
    जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर- 42/2018. 

     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-   05.01.2018 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

ःथायी सिमती या सभेची सूचना 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची ड चे ूकरण-2 मधील िनयम ब. 3 (अ) अ वये मुंबई ूांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच ड चे ूकरण दोन मधील िनयम ब 3 (अ) (ब) अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा दनांक 08.01.2018 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांवाशमनपा ःथायी 
सिमती सभागहृ येथे भर व यात येत आहे तर  या सभेस उप ःथत राहावे ह  वनंती.  
 
                ःवा र त/-                                                      ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
ूित, 
ौी/ौीमती  
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 

वषय बं.01 

 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. 
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 पाु ऽ 
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/- 
 
 



(2) 
PHARMACIST-01 
01 ौीमती नरसीकर वषा अशोकराव (अनु.जाती) PHARMACIST 8,000/- 
ःटाफनस (GNM) खुला-2 +   अनु.जमाती-1 +  इमाव-1 =  04 
 01 ौीमती आ ले ि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 ौी हेऽी 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. 

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 

 



 
(3) 

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 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 घेणे बाबत. 
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 
12 चौ.मी. इतके अस यामुळे यानंा या बाबतचा मोबदला हणुन 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. 
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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. 
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 

वषय बं.08 

 मालम ा वभाग:- नांदेड वाघाळा शहरम 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 यांचे ि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/- 
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 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 
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. 
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 
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 घेतला नाहू .  हणुन 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.  हणुन ौी 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. 
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 
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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 

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 

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 हणुन 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 तु ह  र कमेचा 
भरना करा तु हास कामावर घे यात येईल असे त ड  आ ासन दले.  यामुहे 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. 



(7) 
 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 यावर माझे कुटंब आवलंबुन आहे मला नौू ू कर 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/- 
मोह मद 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 हणुन 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 केले 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. 
 



 
(8) 

 
 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 . 
 
 

                ःवा र त/-                                                      ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
 


