कंऽाट मजुर लाव यासाठ शासन

प रपऽक बं. संक ण/२०१६/ू.ब.२४/न व-२० मंऽालय मुंबई-३२ दनांक २२.०१.१६ म ये नमुद ूित दन

१७,५२० + ५८४० = २३,३६०/- (अ र
कशोर दे रमाळे , व र

पये ३८४/- ूमाणे एकूण

पये

पये ते वस हजार ितशे साठ) मजुराकडू न व खाजगी वाहनाकडू न काम क न घेतले या कामास ौी

िलपीक यांनी खच केले या कामास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु महारा

चे कलम ७३ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मा यता सदर ल आदे शा दारे दे यात आली

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९

यास काय र ूशास कय व आथ क

मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते दे ते.

वषय बं.०३

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त

ेऽ - अ म ये डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर जयंती िनिम ाने बेलानगर, वकासनगर,

राजसारथीनगर, झे डा चौक, ःवागतनगर, पाटबंधारे नगर, तरोडा (बु) बु द वहार, सरपंचनगर, ओमकारे र नगर, स िगर कॉलनी या
भागात मु म व ६ एमएम टाक यात आले तसेच वजयनगर, स िगर कॉलनी, राजसारथीनगर, वकासनगर या भागात
बु द वहार समोर ल मैदानाचे

Level करणेसाठ

या वभागाचे किन

बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

JCB मिशन

दारे

ःथळ पाहणी क न आवँयक

. १,९९,४२८/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम मे.

लोबल इ टरूायजेस

कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे.

लोबल इ टरूायजेस

नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले.
नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

. १,९१,४२८/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे

ूकरण ५ कलम २ नुसार काय य ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर.
सभापती

ठराव बं. ८८

ूशासना या ूःतावास मंजरु दे यात येते.

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त

ेऽ - अ म ये डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर जयंती िनिम ाने बेलानगर, वकासनगर,

राजसारथीनगर, झे डा चौक, ःवागतनगर, पाटबंधारे नगर, तरोडा (बु) बु द वहार, सरपंचनगर, ओमकारे र नगर, स िगर कॉलनी या
भागात मु म व ६ एमएम टाक यात आले तसेच वजयनगर, स िगर कॉलनी, राजसारथीनगर, वकासनगर या भागात
बु द वहार समोर ल मैदानाचे

Level करणेसाठ

या वभागाचे किन

बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

JCB मिशन

दारे

ःथळ पाहणी क न आवँयक

. १,९९,४२८/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम मे.

लोबल इ टरूायजेस

कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे.

लोबल इ टरूायजेस

नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले.
नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

ूकरण ५ कलम २ नुसार काय य ूशास कय व आथ क मंजरु

. १,९१,४२८/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे

ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते दे ते.

(४)

वषय बं.०४
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त

ेऽ - ब म ये महाराणा ूताप यां या पुणाकृ ती पुतळया या प रसराचे सुशाभीकरण

करणे, रं गरं गोट करणे महाराणा ूताप यां या पुणाकृ ती पुतळयाला न वन कलर लावणे पुतळया या मागील बाजुस असले या दे खावा
पाहाड ला न वन शेडचा कलर लावणे, कंपाऊंड िभंतीला न वन कलर लावणे, पुणाकृ ती पुतळा लोकपन सोहळया या न वन कोनशीला
बन व यासाठ या वभागाचे किन
दरसुची २०१५-१६ नुसार

अ िभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा

. ५,४०,१००/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम मे. सोहे ल क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात

आले. कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. सोहे ल कनसश शन नांदेड
यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

. ५,४०,१००/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण

५ कलम २ नुसार काय य ूशास कय व आथ क मंजरु साठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर.
सभापती

ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय आथ क मंजरु दे यात येते.

ठराव बं. ८९

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त

ेऽ - ब म ये महाराणा ूताप यां या पुणाकृ ती पुतळया या प रसराचे सुशाभीकरण

करणे, रं गरं गोट करणे महाराणा ूताप यां या पुणाकृ ती पुतळयाला न वन कलर लावणे पुतळया या मागील बाजुस असले या दे खावा
पाहाड ला न वन शेडचा कलर लावणे, कंपाऊंड िभंतीला न वन कलर लावणे, पुणाकृ ती पुतळा लोकपन सोहळया या न वन कोनशीला
बन व यासाठ या वभागाचे किन
दरसुची २०१५-१६ नुसार

अ िभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा

. ५,४०,१००/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम मे. सोहे ल क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात

आले. कामाची िनकड व तातड ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. सोहे ल कनसश शन नांदेड
यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामावर झालेला खच

५ कलम २ नुसार काय य ूशास कय व आथ क मंजरु

वषय बं.०५

. ५,४०,१००/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे ूकरण

ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते दे ते.

नावाशमनपा ह त ूभाग बं. २० बोरबन फॅ श भागात पोलीस हे ड वाटर सुर ा िभंत ते ड .पी. बं. ३३७ ते BSUP दलीत वःती
पयत िस.िस. रोडचे बांधकाम करणे

पये ४२,४३,८३१/- साठ ई. टडर सेल

दारे िन वदा सुचना जा.बं. साबां व/१०१२/ २०१६

द.

२६.०४.१६ अ वये दै . एकमत / दै वरक ए ताजा या वतमान पऽात दनांक २७.०४.१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता
उपरो

कामासाठ एकूण ३ िन वदा ूा

झाले ूा

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०२.०६.१६ रोजी उघड यात आले असता

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
अ.ब.

तुलना मक त

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

मे. एल अ ड एस क सश शन नांदेड

०.०१% कमी दराने

०२

सोहे ल क सश शन नांदेड

४% जाःत दर

०३

ू वण क सश शन नांदेड

६% जाःत दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. एल अ ड एस क सश शन नांदेड यांची िन वदा अंदाजपऽक दरापे ा

०.०१% कमी दराची आहे . क रता ूभाग बं. २० पोलीस हे ड वाटर सुर ा िभंत ते ड .पी. बं. ३३७ ते BSUP दलीत वःती पयत िस.िस. रोडचे
बांधकाम करणे मे. एल.अ ड एस क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक दरापे ा ०.०१% कमी दराची अस याने मंजरु ःतव ूःताव ःथायी
सिमती समोर सादर.
सभापती

ठराव बं. ९०

ूशासनाने सादर केले या िन वदा मंजरु चा ूःताव मंजरु कर यात येते

ठराव

नावाशमनपा ह त ूभाग बं. २० बोरबन फॅ श भागात पोलीस हे ड वाटर सुर ा िभंत ते ड .पी. बं. ३३७ ते BSUP दलीत वःती
पयत िस.िस. रोडचे बांधकाम करणे

पये ४२,४३,८३१/- साठ ई. टडर सेल

दारे िन वदा सुचना जा.बं. साबां व/१०१२/ २०१६

द.

२६.०४.१६ अ वये दै . एकमत / दै वरक ए ताजा या वतमान पऽात दनांक २७.०४.१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता
उपरो

कामासाठ एकूण ३ िन वदा ूा

झाले ूा

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०२.०६.१६ रोजी उघड यात आले असता

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
अ.ब.

तुलना मक त

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

मे. एल अ ड एस क सश शन नांदेड

०.०१% कमी दराने

०२

सोहे ल क सश शन नांदेड

४% जाःत दर

०३

ू वण क सश शन नांदेड

६% जाःत दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. एल अ ड एस क सश शन नांदेड यांची िन वदा अंदाजपऽक दरापे ा

०.०१% कमी दराची आहे . क रता ूभाग बं. २० पोलीस हे ड वाटर सुर ा िभंत ते ड .पी. बं. ३३७ ते BSUP दलीत वःती

(५)
पयत िस.िस. रोडचे बांधकाम करणे मे. एल. अ ड एस क सश शन नांदेड यांची अंदाजपऽक दरापे ा ०.०१% कमी दराची िन वदा

ह

नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजुर करते.

वषय बं.०६

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त िसडको भागात १ जुलै रोजी वृ ारोपन कायबमा क रता मा. ना. ौी दवाकर रावजे
मंऽी पर वहन तथा पालकमंऽी नांदेड-परभणी दो-या िनिम
उप ःथत राहणार होते.

तालुका बडा संकुलाचा जागेत दोन कोट िसडको वृ

लागवड कायबमास

या अनुषंगाने आदे शीत के याूमाणे कौठा साईबाबा कमान ते वसरणी, ढवळे कॉनर ते संभाजी चौक ते कुसूमताई

शाळा ते इं दरा गांधी कॉलेज ते तालुका बडा संकुल िसडको पयतचा रःता द ु ःत करणे आवँयक होते तसेच इं दरा गांधी कॉलेज ते बडा

संकुलचा रःता काळया मातीचा नाद ु ःत होते.

यामुळे वना िन वदा ता काळ काम हाती घे यात आले सदर ल ठकाणी रःता द ु ःत

कर यासाठ मुरम ्, GSB व ६ MM Crusher Broken Stone ई. सा ह य टाकुन रःता द ु ःत क न दे यात आला आहे ूचलीत ज हादरसुची
२०१५-१६ नुसार

पये ७,६३,४७५/- अंदाजपऽक तयार कर यात आले असून सदर काम मे. ू वण क सश शन नांदेड यां याकडू न क न

घे यात आलेले आहे .
कामाची तातड िनकड ल ात घेता सदरचे काम राःत प दतीने िन वदा न माग वता अंदाजपऽक दरावर मे. ू वण क सश शन
नांदेड यां याकडू न क न घे यात आले

यास व कामासाठ

झालेला खच

पये ७,६३,४७५/- यास काय र ूशास कय व आथ क

मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.
ूशासनाने सादर केले या ूःतावास ूशास कय काय र मा यता दे यात येते.

सभापती

ठराव बं. ९१

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त िसडको भागात १ जुलै रोजी वृ ारोपन कायबमा क रता मा. ना. ौी दवाकर रावजे
मंऽी पर वहन तथा पालकमंऽी नांदेड-परभणी दो-या िनिम

उप ःथत राहणार होते.

तालुका बडा संकुलाचा जागेत दोन कोट िसडको वृ

लागवड कायबमास

या अनुषंगाने आदे शीत के याूमाणे कौठा साईबाबा कमान ते वसरणी, ढवळे कॉनर ते संभाजी चौक ते कुसूमताई

शाळा ते इं दरा गांधी कॉलेज ते तालुका बडा संकुल िसडको पयतचा रःता द ु ःत करणे आवँयक होते तसेच इं दरा गांधी कॉलेज ते बडा

संकुलचा रःता काळया मातीचा नाद ु ःत होते.

यामुळे वना िन वदा ता काळ काम हाती घे यात आले सदर ल ठकाणी रःता द ु ःत

कर यासाठ मुरम ्, GSB व ६ MM Crusher Broken Stone ई. सा ह य टाकुन रःता द ु ःत क न दे यात आला आहे ूचलीत ज हादरसुची
२०१५-१६ नुसार

पये ७,६३,४७५/- अंदाजपऽक तयार कर यात आले असून सदर काम मे. ू वण क सश शन नांदेड यां याकडू न क न

घे यात आलेले आहे .
कामाची तातड िनकड ल ात घेता सदरचे काम राःत प दतीने िन वदा न माग वता अंदाजपऽक दरावर मे. ू वण क सश शन
नांदेड यां याकडू न क न घे यात आले

यास व कामासाठ झालेला खच

पये ७,६३,४७५/- यास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु

ह

नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते दे ते.

वषय बं.०७

नावाशमनपा ह त ूभाग बं. ५ म ये प रनगर भागात अरबी ःकुल ते रमेश यादव यां या घरा पयत सी.सी. रःता करणेसाठ
या वभागाचे किन
नुसार

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६

पये ८७,८०५/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम मे. एल
कामाची तातड

ड एस क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले.

िनकड ल ात घेता सदरचे काम राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. एल

यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामासाठ झालेला खच

पये ८७,८०५/- यास महारा

ड एस क सश शन नांदेड

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे

ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.
ूशासनाने सादर केले या ूःतावास काय र ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते.

सभापती

ठराव बं. ९२

ठराव

नावाशमनपा ह त ूभाग बं. ५ म ये प रनगर भागात अरबी ःकुल ते रमेश यादव यां या घरा पयत सी.सी. रःता करणेसाठ
या वभागाचे किन
नुसार

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

ःथळ पाहणी क न आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६

पये ८७,८०५/- चे अंदाजपऽक तयार क न सदर काम मे. एल
कामाची तातड

ड एस क सश शन नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले.

िनकड ल ात घेता सदरचे काम राःत प दतीने अंदाजपऽक दरावर मे. एल

यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामासाठ झालेला खच

ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु

वषय बं.०८

पये ८७,८०५/- यास महारा

ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते दे ते.

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग बं. १८ भागात रमजान ईद िनिम
किन

अिभयंता उप अिभयंता यांनी ू य

ड एस क सश शन नांदेड

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे

रःते द ु ःती कर यासाठ या वभागाचे

ःथळ पाहणी क न प पड ग ली येथील मःजीद या प रसरातील अंतगत

(६)
रः यावर ल Soling Murum GSB व ६mm शॅ टर या साहयाने रः याची द ु ःती करणेसाठ आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची
२०१५-१६ नुसार झाले या कामाचे अंदाजपऽक

. ६,३९,२००/- चे तयार क न सदर काम वलायत खान कर म खान नांदेड यांचेकडू न क न

घे यात आले. कामाची तातड िनकड ल ात घेता सदरचे काम राःत प दतीने िन वदा न माग वता अंदाजपऽक दरावर वलायत खान
कर म खान नांदेड

यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामासाठ झालेला खच

पये ६,३९,२००/- यास महारा

महानगरपािलका

अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.
सभापती

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

ठराव बं. ९३

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त ूभाग बं. १८ भागात रमजान ईद िनिम
किन

अिभयंता उप अिभयंता यांनी ू य

रःते द ु ःती कर यासाठ या वभागाचे

ःथळ पाहणी क न प पड ग ली येथील मःजीद या प रसरातील अंतगत रः यावर ल Soling

Murum GSB व ६mm शॅ टर या साहयाने रः याची द ु ःती करणेसाठ आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार
झाले या कामाचे अंदाजपऽक

. ६,३९,२००/- चे तयार क न सदर काम वलायत खान कर म खान नांदेड यांचेकडू न क न घे यात आले.

कामाची तातड िनकड ल ात घेता सदरचे काम राःत प दतीने िन वदा न माग वता अंदाजपऽक दरावर वलायत खान कर म खान नांदेड
यांचेकडू न क न घे यात आले

यास व कामासाठ झालेला खच

ूकरण ५ कलम २ नुसार काय र ूशास कय व आथ क मंजरु

वषय बं.०९

पये ६,३९,२००/- यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे

ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते दे ते.

नावाशमनपा ह ीत गोवधनघाट पुलावर SDBC चा एक लेयर मारणे या कामाबाबत या वभागाचे उप अिभयंता व किन
यांनी ू य

अिभयंता

ःथळ पहाणी क न व जराबाद चौक ते रवीनगर कौठाकडे जाणा-या गोवधनघाट पुलावर दो ह बाजुने रः यावर ब-याच

ूमाणात ख डे पडलेले आहे त असा अहवाल दला असुन पुलावर ल ख डे द ु ःती करणे आवँयक अस यामुळे आवँयक बाबींचा समावेश

क न

ज हादरसुची २०१५-१६ नुसार

पये ४०,०१,३९८/- चे अंदाजपऽक तयार क न सादर केले आहे . क रता नावाशमनपा ह ीत

गोवधनघाट पुलावर SDBC चा एक लेयर मारणे या कामासाठ लागणार र कम

पये ४०,०१,३९८/- यास अथसंक प २०१६-१७ मधील

JNNURM, BSUP नगरो थान, द.व.सु. योजना तसेच व वध योजने अंतगत झाले या वकास कामाची दे खभाल व द ु ःती या लेखािशषकातुन

ूशास कय व आथ क मंजुर साठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर.
सभापती

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

ठराव बं. ९४

ठराव

नावाशमनपा ह ीत गोवधनघाट पुलावर SDBC चा एक लेयर मारणे या कामाबाबत या वभागाचे उप अिभयंता व किन
यांनी ू य

अिभयंता

ःथळ पहाणी क न व जराबाद चौक ते रवीनगर कौठाकडे जाणा-या गोवधनघाट पुलावर दो ह बाजुने रः यावर ब-याच

ूमाणात ख डे पडलेले आहे त असा अहवाल दला असुन पुलावर ल ख डे द ु ःती करणे आवँयक अस यामुळे आवँयक बाबींचा समावेश

क न

ज हादरसुची २०१५-१६ नुसार

पये ४०,०१,३९८/- चे अंदाजपऽक तयार क न सादर केले आहे . क रता नावाशमनपा ह ीत

गोवधनघाट पुलावर SDBC चा एक लेयर मारणे या कामासाठ लागणार र कम

पये ४०,०१,३९८/- यास अथसंक प २०१६-१७ मधील

JNNURM, BSUP नगरो थान, द.व.सु. योजना तसेच व वध योजने अंतगत झाले या वकास कामाची दे खभाल व द ु ःती या लेखािशषकातुन

ूशास कय व आथ क मंजुर

वषय बं.१०

ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते दे ते.

ूःताव

कायकार अिभयंता बएसयुपी यांनी द. २१.०४.१६ रोजी पोलीस ःटे शन व जराबाद नांदेड येथे बएसयुपी योजने अंतगत कसाईट
बं. ३४ येथील वसुली िलपीक ौी सुरि सोनाजी सोनकांबळे यांनी महापािलके या र कमेचा अपहार केला आहे तसेच पावती पुःतक वाटपात
ौी सुरेश गो वंदराव कुलण

ू. कायालय अिध क यांनी अिनयमीतता केली आहे अशी तबार न द वली आहे . अिभलेख पयवे क

नावाशमनपा नांदेड यांनी ौी सुरेश गो वंदराव कुलकण यां या वनंतीनुसार बएसयुपी वभागचा अिभूाय घेऊन कायालयीन पऽ बं. १६९२
दनांक ०९.०५.१६ व बं. १७०७ द. १०.०५.१६

दारे ौी सुरेश गो वंदराव कुलकण यांना पावती पुःतक वाटप करणे कंवा दे णे याबाबत

कोणतेह कायालयीन आदे श दलेले नाह त तसेच संबंधीता या बएसयुपी वभागातील द. १७.०१.१२ ते ०७.११.१३ या कालावधीत पावती
पुःतक वाटप व इतर कामांसंदभात अिनयमीतता के यासंबंधी कोणतीह कारणे दाखवा नोट स दलेली नाह असे लेखी कळ वले आहे .

वर ल बाब वचारात घेता सदर ल अपहार ूकरणात ौी सुरेश गो वंदराव कुलकण यांचा सहभाग अस याचे दसून येत नाह

यामुहे महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४८१ (ह) मधील तरतुद नुसार पोलीस ःटे शन व जराबाद येथे दले या तबार तुन

ु
यांचे नांव वगळन

यांचे व

द केलेली तबार मागे घे याची ह ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते समंत करते.

सुचक :- संजय गंगाधरराव मोर

अनुमोदक:- सौ. संिगता राओऽे

(७)
सभापती

स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

आयु ांनी

िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.

ठराव बं. ९५

ठराव

कायकार अिभयंता बएसयुपी यांनी द. २१.०४.१६ रोजी पोलीस ःटे शन व जराबाद नांदेड येथे बएसयुपी योजने अंतगत कसाईट
बं. ३४ येथील वसुली िलपीक ौी सुरि सोनाजी सोनकांबळे यांनी महापािलके या र कमेचा अपहार केला आहे तसेच पावती पुःतक वाटपात
ौी सुरेश गो वंदराव कुलण

ू. कायालय अिध क यांनी अिनयमीतता केली आहे अशी तबार न द वली आहे . अिभलेख पयवे क

नावाशमनपा नांदेड यांनी ौी सुरेश गो वंदराव कुलकण यां या वनंतीनुसार बएसयुपी वभागचा अिभूाय घेऊन कायालयीन पऽ बं. १६९२
दनांक ०९.०५.१६ व बं. १७०७ द. १०.०५.१६

दारे ौी सुरेश गो वंदराव कुलकण यांना पावती पुःतक वाटप करणे कंवा दे णे याबाबत

कोणतेह कायालयीन आदे श दलेले नाह त तसेच संबंधीता या बएसयुपी वभागातील द. १७.०१.१२ ते ०७.११.१३ या कालावधीत पावती
पुःतक वाटप व इतर कामांसंदभात अिनयमीतता के यासंबंधी कोणतीह कारणे दाखवा नोट स दलेली नाह असे लेखी कळ वले आहे .
वर ल बाब वचारात घेता सदर ल अपहार ूकरणात ौी सुरेश गो वंदराव कुलकण यांचा सहभाग अस याचे दसून येत नाह
यामुहे महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४८१ (ह) मधील तरतुद नुसार पोलीस ःटे शन व जराबाद येथे दले या तबार तुन

ु
यांचे नांव वगळन

यांचे व

कायम कर यात येतो.

वषय बं.११

द केलेली तबार मागे घे याची ह ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते समंत करते व हा ठराव याच सभेत

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.
मानिनय सभापती ःथाई सिमती,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड यांचे

ूकरण:-

महारा

महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 56(4) मधील तरतुद नुसार कायालयीन आदे श ब.नांवाशमनपा/

आक /8798/2016 द.29/09/2016 चे आदे शा व

द अ पल.

अ पल

हे क , भुतपूव वाघाळा नगरपािलका या कायालयात माझी ूथम िनयु
महानगरपािलकेत द.06/02/2006 रोजी माझी
हे क , उ

सहा यक आयु

यायालय जालना येथे सदरचे आदे शा व

दनांक 22/09/1988 रोजी झाली. आ ण नांदेड वाघाळा शहर

या पदावर पदो नती झालेली आहे .

ूकरणीचे आदे श िनगिमत झा याचे कळताच मी, मा.आयु

रोजी मा.औ ोिगक

यायालयात अ पल

यांना औ ोिगक

यायालयात जा याची नोट स दे वून द.01/10/2016

द ःथिगती आदे श दे याची वनंती क न केस पुढे चाल व याची वनंती केलेली होती. या

ूकरणात माझी बाजू आ ण महानगरपािलका ूशासनाची बाजू मा. यायालयासमोर मांडणेसाठ
यायालय जालना यांनी द. 04/10/2016 रोजी दो ह प ांची बाजू ऐकून घेऊन सहा यक आयु

द.04/10/2016 ह

ता रख

हे पद कामगारा या

दली होती. मा.औ ोिगक

या येत मोडत नाह असे

हणून

ःथिगती आदे श दे याचे नाका न पुढ ल ता रख 29/10/2016 ह ता रख पुढ ल सुनावणीसाठ ठे वली होती. मा. यायालयाने ःथिगती आदे श दे यास नकार
द यामुळे मी मा.

यायालयातून माझी केस परत घेतली. मी मा. औ ोिगक

अिधिनयमाचे कलम 56(4) अ वये मा.आयु

यांचे िनकटवत व र

यायालय जालना येथून केस परत घेतलेली अस याने महारा

ूािधकार

द.29/09/2016 हे मा यावर अ याय करणारे अस यामुळे मी, महारा

हणून मा. ःथायी सिमती आहे . मा. आयु

महानगरपािलका

यांनी िनगिमत केलेले आदे श

महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 56(4) अ वये मा यावर ल अ याया या

िनवारणाथ मा. सभापती, ःथायी सिमती यांचेकडे अ पल दाखल कर त आहे .
हे क , मा.आयु

यांचे िनकटवत जे

ूािधकार मा.ःथायी सिमती अस याने मा.ःथायी सिमतीकडन
ू मला

ठे वून मी कायालयीन आदे श द.29/09/2016 चे स मानाथ द.05/10/2016 रोजी
हे क ,

महारा

नागर सेवा िनयमांतगत महारा

याय िमळे ल हा माझा ह क अबाधीत

े ऽय कायालय ब.ड येथे कत यावर

जू झालो आहे .

शासक य कमचा-यां या बद यांचे विनयम आ ण शासक य कत ये पार पाडतांना होणा-या

वलंबास ूितबंध अिधिनयम 2005 कलम 4 व िनयम 2013 मधील तरतुद ंनुसार शासक य कमचा-यां या वषाचे आत म यावधी बद यांवर िनबध घातलेले
आहे त तसेच महारा

शासन सामा य ूशासन वभाग शासन प रपऽक ब.एसआर ह /2014/मुस-34/ूब.379/12 मंऽालय मुंबई दनांक 24/09/2015

नुसार वषाचे म यावधीत बदली करतांना बदली काय ातील तरतुद चे पालन करणे बाबत मागदशक सूचना दले या आहे त. सदर प रपऽकात म यावती
बदली करावयाची झा यास बदलीचे कारण आदे शात नमुद असावयास पाह जे. तसेच 03 वष पूण झा यािशवाय बदली करता येणार नाह अशी तरतुद आहे .
हणून द.29/9/2016 रोजीचे आदे श र
हे क , उ

कर यात यावेत.

ूकरणी नमुद केले या दनांक 29/09/2016 चे आदे शा वये माझी पदःथापना महानगरपािलके या ःव छता व आरो य वभागातून

झोन ब.ड म ये कर यात आलेली आहे . सदर आदे शात बदलीचे कारण नमुद केलेले नाह .
प रपऽकातील तरतुद नुसार कर यात आलेली बदली िनयम बा
19/03/2016 रोजी झालेली होती.

यांना

े ऽय कायालय ब. ड येथे

ःव छता व आरो य वभागात द.30/09/2016 रोजीच ता काळ
भावनेने िनयम डावलून कुट ल हे तूने मला मानिसक ऽास

यामुळे उ

आहे . ौी संजय जाधव, सहा.आयु

अिधिनयम 2005, िनयम 2013 आ ण शासन

यांची पदःथापना

े ऽय कायालय ब.ड म ये दनांक

जू होऊन जेमतेम 06 म हनेच झालेले असतांना

जू क न घे यात आले याव न असे दसून येते क ,

हावा या उ े शाने केली

हणून सदर बदली आदे श र

यांना मी कायरत असले या
सदरची माझी बदली ह सुड

कर यात यावा

हणून हे अपील कर त

आहे .
हे

क,

ःव छता

व

आरो य

वभागात

सहा.

आयु

या

पदावर

कायालयीन

आदे श

ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-१/17631/2014

द.26/12/2014 अ वये माझी पदःथापना कर यात आली. मा या सेवेस शासन प रपऽकानुसार 03 वष पूण झाले नसतांना दे खील माझी बदली झोन ब.ड
येथे िनयमबा
येवून

र या कर यात आली तसेच ौी संजय जाधव, सहा.आयु

यांचे सेवेस केवळ 06 म हनेच झाले असतांना

यांची बदली

यांची पदःथापना द.19/03/2016 रोजी

े ऽय कायालय ब.ड येथून ःव छता वभागात

े ऽय कायालय ब.ड येथे कर यात

(८)
द.29/09/2016 रोजी िनयमबा

कर यात आली. आ ह दोघेह बदलीस पाऽ नसताना बदली कर यात आली. उ

शासन प रपऽकातील तरतुद नुसार सदरची बदली िनयमबा
बदली कर यात आलेली अस यामुळे सदर बदली आदे श र
हे क , दनांक 29/09/2016 चे

महारा

नागर सेवा िनयम आ ण

असून ह बदली केवळ मी मागासवग य अस यामुळे व मला मानिसक ऽास दे याचे उ े शानेच
कर यात यावा.

बदली आदे शात एकूण (04) मागासवग य अिधकार /कमचार आहे त. ौी अ वनाश अटकोरे , सहा.आयु

यांची

बदली मु य कायालयात केली ते मागासवग य आहे त. सदर आदे शात काह अिधका-यास दोन दोन वभाग दे यात आलेले आहे त. तथा प ौी अ वनाश
अटकोरे हे केवळ मागासवग य अिधकार अस यामुळे
सदरचे कृ य हे

बद या अपे

वभाग न दे ता मु यालयात बदली क न

यांना बनखा याचा अिधकार ठे वले आहे .

यां यावर अ यायकारक आहे , असे दसून येते. अिधकार उपल ध असतांना सव अिधका-यांना एक ःवतंऽ वभाग दे वून तशा ूकार या

त असतात. ते ह 03 वष कालावधी पूण झा यानंतर. परं तु कोण याह िनयमाचे पालन केले गेलेले नाह . सदरचे आदे शात ौीकृ ंण झाकडे ,

सहा यक वधी अिधकार हे मागासवग य असून
ू.मालम ा

यांना कोणताह

यांची बदली मालम ा

यवःथापक या पदाव न वधी सहा यक या पदावर वधी वभागात केली आहे .

यवःथापक या पदावर ौी झाकडे हे केवळ 01 वष 05 म हने कायरत होते. म येच

बदली कर यात आली. तसेच ौी पंड त पेमो जाधव, ू.सहा.आयु

हे मागासवग य असून

यांचीह 03 वष कालावधी पूण झाला नसतांनाह

येथे कर यात आली आहे . बदली पूव चे कर वभागातील पदावर ौी पंड त पेमो जाधव यांनी केवळ 06 म हने काम केले
झालेला नाह . महानगरपािलका क डवाडा आःथापनेवर सहा.आयु

यांची

यांची बदली कर वभागातून सदर आदे शा वये क डावाडा वभाग

कंवा इतर पदे मंजुर नसताना मंजुर नसले या पदावर

यांचाह 03 वष कालावधी पूण
यांची बदली क न

यांचेवर केवळ

ते मागासवग य अस याने अ याय केला आहे . एकाच बदली आदे शा ारे एकूण (04) मागासवग य अिधका-यांवर अ याय केलेला असलयाने सदर बदली
आदे श र

कर यात यावा.
हे क , दनांक 28/09/2016 रोजीचे बदली आदे श िनगिमत कर यात आले आहे त. सदर बदली आदे शात अनु.ब.1 वर ल ौीकृ ंण झाकडे तसेच

स.अ जतपालिसंघ संधु यांची बदली कर यात आली. आ ण दनांक 29/09/2016 चे आदे शात सु दा सदर दो ह ह अिधका-यांची पु हा
याच

वभागात बदली क न पूव या आदे शातीलच

वभागात

29/09/2016 चे आदे शात पूव चे आदे श अिधबमीत केलेले नाह त. दोन
ूशासना या

भ गळ कारभाराचे ूदशन केलेले ूकषाने दसून येते.

हे क ,

द.28/09/2016 आ ण

याच पदावर आ ण

यांची बदली दश व यात आलेली आहे . तथा प न याने िनगिमत केले या

दनांक

दवसात दोन आदे श मनमानी प दतीने िनगिमत क न महानगरपािलका

यामुळे दनांक 29/09/2016 चे बदली आदे श र

कर यात यावे.

द.29/09/2016 रोजी िनगिमत झालेले आदे श हे महानगरपािलके या आःथापना

क ातून िनघालेले नसून ते आदे श महानगरपािलके या तथाकिथत अिधका-या या क ातून िनघालेले असून मा.आयु

वभागातून

कंवा आयु

साहे बांची दशाभूल क न कामा या

घाई गद त ःवा र घेतलेली असावी असा संशय आहे . हा सव ूकार महानगरपािलका ूशासनात अनागोद , मनमानी भ गळ कारभार क न िनयमबा
बद यांचे द.29/09/2016 चे आदे श हे िनगिमत केलेले असून ते मागासवग य अिधका-यांवर अ याय करणारे आहे त.
अंतगत महारा

यामुळे महारा

नागर सेवा िनयमा

शासक य कमचा-यां या बद यांचे विनयमन आ ण शासक य कत ये पार पाडतांना होणा-या वलंबास ूितबंध अिधिनयम 2005 चे कलम 4

व िनयम 2013 मधील तरतुद ंचे उ लंघन झालेले असून उ
29/09/2016 चे बदली आदे श र

कर यात यावे, ह

शासन प रपऽकातील तरतुद स केराची टोपली दाख वली आहे .

यामुळे िनगिमत आदे श दनांक

वनंती.
वनंती

वनंती कर यात येते क , माझे अपील मा य कर यात यावे तसेच कायालयीन आदे श ब. नांवाशमनपा/आक /8798/2016 द. 29/09/2016
चे बदली आदे श र

कर यात यावे, ह

वनॆ वनंती.
अपीलाथ

ःवा र त/ःथळ
दनांक

: नांदेड

(ूकाश माधवराव येवले)

: 13/10/2016

सहा.आयु ,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.

सभापती

बदली कर याचे अिधकार मा. आयु ांना अस यामुळे ौी ूकाश माधवराव येवले सहा यक आयु
बदली आदे शा व

ठराव बं. ९६

द केलेली अ पल नामंजरु कर यात येतो.

बदली / पदःथापना कर याचे अिधकार मा. आयु

ठराव

यांना अस याने ौी ूकाश माधवराव येवले सहा यक आयु

यांनी बदली आदे शा व

केलेली अ पल नामंजुर कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

वषय बं.१२

ूित,
मा. सभापती साहे ब,
ःथायी सिमती
नावाशमनपा नांदेड
वषय :-

गोठ व यात आलेली एक वाष क वेतनवाढ पुववत चालु करणे बाबत

संदभ :- १) का.आ.बं. मनपा/आःथा-६/९४१६/०६ द. ०४.१०.१६
२) महारा

शासन सामा य ूशासन वभागाचे शासन िनणय बं सीड आर-१३९६/ू.ब.६/११-अ द.२० जुलै ०६

३) का.आ.बं. मनपा/आःथा-१/१४६७८/०७ द. ०८.०२.०७
४) का.आ.बं. मनपा/आःथा-६/२५३८/१५ द. २५.०५.१५
आदरणीय सभापती महोदय,

यांनी

द

(९)
उपरो

वषयी संदभ बं. १ चे आदे शा वये मला गैरिशःतीमुळे कायारलयाने
िनलंबीत केले होते
्

या बाबत मी माझे ःप ीकरण

सादर क न माझी चुक कबुल केलेली अस यामुहे संदभ बं. २ चे शासन िनणयात जसे फौजदार गु हा न द व यात आलेला नाह परं तु गैर
वतणुक या कारणाःतव शास कय सेवकास ( वभागीय चौकशी सु

केलेली असेल अथवा नसेल) िनलंबीत केलेले अस यास अशा ूकरणात

पुनःथा पत कर या बाबतचा िनणय ूकरण पर व गुणव ेनुसार

यावा असे नमुद अस यानुसार माझी मनपाकेतील सेवा जे ता ल ात

घेवुन मा. आयु

साहे बांनी संदभ बं. ४ चे आदे शा वये मला कामावर पुन:ःथा पत कर यात आले असुन स या मी आरो य वभागात

िलपीक या पदावर कायरत आहे .
तसेच संदभ बं. ४ चे कायारलयीन
आदे शा दारे मु.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ५६(४) मधील तरतुद नुसार कालावधी
्

मापणाची याचना क न व र

ूािधकरण ःथायी सिमतीकडे माझी अ पल कर यात यावे असे कळ व यात आ यानुसार यापुव च माझी

चुक मी कबुल केलेली अस यामुहे व पुन

अशा ूकारचे गैरकृ य मा याकडू न होणार नस याबाबत मी लेखी वाह दे त असुन मला एवढ

मोठ िश ा न करता संदभ बं. ३ चे आदे शा वये गोठ व यात आलेली माझी एक वषाची वेतनवाढ पुववत चचालु कर यात यावी व
बद यात कमी िश ा माझेवर लादन
ु माझा उ

ितन म ह याचा िनलंबन कालावधी िश लक असले या रजेत समा व

या

कर यात यावा ह

नॆ वनंती.

आपला व ासु
ःवा र त/दलीप गो वंदराव गायकवाड
िलपीक नावाशमनपा नांदेड
सभापती

ौी दलीप गां वंदराव गायकवाड िलपीक यांनी केलेली अ पल मंजरु कर यात येते आयु ांनी िनयमानुसार
पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.

ठराव बं.९७

ठराव

ौी दलीप गो वंदराव गायकवाड िलपीक यांनी पुढ ल ूमाणे ःथायी सिमतीकडे अ पल केलेले आहे त. का.आ.बं. मनपा/आःथा६/९४१६/०६ द. ०४.१०.१६ चे आदे शा वये मला गैरिशःतीमुळे कायारलयाने
िनलंबीत केले होते
्

माझी चुक कबुल केलेली अस यामुळे महारा

या बाबत मी माझे ःप ीकरण सादर क न

शासन सामा य ूशासन वभागाचे शासन िनणय बं सीड आर-१३९६/ू.ब.६/११-अ द. २०

जुलै ०६ शासन िनणयात जसे फौजदार गु हा न द व यात आलेला नाह परं तु गैर वतणुक या कारणाःतव शास कय सेवकास ( वभागीय
चौकशी सु

केलेली असेल अथवा नसेल) िनलंबीत केलेले अस यास अशा ूकरणात पुनःथा पत कर या बाबतचा िनणय ूकरण पर व

गुणव ेनुसार

यावा असे नमुद अस यानुसार माझी मनपाकेतील सेवा जे ता ल ात घेवन
ु मा. आयु

साहे बांनी का.आ.बं. मनपा/आःथा-

६/२५३८/१५ द. २५.०५.१५ चे आदे शा वये मला कामावर पुन:ःथा पत कर यात आले असुन स या मी आरो य वभागात िलपीक या
पदावर कायरत आहे .
तसेच का.आ.बं. मनपा/आःथा-६/२५३८/१५ द. २५.०५.१५ चे कायालयीन आदे शा दारे मु.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम
५६(४) मधील तरतुद नुसार कालावधी

मापणाची याचना क न व र

ूािधकरण ःथायी सिमतीकडे माझी अ पल कर यात यावे असे

कळ व यात आ यानुसार यापुव च माझी चुक मी कबुल केलेली अस यामुहे व पुन
नस याबाबत मी लेखी

वाह दे त असुन मला एवढ मोठ िश ा न करता का.आ.बं. मनपा/आःथा-१/१४६७८/०७ द. ०८.०२.०७ चे

आदे शा वये गोठ व यात आलेली माझी एक वषाची वेतनवाढ पुववत चालु कर यात यावी व
उ

अशा ूकारचे गैरकृ य मा याकडू न होणार

ितन म ह याचा िनलंबन कालावधी िश लक असले या रजेत समा व

या बद यात कमी िश ा माझेवर लादन
ु माझा

कर यासाठ केलेली अ पल ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची

सभा सवानुमते मंजरु करते आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.
वशेष बाब

हणुन आय यावेळ घे यात आलेले वषय

वषय बं.०१
नावाशमनपा ह त िमऽनगर व सखोजीनगर रः याचे डांबर करण करणे (हॉटिम स हॉटलेड ब.ट )
टडर सेल
पऽात

पये ९७,४८,८००/- साठ ई.

दारे िन वदा सुचना जा.बं. साबां व/११०३/ २०१६ द. २८.०४.१६ अ वये दै . द य मराठ / दै गोदातीर समाचार या वतमान

दनांक २९.०४.१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो

ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०६.०६.१६ रोजी उघड यात आले असता
अ.ब.

तुलना मक त
०.२५% कमी दराची आहे .

कामासाठ

एकूण ३ िन वदा ूा

िन वदा

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

मे. गु

रामदास क सश शन नांदेड

०२

ू वण क सश शन नांदेड

५% जाःत दर

०३

ःवान इ ृाःश चर नांदेड

७% जाःत दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. गु

झाले ूा

०.२५% कमी दराने

रामदास क सश शन नांदेड यांची िन वदा अंदाजपऽक दरापे ा

(१०)
क रता िमऽनगर व सखोजी नगर रः याचे डांबर करण करणे (हॉटिम स हॉटलेड ब. ट) करणेसाठ मे. गु

रामदास क सश शन

यांची अंदाजपऽक दरापे ा ०.२५% कमी दराची अस याने मंजरु ःतव ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर.
सभापती

ूशासनाने सादर केले या िन वदा मंजरु चा ूःताव मंजरु कर यात येते.

ठराव बं.९८

ठराव

नावाशमनपा ह त िमऽनगर व सखोजीनगर रः याचे डांबर करण करणे (हॉटिम स हॉटलेड ब.ट )
टडर सेल
पऽात

पये ९७,४८,८००/- साठ ई.

दारे िन वदा सुचना जा.बं. साबां व/११०३/ २०१६ द. २८.०४.१६ अ वये दै . द य मराठ / दै गोदातीर समाचार या वतमान

दनांक २९.०४.१६ रोजी िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो

ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक ०६.०६.१६ रोजी उघड यात आले असता
अ.ब.

तुलना मक त

कामासाठ

एकूण ३ िन वदा ूा

कंऽाटदाराचे नांव

िन वदा

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

मे. गु

रामदास क सश शन नांदेड

०२

ू वण क सश शन नांदेड

५% जाःत दर

०३

ःवान इ ृाःश चर नांदेड

७% जाःत दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. गु

झाले ूा

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
०.२५% कमी दराने

रामदास क सश शन नांदेड यांची िन वदा अंदाजपऽक दरापे ा

०.२५% कमी दराची आहे .
क रता िमऽनगर व सखोजी नगर रः याचे डांबर करण करणे (हॉटिम स हॉटलेड ब. ट) करणेसाठ मे. गु

रामदास क सश शन

यांची अंदाजपऽक दरापे ा ०.२५% कमी दराची िन वदा ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते.

वषय बं.०२

दलीत वःती सुधार योजने अंतगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका जुना कौठा भागात अ जंठा बौ द
न याने बांधकाम करणे अंदाजपऽक

पये १,३१,५१,१७८/- साठ

ई टडर सेल

वहार प रसराचे

दारे िन वदा सुचना बं. साबा व/४७००/२०१६

दनांक

१५.०७.२०१६ अ वये दै िनक द यमराठ / दै िनक लोकपऽ या वतमानपऽात दनांक १६.०७.२०१६ रोजी ितस-यांदा िन वदा ूिस द कर यात
आली असता उपरो

कामासाठ एकूण १ (एक) िन वदा ूा

उघड यात आ या असता

तुलना मक त

झाली ूा

िन वदा ऽीसदःय सिमती समोर

दनांक ०५.१०.२०१६ रोजी

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
अ.ब.

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

ू वण क सश शन नांदेड

८.७८६% जाःत दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ू वण क सश शन नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक य दरापे ा ८.७८६%

जाःत दराची आहे .
कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी कर यासाठ वाटाघाट क रता पाचारण केले असता
संबंधीतानी लेखी पऽ दे वुन सदर काम अंदाजपऽक दरापे ा ८.७८६% जाःत दराऐवजी अंदाजपऽक दरावर कर याची समंती दली आहे .
क रता दिलत वःती सुधार योजने अंतगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका जुना कौठा भागात अ जंठा बौ द

वहार

प रसराचे न याने बांधकाम करणेसाठ ू वण क सश शन नांदेड यांची वाटाघाट अंती अंदाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु ःतव ूःताव
ःथायी सिमती समोर सादर.
सभापती

ूशासनाने सादर केले या िन वदा मंजरु चा ूःताव मंजरु कर यात येते.

ठराव बं.९९

ठराव

दलीत वःती सुधार योजने अंतगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका जुना कौठा भागात अ जंठा बौ द
न याने बांधकाम करणे अंदाजपऽक

पये १,३१,५१,१७८/- साठ

ई टडर सेल

वहार प रसराचे

दारे िन वदा सुचना बं. साबा व/४७००/२०१६

दनांक

१५.०७.२०१६ अ वये दै िनक द यमराठ / दै िनक लोकपऽ या वतमानपऽात दनांक १६.०७.२०१६ रोजी ितस-यांदा िन वदा ूिस द कर यात
आली असता उपरो

कामासाठ एकूण १ (एक) िन वदा ूा

उघड यात आ या असता

तुलना मक त
जाःत दराची आहे .

झाली ूा

िन वदा ऽीसदःय सिमती समोर

दनांक ०५.१०.२०१६ रोजी

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .
अ.ब.

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

ू वण क सश शन नांदेड

८.७८६% जाःत दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ू वण क सश शन नांदेड यांची असुन ती अंदाजपऽक य दरापे ा ८.७८६%

(११)
कंऽाटदाराने भरलेले दर जाःत वाटत अस यामुळे कंऽाटदारास दर कमी कर यासाठ वाटाघाट क रता पाचारण केले असता
संबंधीतानी लेखी पऽ दे वुन सदर काम अंदाजपऽक दरापे ा ८.७८६% जाःत दराऐवजी अंदाजपऽक दरावर कर याची समंती दली आहे .
क रता दिलत वःती सुधार योजने अंतगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका जुना कौठा भागात अ जंठा बौ द

वहार

प रसराचे न याने बांधकाम करणेसाठ ू वण क सश शन नांदेड यांची वाटाघाट अंती अंदाजपऽक य दराची िन वदा ह नावाशमनपा ःथायी
सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते.
सभापती

आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे सभा संप याचे जाह र कर यात येते.

ःवा र त/नगरसिचव
नावाशमनपा नांदेड

ःवा र त/सभापती
ःथायी सिमती
नावाशमनपा नांदेड

