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जा. .नांवाशमनपा/नसका/CR-73/2014  
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
         दनांक:-06.08.2014 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

सवसाधारण  सभेची सचूना 
मुबंई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसचूी ‘ड’ चे करण-2 मधील 

िनयम .1 अ वये 
 मुबंई ांितक महानगरपािलका, अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच (ड) चे करण 2 मधील िनयम . 1 अ वये 
ा  अिधकारानुसार मा.महापौर ी.अ.स ार अ.गफुर यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा 
द.14.08.2014 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांवाशमनपाके या मु य शासक य इमारतीतील चौ या मज यावर ल 
कै. शकंरराव च हाण सभागहृात आयो जत केली आहे. 
  कर ता वनंती क , ता वत सभेस िनधार त समयी िन द  ठकाणी उप थत राहन सहकाय करावेू . 

       वा र त/- 

(मा.महापोर यांचे आदेशा  वये )            नगरसिचव,   
            नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
ित, 
ी / ीमती  

सद य / सद या, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
काय म प का 

वषय .1:- 
 नांदेड वाघाळा महानगरपािलका े ातील मलुा-मलुींचे गुणो र माणाची न द घेणे बाबत. 

िलंग गुणो र-2014 
एकुण ज म अ. . म हना 

पु ष ी 
एकुण िलगं गुणो र ितहजार 

मुलींचे माण 

1. जानेवार  1578 1467 3045 929.65 
2. फे ुवार  1522 1279 2801 840.34 
3. माच 1695 1587 3282 936.28 
4. ए ल 1090 981 2071 900.00 
5. मे 1905 1701 3606 892.91 
6. जुन  1570 1472 3042 937.57 
7. जुल ै  2511 2275 4786 906.01 

वषय .2:- 
 दनांक : 26 माच, 1997 रोजी रा य शासनाने नांदेड नगरपािलका व वाघाळा नगरपािलका े  एक  क न 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची थापना केली.  

महानगरपािलकेची वाढती ह  ल ात घेता नाग रकांना मलुभतू सु वधा जसे - साफसफाई, गटार द तीु , 
ना यांची द तीु , र ते, पाणी पुरवठा, सावजिनक दवाब ी, े नेज कनेकशन, ज म मृ यु न दणी, मालम ा कर 
इ याद  बाबत या त ार  घेऊन मु य कायालयात ये यासाठ  जकर चे होत अस याने कायालयीन आदेश 
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.सा व/आ था-1/17191/98, द.08.01.1999 अ वये (05) े य कायालयाची थापना क न सदर ठकाणी 
सहा यक आयु ांची िनयु  कर यात आली. तसेच महारा  शासन, अिधसूचना, राजप  असाधार भाग (1) `अ` नगर 
वकास वभाग, मं ालय, मुबंई, दनांक : 01 जुल,ै 2009 अ वये मौ तरोडा (खु.) व मौ.तरोडा (बु.) ह  महसलुी 
गावे मनपा ह त समा व  कर यात आली. यानुसार े.का. .(06), ची थापना कर यात आली. 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची लोकसं या जनगणना 2011 माण े साधारणत: 5.50 ते 6.00 
ल ा या जवळपास असनू मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 29 `अ` माणे े य 
कायालयांची पुनरचना क न महानगरपािलके या चार भाग सिम यांची रचना करता येऊ शकेल अशी तरतुद आहे. 
स या महानगरपािलकेचे (06) शासक य े य कायालय काया वीत आहेत. यामळेु यावर िनयं णास स म 
अिधकार  व कमचार  देऊन नाग रकांना दे यात येणा-या मलुभतू सु वधा यो य या वेळात व भावीपण े काय 
हो यात अडचण ठरत आहे. याक रता (03) े य कायालयात शहरातील शासक य अिधकार देऊन शासन िनयु  
उप-आयु  अथवा मु यािधकार  `अ` वग णेीचे अिधकार  देऊन महानगरपािलकांची कामे जा तीत जा त 
लोकािभमुख व त परतेने करता येतील व या माणे भाव पडू शकतो. 

1) े य कायालयास लागणारा कमचार  वग कमी लागेल, पयायाने आिथक बचत फायदेशीर ठरेल. 
2) स या े य कायालयात असणारे अपुरे कमचार  वगावर येणारा ताण कमी होईल. 
3) उप-आयु  दजाचे अिधकार  य  शासनात अस याने नाग रकांना यांची कामे वेळेत पूण होणे श य 

होईल व भावीपणे कामात ससुू ता येऊ शकेल. 
4) इतर मो या महानगरपािलका माणे े य कायालयात भाग सिम यांना अिधकार दान क न नाग रकांचे 

 सोडवणकू े य कायालयातच होणे श य होईल. 
5) नाग रकांना यांचे जा तीत जा त कामे ऑनलाईन करवून दे याचे य  कर यात येतील. 
6) जवाहरलाल नेह  नागर  पुन थान योजने  या रफॉमनुसार महानगरपािलकेचे सव कामाचे सगंणक करण 

क न नाग रकांना ऑनलाईन सव सोईसु वधा पुर व यात येतील, आता स या- 

1) ज म-मृ यु माणप . 
2) मालम ा कर भरणा. 
3) पाणी कर वसलुी. 
4) नगररचना वभागाचे बांधकाम परवाना. 

7) कामाचे व अिधकाचे वक करणात ससुू तता आणून भावी िनयं णा ारे े य कायालयाना जा तीत 
लोकािभमुख कर याचा य  कर यात येईल. 

8) भाग सिम यांना अिधकार ा ीमळेु कमी र कमेची कामे भाग सिम या पार पाडू शकतील यामळेु 
नाग रकांना यां या त ार  घेऊन मु य कायालयापयत ये याची गरज पडणार नाह . 
उपरो  बाब ल ात घेता खालील माणे नवीन झोन कायालयाची पुनरचना कर यासाठ  ताव 

महानगरपािलका सव साधारण सभे या िनणया तव ठेव यात यावा. 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

झोन कायालयाची पुनरचना 1 Commossioner Sir 

नवीन झोन कायालय िनवडणकू भाग मांक  वसलूी वाड/ लॉक मालम ा सं या 

A 
1,7,2s part, 3s part, 
8,6s part, 10s part, 
9,15s part, 18, 17, 

1-1-11, 1-23, 12-1-8, 
13-1-7 30172 

B 
2s part, 3s part, 5, 17, 
18, 16, 15s part, 10s 
part,11, 14, 12, 13 

1-12-22, 24-25, 19316 

C 
24, 26, 25, 29, 27, 28, 
32, 30, 31, 36, 38, 39, 
40,35 

2-1-12, 3-1-7, 4-1-6, 
5-1-4, 6-1-4, 7-1-4, 8-
1-4, 9-1-10 

32539 

D 34, 23, 22, 21, 25, 10-1-4-, 11-1-10 16718 



 

Page 3 of 10 F:\SHATALWAR_N_B\GB\MR. SATTAR\14.08.2014 GB\AGENDA.doc 

3 

20,19, 37,33 
                                                                                                   98745 

 
वषय .3- 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील मालम  ता कर, पाणी कर व इमारत भाडे वसलुी ऑनलाइन 
कर  याची  यव  था उपल  ध क न दली आहे.  यामळेु मालम  ता कर वसलुीस यो  य तीसाद ा  त होत आहे, 
कारण माहे ए ल ते जुन 2014 या कालावधीत महानगरपािलके  या मालम  ता करात 10% सटु दे  यात आली आहे. 
परंतु ऑनलाईन कर वसलुीत सामा  य मालम  ताधारक सहभागी होऊ शकला नाह , कारण अनेकांकडे डे बट काड वा 
े डत काड उपल  ध नाह त अथवा ते ऑनलाईन नेट बँक ंग  यवहार कर  यात असमथ अस  याने याम  ये ते 

सहभागी होऊ शकले नाह त. याबाबत सेत ु सु वधा क ामाफत नाग रकांकडून र  कम वका न नेट बँक ंग ारे 
महानगरपािलका कराचा  ारणा केला तर सामा  य नागर कांना सटु योनजेचा लाभ िमळेल व सेतु सु वधा क ानाह  
 यापोट   .10000 पयत .25.00 व .10000  या वर ल र  कमेस .50.00 ती  यवहार मोबदला मालकाकडुन 

घेता येईल व सेतु सु वधा क ाला फ  त .6.75 पसेै खच होणार आहे, तसेच महानगरपािलका करांसह रा  य 
शासनाचे कर जसे रा  य िश ण कर, रोजगार हमी योना उपकर, अकृ षक कर व महारा   इमारत कर (मोठया 
िनवासी इमारतीवील कर) हेह  वसलु हो  यास मदतीचे ठरेल व जवाहरलाल नेह  नागर  पुन  थान योजने  या 
रफॉमची कर वसलुी उ  टे  पतुता कर  यास साहयभतु ठरेल, व महानगरपािलकेस कोणताह  खच कर  याची 
आव  यकता पडणार नाह . कर ता सेतु सु वधा क ामाफत  मालम  ता कर, पाणी कर व इमारत भाडे नगद   व पात 
वका न महानगरपािलकेस ऑनलाईन  व पात भरणा कर  याची मा  यता देऊन  ताव याच सभेत कायम कर  यात 

यावा  यामळेु महानगरपािलके  या कामात सलुभता येणे कामी उपयोगी पडणार  व नागर कांना कोण  याह  सु वधा 
क ात कर भर  याची सु वधा उपल  ध होईल. 
वषय .4:- 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने साल सन 2009-10 पासनू दोन मा यिमक शाळा शहरामधून सु  
के या असनू  मराठ  मा यमाची जंगमवाड  व उद मा यमाची ख  युू म लॉट येथे आहे. सदर शाळांमधून इय ा 10 वी 
ची प हली बॅच 2011-12 म ये सु  होवून माच 2012 या S.S.C. मा यिमक शालांत माणप  पर ा व ा यानी 
दली. सन 2013-14 म ये तीस-या बॅच या पर ेत मा यिमक शाळा जंगमवाड चा िनकाल  77.50 %  व मा यिमक 
शाळा खयुम लॉटचा िनकाल 58.62% असा लागला आहे.  

सदर दो  ह  शाळा हया म.न.पा.फंडातून वनाअनुदान त वावर चाल व या जातात. िश णािधकार  यांचे 
मागदशन, िश कांनी केलेले अ यापन काय व व ा याचा ितसाद हयातून हे यश सपंादन के याचे दसनू येते. व 
सदर िनकालामुळे महापािलका शाळांची ितमा उंचावली आहे. तसेच उ रो तर महापािलका शाळांची अशीच गती 
वाढ यासाठ  व ा याना व िश कांना ो साह त कर यासाठ  गुणाणु मे थम, तीय व ततृीय  आले या दो ह  
मा यमां या व ा याना  ो साहनपर ब स . 10,000/-, . 7,000/- व . 5,000/-व शाळेस ित शाळा . 
10,000/- ो साहनपर गुणव ा वृ द साठ  पा रतो षक हणनू  महापािलकेकडून दे याबाबत सव साधारण सभेने 
शासक य तावास मजंुर  ावी.    

वषय .5:- 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका े ातील सांगवी प रसरात गौतम नगर येथे लोकव ती असून 1 क. 

मी. या प रसरात ाथिमक िश णाची सु वधा उपल ध नस याचे नागर कांचे हणणे असनू यानुसार सदर 
प रसरात िश ण वभागाने मे म ह यात सव केला  असता  6 ते 14 वयोगटातील या प रसरात जवळपास 80 मलेु 
आढळून आली, यांना शाळेसाठ  इतर  जावे लागते. बालकांचा मोफत व स चा िश णाचा अिधकार अिधिनयम 
2009 अ वये  व पालका या मागणीनुसार महानगरपािलकेने येथे शाळा सु  करणे आव यक वाटते.  

तर  सदर प रसरात RTE Act  नुसार ाथिमक शाळेची सु वधा उपल ध क न देणे कामी शाळा सु  कर यास सव 
साधारण सभे या मा यते तव ताव स वनय सादर. 
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वषय .6:- 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड अंतगत शहर िनयं ण काय म सु  आहे. सदर ल काय मातील 
खालील पदे र  त झाली असनू सदर ल पदे भरणे अ  यंत आव  यक आहे. सदर ल पदासाठ  शै णक अहता वेतना 
खालील माणे आहे. 
 

अ. . पदाचे नाव आव  यक श ै णक अहता एक त वेतन 
1. योगशाळा तं  (पद -2) अ) मा  यता ा  त व ा पठाची रसायनशा  , 

जवशा   वा सु  म जवशा   या वषयातील 
पदवी. 
ब) मा  यता ा  त सं  थेतील ड एमएलट  कोस 
उ  तीण. 
क) आर.एन.ट .सी. काय मात एक वषाचा 
अनुभव असणे आव  यक.  

10,000/- 

उपरो  त पदांसाठ  शासनाकडून 100 ट  के िनधी सधुा रत रा  य यरोग िनयं ण काय म नांदेड वाघाळा 
शहर  महानगरपािलका नांदेड या सिमतीम  ये वेतनपोट  िनधी जमा होते. यामळेु म.न.पा. वर कोणताह  आिथक भार 
येत नाह . कर ता सदर ल पदे भर  यासाठ  म.न.पा. सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
वषय .7:- 
 मा.िश ण संचालक ाथिमक, पुणे यांचे प  .जा. . ािशस/ं2013-14/पुन.प.िनयु  ती/ड-502/2908, 
द.29.05.2014 अ  वये महानगरपािलका िश ण आ  थापनेवर ल र  त असले  या ाथिमक िश कांची पदे 
भर  यासाठ  सीईट -2010 मधील पुनपडताळणी म  ये पा  ठरले  या पाच उमेदवारांची याद  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेस पाठ व  यात आली असनू  यांना आ  थापनेवर मलुाखती घेवून पद  थापना दे  याबाबत कळ वले 
आहे. सदर िश क हे नवीन भरतीतील असनू सु वातीस 3 वष फ   ा मानधन देय राह ल. 3 वषा  या समाधानकारक 
सेवेनंतर वेतन णेीची िनयु  ती दली जाते सदर उमेदवारां  या पद  थापनेस मा  यता न द  यास ज  हा  तरावर ल 
अित र  त िश क घेणे बंधनकारक राह ल.  यां  या सेवा जा  त झाले  या अस  याने व वेतन व सेवा िनवृ  तीचा 
जा  तीचा बोजा महापािलकेस सहन करावा लागेल. तर  सदर याद तील पदे भर  यासाठ  सवसाधारण सभे  या 
मा  यतेसाठ  सादर. 
वषय .8:- 

महारा  शासन िनणय .मभवा-20/1114/ . .12/सेवा-9 दनांक 7 मे  2014 नुसार कायालयीन आदेश 
.ले व-लेखा-वेतन-3778-2014 द.28 मे  2014 अ  वये महानगरपािलकेतील कायरत कमचा-यांना द.1 मे 2024 

पासनू मळू वेतन व वेतन ेड यावर 100 ट  के दराने महागाई भ  ता लागू कर  यात आला  यास  काय  तर 
मा  यता देणे बाबत. 
वषय .9:- 
  व  णुपूर  येथे वै कय महा व ालयाचे  णालय सकुंल लवकरच कायरत होणार असनू सदर प रसराम  ये 
साधारणतः ितमहा 20 टन कोरडा कचरा िनमाण होणार असनू या कच-याची व  हेवाट लाव  यासाठ  
महानगरपािलके  या अिधकृत ड  पींग याडम  ये कचरा टाक  या  या संदभात परवानगी दे  याकर ता आव  यकतो 
करारनामा कर  यास वै कय महा व ालय तयारअसनू याबाबत  वर त परवानगी देणयाची वनंती केली आहे. 
 तर  याकाया  वीत होणा-या डॉ.शकंरराव च  हाण शासक य वै कय महा व ालयाचे  णालय सकुंल 
प रसराम  ये िनमाण होणा-या साधारणतः ितमहा 20 म.ॅटन कोरडया कच-याचे व  हेवाट लाव  यासाठ  मनपा  या 
मालक चे मौजे तु  पा ता. ज.नांदेड येथील गट .372 मधील 9.89 हे.आर.जागेत िनयो जत घनकचरा  यव  थापन 
क  पा  या ठकाणी कचरा टाक  यासाठ  परवानगी देणे आव  यक आहे,यासाठ  यो  य ते दर आकार  याचे व करारनामा 

कर  याचे अिधकार आयु  तांना दान कर  या  या मा  यते  तव. 



 

Page 5 of 10 F:\SHATALWAR_N_B\GB\MR. SATTAR\14.08.2014 GB\AGENDA.doc 

5 

वषय .10- 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील ी काश माधवराव येवले सहा यक आयु , े ीय कायालय ं . 1 
मनपा नांदेड यांनी शहरातील नगरो थान / jnnurm योजने अंतगत र ता ं द करणातील मालम ा पाड यास वरोध 
क न शास कय कामात अडथळा िनमाण के याची त ार ी गणेश रामराव िशगें, िनयं क अित मण व अनािधकृत 
बांधकाम वभाग मनपा नांदेड यांनी मालम ा मांक 2-10-63 ह  मालम ा र ता ं द  करणात बांधीत होणार  
मालम ा काढ यासाठ  देवगांवचाळ रोड, मटन माकट लगत गेले असता ी काश माधवराव येवले सहा यक आयु  
े ीय कायालय ं . 1 हे घटना थळ येथे येथे यां या अंगावर धाऊन येवुन मार यासाठ  हात उगा न धरला हात 

लावून दाखव हात तोडून टाकतो हणुन िशवीगाळ क न जवे मार याची धमक  देत होता.  व र ता ं द करण 
बाधीत मालम ा पाड यास वरोध क न शास कय कामात अडथळा िनमाण केला व मालम ा पाड याचे काम बंद 
पाडले.  अशी त ार सादर केली होती. 

या अनुषंगाने ी काश माधवराव येवले सहा यक आयु  े ीय कायालय ं . 1 यांचे व द पोलीस 
टेशन व जराबाद, नांदेड येथे प हली खबर ं . 5/2012 द. 13.01.2012 अ वये गु हा न द वला असनू ी काश 

माधवराव येवले सहा यक आयु  े ीय कायालय ं . 1 यांचे व द भा.द. व. 353, 352, 504, व 506 अ वये 
गु हा न द कर यात आला. वर ल करणी ी काश माधवराव येवले सहा यक आयु  े ीय कायालय ं . 1 यांना 
कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/सा व/आ था-1/10451/11 दनांक 16.01.2012 अ वये िनलबंीत कर यात 
आले आहे. ी काश माधवराव येवले सहा यक आयु  यां या व द िनलबंन करणी कायालयीन ापन ं . 
नावाशमनपा/सा व/आ था-1/11500/12 दनांक 05.03.2012 अ वये ापन व दोषारोप जोडप  1 ते 4 बजावून 
10 दवसाचे आत खलुासा माग व यात आला होता. ी काश माधवराव येवले सहा यक आयु  यांनी दनांक 
06.03.2012 अ वये यांनी यां यावर लावलेले जोडप  1 ते 4 मधील दोषारोप मा य नाह  असे नमदु क न यांना 
चौकशी या अिधन राहन कामावर जु क न यावे हणनू वनंती केलीु . ी काश माधवराव येवले सहा यक 
आयु  यां या वनंती अजानुसार कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/सा व/आ था-1/11944/12 दनांक 
26.03.2012 अ वये सबंंधीतास वभागीय चौकशी व यायालया या िनणया या अिधन राहन पुन था पत कर यात ू
आले होते परंतु त कालीन आयु  यांनी सदरचा आदेश का.आ. ं . नावाशमनपा/सा व/आ था-1/844/ 2012 
दनांक 14.5.2012 अ वये द. 26.03.2012 रोजी पुन: था पत करण ेबाबत िनगमीत केलेले आदेश पुवल भावाने 
र  कर यात आले. तदनंतर ी काश माधवराव येवले सहा यक आयु  यांनी द. 15.05.2012 रोजी सेवेत 
पु था पत करणे बाबत वनंती के यामळेु सबंंधीतास कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/सा व/आ था-2/997/12 
दनांक 21.05.2012 अ वये वभागीय चौकशी या व यायालया या िनणया या अिधन राहन पुन था पत कर यात ु
आले.  व सबंंधीत हे दनांक 21.05.2012 रोजी कामावर जु झाले आहे. 
 ी काश माधवराव येवले सहा यक आयु  यांचे व द िनलबंन करण यांनी यां यावर ठेव यात 
आलेले दोषारोप अमा य कर यात आ यामुळे वभागीय चौकशी आदेशीत क न का.आ. ं . 
नावाशमनपा/सा व/आ था-1/1515/12 द. 14.06.12 अ वये ी एम.एच. कोमटवार सेवािनवृ  उप ज हािधकार  
तथा चौकशी अिधकार  मनपा यांची िनयु  कर यात आली. यानुसार चौकशी अिधकार  ी काश माधवराव येवले 
सहा यक आयु  यांची चौकशी क न चौकशी अहवाल मांक 2012/ वचौ/िसआर-217/ द. 20.08.2013 अ वये 
चौकशी क न चौकशी अहवाल खालील माणे सादर केला. उपचार  कमचार  यां यावर जोडप  1 ते 4 नुसार खालील 
माण ेदोषारोप ठेव यात आले होते. 

 जोडप  1 नुसार 
1) बाधीत मालम ा पाडतांना वरोध करणे. 
2) सरकार  कामात अडथळा िनमाण करणे 

3) मालम ा पाडणा-यास धमक  देणे व िशवीगाळ करणे 

4) पोलीस टेशन व जराबाद येथे गु हा न द झा या बाबत. 
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 वर ल दोषारोपा बाबत चौकशी अिधकार  यांनी चौकशी क न अहवाल सादर केला असता सबंंधीता व द 
ठेव यात आले या दोषारोपाचा खालील माणे िनषकष काढून अहवाल सादर केला आहे. 
दोषारोप ं . दोषारोप चौकशी अिधका-यांचे िनषकष 

1 बाधीत मालम ा पाडतांना वरोध करणे िस द होते 

2 सरकार  कामात अडथळा िनमाण करणे िस द होते 
3 मालम ा पाडणा-यास धमक  देणे व िशवीगाळ करणे िस द होत नाह  
4 पोलीस टेशन व जराबाद येथे गु हा न द झा या बाबत िस द होते. 

 ी काश माधवराव येवले सहा यक आयु  यांचे व द वर ल माणे चौकशी अिधकार  यां या 
अहवालानुसार 4 पैक  3 दोषारोप िस द होत अस यामळेु संबंधीतास कायालयीन कारणे दाखवा नोट स ं . 
नावाशमनपा/सा व/आ था-1/14502/13 दनांक 01.10.2013 अ वये सदरची बाब वचारात घेता सबंंधीत हे मनपा 
कायालयात सहा यक आयु  या पदावर कायरत असनू सदर ल पदाचे कत य व जबाबदा-या पार पाडतांना यांनी ते 
सपशेल अपयशी ठरला आहे तसेच सहा यक आयु  या पदावर कायरत असणा-या अिधका-यांनी अशा कारचे 
कत य करणे अितशय बेजबाबदार पणाचे आहे या सपुणू करणामळेु जनमानसात महानगरपािलकेची ितमा मलीन 
झालेली असनू सदरची बाब अितशय गंभीर व पाची असनू कायालयीन िश ती या व द अस यामळेु यांचे व द 
महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 56 अ वये िश तभगं वषयक कायवाह  का कर यात 
येवू नये या बाबतचा कारणे दाखवा नोट स देवून खुलासा माग व यात आला होता. 
 ी काश माधवराव येवले सहा यक आयु  यांनी सदर ल नोट स या सदंभात दनांक 17.10.2013 रोजी 
खुलासा सादर केला व सबंंधीतानी मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे या बाबत रट यािचका ं . 
8979/2013 दाखल केले होते.  सदर ल यांिचका मा. उ च यायालय खडं पठ औरंगाबाद यांनी दनांक 13.11.2013 
रोजी सबंंधीतांनी दाखल केलेली यािचका मा. यायालयाने खार ज केली आहे. 
 क रता ी काश माधवराव येवले सहा यक आयु  यांचे व द ठेव यात आलेले दोषारोप 4 पैक  3  
वभागीय चौकशीअंती िस द झाले आहेत.  तसेच संबंधीता व द शहरातील नागर कां या लेखी व त ड  अनेक 
त ार  आले या आहेत.   वर ल सव बाब वचारात घेता सबंंधीत हे जबरिश ेस पा  आहे हे िस द होत आहे.  जर 
सबंंधीतास जबर िश ा नाह  दली तर इतर अिधकार  व कमचार  हे ह  यां या माणे वतन करतील.  

 यामळेु ी काश माधवराव येवले सहा यक आयु  यां या व द महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे कलम 56(2) मधील तरतदु नुसार सबंंधीतांना जबर िश ा देणे आव यक अस यामळेु खालील माणे 
शा ती ता वत कर यात येत आहे. 
1) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 56(2) (क) नुसार खाल या पदावर कंवा खाल या 
समय ेणीत आणणे कंवा समय ेणीतील खाल या ट यावर आणणे. 
2) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 56(2) (ग) नुसार पढेु नौकर  िमळ यास अपा  होणार 
नाह  अशा कारे नगरपािलके या सेवेतुन काढून टाकणे.  

वर ल तरतुद  नुसार जबर िश ा लाद यासाठ  व सबंंधीत हे सहा यक आयु  या पदावर कायरत अस यामळेु शा ती 
लाद याचे अिधकार सव साधारण सभेस अस याने ी काश माधवराव येवले सहा यक आयु  यांना वर ल पैक  
56(2) (क) अथवा 56(2) (ग) पैक  एक िश ा लावणे आव यक आहे कारण क , या िश ेमुळे इतर 
अिधकार /कमचार  महानगरपािलके या वकास कामा म ये अडथळा िनमाण करणार नाह त. याबाबत 
महानगरपािलकेचा नागर का म ये सदेंश जाईल या हेतुने  वर ल माण ेसबंंधीतास एक िश ा लाद या या िनणय 
घेणेसाठ  ताव महानगरपािलका सव साधारण सभे समोर ठेव यात यावा. 

 वा र त/- 
नगरसिचव,   

            नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 


