
 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 

 सोमवार, दनांक 08.01.2018 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य 
कायालयाचे ूशास कय इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात 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. ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.  
 

ौी अ दल शमीम अ द ला साबु ु , सभापती 
          सवौी  

अ. स ार अ. गफुर   च हाण आनंद शकंरराव 
पवळे उमेश देवराव     खान म.मसुद अहेमद खान उःमान खान 
खान फा ख अली इलीयाज खान स. शेर अली अ. महेबुब अली 
देशमुख सतीश पुंडलीकराव  येवनकर मोह नी वजय 

ितडके ूशांत व ठल    अ. लतीफ अ. मजीद 

रावत भानुिसंह गया दनिसंह  मुथा कांताबाई ूकाशचंद 

नवाब गुरिमतिसघं ब-यामिसंघ गोडबोले यो सना राजु 
वैशाली िमलींद देशमुख 

सभापती     उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय/सदःया, मा. आयु  ौी गणेश देशमुख, उपआयु  
( वकास) ौी र ाकर वाघमारे, उपआयु  (महसुल) तथा मु यलेखािधकार  ौी कंदेवार,  मु  य लेखा 
प र क ौी आर. एस. कोलगणे, कायकार  अिभयंता ौी िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता ौी 
सुमीव अधंारे, सव वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  यांचे ः वागत क न सभेचे कामकाजास सु वात 
कर यात येते. 

आनंद च हाण   आम या प ाचे ौी शमीम भाई यांची ःथायी सिमती या सभापती पद  िनवड झाली व यांनी ह  
पह लीच सभा अस यामुळे यांचे मी अिभनदंन करतो. 

अ दल स ारु    आताच ौी च हाण यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे. तसेच आयु ांनी दरबार 
मःजीदचा रः याचे काम सु  केले आहे याबददलह   यांचे अिभनदंन. आ ण मी वनतंी करतो 
क , आम या करबलाचा रःता देखील करणे आवँयक आहे याह  रः याचे काम सु  करावे. 

उप आयु  ( वकास)  आपण जो रःता सचु वत आहात या रःता क न देता येईल.  

अ दल स ारु    मॅफको कड ल रःता करणे आवँयक आहे. आ ण मह वाचे म्हणेज शहरात आता ठक- ठकाणी 
खडडे पडलेले आहेत ते बुज वले पाह जे. रे वे ःटेशन ते गु दारा आ ण गोकुळनगर साईड कडून 
रे वे ःटेशन ते ह आयपी रोड पयतचा रःता हा करावा कारण या रः यावर मोठया ूमाणावर बाहेर 
रा यातुन याऽेक  येत असतात. यामुळे शहराची असे रःते पाहन यांना यो य वाटणार नाह  ु
यासाठ  हा रः यावर बीट चा एक लेअर टाक यात यावा.   

उप आयु ( वकास)   रः याचे कामे कर याची िनवीदा काढ यास मा यता दे यात यावी. कारण तो वषय या वषय 
प ऽकेत नाह . 

अ दल स ारु     ूशासनाकडून आलेला वषयास मा यता दे यात यावी. 
आनंद च हाण   रः याबाबत या ूशासना या वषयास घे यात यावे व सतार भाई यांनी ठेवले या ूःतावास मी 

अनुमोदन देतो. 
सभापती    ूशासना या आय या वेळस या वषयास मा यता दे यात येते. 
कायकार  अिभयतंा(सांबा व)  अ णाभाऊ साठे चौक ते नमःकार चौक, अ णाभाऊ साठे चौक ते बाफना रोड व शहरातील मु य 

चौका या रः याचे हे काम क न घे यात येणार आहे. 
अ दल स ारु     रे वे ःटेशन ते गु दारा आ ण गोकुळनगर साईड कडून रे वे ःटेशन ते ह आयपी रोड पयतचा 

रःता हा देखील या कामाम ये समा व  करावा. 
फा क अली खान  ह  पह लीच ःथायी सिमतीची िमट ंग आहे. सभापती याचंी ह  पह लीच  आ ण न वन वषाची ह  

पह लीच िमट ंग आ ण या िमट ंगला मा. आयु  यांची उप ःथत आहेत. यात आनंदच आहे. सवाना 
न वन वषा या शभेु छा. मा या ूभागातील आसरा नगर या कॄःथानला बॉ स वॉल नाह  ह  
मागील 10 वषापासुन मागणी कर यात येत आहे. आवार िभंत नस याने या जागेवर मोठया 
ूमाणात अितबमण होत आहे. ह  अितबमना बाबत मालमता यवःथापकास मी या पुव  बोललो 
आहे. याकर ता लेखी सु दा ूशासनास दलेले आहे. या कॄःथानला आवार िभंत बांधनु दे यात 
यावे. 

 
 



(2) 
सितश देशमुख   आपण पहाणी के यानुसार एअर पोट या लगत या िभंतीचे जागेचे काम  वॉक ंग शक सु  झाले 

आहे. याबददल मी मा. आयु  , उप आयु  यांचे अिभनंदन करतो. सभापतीचेह  अिभनंदन.फा क 
भाई यांनी जी कॄःथानला आवार िभंतीची मागणी केली आहे ती आवार िभंत वर त क न दयावी. 

अ दल स ारु   हैदरबाग दवाखा या या एर याकड ल जागेत उदयान वकसीत करावे. यापुव ह  या बाबत ूःताव 
ठेव यात आला होता. 

म.मसुद अहेमद खान   या एर यातील उदयान वकसीत केले तर आम या  एर यातील लोकांना याचा फायदा होणार आहे. 
याकर ता हे उ ान करावे. 

अ.लतीफ अ.माजीद   मा या एर याम ये सेनेजची मोठ  समःया आहे. आप याकडे सेनेजचे काम करणारे लेबर नाह , जे 
काम कर त आहेत यांना बधे पुर व यात येत नाह . कोणीह  काम करत नाह . एएमआरसी नाह  
कमान मेट सचे कामे तर  मनपाने करावे. उप आयु ( वकास) : टे डर कोणी घेत नाह . दोन-दोन 
ल  पये अिभयंता यांना देवून काम क न घेत आहोत. दोन वेळा िन वदा ूिस द के या परंतू 
कोणीह  भरत नाह त. पु हा िनवीदा काढ यात येईल. 

भानुिसंह रावत    िन वदा िनघत राहतील. परंतू  या लोकांना काम कर यासाठ  बांबुचा पुरवठा करावा. 
अ दल सतारु    मा या एर यातील पाच वषापासुन सेनेज लाईन िलक होती ती सेनेज लाईनचे काम कायकार  

अिभयंता ौी अधंारे यांनी क न दले आहे याबददल मी याचें अिभनंदन  करतो. कारण या 
सेनेज या पा याचा लोकांना खुप ऽास होत होता. अमतृम ये 28 कोट चे काम कर यात येत आहे ते 
सेनेजचे  काम कोठे चालू आहेत या कामात आपला 50 ट के वाटा आहे. 

कायकार  अिभयतंा(पापु)   चारह  झोन म ये आपल अमतृचे कामे सु  झाले होती आता ितन झोनम ये काम चाले आहेत.  
काह  ठकाणी लाईन या ओहर लॅप  होत आहेत. या ओहर लॅप होणार नाह  याची काळजी घे यात 
येत आहे.  आम्ह  दररोज द ड ते दोन कलोिमटर लाईन टाकुन काम दोन ते तीन मह यात पुण 
करणार आहोत. 

सभापती    चार झोन म ये चार मशीन लावनू काम पुण क न दयावे. 
फा ख अली खान   सेनेज लाईनचे काम जेएनएनयुआरएमम ये झाले आहे. परंतू जोडणीचे काम केलेले नाह  ती जोडणी 

क न दली पा हजे. 
आनंद च हाण   आपण सव िमळन सभा चालवत जावूु . ती ःथायी सिमती असो क  सवसाधारण सभा असो. सवानी 

िमळन काम करावेु . 
अ दल स ारु    अिधकार  हे यां या वभागात बसत नाह त, यासाठ  ते कोठे गेले याची न द क नच ते बाहेर 

गेले पाह जे. 
आयु   सव वभागात हलचल उदयापासनु ठेव यात यावी. कोण कोठे गेला , कोण या कामासाठ  गेला, 

आ ण क ती वेळाने परत आला याची न दवह त न द क न यावा. 
वषय बं.01 

 दनांक 28.02.2017 अदंाजपऽ कय वशेष सभा दपार  ु 03.00 वाजता िनयमीत सभा दपार  ु 3.30 वाजता, 
17.03.2017, 10.04.2017, 22.05.2017 व 29.05.2017 व दनांक 30.12.2017 ( वशेष सभा) रोजी मागील झाले या सव 
सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत. 
आनंद च हाण  महानगरपािलकेने 150 कोट चे कज घेतले होते या कजातून 40 कोट  पयाचे रःते,नाले 

कर यासाठ  ठेवले होते, याचे र कमेचे रःते के हा होणार आहेत हे सांगावे. 150 कोट चे काय केले 
आ ण 40 कोट चे रःते केले असतील तर याची मा हती आम्हाला पुढ ल मीट ंगम ये दे यात 
यावी. 

सभापती    पुढ ल िमट ंगम ये 150 कोट  पये घेतले याची माह ती दे यात यावी. 
ितडके ूशांत दनांक 10.04.2017 रोजी झाले या सभेतील ठराव बं. 01 म ये ौी संजय जाधव सहा यक आयु  

ःव छता यांनी यां या कत यात कसुर क न महापािलकेवर आथ क दािय व िनमाण केले व 
ःव छते या कामात हयगय क न शहरवािशं या जीवीतास धोका िनमाण होईल अशी प र ःथती 
िनमाण केली म्हणून ह  ःथायी सिमतीची सभा संबंधीतास अिधका-यास पढु ल आदेशा पयत 
स या रजेवर पाठ व यास मा यता दलेली आहे. 

तथा प त कालीन ौी संजय जाधव सहा यक आयु  ःव छता यांनी दनांक 
03.05.2017 तसेच सहा यक आयु  ःव छता यांचे पऽ बं. नावाशमनपा/ःव व/14566/17 
दनांक 30.12.2017 अ वये सहा यक पोलीस िनर क, व जराबाद पोलीस ःटेशन नांदेड यांना ए. 
टू. झेड इ ृाःश चर ज. गुरगावं (हर याणा) यां या व द भा.द. व. 420, 406 व 34 या ूमाणे 
गु हा दाखल कर यात आला असुन सदर ल ूकरणात मनपाके या वतीने गठ त कर यात आले या  
 



(3) 
तपासणी सिमतीचे अ य  तथा मु यलेखाप र क यां या अ य तेखाली अतंगत लेखा प र क, 
मु यलेखािधकार , वधी अिधकार , सहा यक आयु  ःव छता यांची सिमती गठ त कर यात आली 
असुन ौी संजय जाधव सहा यक आयु  हे दोषी नसुन एटझेड इ ृाःश चर कंपनी हे दोषी ू
अस याचे िस द झालेले आहे यामुळे संबंधीत अिधका-यावर व द लाव यात आलेले आरोप र  
क न एटझेड इ ृाःश चर कंपनी हे दोषी अस याचे सिमती या अहवाला िस द झालेले आहे ू
यानुसार सदर ल कंऽाटदारा माफत येणे असलेली र कम याजासह त वसलु कर यासाठ  
िनयमानसुार कायवाह  कर यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते.  तसेच 
22.05.2017 व 29.05.2017 व दनांक 30.12.2017 ( वशेष सभा) रोजी मागील झाले या सव 
सभेचे इितवृ  कायम कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते. 

सभापती ौी ितडके ूशांत शनंी दनांक 10.04.2017 या सभेतील ठराव बं. 01 म ये द ःती कर याची ु
सुचना केलेली असुन यांची सुचनासह मा यता दे यात येते व सव इितवृ  कायम कर यास 
मा यता दे यात येते. 

ठराव बं. 50     ठराव 

 दनांक 28.02.2017 अदंाजपऽ कय वशेष सभा दपार  ु 03.00 वाजता िनयमीत सभा दपार  ु 3.30 वाजता, 
17.03.2017, मागील सभेचे इितवृ  कायम कर यास मा यता दे यात येते तसेच दनांक 10.04.2017 रोजी झाले या सभेतील 
ठराव बं. 01 म ये ौी संजय जाधव सहा यक आयु  ःव छता यांनी यां या कत यात कसुर क न महापािलकेवर आथ क 
दािय व िनमाण केले व ःव छते या कामात हयगय क न शहरवािशं या जीवीतास धोका िनमाण होईल अशी प र ःथती िनमाण 
केली म्हणून ह  ःथायी सिमतीची सभा संबधंीतास अिधका-यास पुढ ल आदेशा पयत स या रजेवर पाठ व यास मा यता 
दलेली आहे. 
 तथा प त कालीन ौी संजय जाधव सहा यक आयु  ःव छता यांनी दनांक 03.05.2017 तसेच सहा यक आयु  
ःव छता यांचे पऽ बं. नावाशमनपा/ःव व/14566/17 दनांक 30.12.2017 अ वये सहा यक पोलीस िनर क, व जराबाद 
पोलीस ःटेशन नांदेड यांना ए. टू. झेड इ ृाःश चर ज. गुरगांव (हर याणा) यां या व द भा.द. व. 420, 406 व 34 या 
ूमाणे गु हा दाखल कर यात आला असुन सदर ल ूकरणात मनपाके या वतीने गठ त कर यात आले या तपासणी सिमतीचे 
अ य  तथा मु यलेखाप र क यां या अ य तेखाली अतंगत लेखा प र क, मु यलेखािधकार , वधी अिधकार , सहा यक आयु  
ःव छता यांची सिमती गठ त कर यात आली सदर ल सिमतीने आप या अहवाल खालील ूमाणे सादर केला होता. 
1) ऐ. टू. झेड इ ृाःश चर कंपनी माफत जुन, जुलै व ऑ ट.16 चे िनयमीत एकूण . 87,40,643/- वसुल कर यात आले. 
2) ए. टु. झेड इ ृाःश चर कंपनी यांनी करारनाम्यातील अट  व शत नुसार मानसनु पुव मोठे नाले साफसफाई कर याची 

जबाबदार  ह  संबंधीत कंऽाटदाराची असतांना सु दा संबंधीतांनी साफसफाई केली नस यामुळे याचे देयकातुन . 
10,94,000/- कपात कर यात आले.  तसेच संबंधीत कंऽाटदाराचे माहे जाने, फेॄु. व माच-17 या म ह या या 
देयकातुन पये 82,94,924/- कपात कर यात आले. 

3) एटझेड इ ृाःश चर िलु . या कंऽाटदाराने करारातील अट  बं. 59 1ऐ मधील तरतुद नुसार मनपाकेने संबधंीत 
कंऽाटरालाकडून माहे ए ूल-12 ते ऑ टो-14 पयत . 27,81,352/- दंड कचरा कमी उचल यामुळे ूित दन ूित 
मेश क टन 1000/- याूमाणे आ ण स ट-12 ते ए ूल-15 या कालावधीत . 57,91,119 असे एकूण 85,72,471/- दंड 
कंऽाटदारा या देकातुन वसुल कर यता आलेला आहे.   

4) एटझेड इ ृाःश चर यांनी तु पा येथील घनकचरा यवःथापन खत िनिमती या ूक पाची देखभालु  व द ःतीची संपूण ु
जबाबदार  ह  संबंधीतांची असतानंा यांनी काम न के यामुळे ए ूल-14 ते माच-17 पयत 75,06,640/- सदर ल 
कंपनीने तुपा साईडवर केलेला खचाची मागणी अमा य कर यात आली. 

5) एटझेड कंपनीने रफयुज कॉम्पॅ टर या देखभाल व द ःती खचापोट  माु ु गणी केलेली र कम . 14,33,145/- ह  
मागणी अमा य कर यात आली. 

6) कायालयीन आदेश बं. अःव व/10471/14 दनाकं 30.08.14 अ वये बँक गॅर ट  क रता कपात कर यात आलेली 
र कम पये 13,12,832/- महापािलकेचा आदेश बं. अःव व/2609/17 दनांक 24.05.17 अ वये एटझेड ु
इ ृाःश चर कंपनी या माहे फेॄुवार -17 या वेतन अदाई क रता वापर यता आलेली आहे यामळेु ह  मागणी सबंंधीत 
कंऽाटदाराची अमा य कर यात येत आहे.  

एटझेड इ ृाःश चर ूाु .िल. या कंऽाटदाराकडून महानगरपािलकेची येणे असेले या र कमेचे व वरण खालील ूमाणे आहे. 
अ.ब. वषय तपशील र कम 

1 मा सुन पुव नाले साफसफाई  करारनाम्यातील अट  व शत नुसार मा सुन पुव मोठे नाले साफसफाई 
कर याची जबाबदार  ह  कंऽाटदाराची आहे तथा प हे काम कंऽाटदाराने 
न के याने कामाची तातड  ल ात घेता मनपाने इतर कंऽाटदाराकडून 
हे काम क न घेतले याची देय असलेली र कम पये 25,54,648/- 
ह  र म एटझेड इ ृाःश चर कंपनीकडून वसुल पाऽ आहेू  

28,54,648/- 



(4) 
02 मनपा जेसीबी मिशन व 

ट पर वापर भाडे 
द 01.04.14 ते 31.03.16 या कालावधीत मनपाची जेसीबी मशीन व 
ट पर हे कंऽाटदाराने साफसफाई कामी वापरलेले आहे याचे एकूण 
भाडे . 23,97,918/- ह  र कम एटझेड इ ृाःश चर कंपनीकडून ू
वसुल पाऽ आहे 

23,97,218/- 

03 मनपाचे (02) र युज 
कॉपॅ टर द ःती खच ु
(अदंाजे) र कम 

करारनाम्यातील अट  व शत नुसार कंऽाटदाराने वापरले या मनपा या 
(2) र युज कॉपॅ टरंची द ःती करणे व सु ःथती ठेवणे ह  ु
कंऽाटदाराची जबाबदार आहे.  तथा पत द ःती न के याने द ःती ु ु
क रता अदंाजे खच . 8,00,000/- येणार अस याने ह  र कम 
एटझेड इ ृाःश चर कंपनीकडून वसुलपाऽ आहेू  

8,00,000/- 

04 टॅ टर शॉली भाडे द. 22.01.17 ते 08.02.17 व माहे माच-17 या कालावधीत 
कंऽाटदारा या कंऽाट  कामगाराने िनयमबाहय र या काम बंद केलयाने 
महापािलके तफ खाजगी टॅ टर शॉली अिधगहृ त क न साफसफाईचे 
काम क न घेत याने . 9,18,000 + 8,50,000/- असे एकूण पये 
17,68,000/- ह  र कम एटझेड इ ृाःश चर कंपनीकडून वसुलपाऽ ू
आहे 

17,68,000/- 

05 कंऽाटदाराची सुर ा अनामत 
र कम 

एटझेड इ ृाःश चर कंपनीने सुर ा अनामत र कम ू . 
10,00,000/- ड .ड . बं. 002702 द. 15.04.11 अ वये महापािलकेत 
जमा केलेली आहे सदर ल र कम गहृ त ध न महानगरपािलकेने मनपा 
िनधीतुन कंऽाटदारा या कंऽाट  कामगारां या माहे जाने-17 व फेॄु.17 
या वेतनाचे ूदान केलेले आहे परंतु सदर ल र कमेचा धनाकशची 
वधी माहयता संपलेली अस याने व कंपनीने अ ापयत सदर ल 
धनाकशाची मुदत वाढवुन न द याने . 10,00,000/- ह  र कम 
एटझेड इ ृाःश चर कंपनीकडून वसुलपाऽ आहेू . 

10,00,000/- 

06 कंऽाटदारा या कंऽाट  कमचा-
यांचे माहे माच-17 चे वेतन 

कंऽाटदाराने ःव छते या कामी िनयु  केले या कंऽाट  कमचा-यांचे 
वेतन अदायगी कर याची जबाबदार  ह  कंऽाटदाराची आहे परंतु 
संबधीताने माहे डसे-16 ते माच 17 या कालावधीचे कंऽाट  कमचा-
यांचे वेतन अदा केलेले नाह  यामुळे मु य मालक म्हणुन मनपाने 
कंऽाट  कमचा-यांचे माहे डस-16 ते फेॄु-17 चे वेतन कंऽाटदारास 
माच-17 पयत देय असले या र कमेतुन अदायगी केलेली आहे उवर त 
माहे माच-17 या म ह याचे कंऽाट  कमचा-यांचे वेतन अदांजे पये 
45,00,000/- अ ाप पयत देणे बाक  आहे मनपाकेने एटझेड ू
इ ृाःश चर कंपनीचे माहे माच-17 पयतचे सव देयके अदायगी 
केलेली आहेत यामुळे अदंाजे . 45,00,000/- ह  र कम एटझेड ू
इ ृाःश चर कंपनीकडून वसुलपाऽ आहे 

45,00,000/- 

07 सेवाशु क (User Charges) एटझेड इ ृाःश चरू  कंपनीने महानगरपािलके सोबत केले यश 
करारनामा व िन वदेतील अट बं. 102(G) अ वये नांदेड वाघाळा 
महानगरपािलके या ह ी अतंगत सव िनवासी व अिनवासी मालम ा 
धारकांकडून महानगरपािलके या सवसाधारण सभेने ठराव बं. 26 द. 
30.06.11 नुसार दर िन त के याूमाणे सेवाशु क वसुल कर याची 
जबाबदार ह  एटझेड इ ृाःश चर कंपनीची आहे यानुसार माहे ए ूलू -
12 ते माच-17 या कालावधीम ये िनवासी व अिनवासी मालम ा 
धारकांकडून सेवाशु क क रता एकूण पये 36,98,87,760/- एवढ  
र कम वसुल क न मनपा म ये जमा करणे आवँयक होते यापैक  
पये 34,96,331/- एवढ  र कम कंऽाटदाराने मनपा म ये जमा केली 
उवर त र कम पये 36,63,91,429/- कंऽाटदाराने वसुल न के याने 
महानगरपािलकेचे नुकसान झाले यामुहे सदर ल र कम एटझेड ू
इ ृाःश चर कंपनीकडून वसुलपाऽ आहे. 

36,63,91,426/- 

  एकूण वसुल पाऽ र कम पये 37,97,11,295/- 
 
 
 



(5) 
 क रता ौी जाधव सहा यक आयु  ःव छता यांनी यां या कत यात कसुर क न महापािलकेवर आथ क दािय व 
िनमाण केले व ःव छते या कामात हयगय क न शहरवािशं या जीवीतास धोका िनमाण होईल अशी प र ःथती िनमाण केली 
म्हणून ह  ःथायी सिमतीची सभा संबंधीत अिधका-यास पुढ ल आदेशा पयत स या रजेवर पाठ व यास मा यता दली होती 
तथा प चौकशी सिमतीने वर ल ूमाणे दले या अहवालानुसार सदर ूकरणात ौी संजय जाधव सहा यक आयु  हे दोषी नसुन 
एटझेड इ ृाःश चर कंपनी हे दोषी अस याचे िस द झालेले आहे यामुळे सबंंधीत अिधकाू -यावर व द लाव यात आलेले 
आरोप र  क न एटझेड इ ृाःश चर कंपू नी हे दोषी असुन यां या व द येणे असलेली र कम याजासह त वसुल कर यासाठ  
िनयमानसुार कायवाह  कर यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते.  तसेच 22.05.2017 व 29.05.2017 
व दनांक 30.12.2017 ( वशेष सभा) रोजी मागील झाले या सव सभेचे इितवृ  कायम कर यास ह मनपा ःथायी सिमतीची 
सभा सवानमुते मंजरु करते. 
वषय बं.02 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/6314/2017 दनांक 03.08.2017 अ वये मनपाके माफत 
रा ी आरो य अिभयान अतंगत कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर िन वळ ता पुर या ःव पात िमौक-1, ःटॉफनस-4, 
प रचार का-2, ूयोगशाळा तंऽ -2, लेखापाल/संगणक चालक-1, GENERAL SURGEON-1, RADIOLOGIST-1, व 
ACCOUNTANT-1, इ याद  पदे भर यासाठ  मा. आयु  (कुक) व संचालक रा ीय आरो य अिभयान मुंबई यांचे पऽ द. 
05.06.2014, 15.02.2016, 31.03.2017 अ वये दै. लोकमत व दैिनक ूजावाणी या वतमान पऽात व मनपाके या वेबसाईटवर 
जा हर ूगटन ूिस द क न पाऽ व इ छक उमेदवारां या शै णक कागदपऽांची छाननी क न छाननी अतंी गुणानुबमे पाऽ ु
ठरले या उमेदवारांची िनवड सिमती गठ त क न िनलवड सिमती समोर दनाकं 29.07.2017, 31.07.2017, व 01.08.2017 
रोजी मुलाखती घे यात आली.  मुलाखती अतंी िनवड सिमतीने िनवड केलयानुसार रा ीय शहर  आरो य अिभयान िमौक-1, 
ःटॉफनस-4, प रचार का-2, ूयोगशाळा तंऽ -2, लेखापाल/सगंणक चालक-1, GENERAL SURGEON-1, 
RADIOLOGIST-1, व ACCOUNTANT-1,  या पदावर िन वळ ता पुर या ःव पात सहा म ह याक रता कंऽाट  त वावर 
आदेशत नमुद अट  व शत या अिधन राहन िनयु  कर यात आली ु याची न द घेणे बाबत. 
GENERAL SURGEON 

अ.ब. उमेदवाराचे नांव कंऽाट  पदाचे नांव एकऽीत वेतन/मानधन पये 

01 ौी डॉ. काझीम खयामु झमा GENERAL SURGEON 50,000/- 
RADIOLOGIST 
01 ौी डॉ. सुिनल भरतराव बोराडे RADIOLOGIST 50,000/- 
पूणवेळ वै कय अिधकार  अनु.जाती-1, + अनु.जमाती-1 = 02 
01 ौीमती सोनारकर ःमता लोमे र (अनु.जाती) पूण वेळ वै कय अिधकार  40,000/- 
02 ौी डॉ. भुरके बळ राम व नाथ (अनु.जमाती) पूण वेळ वै कय अिधकार  40,000/- 
अधवेळ वै कय अिधकार  अनु.जाती-1, +  अनु.जमाती-1 =02 

01 डॉ. ौीमती मोरे माधुर  ौीरंग (अनु.जाती) अधवेळ वै कय अिधकार  24,000/- 
PHARMACIST-01 
01 ौीमती नरसीकर वषा अशोकराव (अनु.जाती) PHARMACIST 8,000/- 
ःटाफनस (GNM) खुला-2 +   अनु.जमाती-1 +  इमाव-1 =  04 
 01 ौीमती आम्ले िनवेद ता सुभाष अनु.जमाती (िनवड-खुला) ःटॉफनस 9,000/- 
02 ौीमती भालेराव स वता ूकाश (अनु.जाती) (िनवड-खुला) ःटॉफनस 9,000/- 
03 ौीमती ब टेवाड क पना गणपतराव (अनु.जमाती) ःटॉफनस 9,000/- 
04 ौी तेलंग वरभि पंढर नाथ (इमाव) ःटॉफनस 9,000/- 
प रचार का (ANM) खुला-2 
01 ौीमती चबधर स वता आनंदा (खुला) प रचार का 7,500/- 
02 ौीमती नालक ले िमना ी ानोबा, इमाव (िनवड-खुला) प रचार का 7,500/- 
LAB TECHNICIANS- खुला-1 
01 ौीमती िनलीमा िभवाजी जोगदंड (खुला) LAB TECHNICIANS 7,000/- 
ACCOUNTANT (UCHC) 
01 ौी म्हेऽी बालाजी नागोराव ACCOUNTANT (UCHC) 10,500/- 
D.E.O. CUM ACCOUNTANT (NUHM) 
01 शेख िनशा मु ना शेख D.E.O. CUM ACCOUNTANT 

(NUHM) 
9,600/- 

सभापती   न द घे यात येते. 



(6) 
ठराव बं. 51     ठराव 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/6314/2017 दनांक 03.08.2017 अ वये मनपाके माफत 
रा ी आरो य अिभयान अतंगत कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर िन वळ ता पुर या ःव पात िमौक-1, ःटॉफनस-4, 
प रचार का-2, ूयोगशाळा तंऽ -2, लेखापाल/संगणक चालक-1, GENERAL SURGEON-1, RADIOLOGIST-1, व 
ACCOUNTANT-1, इ याद  पदे भर यासाठ  मा. आयु  (कुक) व संचालक रा ीय आरो य अिभयान मुंबई यांचे पऽ द. 
05.06.2014, 15.02.2016, 31.03.2017 अ वये दै. लोकमत व दैिनक ूजावाणी या वतमान पऽात व मनपाके या वेबसाईटवर 
जा हर ूगटन ूिस द क न पाऽ व इ छक उमेदवारां या शै णक कागदपऽांची छाननी क न छाननी अतंी गुणानुबमे पाऽ ु
ठरले या उमेदवारांची िनवड सिमती गठ त क न िनलवड सिमती समोर दनाकं 29.07.2017, 31.07.2017, व 01.08.2017 
रोजी मुलाखती घे यात आली.  मुलाखती अतंी िनवड सिमतीने िनवड केलयानुसार रा ीय शहर  आरो य अिभयान िमौक-1, 
ःटॉफनस-4, प रचार का-2, ूयोगशाळा तंऽ -2, लेखापाल/सगंणक चालक-1, GENERAL SURGEON-1, 
RADIOLOGIST-1, व ACCOUNTANT-1,  या पदावर िन वळ ता पुर या ःव पात सहा म ह याक रता कंऽाट  त वावर 
आदेशत नमुद अट  व शत या अिधन राहन िनयु  कर यात आली ु याची न द ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
घेते. 
GENERAL SURGEON 

अ.ब. उमेदवाराचे नांव कंऽाट  पदाचे नांव एकऽीत वेतन/मानधन पये 

01 ौी डॉ. काझीम खयामु झमा GENERAL SURGEON 50,000/- 
RADIOLOGIST 
01 ौी डॉ. सुिनल भरतराव बोराडे RADIOLOGIST 50,000/- 
पूणवेळ वै कय अिधकार  अनु.जाती-1, + अनु.जमाती-1 = 02 
01 ौीमती सोनारकर ःमता लोमे र (अनु.जाती) पूण वेळ वै कय अिधकार  40,000/- 
02 ौी डॉ. भुरके बळ राम व नाथ (अनु.जमाती) पूण वेळ वै कय अिधकार  40,000/- 
अधवेळ वै कय अिधकार  अनु.जाती-1, +  अनु.जमाती-1 =02 

01 डॉ. ौीमती मोरे माधुर  ौीरंग (अनु.जाती) अधवेळ वै कय अिधकार  24,000/- 
PHARMACIST-01 
01 ौीमती नरसीकर वषा अशोकराव (अनु.जाती) PHARMACIST 8,000/- 
ःटाफनस (GNM) खुला-2 +   अनु.जमाती-1 +  इमाव-1 =  04 
 01 ौीमती आम्ले िनवेद ता सुभाष अनु.जमाती (िनवड-खुला) ःटॉफनस 9,000/- 
02 ौीमती भालेराव स वता ूकाश (अनु.जाती) (िनवड-खुला) ःटॉफनस 9,000/- 
03 ौीमती ब टेवाड क पना गणपतराव (अनु.जमाती) ःटॉफनस 9,000/- 
04 ौी तेलंग वरभि पंढर नाथ (इमाव) ःटॉफनस 9,000/- 
प रचार का (ANM) खुला-2 
01 ौीमती चबधर स वता आनंदा (खुला) प रचार का 7,500/- 
02 ौीमती नालक ले िमना ी ानोबा, इमाव (िनवड-खुला) प रचार का 7,500/- 
LAB TECHNICIANS- खुला-1 
01 ौीमती िनलीमा िभवाजी जोगदंड (खुला) LAB TECHNICIANS 7,000/- 
ACCOUNTANT (UCHC) 
01 ौी म्हेऽी बालाजी नागोराव ACCOUNTANT (UCHC) 10,500/- 
D.E.O. CUM ACCOUNTANT (NUHM) 
01 शेख िनशा मु ना शेख D.E.O. CUM ACCOUNTANT 

(NUHM) 
9,600/- 

वषय बं.03 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/6315/2017 दनांक 03.08.2017 अ वये मनपाकेत शहर 
यरोग िनयंऽण कायबमांतगत कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर िन वळ ता पुर या ःव पात STS (व र  उपचार पयवे क)-

01, STLS (प र  ूयोगशाळ पयवे क)-01, ूयोगशाळा तंऽ -02, ट बीएच ह  (टयुबर युलोसीस हे थ ह जीटर)-02, लेखापाल-
01,  इ याद  पदे भर यासाठ  उपसंचालक आरो य सेवा यांचे पऽ दनांक 20.12.2005, यरोग अिधकार  यांचे पऽ द. 
08.06.2006, सहसंचालक आरो य सेवा याचें पऽ दनांक 17.05.2014, सहसचंालक आरो य सेवा यांचे पऽ द. 03.08.2016 
अ वये मा यता ूदान कर यात आलेली आहे. 
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सहसंचालक आरो य सेवा यांचे पऽ द. 03.08.2016 अ वये दै. लोकमत व दैिनक ूजावाणी या वतमान पऽात व 
मनपाके या वेबसाईटवर जा हर ूगटन ूिस द क न पाऽ व इ छक उमेदवारां या शै णक कागदपऽांची छाननी क न छाननी ु
अतंी गुणानुबमे पाऽ ठरले या उमेदवारांची िनवड सिमती गठ त क न िनलवड सिमती समोर दनांक 28.07.2017 रोजी 
मुलाखती घे यात आली.  मुलाखती अतंी िनवड सिमतीने िनवड केलयानुसार शहर यरोग िनयऽंण कायबमांतगत STS (व र  
उपचार पयवे क)-01, STLS (प र  ूयोगशाळ पयवे क)-01, ूयोगशाळा तंऽ -02, ट बीएच ह  (टयुबर युलोसीस हे थ 
ह जीटर)-02, लेखापाल-01 या पदावर यां या नावासमोर दश व या ूमाणे एकऽीत वेतनावर उमेदवारांची योजने अतंगत 
िन वळ ता पुर या ःव पात सहा म ह या क रता कंऽाट  त वावर आदेशातील नमुद अट  व शत या अधीन राहन िनयु  ु
कर यात आली याची न द घेणे बाबत 

STS (व र  उपचार पयवे क) 

अ.ब. उमेदवाराचे नांव कंऽाट  पदाचे नांव एकऽीत वेतन/मानधन पये 

01 ौी हाळ कर  ववेकानंद कमलाकर (अनु.जाती) STS (व र  उपचार पयवे क) 15,000/- 
STLS (प र  ूयोगशाळ पयवे क) 
01 ौीमती वाघमारे वरंगणा दे वदासराव STLS (प र  ूयोगशाळ 

पयवे क) 
15,000/- 

ूयोगशाळा तंऽ  
01 ौी सुरेश रामराव कांबळे (अनु.जाती) ूयोगशाळा तंऽ  10,000/- 
02 ौी भुसेवाड कृंणा नवनाथराव (अनु.जमाती) ूयोगशाळा तंऽ  10,000/- 
ट बीएच ह  (टयबुर युलोसीस हे थ ह जीटर) 
01 ौीमती डहाळे ूयंका नरहर  (खुला) ट बीएच ह  (टयबुर युलोसीस 

हे थ ह जीटर) 
10,000/- व . 1500/- 
कायम ूवास भ ा दैनं दनी 
सादर के यानंतर व मंजुर नंतर 

02 ौी वाघमारे तुषार रामे र (खुला) ट बीएच ह  (टयबुर युलोसीस 
हे थ ह जीटर) 

10,000/- व . 1500/- 
कायम ूवास भ ा दैनं दनी 
सादर के यानंतर व मंजुर नंतर 

ACCOUNTANT (RNTCP) 
01 ौी मारकवार ौीपाद कशनराव ACCOUNTANT (RNTCP) 10,000/- 
सभापती   न द घे यात येते. 
ठराव बं. 52     ठराव 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/6315/2017 दनांक 03.08.2017 अ वये मनपाकेत शहर 
यरोग िनयंऽण कायबमांतगत कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर िन वळ ता पुर या ःव पात STS (व र  उपचार पयवे क)-

01, STLS (प र  ूयोगशाळ पयवे क)-01, ूयोगशाळा तंऽ -02, ट बीएच ह  (टयुबर युलोसीस हे थ ह जीटर)-02, लेखापाल-
01,  इ याद  पदे भर यासाठ  उपसंचालक आरो य सेवा यांचे पऽ दनांक 20.12.2005, यरोग अिधकार  यांचे पऽ द. 
08.06.2006, सहसंचालक आरो य सेवा याचें पऽ दनांक 17.05.2014, सहसचंालक आरो य सेवा यांचे पऽ द. 03.08.2016 
अ वये मा यता ूदान कर यात आलेली आहे. 

सहसंचालक आरो य सेवा यांचे पऽ द. 03.08.2016 अ वये दै. लोकमत व दैिनक ूजावाणी या वतमान पऽात व 
मनपाके या वेबसाईटवर जा हर ूगटन ूिस द क न पाऽ व इ छक उमेदवारां या शै णक कागदपऽांची छाननी क न छाननी ु
अतंी गुणानुबमे पाऽ ठरले या उमेदवारांची िनवड सिमती गठ त क न िनलवड सिमती समोर दनांक 28.07.2017 रोजी 
मुलाखती घे यात आली.  मुलाखती अतंी िनवड सिमतीने िनवड केलयानुसार शहर यरोग िनयऽंण कायबमांतगत STS (व र  
उपचार पयवे क)-01, STLS (प र  ूयोगशाळ पयवे क)-01, ूयोगशाळा तंऽ -02, ट बीएच ह  (टयुबर युलोसीस हे थ 
ह जीटर)-02, लेखापाल-01 या पदावर यां या नावासमोर दश व या ूमाणे एकऽीत वेतनावर उमेदवारांची योजने अतंगत 
िन वळ ता पुर या ःव पात सहा म ह या क रता कंऽाट  त वावर आदेशातील नमुद अट  व शत या अधीन राहन िनयु  ु
कर यात आली याची न द ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते. 
STS (व र  उपचार पयवे क) 

अ.ब. उमेदवाराचे नांव कंऽाट  पदाचे नांव एकऽीत वेतन/मानधन पये 

01 ौी हाळ कर  ववेकानंद कमलाकर (अनु.जाती) STS (व र  उपचार पयवे क) 15,000/- 
STLS (प र  ूयोगशाळ पयवे क) 
01 ौीमती वाघमारे वरंगणा दे वदासराव STLS (प र  ूयोगशाळ 

पयवे क) 
15,000/- 

ूयोगशाळा तंऽ  
01 ौी सुरेश रामराव कांबळे (अनु.जाती) ूयोगशाळा तंऽ  10,000/- 
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02 ौी भुसेवाड कृंणा नवनाथराव (अनु.जमाती) ूयोगशाळा तंऽ  10,000/- 
ट बीएच ह  (टयबुर युलोसीस हे थ ह जीटर) 
01 ौीमती डहाळे ूयंका नरहर  (खुला) ट बीएच ह  (टयबुर युलोसीस 

हे थ ह जीटर) 
10,000/- व . 1500/- 
कायम ूवास भ ा दैनं दनी 
सादर के यानंतर व मंजुर नंतर 

02 ौी वाघमारे तुषार रामे र (खुला) ट बीएच ह  (टयबुर युलोसीस 
हे थ ह जीटर) 

10,000/- व . 1500/- 
कायम ूवास भ ा दैनं दनी 
सादर के यानंतर व मंजुर नंतर 

ACCOUNTANT (RNTCP) 
01 ौी मारकवार ौीपाद कशनराव ACCOUNTANT (RNTCP) 10,000/- 
वषय बं.04 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/7720/17 द. 01.09.2017 अ वये नांदेड वाघाळा शहरम 
हानगरपािलकेत शहर रो य िनयंऽण कायबमांतगत कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर िन वळ ता पुर या ःव पात STS व र  
उपचार पयवे क-1, STLS व र  ूयोगशाळा पयवे क-01, ूयोगशाळा तंऽ -2, टयुबर युलोिसस हे थ ह जीटर YBHV-02, 
लेखापाल-01, इ याद  पदे भर यासाठ  आरो य सेवा यांचे पऽ द. 21.12.05, रा य यरोग अिधकार  यांचे पऽ द. 08.06.06, 
सहसंचालक आरो य सेवा यांचे पऽ द. 07.05.14, व 03.08.16 अ वये मा यता ूदान कर यात आलेली आहे. 
 सदरची पदाची जाह रात द. 13.07.17 अ वये दै. लोकमत व दै. ूजावाणी या वतमान पऽात व मनपाके या 
वेबसाईटवर जा हर ूगटत ूिस द क न पाऽ व इ छक उमेदवारां या शै णक कागदपऽांु ची छाननी क न छाननी अतंी 
गुणानुबमे पाऽ ठरले या उमेदवारांची गट त कर यात आले या िनवड सिमती समोर द. 28.07.2017 रोजी मुलाखती घे यात 
आली.  मुलाखती अतंी िनवड सिमतीने िनवड के यानुसार टयुबर युलोिसस हे थ ह जीटर TBHV या पदावर ल िनयु  उमेदवार 
कत यावर ज ुझाले नस याचा शहर यरोग अिधकार  मनपा नांदेड यांचे पऽ द. 31.08.2017 मधील अहवाला या अनुषंगाने 
िनवड सिमतीतील ूित ा बं. 01 वर ल खालील उमेदवार यांची शहर यरोग िनयंऽण कायबमांतगत टयुबर युलोिसस हे थ 
ह जीटर TBHV या पदावर कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर िन वळ ता पुर या ःव पात ूथम सहा म ह या क रता आदेशातील 
नमुद अट  व शत या अिधन राहन िनयु  कर यात आली याची न द घेणे बाबतु . 
अ.ब. कमचा-यांचे नांव पदनाम एकऽीत वेतन 

01 ौी साबने व ास उ मराव टयुबर लयुलोिसस हे थ ह जीटर 
(TBHV) 

. 10,000/- व . 1500/- कायम ूवास 
भ ा दैनं दनी सादर के यानंतर व मंजरु नंतर 

सभापती   न द घे यात येते. 
ठराव बं. 53     ठराव 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/7720/17 द. 01.09.2017 अ वये नांदेड वाघाळा शहरम 
हानगरपािलकेत शहर रो य िनयंऽण कायबमांतगत कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर िन वळ ता पुर या ःव पात STS व र  
उपचार पयवे क-1, STLS व र  ूयोगशाळा पयवे क-01, ूयोगशाळा तंऽ -2, टयुबर युलोिसस हे थ ह जीटर YBHV-02, 
लेखापाल-01, इ याद  पदे भर यासाठ  आरो य सेवा यांचे पऽ द. 21.12.05, रा य यरोग अिधकार  यांचे पऽ द. 08.06.06, 
सहसंचालक आरो य सेवा यांचे पऽ द. 07.05.14, व 03.08.16 अ वये मा यता ूदान कर यात आलेली आहे. 
 सदरची पदाची जाह रात द. 13.07.17 अ वये दै. लोकमत व दै. ूजावाणी या वतमान पऽात व मनपाके या 
वेबसाईटवर जा हर ूगटत ूिस द क न पाऽ व इ छक उमेदवारां या शै णक कागदपऽांची छाननी क न छाननी अतंी ु
गुणानुबमे पाऽ ठरले या उमेदवारांची गट त कर यात आले या िनवड सिमती समोर द. 28.07.2017 रोजी मुलाखती घे यात 
आली.  मुलाखती अतंी िनवड सिमतीने िनवड के यानुसार टयुबर युलोिसस हे थ ह जीटर TBHV या पदावर ल िनयु  उमेदवार 
कत यावर ज ुझाले नस याचा शहर यरोग अिधकार  मनपा नांदेड यांचे पऽ द. 31.08.2017 मधील अहवाला या अनुषंगाने 
िनवड सिमतीतील ूित ा बं. 01 वर ल खालील उमेदवार यांची शहर यरोग िनयंऽण कायबमांतगत टयुबर युलोिसस हे थ 
ह जीटर TBHV या पदावर कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर िन वळ ता पुर या ःव पात ूथम सहा म ह या क रता आदेशातील 
नमुद अट  व शत या अिधन राहन िनयुु  कर यात आली याची न द ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते. 
अ.ब. कमचा-यांचे नांव पदनाम एकऽीत वेतन 

01 ौी साबने व ास उ मराव टयुबर लयुलोिसस हे थ ह जीटर 
(TBHV) 

. 10,000/- व . 1500/- कायम ूवास 
भ ा दैनं दनी सादर के यानंतर व मंजरु नंतर 

वषय बं.05 

 गु -ता-ग  ऽशता द  सोहळा-2008 अतंगत ौी करपालिसंघ उफ दयालिसघं रागी यांची मलम ा िसट एस बं. 2444 
ह  गु दारा प रसर वकासांतगत रःता बं. 11 म ये बाधीत होत अस यामुळे संपा दत कर यात आली होती.  सदर संपा दत ेऽ 
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 12 चौ.मी. इतके अस यामुळे यांना या बाबतचा मोबदला म्हणुन संपा दत ेऽास अनु ेय असलेले ेऽ 25 चौ.मी. चा 
मोकळा भुखंड से टर बं. 19 म ये लॉट बं. 19 वाटप क न वाटप ूमाणपऽ दे यात आले होते. 
 तथा प मालम ा धारक यांनी सपंा दत ेऽ 62 चौ.मी. व बांधकाम ेऽ 14.60 चौ.मी. इतका असून यांचे सपंा दत 
ेऽ चुक चे दशवुन मोबदला कमी द याबाबत तबार अज सादर के याव न या कायालयाने पऽा दारे उप अिध क, भुिम 

अिभलेख कायालयास संपा दत ेऽाची पुनर ःथळ पाहणी क न अहवाल सादर कर यास कळ व यात आ यानुसार उप अिध क, 
भुिम अिभलेख कायालयाचे ूितिनधी व या कायालयाचे ूितिनधी यांचे समवेत दनांक 27.02.2015 रोजी ू ये  संपा दत 
जागेची ःथळ पाहणी क न मोजणी क न घे यात आली.  यानुसार उप अिध क, भुिम अिभलेख कायालयाने यांचे कड ल 
दनांक 27.04.2015 रोजी या पऽा वये तबारदार यांचे संपा दत ेऽ 62.12 चौ.मी. इतके अस या बाबत अहवाल सादर केला 
आहे. 
 उप अिध क भिुम अिभलेख कायालय नांदेड यानंी सादर केले या अहवालनुसार तबारदार यांचे संपा दत ेऽ 62.12 
चौ.मी. इतके दश व यानुसार बाधीत मालम ा धारकास यापुव  दे यात आलेला मोबदला र द क न सुधार त मोबदला खालील 
ूमाणे अनु ेय होतो. 
अ.ब. संपा दत ेऽ अनु ेय भुखंड / बांधकाम संपा दत ेऽाचा रोखीने मावेजा 
01 62.12 चौ.मी. जागा 75 चौ.मी. भुखडं . 270/- ूित चौ. फुट ूमाणे पये 1,80,471/- 

02 14.60 चौ.मी. बांधकाम 25 चौ.मी. बांधकाम . 525/- चौ. फुट ूमाणे . 82,475/- 
 उ  ूमाणे या कायालयाने दनांक 29.06.2017 रे◌ाजी संबधीतानंा पऽ देऊन यांचे संपा दत ेऽ 62.12 चौ.मी. या 
मोबदलयात गो वंदबाग, अबचलनगर येथील पुनवसीत कॉलनी मधील से टर बं 12 मधील लॉट बं. 02 याचे ेऽ 75.00 
चौ.मी. असलेले मोकळे भखुंड वाटप कर यात येवुन संपा दत बाधंकाम ेऽाचा मावेजा पये 82,475/- अदा कर यात येईल असे 
कळवून ूःताव मा य अस यास मी पऽ दे यास कळ व यात आले असता ौी कशमीरािसंघ उफ कपालिसंघ रागी यांनी या 
कायालयात हमी पऽ देऊन उ  ूःताव मा य अस याचे कळ वले आहे. 
 यानुसार ौी कशमीरािसंघ उफ करपालिसंघ रागी यांची मालम ा िसट एस बं. 2444 ह  गु दारा प रसर वकासा 
म ये संपा दत कर यात आली असून या◌ुपव  यांना वाटप कर यात आलेले से टर बं. 19 मधील लॉट बं. 19 हे र द क न 
यांचे सुधार त संपा दत ेऽ 62.12 चौ.मी. या मोबद यात यांना अनु ेय असलेले गो वंदबाग अबचलनगर येथील से टर बं. 

12 मधील लॉट बं. 02 वाटप कर यास मा यता ूदान करणे व संपा दत बांधकाम ेऽ 14.60 चौ.मी. चा मोबदला पये 
82,475/- अदा कर यास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करणे क रता ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास ूशास कय व आथ क मा यता दे यात येते व हा ठराव याच 

सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 54     ठराव 

 गु -ता-ग  ऽशता द  सोहळा-2008 अतंगत ौी करपालिसंघ उफ दयालिसघं रागी यांची मलम ा िसट एस बं. 2444 
ह  गु दारा प रसर वकासांतगत रःता बं. 11 म ये बाधीत होत अस यामुळे संपा दत कर यात आली होती.  सदर संपा दत ेऽ 
12 चौ.मी. इतके अस यामुळे यानंा या बाबतचा मोबदला म्हणुन संपा दत ेऽास अनु ेय असलेले ेऽ 25 चौ.मी. चा मोकळा 
भुखंड से टर बं. 19 म ये लॉट बं. 19 वाटप क न वाटप ूमाणपऽ दे यात आले होते. 
 तथा प मालम ा धारक यांनी सपंा दत ेऽ 62 चौ.मी. व बांधकाम ेऽ 14.60 चौ.मी. इतका असून यांचे सपंा दत 
ेऽ चुक चे दशवुन मोबदला कमी द याबाबत तबार अज सादर के याव न या कायालयाने पऽा दारे उप अिध क, भुिम 

अिभलेख कायालयास संपा दत ेऽाची पुनर ःथळ पाहणी क न अहवाल सादर कर यास कळ व यात आ यानुसार उप अिध क, 
भुिम अिभलेख कायालयाचे ूितिनधी व या कायालयाचे ूितिनधी यांचे समवेत दनांक 27.02.2015 रोजी ू ये  संपा दत 
जागेची ःथळ पाहणी क न मोजणी क न घे यात आली.  यानुसार उप अिध क, भुिम अिभलेख कायालयाने यांचे कड ल 
दनांक 27.04.2015 रोजी या पऽा वये तबारदार यांचे संपा दत ेऽ 62.12 चौ.मी. इतके अस या बाबत अहवाल सादर केला 
आहे. 
 उप अिध क भिुम अिभलेख कायालय नांदेड यानंी सादर केले या अहवालनुसार तबारदार यांचे संपा दत ेऽ 62.12 
चौ.मी. इतके दश व यानुसार बाधीत मालम ा धारकास यापुव  दे यात आलेला मोबदला र द क न सुधार त मोबदला खालील 
ूमाणे अनु ेय होतो. 
अ.ब. संपा दत ेऽ अनु ेय भुखंड / बांधकाम संपा दत ेऽाचा रोखीने मावेजा 
01 62.12 चौ.मी. जागा 75 चौ.मी. भुखडं . 270/- ूित चौ. फुट ूमाणे पये 1,80,471/- 

02 14.60 चौ.मी. बांधकाम 25 चौ.मी. बांधकाम . 525/- चौ. फुट ूमाणे . 82,475/- 
 उ  ूमाणे या कायालयाने दनांक 29.06.2017 रे◌ाजी संबधीतानंा पऽ देऊन यांचे संपा दत ेऽ 62.12 चौ.मी. या 
मोबदलयात गो वंदबाग, अबचलनगर येथील पुनवसीत कॉलनी मधील से टर बं 12 मधील लॉट बं. 02 याचे ेऽ 75.00 
चौ.मी. असलेले मोकळे भखुंड वाटप कर यात येवुन संपा दत बाधंकाम ेऽाचा मावेजा पये 82,475/- अदा कर यात येईल असे 
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 कळवून ूःताव मा य अस यास मी पऽ दे यास कळ व यात आले असता ौी कशमीरािसंघ उफ कपालिसंघ रागी यांनी या 
कायालयात हमी पऽ देऊन उ  ूःताव मा य अस याचे कळ वले आहे. 
 यानुसार ौी कशमीरािसंघ उफ करपालिसंघ रागी यांची मालम ा िसट एस बं. 2444 ह  गु दारा प रसर वकासा 
म ये संपा दत कर यात आली असून या◌ुपव  यांना वाटप कर यात आलेले से टर बं. 19 मधील लॉट बं. 19 हे र द क न 
यांचे सुधार त संपा दत ेऽ 62.12 चौ.मी. या मोबद यात यांना अनु ेय असलेले गो वंदबाग अबचलनगर येथील से टर बं. 

12 मधील लॉट बं. 02 वाटप कर यास मा यता ूदान करणे व संपा दत बांधकाम ेऽ 14.60 चौ.मी. चा मोबदला पये 
82,475/- अदा कर यास ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमते देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय ब.06  आःथापना वभागा माफत:- नावाशमनपाके या ह ीत दोन यायाम शाळा असुन शहरातील त णांना / नागर कांना 
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 
वतमानपऽात जाह रात देवुन तसेच व हत प दतीचा अवलंब क न िनवड सिमतीसमोर सव उमेदवारां या मुलाखती घे यात 
आ या िनवड सिमतीने गुणव ेनसुार ौी स यद बार  स यद महेबुब यांची कंऽाट  कुःती िश क / ूिश क या पदावर दरमहा 
एकऽीत वेतन . 7000/- वर अतंीम िनवड कर यात आली यानुसार संबंधीतास दर महा एकऽीत वेतन पये 7000/- वर 
यायामशाळा, ःटेड यम या वभागासाठ  िन वळ ता पुर या ःव पात ूथम सहा म ह याक रता कंऽाट  त वावर का.आ.बं. 
नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/10512/15 द. 17.11.2015 अ वये िनयु  कर यात आली आहे. 
 मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 87 दनांक 22.08.2012 अ वये मा यता ूदान के यानुसार कुःती ूिश कां या 
एकऽीत वेतनात का.आ.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/16512/16 दनांक 14.03.2016 अ वये पये 5000/- एवढ  वाढ 
क न दरमहा एकऽीत वेतन पये 12000/- दनांक 01.03.2016 पासुन अदाई कर यास मा यता ूदान केली. 
 ौी स यद बार  स यद महेबुब कंऽाट  कुःती िश क यां या सेवेची मुदत दनांक 17.05.2017 रोजी संपली आहे.  
संबंधीतांचे काम समाधानकारक असुन यां या सेवेची मनपाके या यायामशाळेस आवँय ा आहे असे ःटेड यम यवःथापकांनी 
अहवाल दला आहे.  यानुसार संबंधसीता या सेवेस द. 18.05.2017 रोजीचा एक दवसाचा ताऽंीक खंड देवुन द. 19.05.2017 
ते 15.12.2017 पयत संबधंीतां या सेवेस मुदतवाढ देणे बाबतचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर मंजरु ःतव  सादर. 
आयु   ौी स यद बार  स यद महेबुब यांची कंऽाट  कुःती िश क / ूिश क यांची मुदतवाढ ची  मदुत 

द. 17.08.17 रोजी संपली असुन संबंधीता या सेवेस द. 18.05.17 चा तांऽीक खंड देवुन द. 
19.05.17 ते 15.12.17 पयत मदुतवाढ दे याचा ूःताव मा यतेसाठ  सादर कर यात आला होता 
तथा प सबंंधीतास पुढ ल  16.12.17 चा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन द. 17.12.17 ते 
16.06.2018 पयत मुदतवाढ दे यात यावी. 

सभापती आयु ांनी ौी स यद बार  स यद महेबुब यांची कंऽाट  कुःती िश क / ूिश क यांची मुदतवाढ ची  
मुदत द. 17.08.17 रोजी सपंली असुन संबंधीता या सेवेस द. 18.05.17 चा ताऽंीक खंड देवुन द. 
19.05.17 ते 15.12.17 पयत मदुतवाढ दे याचा ूःताव मा यतेसाठ  सादर कर यात आला होता 
तथा प सबंंधीतास पुढ ल  16.12.17 चा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन द. 17.12.17 ते 
16.06.2018 पयत मदुतवाढ दे या बाबत द ःतीसह ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव ु
याच सभेत कायम कर यात येतो.   

ठराव बं. 55     ठराव  आःथापना वभागा माफत:- नावाशमनपाके या ह ीत दोन यायाम शाळा असुन शहरातील त णांना / नागर कांना 
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 
वतमानपऽात जाह रात देवुन तसेच व हत प दतीचा अवलंब क न िनवड सिमतीसमोर सव उमेदवारां या मुलाखती घे यात 
आ या िनवड सिमतीने गुणव ेनसुार ौी स यद बार  स यद महेबुब यांची कंऽाट  कुःती िश क / ूिश क या पदावर दरमहा 
एकऽीत वेतन . 7000/- वर अतंीम िनवड कर यात आली यानुसार संबंधीतास दर महा एकऽीत वेतन पये 7000/- वर 
यायामशाळा, ःटेड यम या वभागासाठ  िन वळ ता पुर या ःव पात ूथम सहा म ह याक रता कंऽाट  त वावर का.आ.बं. 
नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/10512/15 द. 17.11.2015 अ वये िनयु  कर यात आली आहे. 
 मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 87 दनांक 22.08.2012 अ वये मा यता ूदान के यानुसार कुःती ूिश कां या 
एकऽीत वेतनात का.आ.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/16512/16 दनांक 14.03.2016 अ वये पये 5000/- एवढ  वाढ 
क न दरमहा एकऽीत वेतन पये 12000/- दनांक 01.03.2016 पासुन अदाई कर यास मा यता ूदान केली. 
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 ौी स यद बार  स यद महेबुब कंऽाट  कुःती िश क यां या सेवेची मुदत दनांक 17.05.2017 रोजी संपली आहे.  
संबंधीतांचे काम समाधानकारक असुन यां या सेवेची मनपाके या यायामशाळेस आवँय ा आहे असे ःटेड यम यवःथापकांनी 
अहवाल दला आहे.  यानुसार संबंधसीता या सेवेस द. 18.05.2017 रोजीचा एक दवसाचा ताऽंीक खंड देवुन द. 19.05.2017 
ते 15.12.2017 पयत देते तसेच संबधंीतां या सेवेस दनांक 16.12.17 एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन द. 17.12.17 ते 
16.06.2018 पयत मुदतवाढ मुदतवाढ दे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय बं.07 

 आप ी यवःथापन वभागा माफत:- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ूादेिशक आप ी यवःथापन किा 
अतंगत गोदावर  नद काठावर पावसाळयात, पुरज य प रःथीतीत, दगा वसजनु , ौी वसजन ई. कायबमासाठ  वेळोवेळ  लागणा-
या जवर कांसाठ  व तराफसासठ चे दर िन ीत करणे बाबत सदर ेऽात अनुभवी संःथाकडून दरपऽक मागवलेली होती 
यानुसार (1) गोदावर  जवर क सेवाभावी संःथा नावघाट नांदेड (2) गंगापुऽ जवर क दल गाड पुरा भोई ग ली नांदेड (3) 
महागोदवर ल जवर क दल व सेवाभावी संःथा नांदेड (4) गंगापुऽ म छमार सहकार  संःथा मय नांदेड या चार संः ांनी 
ूित जर क 550/- व ूित तराफा 4500/- असे एकासारखेच दर दलेले होते.  यामुळे चारह  संःथांना वाटाघाट साठ  बोलावले 
असता वाटाघाट  अतंी संबंधीत संः ांनी ूित जवर क 300/- व ूिततराफा . 2500/- दरावर काम कर याचे मा य केलेले 
आहे यास ऽसदःयीय सिमतीने मा यता दलेली आहे. 

 क रता उ  ूमाणे चार संःथांना आवँयकतेूमाणे जवर कांचे काम दे यासाठ  ूित जवर क . 300/- व 
ूिततराफा . 2500/- दर मा य कर यासाठ  ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर 

सभापती ूशासनाने सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 

ठराव बं. 56     ठराव 

 आप ी यवःथापन वभागा माफत:- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ूादेिशक आप ी यवःथापन किा 
अतंगत गोदावर  नद काठावर पावसाळयात, पुरज य प रःथीतीत, दगा वसु जन, ौी वसजन ई. कायबमासाठ  वेळोवेळ  लागणा-
या जवर कांसाठ  व तराफसासठ चे दर िन ीत करणे बाबत सदर ेऽात अनुभवी संःथाकडून दरपऽक मागवलेली होती 
यानुसार (1) गोदावर  जवर क सेवाभावी संःथा नावघाट नांदेड (2) गंगापुऽ जवर क दल गाड पुरा भोई ग ली नांदेड (3) 
महागोदवर ल जवर क दल व सेवाभावी संःथा नांदेड (4) गंगापुऽ म छमार सहकार  संःथा मय नांदेड या चार संः ांनी 
ूित जर क 550/- व ूित तराफा 4500/- असे एकासारखेच दर दलेले होते.  यामुळे चारह  संःथांना वाटाघाट साठ  बोलावले 
असता वाटाघाट  अतंी संबंधीत संः ांनी ूित जवर क 300/- व ूिततराफा . 2500/- दरावर काम कर याचे मा य केलेले 
आहे यास ऽसदःयीय सिमतीने मा यता दलेली आहे. 

 क रता उ  ूमाणे चार संःथांना आवँयकतेूमाणे जवर कांचे काम दे यासाठ  ूित जवर क . 300/- व 
ूिततराफा . 2500/- दर ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 

वषय बं.08 

 मालम ा वभाग:- नांदेड वाघाळा शहर हानगरपािलके या मु य ूशास कय इमारतीमधील हाउस कपींग कामा बाबत चे 
ई-िन वदा या आथ क फाम म ये ओम साई सं.स याचें िन वदा र कम L1 दश व यात आलेली आहे.  परंतु एक म ह या या 
खचाची गणना केली असता ओम साई सं.स याचंा ूितम हना एकूण  खच पये 3,91,158/- आहे व भारती असोिसएटस चा . 
3,33,568/- आहे वाटाघाट  म ये भारती असोिसएटस यानंी हाऊस क पंग कामाचे िन वदेत सुपरवायझर या ूितमहा पये 
570/- व इतर खचा म ये . 1,500/- या ूमाणे एकूण पये 2,075/- ूित महा कमी कर या बाबत वाटाघाट  अतंी ठरले 
आहे. 
अ.ब. िन वदा धारक िन वदा ववरण िन वदा 

र कम 
ूितमहा 

सं या एकूण र कम इतर खच ूितमहा 
िन वदा 
र कम 

01 भारती असोिसएटस 1) यवःथापक 

2) कुशल कामगार 
3) अकुशल कामगार 

15543/- 
12041/- 
12041/- 

01 
12 

13 

15543/- 
144492/- 
156533/-  
=316568/- 

17000/- 333568/- 

02 ौी ःवामी स हसेस 1) यवःथापक 

2) कुशल कामगार 
3) अकुशल कामगार 

16282/- 
15553/- 
14844/- 

01 
12 

13 

16282/- 
186636/- 
192972/-  
=395890/- 

28150/- 424040/- 
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03 ओम साई ःव.सं. 

नांदेड 

1) यवःथापक 

2) कुशल कामगार 
3) अकुशल कामगार 

14968/- 
14968/- 
14968/- 

01 
12 

13 

14968/- 
179616/- 
194584/-  
=389168/- 

1990/- 391158/- 

 तर  वर ल ूमाणे सवात कमीचे िन वदाधारक भारती असोिसएटस वाटाघाट स बोलावले असता यांनी पये 2075/- 
ूती माह कमी कर याबाबत समतंी दली आहे.  भारती असोिसएटस संःथेची िन वदा पये 331493/- सवात कमी आहे यामुळे 
सदरचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर 
सभापती ूशासनाने िन वदा मंजरुचा सादर केले या ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत 

कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. 57     ठराव 

 मालम ा वभाग:- नांदेड वाघाळा शहर हानगरपािलके या मु य ूशास कय इमारतीमधील हाउस कपींग कामा बाबत चे 
ई-िन वदा या आथ क फाम म ये ओम साई सं.स याचें िन वदा र कम L1 दश व यात आलेली आहे.  परंतु एक म ह या या 
खचाची गणना केली असता ओम साई सं.स याचंा ूितम हना एकूण  खच पये 3,91,158/- आहे व भारती असोिसएटस चा . 
3,33,568/- आहे वाटाघाट  म ये भारती असोिसएटस यानंी हाऊस क पंग कामाचे िन वदेत सुपरवायझर या ूितमहा पये 
570/- व इतर खचा म ये . 1,500/- या ूमाणे एकूण पये 2,075/- ूित महा कमी कर या बाबत वाटाघाट  अतंी ठरले 
आहे. 
अ.ब. िन वदा धारक िन वदा ववरण िन वदा 

र कम 
ूितमहा 

सं या एकूण र कम इतर खच ूितमहा 
िन वदा 
र कम 

01 भारती असोिसएटस 1) यवःथापक 

2) कुशल कामगार 
3) अकुशल कामगार 

15543/- 
12041/- 
12041/- 

01 
12 

13 

15543/- 
144492/- 
156533/-  
=316568/- 

17000/- 333568/- 

02 ौी ःवामी स हसेस 1) यवःथापक 

2) कुशल कामगार 
3) अकुशल कामगार 

16282/- 
15553/- 
14844/- 

01 
12 

13 

16282/- 
186636/- 
192972/-  
=395890/- 

28150/- 424040/- 

03 ओम साई ःव.सं. 
नांदेड 

1) यवःथापक 

2) कुशल कामगार 
3) अकुशल कामगार 

14968/- 
14968/- 
14968/- 

01 
12 

13 

14968/- 
179616/- 
194584/-  
=389168/- 

1990/- 391158/- 

 तर  वर ल ूमाणे सवात कमीचे िन वदाधारक भारती असोिसएटस वाटाघाट स बोलावले असता यांनी पये 2075/- 
ूती माह कमी कर याबाबत समंती दली आहे.  भारती असोिसएटस संःथेची िन वदा पये 331493/- सवात कमीदराची 
अस यामुळे सदरची िन वदा ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात 
येतो. 
वषय बं.09 

 मालम ा वभाग:- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे हैदरबाग येथील दवाखा याम ये 8 सुर ार क व 
सफाई कामराग पुर व यासाठ  दै. वृ पऽात िन वदा माग वली असता जीएसट  18% अंतभुत असुन िन वदा खालील 
ूमाणे सादर आहे. 
अ.ब. िन वदा संःथेचे नांव न दणी आहे का . 50000/- चा 

ड .ड . आहे काय 

एका वषाचा 
अनुभव आहे काय 

िन वदा र कम 

01 गोदावर  एंटरूायजेस आहे आहे आहे 2,93,048/- 
02 ःवयंद प मागासवग य सेवा 

सह. संःथा नांदेड 
आहे आहे आहे 2,78,872/- 

03 ओम साई ःवयरंोजगार सुर क 
व इतर सेवा 

आहे आहे आहे 2,57,632/- 

 तर  वर ल ूमाणे सवात कमीचे िन वदाधारक ओम साई ःवयंरोजगार सुर क व इतर सेवा यांची सवात कमीची िन वदा 
पये 2,57,632/- असुन वाटाघाट  आतंी यांनी पये 2,57,232/- याम ये जीएसट  कर 18% अतंभुत आहे यामुळे मनपा 
ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 
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अ. लतीफ संबंधीतास पुढ ल 03 वषासाठ  हैदरबाग दवाखा याचे काम सुर ार क व सफाई कामगार 

पुर व यासाठ  अशी द ःती क न मा यता दे यात यावीु  

सभापती ौी अ. लतीफ यांनी संबंधीतास पुढ ल 03 वषासाठ  हैदरबाग दवाखा याचे काम सुर ार क व 
सफाई कामगार पुर व याची अशी द ःती सुचनासह मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत ु
कायम कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वै ािनक कायवाह  करावी. 

ठराव बं. 58     ठराव 

 मालम ा वभाग:- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे हैदरबाग येथील दवाखा याम ये 8 सुर ार क व सफाई 
कामराग पुर व यासाठ  दै. वृ पऽात िन वदा माग वली असता जीएसट  18% अतंभुत असुन िन वदा खालील ूमाणे सादर आहे. 
अ.ब. िन वदा संःथेचे नांव न दणी आहे का . 50000/- चा 

ड .ड . आहे काय 

एका वषाचा 
अनुभव आहे काय 

िन वदा र कम 

01 गोदावर  एंटरूायजेस आहे आहे आहे 2,93,048/- 
02 ःवयंद प मागासवग य सेवा 

सह. संःथा नांदेड 
आहे आहे आहे 2,78,872/- 

03 ओम साई ःवयरंोजगार सुर क 
व इतर सेवा 

आहे आहे आहे 2,57,632/- 

 तर  वर ल ूमाणे सवात कमीचे िन वदाधारक ओम साई ःवयंरोजगार सुर क व इतर सेवा यांची सवात कमीची िन वदा 
पये 2,57,632/- असुन वाटाघाट  आतंी यांनी पये 2,57,232/- याम ये जीएसट  कर 18% अतंभुत असुन सबंंधीतास पुढ ल 

03 वषासाठ  हैदरबाग दवाखा याचे काम सुर ार क व सफाई कामगार पुर व यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते 
मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वै ािनक कायवाह  करावी. 
वषय बं.10 

 यांऽीक  व प रवहन वभागा माफत - कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/यावंप र/4527/17 दनांक 30.06.2017 
अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नादेंड ह ीतील ेऽीय कायालय बं. अ,ब,क,ड अतंगत िनमाण होणारा कचरा दररोज  
तु पा येथील शेिचंग माऊंडवर कचरा लेवहल कर यासाठ  पोकलेन 120 हे वाहन घेवुन काम कर याक रता ई. िन वदा बं. 
नावाशमनपा/यावंप र/2601/17 दनांक 17.05.2017 व मुदतवाढ ई िन वदा बं. नावाशमनपा/यांवप र/2601/17 द. 24.05.17 
ूमाणे ई िन वदा माग वले असता दर ूा  झाले असुन वाटाघाट  अतंी मे. ऍश अथ मु हस नांदेड यांचे दर . 1149/- (अ र  
पये अकराशे एकोनप नास फ ) िशफ टंग चाज स हत ूित तास ूा  झाले आहेत. 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ेऽीय कायालय बं. अ,ब,क,ड अतंगत िनमाण होणारा कचरा दररोज 
तु पा येथील शिचंग माऊंडवर कचरा लेवल कर यासाठ  पोकलेन 120 हे वाहन घेवुन कामासाठ  सादर केलले अदंाजपऽ पये 
16.96 ल  अ र  पये सोळा ल  शहा नव हजार फ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 (क) व (ड) 
अ वये ूा  अिधकारा नुसार सदर ल आदेशा दारे ूशास कय व आथ क मंजरु  ूदान कर यात आली याची न द घेणे बाबत.  या 
कामी होणारा खच मनपा नांदेड 14 या व  आयोग लेखा िशषकातुन कर यात यावा 
अ. लतीफ ूशासनाने सादर केले या ूःतावानुसार ूशासना या आवँय े नुसार तु पा येथील शेिचंग माऊंडवर 

कचरा लेवल कर यासाठ  पोकलेन मशीन सदर ल एज सी माफत उ  दरानुसार क न घे यास 
मा यता दे यात येते यावर होणा-या खचास 14 या व  आयोगा या लेखा िशषकातुन खच 
कर यास ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते दते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

सभापती   ौी अ. लतीफ यांनी सुच वले या द ःतीु सह मा यता दे यात येते. 
ठराव बं. 59     ठराव 

यांऽीक  व प रवहन वभागा माफत - कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/यावंप र/4527/17 दनांक 30.06.2017 
अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नादेंड ह ीतील ेऽीय कायालय बं. अ,ब,क,ड अतंगत िनमाण होणारा कचरा दररोज  
तु पा येथील शेिचंग माऊंडवर कचरा लेवहल कर यासाठ  पोकलेन 120 हे वाहन घेवुन काम कर याक रता ई. िन वदा बं. 
नावाशमनपा/यावंप र/2601/17 दनांक 17.05.2017 व मुदतवाढ ई िन वदा बं. नावाशमनपा/यांवप र/2601/17 द. 24.05.17 
ूमाणे ई िन वदा माग वले असता दर ूा  झाले असुन वाटाघाट  अतंी मे. ऍश अथ मु हस नांदेड यांचे दर . 1149/- (अ र  
पये अकराशे एकोनप नास फ ) िशफ टंग चाज स हत ूित तास ूा  झाले आहेत. 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ेऽीय कायालय बं. अ,ब,क,ड अतंगत िनमाण होणारा कचरा दररोज 
तु पा येथील शिचंग माऊंडवर कचरा लेवल कर यासाठ  पोकलेन 120 हे वाहन घेवुन कामासाठ  सादर केलले अदंाजपऽ पये 
16.96 ल  अ र  पये सोळा ल  शहा नव हजार फ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73 (क) व (ड) 
अ वये ूा  अिधकारा नुसार सदर ल आदेशा दारे ूशास कय व आथ क मंजरु  ूदान कर यात आली या सदर कामी होणारा खच 
मनपा नांदेड 14 या व  आयोग लेखा िशषकातुन कर यासाठ ची न द ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते घेते.    
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तसेच यापुढे ूशासना या आवँय े नुसार तु पा येथील शेिचगं माऊंडवर कचरा लेवल कर यासाठ  पोकलेन मशीन 
सदर ल एज सी माफत उ  दरानुसार क न घे यास मा यता दे यात येते यावर होणा-या खचास 14 या व  आयोगा या लेखा 
िशषकातुन खच कर यास ूशास कय व आथ क मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते दते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
वषय बं.11 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीम ये एका वषासाठ  दैिनक जमीन भाडे (नो हॉकस झोन वगळनू ) आठवड  
बाजार व भाजीपाला बाजार फ  भाडे वसुली म ा सन 2014-15 म ये 72 ल  दे यात आला होता व सालसन 20185-16 म ये 
ःपधा होऊन पये 90,50,000/- या र कमेचा म ा दे यात आला होता.  परंतु सदर म े दारांने िनयम व अट चे उ लंघन क न 
म याची र कम भरणा केली नस यामुळे यां याकडून म ा र  कर यात आला.  मनपा कमचा-या माफत दनांक 05.11.2015 
पासुन आजपयत जवळपास ूती म हना याूमाणे एक वषास 36,00,000/- होत असुन याम ये कमचा-यांचा पगार अतंभुत 
आहे जे क  मनपास अदंाजे आथ क नुकसालीचे होत आहे. 
 तर  वर ल ूमाणे ूथम 1,09,50,500/-, 95,83,200/-, 80,00,000/- व 72,00,000/- या ूमणे ई-िललाव जा हर 
सुचना काढनह  कुणह  भाग घेू तला नाह .  म्हणुन दरवष  ूमाणे दनांक 05.01.2018 रोजी िललाव ठेव यात आला असता 
याम ये (1) शेख फेरोज शेख अहेमद रा. म यार ग ली नांदेड (2) ौी नरेश ◌ामचंि गोकुळे रा. नवा म ढा नांदेड (3) ौी 
शामसुंदर बॄुवान दळवे रा. जवाहरनगर नांदेड (4) ौी पवन जग दश बोरा उफ शमा रा. व जराबाद नांदेड या चार य नी भाग 
घेतला असता ौी शेख फेरोज शेख अहमद रा म यार ग ली नांदेड यांनी पये 72,50,000/- सवात जाःतीची बोली बोलली 
आहे.  म्हणुन ौी शेख फेरोज शेख अहमद रा. म यारा ग ली नांदेड यांना पये 72,50,000/- सदर ल म ा एक वषासाठ  
ूःताव ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 
फा ख अली खाँ   संबधीतास आपण हा तय बाजार चा म ा दला आ ण तो पैसे न भरता िनघनु गेला तर काय 

करणार यावर काह  उपया करावा. दे या बाबत आमचा काह  वरोध नाह .  

आयु    आम्ह  सु वातीचा ूीमीयम काढला होता तर यावेळ  1 कोट  9 ल  आला होता. परंतू यावेळ  
कोणीह  आले नाह .90 ल  केले याह  वेळ  कोणी आले नाह  नतंर 80 ल  केले ते हाह  ूतीसाद 
न हता. मा या कालावधी 72 ल  पये ठेव यात आला जे क  मागील वषात गेला होता या वर 
आपण सु वात केली. एक वेळ दोन वेळ िनवीदा काढली तर मग तीन लोकांनी सहभाग घेतला. हा 
सहभाग घेत असतांना बोली सु  झाली ती बोली 30 ल  पयापासुन सु वात झाली होती. शेवट  
ती साडेबाहतर ल ापयत गेली. आप याला जे अपे ीत होते ती र कम आलेली आहे. यामुळे या 
र कमेची आपणास 100 ट के गॅरट  आहे. यां याकडून आपण पोःट डेटेड चेक घेणार आहोत. 
आपले लोक केवळ 36 ल  पये वसुली कर त आहेत जेक  72 ल  पये येणे अपे ीत आहे. या 
कमचा-यांचा पगार 36 पे ा जाःत आहे. 

फा ख अली खाँ    मा या म्हण याचा उदेश असा क  तो िनघून गेला तर  पैँयाची आप या वसुली झाली पाह जे. 
आयु    यावष  या याकडून आपण बँक गँरट  घेणार नाह  परंतू पुढ ल वष  या याकडून आपण बँक गँरट  

घेणार आहोत. संबधीताकडून या ह याचे पैसे आहेत ती र कम आपण वसुल केली पाह जे. यासाठ  
मालम ा यवःथापकाने र कम वसुली कर याची द ता यावी. 

फा क अली खाँ    पैँयाबाबत आपणास धोका होणार नाह  यासाठ  ूशासनाने काळजी घेतील पाह जे. 
उप आयु  ( वकास)   मा या 30 वषा या नोकर म ये तय बाजार चे 2 वेळा धोका झाला होता परंतू ते हा पासनु 

आतापयत काह  धोका झालेला नाह . हा अनुभव आहे पैसे मनपाचे कोठेह  जाणार नाह त याची 
ूशासन काळजी घेत आहे. 

आनंद च हाण   देवगीर चे पैँयाचे काय झाले आहे हे सांगावे तसेच प लवीचे काय झाले याची ह  मा हती सभेस 
दे यात यावी. 

उपआयु  ( वकास)  देवगीर  ूित ाणचे ूकरण सुूीम कोटात चालू आहे. कोटा या िनणयानुसार कायवाह  कर यात 
येणार आहे. पैसे वसुल कर याची सव ूय  मनपा कर त आहे. 

सितश देशमुख   बाजारावर िनयंऽण आपले आहे क  वसुली करणा-याचे आहे जर मनपाचे िनयंऽण असेल तर अशा 
वेळ  तरोडयातील नागर कांना या बाजाराचा ूचंड ऽास होत आहे कारण या बाजारा या दवशी 
तरोडा कॅनाल रोडवर ल घरे असले या लोकांना यांची गाड  घर  आनता येत नाह  तसेच याचें 
कोणी बमार पडले तर यांना घरातून अ र ा उचलुन आणावे लागत आहे. यासाठ  हा जो बाजार 
आहे कॅनाल रोडवर एका आठवडयास एका बाजनेू भरव याची यवःथा करावी.  

आयु    आपण या वेळ  हजीट करणार आहोत या वेळ  या वषयाची आपण पहाणी क न घेवू यानतंर 
िनणय घेता येईल.  

सभापती   ूशासनाने सादर केलेला ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
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ठराव बं. 60     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीम ये एका वषासाठ  दैिनक जमीन भाडे (नो हॉकस झोन वगळनू ) आठवड  
बाजार व भाजीपाला बाजार फ  भाडे वसुली म ा सन 2014-15 म ये 72 ल  दे यात आला होता व सालसन 20185-16 म ये 
ःपधा होऊन पये 90,50,000/- या र कमेचा म ा दे यात आला होता.  परंतु सदर म े दारांने िनयम व अट चे उ लंघन क न 
म याची र कम भरणा केली नस यामुळे यां याकडून म ा र  कर यात आला.  मनपा कमचा-या माफत दनांक 05.11.2015 
पासुन आजपयत जवळपास ूती म हना याूमाणे एक वषास 36,00,000/- होत असुन याम ये कमचा-यांचा पगार अतंभुत 
आहे जे क  मनपास अदंाजे आथ क नुकसालीचे होत आहे. 
 तर  वर ल ूमाणे ूथम 1,09,50,500/-, 95,83,200/-, 80,00,000/- व 72,00,000/- या ूमणे ई-िललाव जा हर 
सुचना काढनह  कुणह  भाग घेतला नाहू .  म्हणुन दरवष  ूमाणे दनांक 05.01.2018 रोजी िललाव ठेव यात आला असता 
याम ये (1) शेख फेरोज शेख अहेमद रा. म यार ग ली नांदेड (2) ौी नरेश ◌ामचंि गोकुळे रा. नवा म ढा नांदेड (3) ौी 
शामसुंदर बॄुवान दळवे रा. जवाहरनगर नांदेड (4) ौी पवन जग दश बोरा उफ शमा रा. व जराबाद नांदेड या चार य नी भाग 
घेतला असता ौी शेख फेरोज शेख अहमद रा म यार ग ली नांदेड यांनी पये 72,50,000/- सवात जाःतीची बोली बोलली 
आहे.  म्हणुन ौी शेख फेरोज शेख अहमद रा. म यारा ग ली नांदेड यांना पये 72,50,000/- सदर ल म ा एक वषासाठ चा 
ूःताव ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 

 

वषय बं.12     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत नगरो थान योजने अतंगत ूलं बत कामाचा आढावा घेणे बाबत 

सुचक :-  अ. स ार अ. गफुर                              अनुमोदक:- आनदं च हाण 

अ दल स ारु     नगरो थान या रः याचे कामे केली पाह जे, एकबालनगर चा रःता अ यंत गरजेचे आहे. 
आनंद च हाण   रः याचे कामे कर यासाठ  पैसे द याशीवाय काम कर यात येणार नाह  अशी अट टे डरम ये आहे 

काय हे सांगावे, जर ह  अट नसेल तर कंऽाटदाराने काम का केले नाह  हे तर  सांगावे.  

उप आयु  ( वकास)   अशी अट टे डर म ये नाह  परंत ू याला मह याचे मह याला पसेै दले पाह जे.  

अ दल स ारु    तीन-तीन वषापासुन कामे केले नाह  हे काह  यो य नाह . कंऽाटदाराने काम केले पा हजे होते 
या या कडून काम का क न घेतले नाह . 

सभापती नगरो थान योजनेची स वःतर लेखी मा हती संबंधीत वभागाने सुचक यांना त काळ दे यास 
मा यता दे यात येते 

ठराव बं. 61     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत नगरो थान योजने अतंगत ूलं बत कामाची स वःतर लेखी मा हती 
नगरो थान वभागाने सुचना यांना ता काळ दे यास ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते. 
वषय बं.13     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या हैदरबाग येथील व इतर णालयात मनपाकेचे व NUHM अतंगत कती 
कमचार  कायरत आहे कती कमचा-यांची आवँयकत आहे याची मा हती देणे.  तसेच हैदरबाग व इतर णालयासाठ  औषध व 
गोळयावर कती खच कर यात येतो.  सदरल औषध व गोळयावर होणा-या खचाची मागणी NUHM अतंगत शासनास कर यास 
ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :-  अ. लतीफ अ. मजीद                                    अनुमोदक :- म. मसदु अहेमद खान उःमान खान 

ूशास कय ट पणी 
  

दवाखा याचे नांव मनपाके या कायरत कमचा-यांची सं या एनयुएचएम अतंगत कमचया-यांची सं या 
हैदरबाग मनपा दवाखाना 32 23 

मनपाकेचे इतर दवाखाने 107 34 
एकूण 139 57 
 वर ल पैक  सव कमचा-यांची आरो य वभागास अ यंत आवँयकता आहे. 
 हैदरबाग व मनपाके या इतर णालयात औषध व गोळयावर सालसन 2017-18 हया वषात एकूण पये 
50,93,000/- (अ र  पये प नास ल  ऽया नवये हजार फ ) मनपा अदंाजपऽकातुन व पये 5,00,000/- (अ र  पये 
पांच ल  प ) एनयुएचएम अदंाजपऽकातुन खच कर यता आला तसेच ूःतावीत खच पये 27,07,000/- (अ र  पये 
स ावीस ल  सात हजार फ ) मनपा अदंाजपऽकातुन व पये 1,10,00,000/- (अ र  पये एक कोट  दहा ल  फ ) 
एनयुएचएम कडून मागणी कर यात आली आहे. 
सभापती   ूशासनाने सादर केले या मा हतीची न द घे यात येते. 
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ठराव बं. 62     ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या हैदरबाग येथील व इतर णालयात मनपाकेचे व NUHM अतंगत कमचा-यांची 
मा हती व औषोधोपचारा होणारा खचाची मा हती खालील ूमाणे आहेत. 

दवाखा याचे नांव मनपाके या कायरत कमचा-यांची सं या एनयुएचएम अतंगत कमचया-यांची सं या 
हैदरबाग मनपा दवाखाना 32 23 

मनपाकेचे इतर दवाखाने 107 34 
एकूण 139 57 
 वर ल पैक  सव कमचा-यांची आरो य वभागास अ यंत आवँयकता आहे. 
 हैदरबाग व मनपाके या इतर णालयात औषध व गोळयावर सालसन 2017-18 हया वषात एकूण पये 
50,93,000/- (अ र  पये प नास ल  ऽया नवये हजार फ ) मनपा अदंाजपऽकातुन व पये 5,00,000/- (अ र  पये 
पांच ल  प ) एनयुएचएम अदंाजपऽकातुन खच कर यता आला तसेच ूःतावीत खच पये 27,07,000/- (अ र  पये 
स ावीस ल  सात हजार फ ) मनपा अदंाजपऽकातुन व पये 1,10,00,000/- (अ र  पये एक कोट  दहा ल  फ ) 
एनयुएचएम कडून मागणी कर यात आली आहे याची न द ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते. 
वषय बं.14     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मले रया वभागात आःथापनेवर व कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर कती 
कमचार  कायरत आहे व यांना दे यात आले या कामाची स वःतर मा हती देणे.  तसेच सदर ल वभागासाठ  शहरात फवारणी 
कर यासाठ  कती मशीन उपल ध आहे याची स वःतर मा हती दे यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते मा यता देते 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :-  अ. लतीफ अ. मजीद            अनुमोदक:- म. मसुद अहेमद खान उःमान खान 

ूशास कय ट पणी 
 नागर  हवताप योजने अतंगत मनपा आःथापनेवर ल मंजरु व र  पदांची तपशील खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. पदाचे नांव मंजरु पदे कायरत पदे र  पदे 

01 आरो य पयवे क 01 00 01 
02 व र  ेऽ कायकता 05 03 02 
03 कटक समांरक (आयसी) 01 00 01 
04 वाहन चालक 01 00 01 
05 ेऽ कायकता 15 02 13 

नागर  हवताप योजने अतंगत कंऽाट  कमचार  एकूण 36 आहेत. 
कामाचे ःव प 

1- आरो य पयवे क:- व र  ेऽकायकता व फवारणी कमचार  यां या माफत अळ नाशक औषधी फवारणी, ग पी मासे 
सोडणे, क टेनर स ह इ. कामे करणे. 

2- व र  ेऽ कायकता :- फवारणी कमचार  यां या माफत अळ नाशक औषधी फवारणी, ग पी मासे सोडणे, क टेनर स ह 
इ. कामे करणे. 

3- कटक समांरक :- डास अळ  घनता काढणे, कटक शा ीय सव ण करणे व कंटेनर स ह करणे. 
4- ेऽ कायकता/कंऽाट  कमचार  :- अळ  नाशक औषधी फवारणी करणे, धुर फवारणी करणे व ग ली मासे सोडणे इ. 
 फवारणी मशीन:- 
1- अळ  नाशक औषधी फवारणीसाठ  नॅपसॅक सूे पंप 98 उपल ध आहेत. 
2- धुर फवारणी कर यासाठ  15 फॉिगंग मिशन उपल ध आहेत स या एकच मिशन चालु आहे आवँयक ठकाणी 

पाठ व यात येते. 
सभापती   ूशासनाने सादर केले या मा हतीची न द घे यात येते. 
ठराव बं. 63     ठराव 

 नागर  हवताप योजने अतंगत मनपा आःथापनेवर ल मंजरु व र  पदांची तपशील खालील ूमाणे आहे. 
अ.ब. पदाचे नांव मंजरु पदे कायरत पदे र  पदे 

01 आरो य पयवे क 01 00 01 
02 व र  ेऽ कायकता 05 03 02 
03 कटक समांरक (आयसी) 01 00 01 
04 वाहन चालक 01 00 01 
05 ेऽ कायकता 15 02 13 

नागर  हवताप योजने अतंगत कंऽाट  कमचार  एकूण 36 आहेत. 
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कामाचे ःव प 

1- आरो य पयवे क:- व र  ेऽकायकता व फवारणी कमचार  यां या माफत अळ नाशक औषधी फवारणी, ग पी मासे 
सोडणे, क टेनर स ह इ. कामे करणे. 

2- व र  ेऽ कायकता :- फवारणी कमचार  यां या माफत अळ नाशक औषधी फवारणी, ग पी मासे सोडणे, क टेनर स ह 
इ. कामे करणे. 

3- कटक समांरक :- डास अळ  घनता काढणे, कटक शा ीय सव ण करणे व कंटेनर स ह करणे. 
4- ेऽ कायकता/कंऽाट  कमचार  :- अळ  नाशक औषधी फवारणी करणे, धुर फवारणी करणे व ग ली मासे सोडणे इ. 
 फवारणी मशीन:- 
1- अळ  नाशक औषधी फवारणीसाठ  नॅपसॅक सूे पंप 98 उपल ध आहेत. 
2- धुर फवारणी कर यासाठ  15 फॉिगंग मिशन उपल ध आहेत स या एकच मिशन चालु आहे आवँयक ठकाणी 

पाठ व यात येते. 
 ूशासनाची सादर केलेली मा हतीची न द ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते घेते. 
वषय बं.15     अ पल 

 वाचा :- महारा  महानगरपिलका अिधिनयम 1949 चे कलम 56(4) 
ूित,             दनांक 26.09.17 ूा  द. 27.09.17 

मा. सभापती 
ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 यां या यायालयात, 
 मी सभापती ःथायी सिमती नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यां या यायालयात मी सेवेतुन बडतफ 
कर या या दनांक 01.09.2017 चे आदेशा व द अ पल कर त आहे. 
 मी भुतपूव नांदेड नगरपािलका नांदेड या कायालयात दनांक 15.09.1993 रोजी पु ष मजरु या पदावर िनयमीत सेवेत 
होतो.  तद नंतर ेऽीय कायालय बमांक 03 येथे मला पाणी प ट  वसुलीचे कामी ूभार  वसुलीकार म्हणुन सन 2013 म ये 
वसुलीचे काम दे यात आले, सदर कामी मला नऊ (9) पावती पुःतके दे यात आली मला दे यात आलेले वसलुीचे काम मी 
अ यंत ूमाणीकपणे केले आहे. 
 सहा यक संचालक मनपा ःथािनक िनधी लेखा प र ण औरंगाबाद यांनी केले या लेखा प र णानुसार नळ जोडणी 
धारकाकडून वसुल केलेली र कम कायालयात जमा केली नस यामुळे मला कायालयीन आदेश बं. साू व/आःथा-3/32047 
दनांक 07.03.2014 अ वये िनलंबीत कर यात आले.  िनलंबन ूकरणी मला ापन, जोडपऽ 1 ते 4 देऊन, मा यावर खालील 
दश व याूमाणे दोषारोप ठेव यात आले. 
दोषारोप बमांक 01 नळ जोडणी धारकाकडून वसुल केलेली र कम कायालयात न भरता या र कमेचा अपहार करणे. 
दोषारोप बमांक 02 पाणी कराची वसुलीची सहा पावती पुःतके कायालयात जमा न करणे 

दोषारोप बमांक 03 नागर काकडून र म घेऊन यानंा पावती न देणे 

दोषारोप बमांक 04 ूभागात नेमुण दले या वाडात पाणी पुरवठयाची वसुली न करणे. 
दोषारोप बमांक 05 हजर  पटावर ःवा र  क न इतरऽ फरणे. 
 
 ानाचे उ र मी मुदतीत देऊन माझे ःप ीकरण सादर केले.  मा यावर ठेव यात आलेले छोषारोप मी अमा य 
के यामुळे ूःतुत ूकरणी मा या व द वभागीय चौकशी कडून चौकशी अिधकार  व सादर करता अिधकार  यांची नेमणुक 
कर यात आली. 
 मी र कमेचा अपहार केला नाह , मा या घरगतुी अडचणीमुळे व भांडणामुळे मी अःवथ राहत होतो यामुळे वेळ च 
वसुल केलेली र कम मला कायालयात जमा करता आली नाह , हे वाःतव आहे.  मी मा याकडे िश लक असलेली र कम 
भर यास तयार आहे.  तसे मी कायालयास अनेक वेळा वनंती अज देऊन कळ वले होते.  यानुसार ूशासनाने तुम्ह  र कमेचा 
भरना करा तुम्हास कामावर घे यात येईल असे त ड  आ ासन दले.  यामुळे मी आज पावेतो र कम पये 7,09,050/- अ र  

पये सात ल  नऊ हजार प नास फ  कायालयात भरना केला आहे असे असतानंा देखील मला कामावर न घेता मनपा सेवेतुन 
कायचे बडतफ क न मा यावर व मा या कुटंबीयावर अ याय केला आहेू . 
 वभागीय चौकशी अिधका-यासमोर मा या संबंधी मा हती खर  सांगीतली मी मा याकडे असलेली िश लक र कम 
भरनेस तयार आहे असे ह  सांगीतले तसेच मी सहा पावती पूःतके लेखा प र णा या वेळ  दनांक 11.08.2014 रोजी माझे 
सुपरवायऴ ौी कर मो ीन व आसीफ खान यां याकडे दले.  तथा प सदर ल वाःत य चौकशी अिधका-यांनी दरल ीत क न मला ु
सदर ूकरणी दोषी ठरवुन मा यावर अ याय केला आहे. 
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 महारा  नागर  सेवा (िशःत व अ पल) 1979 मधील तरतुद  नुसार अपचार  कमचार  यां याकडे असलेली अपहार त 
र कम पुणत: कंवा अशतंा: याचे मासीक वेतनातुन वसलु कर याची तरतुद आहे या संबंधी हे वाःत य मी चौकशी अिधकार  
यां याकडे मांडले तथापी हयाकडे ह  दल  केलेु . 
 मा या बडतफ या आदेशात र कम पये 69,395/- र कमेचा अपहार के याचा ठपका मा यावर ठेव यात आलेला 
आहे.  सदरची र कम सु दा मी भर यास तयार आहे.  परंतु मला कामावर घेणे आवँयक आहे.  या िशवाय सादर कता 
अिधकार  यांनी वभागीय चौकशी वेळ  गहाळ झाले या सहा पावती पुःतीके संबंधीत बाबत र कम पये 10,00,000/- होईल 
असे लेखी नमुद केले आहे.  सदरची र कम सु दा मी मा या मासीक पगारातुन भर यास तयार आहे. 
 मा. महोदय, मी मा या कुटंबात एकमेव कता य  आहे मा याू वर माझे कुटंब आवलंबुन आहे मला नौकर तुन बडतफ ू
क न मा यावर व मा या कुटंबीयावर अ याय केला आहेू .  माझा व मा या कुटं याचा स माननीय महोदयांनी सहानुभुतीपुवक ू
वचार करावा व मा यावर होणारा अ याय दर करावा ह  माझी वनॆ वनतंी आहेु . 

वनंती 
 मा. महोदयांना वनंती कर यात येते क  आयु  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांनी िनगमीत केलेला 
दनांक 01.09.2017 चा बडतफ चा आदेश र  बातल क न मला पुववत कामावर ज ुक न यावे ह नॆ वनतंी. 

अपीलाथ  

ःवा र त/- 
मोहम्मद अ तर शेख महेबुब 

बडतफ पु ष मजरु (ूभार  वसुलीकार) 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

ूशास कय ट पणी 
 ौी म. अ तर शेख महेबुब पु ष मजरु (ू. वसलीकार) (िनलंबीत) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हे 
ेऽीयकायालय बं. 3 येथे पाणी प ट  वसुली या कामी ू. वसुलीकार म्हणुन कायरत असतांना यांनी सालसन 2012-13 म ये 

रोखपाल यां याकडून वसुलीक रता (9) पःुतके घेतली.  घेतले या एकूण 09 पावती पुःतकात वसुल केलेली र कमेची गेर ज 
केला असता एकूण र कम पये 14,94,520/- वसुल क न . 8,89,440/- पये 31 माच 2013 पयत भ◌ंरणा केले्  असुन 
उवर त र कम . 6,11,580/- कायालयात भरणा केली नस याबाबत ौी आसीफ खान शेर खान ू. पयवे क यांनी अहवाल 
सादर केला.  यामुळे संबंधीतास अपहार त केलेली र कम पये 6,11,580/- ता काळ 24 तासा या आत जमा करावी तसेच 
अपहारासाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 56(2) मधील तरतुद नुसार िनलंबीत का कर यात येवु नये या 
बाबतचा खुलासा 24 तासाचे आत ःप ीकरणासह सादर कर याबाबत यांना कारणे दाखवा नोट स दे यात आली.  याअनुषंगाने 
संबंधीतांनी दनाकं 19.08.2013 रोजी खुलासा सादर क न पये 85,000/- ह  र कम भरणा कर याची परवानगी ावी व तसेच 
बाक ची उवर त र कम पये 5,26,580/- दोन तीन कःतीत दनांक 31.08.2013 पयत वना वलंब भरणा करेल यास 
मा यता दयावी असे यांनी ःप ीकरण सादर केले.  तथा प संबंधीतांनी उवर त र कम भरणा केला नस यामुळे िनलबंीत 
कर यात आले.   

 िनलंबन ूकरणी संबंधीतां व द ापन व दोषारोप जोडपऽ 1 ते 4 बजाव यात येऊन याबाबत खुलासा माग व यात 
आला असता, यांनी खुलासा सादर केला असुन यां या व द ठेव यात आलेले दोषारोप संबंधीतांनी अमा य केले यामुळे 
संबंधीता व द वभागीय चौकशी ूःता वत क न चौकशी अिधकार  व सादरकता अिधकार  यांची िनयु  कर यात आली. 
 ूःतुत ूकरणी चौकशी अिधकार  यांनी संबंधीतां व द ठेव यात आले या खालील दोषारोपांची चौकशी केली आहे. 
1) नळ जोडणी धारकांकडून वसुल केलेली र कम मनपा कायालयात न भरता या र कमेचा अपहार करणे. 
2) पाणी कराची वसुलीसची सहा पावती पुःतके कायालयात जमा न करणे. 
3) नागर कांकडून र कम घेवुन यानंा पावती न देणे. 
4) ूभागात नेमुन दले या वाडात पाणी पुरवठयाची वसुली न करणे. 
5) हजेपटावर हजेर  क न इतरऽ फरणे. 
 सदर ूकरणाची चौकशी अिधकार  मनपा नांदेड यांनी सखोल चौकशी क न चौकशी अिधकार  यांनी यांचेकडे सादर 
कर यात आलेले अिभलेखे / दःतावेज सरकार  सा ीदार बमांक 1, 2 व 3 यांनी न द वले या सा ी, अपचार  कमचार  ौी म. 
अ तर शेख महेबुब ू. वसुलीकार याचा ूाथिमक जबाब व यांचे बचावा मक अतंीम अिभकथन तसेच सादरकता अिधकार  तथा 
त कालीन कायालय अिध क नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड (टाचण) वचारात घेता, अपचार  कमचार  ौी म. 
अ तर शेख महेबुब पु ष मजरु तथा ू. वसलुीकार मनपा नांदेड यांचेवर जोडपऽ 1 म ये ठेव यात आलेले दोषारोप िस द झाले 
असुन संबधंीतांनी पाणी प ट ची वसुल केलेली एकूण र कम . 7,83,600/- (अ र  पये सात ल  ऽऐंशी हजार सहाशे) पैक  
मनपा कायालयात 7,14,205/- भरणा केली असनु उवर त र कम . 69,395/- अपहार के याचे चौकशी अतंी िस द झाले आहे 
तसेच संबधंीतांनी पाणी कराचे पावती पुःतक बमांक (1) 651 (2) 727 (3) 885 (4) 66 (5) 1032 (6) 1131 अशी सहा 
पावती पुःतके कायालयात जमा नाह त. 
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 उ  सव बाबी वचारात संबंधीतास यापुढे महानगरपािलका सेवेत ठेवणे महापािलके या हताचे नस यामुळे तसेच 
यांचेवर ल फौजदार  ःव पाचे आरोप पहाता महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातीत कलम 56(3) (ब) नसुार यांना कारण 
दाख व याची सबंंधी दे याची आवँय ा नाह  अशी िनयु  ूािधका-यांची खाऽी झाली अस याने म. अ तर प. शेख महेबबु, 
पु ष मजरु यांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 56(2) (ह) मधील तरतुद नसुार महापािलका सेवेतुन पुढे 
नौकर  िमळ यास सामा यपणे अपाऽ होईल अशा ूकारे सेवेतुन कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-3/7754/17 
दनांक 01.09.2017 अ वये कायमचे बडतफ कर यात आले आहे. 
 क रता कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-3/7754/17 दनांक 01.09.2017 चा बडतफ चा आदेश र  
करता येणार नाह  

अ. स ार अ. गफुर म. अ तर प. शेख महेबुब, पु ष मजरु यांना कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-
3/7754/17 दनांक 01.09.2017 अ वये बडतफ केले आहे संबंधीतांकडून येणे असलेली र कम 
पैक  फ  पये 69,395/- िश लक असुन संबंधीतास सहानुभुतीपुवक वचार क न कामावर 
पुन:ःथा पत क न येणे असलेली र कम यां या पगार तुन कपात क न घे यात यावी. 

स. शेर अली ौी अ. स ार यांनी सुच व यानुसार संबंधीतास कामावर पुन:ःथा पत क न यां या पगार तन येणे 
असलेली र कम कपात कर यास माझे अनुमोदन आहे. 

अ. लतीफ अ. मजीद म. अ तर प. शेख महेबुब, पु ष मजरु यांनी केले या अ पल व ट पणीवर स वःतर वचार 
कर यात आला यापुव  अनेक ूकरणात ूशासनाने िनंकाळजीपणा करणा-या कमचा-यास सेवेतनु 
बडतफ केले होते असे अनेक कमचा-यास पुववत कामावर घे यात आले आहे. याच धत वर ौी म. 
अ तर प. शेख महेबुब, पु ष मजरु यांनी केलेली अ पल मंजरु कर यात यावी.  तसेच महारा  
नागर  सेवा (िशःत व अ पल) 1971 मधील तरतुद नुसार अिधकार  / कमचार  यांना सेवेतुन 
बडतफ कर यापुव  बोलक  नोट स देऊन 30 दवसात यांचे ःप ीकरण माग वणे आवँक आहे.  
तथा प अ पल क यास अशी कोणतीह  नोट स दे यात आलेली नाह .  सबब अ पलक यास िनयम 
बाहय र या मनपा सेवेतुन बडतफ केले आहे हे िनंप न आहे. 

क रता ूशासनाने दनांक 01.09.2017 रोजी िनगमीत केलेला बडतफ चा आदेश र  क न 
संबंधीतास कामावर पुनरःथा पत करणे.  तसेच संबंधीताचा बडतफ  काळा िनलंबन काळ कर याची 
ह  मंजरु  दे यात येते तसेच अ पलाथ कडून वसुल कर यात येणार  र कम पये 69,395/- व 
र कम पये 10,00,000/- याचे मािसक वेतनातुन ह े पाडून वसुल कर यास तसेच अ पलाथ चे 
दोन वा षक वेतनवाढ कायमःव पी बंद कर याची मा यता दे यात यावी अशी माझी सुचना आहे. 

सभापती ौी अ. लतीफ अ. मजीद यांनी पुढ ल ूमाणे सुच वले म. अ तर प. शेख महेबुब, पु ष मजरु 
यांनी केले या अ पल व ट पणीवर स वःतर वचार कर यात आला यापुव  अनेक ूकरणात 
ूशासनाने िनंकाळजीपणा करणा-या कमचा-यास सेवेतुन बडतफ केले होते असे अनेक कमचा-यास 
पुववत कामावर घे यात आले आहे. याच धत वर ौी म. अ तर प. शेख महेबुब, पु ष मजरु 
यांनी केलेली अ पल मंजरु कर यात यावी.  तसेच महारा  नागर  सेवा (िशःत व अ पल) 1971 
मधील तरतुद नसुार अिधकार  / कमचार  यांना सेवेतुन बडतफ कर यापुव  बोलक  नोट स देऊन 
30 दवसात यांचे ःप ीकरण माग वणे आवँक आहे.  तथा प अ पल क यास अशी कोणतीह  
नोट स दे यात आलेली नाह .  सबब अ पलक यास िनयम बाहय र या मनपा सेवेतुन बडतफ केले 
आहे हे िनंप न झालेले आहे. यानुसार ूशासनाने दनांक 01.09.2017 रोजी िनगमीत केलेला 
बडतफ चा आदेश र  क न संबंधीतास कामावर पुनरःथा पत करणे.  तसेच संबंधीताचा बडतफ  
काळा िनलंबन काळ कर याची ह  मंजरु  दे यात येते तसेच अ पलाथ कडून वसलु कर यात येणार  
र कम पये 69,395/- व र कम पये 10,00,000/- याचे मािसक वेतनातनु ह े पाडून वसलु 
कर यास तसेच अ पलाथ चे दोन वा षक वेतनवाढ कायमःव पी बंद कर यास मा यता दे याचा 
द सती ूःताव मांड यात आला यास ु मा यता दे यात येते.  

ठराव बं. 64     ठराव 

 ौी म. अ तर प. शेख महेबुब, पु ष मजरु यां याकडुन येणे असलेली र कमे पैक  फ  पये 69,395/- असुन 
संबंधीतास  कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-3/7754/17 दनांक 01.09.2017 अ वये ूशासनाने बडतफ 
केलेले आहे. 
 संबंधीतांनी केले या अ पल व ट पणीवर स वःतर वचार कर यात आला यापुव  अनेक ूकरणात ूशासनाने 
िनंकाळजीपणा करणा-या कमचा-यास सेवेतनु बडतफ केले होते असे अनेक कमचा-यास पुववत कामावर घे यात आले आहे. 
याच धत वर ौी म. अ तर प. शेख महेबुब, पु ष मजरु यांनी केलेली अ पल मंजरु कर यात येते.  महारा  नागर  सेवा 

(िशःत व अ पल) 1971 मधील तरतुद नुसार अिधकार  / कमचार  यांना सेवेतुन बडतफ कर यापुव  बोलक  नोट स देऊन 30 
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 दवसात यांचे ःप ीकरण माग वणे आवँक आहे.  तथा प अ पल क यास अशी कोणतीह  नोट स दे यात आलेली नाह .  सबब 
अ पलक यास िनयम बाहय र या मनपा सेवेतनु बडतफ केले आहे हे िनंप न होते. 
 क रता ूशासनाने दनांक 01.09.2017 रोजी िनगमीत केलेला बडतफ चा आदेश र  क न संबंधीतास कामावर 
पुनरःथा पत करणे.  तसेच संबंधीताचा बडतफ  काळा िनलंबन काळ कर याची ह  मंजरु  दे यात येते तसेच अ पलाथ कडून वसुल 
कर यात येणार  र कम पये 69,395/- व र कम पये 10,00,000/- याचे मािसक वेतनातुन ह े पाडून वसुल कर यास 
तसेच अ पलाथ चे दोन वा षक वेतनवाढ कायमःव पी बंद कर याची मा यता ह मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मंजरु 
करते.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
सभापती   आज या सभेचे कामकाज संप यामुळे आजची सभा संप याचे जा हर कर यात येते. 
 
                 ःवा र त/-                                                     ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


