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     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    िदनांकः-  09.10.2018  

 
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 महारा  
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 12.10.2018 रोजी दपार  ु 04.00 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 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 94 नसुार वा षक लेखे जमा खचा या ले यांसह तयार कर यात 
आले असुन यानुसार नांदेड वाघाळा शहरम हानगरपािलकेचे लेखे ःथायी सिमतीने नेमनु िदले या नमुना 17 अनवये सालसन 
2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, व 2016-17 चे वाष क लेखे मनपा ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

वा षक ताळेबंद पऽाक सालसन 2012-13 

गोषवारा 
अ.ब. लेखािशष अंदाजपऽक ू य  र कमा फरक 

जमा         

अ) सु वातीची िश लक 0 2275888995   

1 अ) महसुली जमा-अ       
  1. िन वळ महसलुी जमा 1049201225 743213681 305987544 
  2. शासिकय अनुदाने (महसु) 398298310 123920320 274377990 
  3. इतर व सक ण जमा 29565219 74148373 -44583154 
  अ) एकूण महसुली जमा 1477064754 941282374 535782380 

2 ब) महसलुी जमा-ब 200000 0 200000 

3 क) महसुली जमा-क 197836000 118002217 79833783 

4 महसुली जमा (1+2+3=4) 1675100754 1059284591 615816163 

5 असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (जमा) 101509908 97528048 3981860 

6 महसुली उ प न (4+5=6) 1776610662 1156812639 619798023 

7 नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सु वधा (शासन िनधी) 26219000 15741000 10478000 

8 एकूण मनपा महसुली उ प न (6+7=8)  1802829662 1172553639 630276023 

9 भांडवली जमा 77045000 19545000 57500000 

10 नगर वकास योजना शासक य अनुदाने 1489944803 147604237 1342340566 

11 ब) JNNURM योजना 1112807000 1112607000 200000 

12 क) BSUP योजना 1761666334 2350143443 -588477109 



(2) 
13 ड) कज 1060416000 0 1060416000 

14 इ) ूःता वत वाष क वकास आराखडा (नांदेड द ीण) 7300000 0 7300000 

15 ूःता वत वाष क वकास आराखडा (नांदेड उ र) 4000000 0 4000000 

16 एकूण भांडवली जमा 5513179137 3629899680 1883279457 

17 एकूण (अ+ब+क+ड+इ) 7316008799 4802453319 2513555480 
  एकूण िश लकेसह बेर ज 7316008799 7078342314 2513555480 

 
अ.ब. लेखािशष अंदाजपऽक ू य  र कमा फरक 

खच         

1 अ) महसुली खच-अ 1312199221 1082784875 231738292 

2 ब) महसुलंी खच -ब 200000 0 200000 

3 क) महसुली खच-क 211856071 111745442 100110629 

5 ई) जे डर बजेट (GENDER BUDGER)फ 12168650 0 12168650 

6 फ) नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सु वधा 171668744 46663077 125005667 

7 एकूण खच Ô  (1+2+3+4+5+6 = 7) 1708092686 1241193394 469223238 

8 असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (खच) 81548272 189679346 -108131074 

9 एकूण मनपा महसुली खचÔ  (7 + 8 = 9) 1789640958 1430872740 361092164 

10 भांडवली खच       

4 अ) भांडवली खच-ड (मनपा िनधी मधुन) 81931476 1503110 80428366 

11 अ-1 नगर वकास योजना शासन िनधी योजना 1492434297 129742417 1362691880 

12 ब- JNNURM/ योजना 1118072000 720593762 397478238 

13 क) BSUP योजना 1761980049 1140600000 621380049 
14 ड) कज 1060516000 25796734 1034719266 

15 ई) ूःता वत वकास आराखडा (नांदेड द ीण) 7300000 0 7300000 

16 ूःता वत वकास आराखडा (नांदेड उ र) 4000000 0 4000000 
  एकूण भांडवली खच  (†+²Ö+�ú) 5526233822 2018236023 3507997799 
  एकूण खच 7315874780 3449108763 3869089963 
  िश लक 134019 1353344556 -1355534483 
  एकूण िश लाकसह बेर ज 7316008799 4802453319 2513555480 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

वाष क ताळैबंद पऽक सालसन 2013-14 

अ.ब. लेखािशष अंदाजपऽक ू य  र कम फरक 

जमा         

अ) सु वातीची िश लक 0 1353344556 0 

1 अ) महसुली जमा-अ       
  1. िन वळ महसलुी जमा 1171492158 873399978 298092180 
  3. शासिकय अनुदानी (महसलुी) 323055835 229890444 93165391 
  2. इतर व संक ण जमा 72068303 69619823 2448480 
  अ) एकूण महसुली जमा 1566616296 1172910245 393706051 

2 ब) महसलुी जमा –ब 200000 0 200000 

3 क) महसुली जमा-क 226419616 135065483 91354133 

4 महसुली जमा  (1+2+3 = 4) 1793235912 1307975728 485260184 

5 असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (जमा) 85142241 100466584 -15324343 

6 महसुली जमा  (4+5 = 6) 1878378153 1408442312 469935841 

7 नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सु वधा (शासन िनधी) 36992156 63151312 -26159156 



(3) 
8 एकूण मनपा महसुली उ प न  (6 + 7 = 8) 1915370309 1471593624 443776685 

9 भांडवली जमा 65000000 0 65000000 

10 नगर वकास योजना शासक य अनुदाने 703971520 231940670 472030850 

11 ब) . JNNURM योजना 700849000 69437000 631412000 

12 ब) . JNNURM अित र  योजना 378524000 333354000 45170000 

13 क)  BSUP योजना 1232108334 868061449 364046885 
14 ड) कज 1060416000 0 1060416000 

15 इ. ूःता वत वाष  वकास आराखडा (नांदेड द ण) 7300000 7300000 7300000 

16 ूःता वत वाष क वकास आराखडा (नांदेड उ र) 4000000 4000000 4000000 

17 एकूण भांडवली जमा 4152168854 1514093119 2649375735 

1/ एकूण   (†+²Ö+�ú+ ›ü+‡) 6067539163 2985686743 3093152420 
  एकूण िश लकासह बेर ज 6067539163 4339031299 3093152420 

खच         

1 अ) महसुली खच-अ 1402299773 1224506855 173316479 

2 ब) महसलुी खच-ब 200000 0 200000 

3 क) महसुली खच-क 199302786 116195076 83107710 

5 इ) जेनडर बजेटü (Gender Budget) फ 19000000 1953262 93696638 

6 फ) नागर कांसाठ  मुलभुत सु वधा-इ 128056292 67577408 60478884 

7 एकूण खच  (1+2+3+4+5+6 = 7) 1748858851 1410232601 410799711 

8 असाधारण ऋण िनलंबन लेखे (खच) 58320304 53078552 5241752 

4 अ) भांडवली खच-ड (मनपा िनधी मधुन) 257221188 6126346 251094842 

9 एकूण मनपा महसुली खचÔ  (7 + 8 = 9) 2064400343 1469437499 667136305 

10 भांडवली खच       

11 अ-1 नगर वकास योजना शासन िनधी योजना 638735294 242555447 396179847 

12 ब) JNNURM योजना 699276000 354552958 344723042 

13 ब. JNNURM  अित र  योजना 378524000 123452782 255071218 

14 क  BSUP योजना 1224673000 657122000 567551000 

15 ई कज 1050516000 0 1050516000 

16 ई ूःता वत वाष क वकास आराखडा (नांदेड द ण) 7300000 7300000 7300000 

17 ूःता वत वाष क वकास आराखडा (नांदेड उ र) 4000000 4000000 4000000 

18 एकूण भांडवली खच  (†+²Ö+�ú) 4003024294 1388983187 2625341107 
  एकूण खच 6067424637 2858420686 3292477412 
  िश लक 114526 1480610613 -199324992 
  एकूण िश लकेसह बेर ज 6067539163 4339031299 3093152420 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

सालसन 2014-15 चे ताळेबंदü  

गोषवारा 
अ.ब. लेखािशष सालसन 2014-15 

चे अंदाजपऽक 
तरतुद 

ू य  जमा तफावत 

जमा बाज ु

अ सु वातीची िश लक 0 1480610613 0 

1 अ) महसुली जमा-अ       
  1. िन वळ महसलुी जमा 1472961608 1053183892 419777716 
  3. शासिकय अनुदाने (महसुली) 462142750 134077663 328065087 
  2. इतर व संक ण जमा 85282950 109728871 -24445921 



(4) 
  अ) एकूण महसलुी जमा  2020387308 1296990426 723396882 

2 ब) महसलुी जमा-ब 100000 0 100000 

3 क) महसुली जमा-क 246600000 125348618 121251382 

4 भांडवली जमा मनपा फंड  (BOT/BFT) 150000000 0 150000000 

5 महसुली जमा  (1+2+3+4 = 5) 2417087308 1422339044 994748264 

6 असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे 70057996 163114797 -93056801 

7 महसुली उ प न  (4+5 = 6) 2487145304 1585453841 901691463 

8 नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सु वधा (शासन िनधी) 99579306 200286000 -100706694 

9 एकूण मनपा महसुली उ प न (6 + 7 = 8) 2586724610 1785739841 800984769 

10 नगर वकास योजना शासिकय अनुदानीत 577715200 245872420 331842780 

11 ब. JNNURM योजना 414077000 0 414077000 

12 ब. JNNURM  अंित र  योजना 444549000 0 444549000 
13 क  BSUP योजना 1617664649 1298690351 318974298 

14 ड कज 200416000 0 200416000 

15 इ.ूःता वत वाष क वकास आराखडा (नांदेड द ण) 7300000 0 7300000 

16 ूःता वत वाष क वकास आराखडा (नांदेड उ र) 4000000 0 4000000 

17 एकूण भांडवली जमा 3265721849 1544562771 1721159078 

18 एकूण  (†+²Ö+�ú+ ›ü+‡) 5852446459 4810913225 2522143847 
  एकूण िश लकेसह बेर ज 5852446459 6291523838 2522143847 

खच बाज ु

1 अ. महसुली खच-अ 1836827138 1295837422 540889716 

2 ब- महसुली खच-ब 100000 0 100000 

3 क. महसुली खच-क 160310000 84285814 76024186 

5 इ. जडर बजेटü (Gender Budget) फ 18880200 580500 18299700 

4 अ) भांडवली खच ड (मनपा िनधी मधुन) 220632000 49690447 170941553 

7 एकूण खच Ô  (1+2+3+4+5+6 = 7) 2236749338 1430394183 806255155 

8 असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (खच) 101003225 103210066 -2206841 

9 एकूण मनपा खच (7 + 8 = 9) 2337752563 1533604249 804048314 

10 भांडवली खच       

6 नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सु वधा ई. 198589000 115907386 82681614 

11 अ-1 नगर वकास योजना शासन िनधी योजना 519815487 313807644 206007843 

12 ब. JNNURM योजना 414240000 188247000 225993000 

13 ब. JNNURM  अित र  ये◌ाजना 562836613 244257000 318579613 

14 क. BSUP योजना 1607281043 517080650 1090200393 

15 ड कज 200516000 0 200516000 

16 इ. ूःता वत व षक वकास आरा डा (नांदेड द ण) 7300000 0 7300000 

17 ूःता वत वा षक वकास आरखडा (नांदेड उ र) 4000000 0 4000000 

18 एकूण भांडवली खच  (†+²Ö+�ú) 3514578143 1379299680 2052596849 
  एकूण खच 5852330706 2912903929 2856645163 
  िश लक 115753 1898009296 -334501316 
  एकूणिश लाकासह बेर ज 5852446459 4810913225 2522143847 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

सालसन 2015-16 ताळेबंद खाते - गोषवारा 
अ.ब. Double 

Entry 
A/c 

Code 

लेखािशष सालसन 2015-16 
चे सुधार त 
अंदाजपऽक 

ू य  जमा तफावत 



(5) 
जमा           

अ)   सु वातीची िश लक 0 1898009296   

1   अ) महसुली जमा       

2   1. िन वळ महसलुी जमा  933892000 726788023 207103977 

3   3. शासिकय अनुदाने (महसुली) 707461000 681007851 26453149 

4   2. इतर व संक ण जमा 64035000 75819089 -11784089 

5   अ) एकूण महसुली जमा 1705388000 1483614963 221773037 

6   ब) महसुलंी जमा –ब 1100000 0 1100000 

7   क) महसुली जमा-क 265100000 104350598 160749402 

8   भांडवली जमा मनपा फंड  (BOT/BFT) 30000000 0 30000000 

9   महसुली जमा  (1+2+3+4 = 5) 2001588000 1587965561 413622439 

10   असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (जमा) 312325000 111478955 200846045 

11   महसुली उ प न  (5+6 = 7) 2313913000 1699444516 614468484 
    भांडवली जमा     0 

12   अ) नगर वकास योजना शासिकय 
अनुदाने 

507648200 301066396 206581804 

13   ब) नगरो थान योजना 497500000 200300000 297200000 

14   क) JNNURM योजना 550154000 0 550154000 

15    JNNURM अित र  योजना 446366000 0 446366000 

16   ड)  BSUP योजना 959009600 0 959009600 

17   इ) कज 500200000 0 500200000 

18   ई) नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सु वधा (शासन 
िनधी) 

252000000 44792617 207207383 

19   फ) ूःता वत वाष क वकास आराखडा (नांदेड 
द ण) 

0 0 0 

20   ूःता वत वाष क वकास आराखडा (नांदेड 
उ र) 

0 0 0 

    एकूण भांडवली जमा 3712877800 546159013 3166718787 
    कूण  (†+²Ö+�ú+ ›ü+‡) 6026790800 2245603529 3781187271 
    एकूण िश लकाहस बेर ज 6026790800 4143612825 1883177975 

खच         

1   अ) महसुली खच-अ 1854291044 1386915373 467375671 

2   ब) महसलुी खच ब 1100000 0 1100000 

3   क) महसुली खच क 203000000 107177559 95822441 

4   इ) जेनटर बजेट फ 18505000 1008750 17496250 

5   फ) नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सु वधा 
(मनपा िनधी) 

36372000 2872132 33499868 

6   अ) भांडवली खच-ड (मनपा  िनधी मधुन) 344333000 6152946 338180054 

7   एकूण खच  (1+2+3+4+5+6 = 7) 2457601044 1504126760 953474284 

8   असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (खच) 127850000 127277202 572798 

9   एकूण मनपा महसुली खच  (7 + 8 = 9) 2585451044 1631403962 954047082 

10   भांडवली खच       

11   अ) नगर वकास योजना शासन िनधी योजना 503113000 237802112 265310888 

12   ब) नगरो थान योजना 335852000 265428000 70424000 

13   क) JNNURM योजना 550154000 283976000 266178000 

14   JNNURM अित र  योजना 392836613 53897000 338939613 

15   ड) बएसयुपी योजना 954499600 598488000 356011600 



(6) 
16   इ) कज 500200000 0 500200000 

17   ह) नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सु वधा (शासन 
िनधी) 

204500000 363605398 -159105398 

18   फ) ूःता वत वाष क वकास आराखडा 
(नांदेड द ण) 

0 0 0 

19   ूःता वत वाष क वकास आराखडा ( नांदेड 
उ र) 

0 0 0 

20   एकूण भांडवली खच  (†+²Ö+�ú) 3441155213 1803196510 1637958703 
    एकूण खच 6026606257 3434600472 2592005785 
    िश लक 184543 709012353 -708827810 
    एकूण िश लकेसह बेर ज 6026790800 4143612825 1883177975 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 

वाष क ताळेबंद पऽ - सालसन 2016-17 

गोषवारा 

अ. 
ब. 

लेखा 
सांकेतांक 
बमांक 

लेखा िशषक सन 2016-17 चे 
सुधार त 
अंदाजपऽक 

ू य  र कमा तफावत 

जमा        

अ)   सु वातीची िश लक 800458944 709012353 1084120007 

1   अ) महसुली जमा - अ       

2   1. िन वळ महसलुी जमा 844317100 666017262 178199838 

3   2. शासक य अनुदाने (महसुली) 975211000 761532311 213678689 

4   3. इतर व संक ण जमा 83610000 112614079 -29004079 

5   एकुण महसुली जमा 1903138100 1540163652 362874448 

6   ब) एकुण महसुली जमा ब 10100000 0 10100000 

7   क) महसुली जमा क 234000000 135697409 98302591 

8   भांडवली जमा मनपा फंड (BOT/BFT) 30000000 10000000 20000000 

9   महसुली जमा (1+2+3+4) = 5 2177238100 1685861061 491277039 

10   असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (जमा) 150800000 136921349 13878651 

11   महसुली उ प न (5+6 = 7) 2328038100 1822782410 505155690 

    भांडवली जमा       

12   अ) नगर वकास योजना शासिकय अनुदाने 319303200 37296233 282006967 

13   ब) नगरो थान योजना 101500000 96500000 5000000 

14   JNNURM योजना 254054000 0 254054000 

15   JNNURM अितर  योजना 310000000 510505000 -200505000 

16   ड) बीएसयुपी योजना 170000000 0 170000000 

    इ) अमतृ अिभयाना 10000000 47000000 -37000000 

17   ई) कज 500200000 516541611 -16341611 

18   नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सु वधा (शासन िनधी) 551500000 400945000 150555000 

    एकुण भांडवली जमा 2216557200 1608787844 607769356 

    एकुण (अ+ब+क+ड+इ) 4544595300 3431570254 1112925046 

    एकुण िश लकेसह बेर ज 5345054244 4140582607 2197045053 

खच         

1   अ) महसुली खच - अ 2187472091 1406512953 772959138 

2   ब) महसुली खच - ब 10100000 0 10100000 
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3   क) महसुली खच - क 225201000 95410589 129790411 

4   ई) जडर बजेट (Gender Budjet) 14100000 11242420   

5   फ) नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सु वधा (मनपा िनधी) 51372000 1093499 50278501 

6   अ) भांडवली खच - ड 239110000 18926154 220183846 

7   एकुण खच (7+8 =9) 2727355091 1533185615 1183311896 

8   असाधारण ऋण व िनलंबन लेखे (खच) 421100000 115569369 305530631 

9   एकुण 3148455091 1648754984 1488842527 

10   भांडवली खच        

11   अ) नगर वकास योजना शासन िनधी योजना 299303200 92265301 207037899 

12   ब) नगरो थान योजना 101500000 11105000 90395000 

13   क) JNNURM योजना 254000000 28378000 225622000 

14   JNNURM अितर  योजना 310000000 432744000 -122744000 

15   ड) बीएसयुपी योजना 170000000 237293000 -67293000 

    इ) अमतृ अिभयाना 10000000 0 10000000 

16   ई) कज 500200000 516541611 -16341611 

17   नागर  गर बांसाठ  मुलभुत सु वधा (शासन िनधी) 551500000 215745450 335754550 

18   एकुण भांडवली खच 2196503200 1534072362 662430838 

    एकुण खच  5344958291 3182827346 2151273365 

    िश लक 95953 957755261 45771688 

    एकुण िश लकेसह बेर ज 5345054244 4140582607 2197045053 

 
वषय बं. 02 

वाचा :- महारा  ूांितक मनपा अिधिनयम 1949 चे कलम 56(4) अ वये अ पल 
अ पल 

ूित, 
मा. सभापती 
ःथायी सिमती, 
नावाशमनपा नांदेड 
 
महोदय, 
 
 मा.सभापती महोदय यांचे यायालयात मी स ने सेवािनवृ  केलेला िदनांक 15.03.2013 रोजी या आदेशा व द 
खालील ूमाणे अ पल सादर कर त आहे. 
1. हे क , मी भुतपुव नांदेड नगरपािलका कायालयात िदनांक 01.04.1983 रोजी पु ष मजरु या पदावर कायमःव पी 
िनयमीत झालो. 
2. हे क , मा. महोदय कोण याह  िनयमाचा अवलबं न करता मला कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-
3/9235 िदनाकं 15.03.2013 रोजी महानगर प◌ालका सेवेतनु पु ष मजरु या पदाव न स ने सेवािनवृ  क न मा यावर 
अ याय केला आहे. 
3. हे क , स ने सेवािनवृ  करणेपुव  मी िनयमीतपणे इमान इतबारे अितशय कत यद  सेवा बजावली आहे. 
4. हे क , माझी ूकृती िठक नस यामुळे मी आजार  पडत होतो या कारणाःतव वेळोवेळ  आजार  रजा उपभोग या 
आहेत.  आजार  पडून उशीरा अज सादर के या ूकरणी मला ब-याचवेळा दंड आका न मा या आजार  रजा मंजरु के या आहेत 
हे वाःतव आहे अशाच ूकरणात मला समय ौणेी या मुळ वेतनावर आणुन सु दा मा यावर अ याय केलेला आहे.  मला या 
संबंधी खुप मोठ  िश ा िनयमबाहय केलेली आहे. 
5. हे क  माझी आथ क प र ःथती बेताचीच अस यामुळे यातच औषधोपचारासाठ  खच लागत अस यामुळे मा या 
कुटं बयावर अनेकवेळा आथ क संकट ओू ढवले होते इत:परह  मनपाकेची सेवा अ यंत िन ेने करत होतो. 
 



(8) 
6. हे क , मा. महोदय मी आजार  अस यामुळे िद. 06.03.06 रोजी व 08.03.06 ते 09.07.06 पयत कामावर येवु 
शकलो नाह  तथा प मी िद. 10.07.06 रोजी वर ल कालावधीचे वै िकय ूमाणपऽ जे क  ज हा शै य िचिक सक नांदेड यांनी 
ूमाणीत केलेले वै क य ूमाणपऽ व िफटनेस ूमाणपऽ सादर क न कामावर ज ुक न दे याची वनंती केली.  तथा प मला 
कामावर जु क न घेतले नाह .  मा या अजाचा व वै िकय ूमाणपऽाचा वचार न करता मला िनयमबाहय र या िद. 17.02.07 
रोजी िनलंबीत केले.  िनलबंन ूकरणी जोडपऽ 01 ते 04 देवुन वभागीय चौकशी आरंभीली. 
7. हे क  वर ल ूकरणी चौकशी अिधकार  यां यासमोर मी वःतु ःथती ःप  नमदु केली चौकशी अिधकार  हे मा याशी 
सहकत झाले मा या कामाबदल व र ांची जबानी यांनी न द वली.  व र ांनी िनकामात िनंकाळजीपणा कर त नस याचे चौकशी 
अिधकार  यां या समोर सांिगतले चौकशी अिधकार  सु दा सहमत झाले.  तथा प केवळ कागदोपऽी अनािधकृतपणे कामावर 
गैरहजर राहणे, हा दोषारोप िस द होतो अशा आशयाचा चौकशी अहवाल सादर केला.  तसेच सदरचे ूकरणी सहानुभुतीपुवक 
हाताळावे असेह  चचौकशी अहवालात नमुद केलेले आहे.  परंतु मनपा ूशासनाने या या वचार न करता मला सेवेतुन पु ष 
मजरु या पदाव न िदनांक 15.03.13 चे आदेशा वये बेकायदेशीर र या स ने सेवािनवृ  क न मा यावर व मा या कुटं बयावर ू
अ याय केला आहे. 
8. हे क , लाड किमट  यां या िशफारशीनुसार मा या मुलास चतथु ौणेीम ये कामावर घेणेसाठ  मी व मा या मुलाने 
अजाची िदनांक 02.12.2016 रोजी अज सादर केला परंतु आज पयत मा या मुलास नौकर वर घे यात आले नाह  हा मा या वर 
दसरा अ याय आहेु . 
9. हे क , मा. महोदय मी अिश ीत आहे मला काय ाचे ान नाह  यामुळे मला सदरचे अ पल कर यास 5 वष 6 मिहने 
वलंब झाला आहे तो मा पत कर यात यावा. 
10 हे क  मा. महोदय यांना वनतंी कर यात येते क  मला अ पल कर यास झालेला वलंब म पत क न अ पल 
ःवकार यात यावे तसेच मला मनपा सेवेतनु स ने सेवािनवृ  केलेला िदनांक 15.03.13 चा आदेश र  बातल क न मला पुववत 
कामावर ज ुक न घे याचे आदेश मनपा ूशासनास ावेत अशी वनंती आहे. 

अ पलाथ  
ःवा र त/- 

द ा प. गणपती सोनकांबळे 
स  सेवािनवृ  पु ष मजुर 

नावाशमनपा नांदेड 
ूशासिकय अहवाल 

ौी द ा गणपती सोनकांबळे, पु ष मजरु यांनी मा.सभापती ःथायी सिमती, मनपा नांदेड यां याकडे िदनांक 
15.03.2013 रोजी या स ने सेवािनवृ  आदेशा व द केले या अ पलाबाबत खालील ूमाणे सादर कर यात येत आहे. 

ौी द ा गणपती सोनकांबळे, पु ष मजरु यांची सेवा कालावधीतील अिभले याचे तपासणी केली असता, संबंिधताची 
त कालीन नांदेड नगरपािलकेत िदनांक 01.04.1983 रोजी पु ष मजरु या पदावर िनयु  कर यात आली होती.  

िनयु  िदनांकापासुन सालसन 1993 पयत जवळपास (68) िदवस संबंिधत हे अनािधकृतपणे अनुप ःथत रािहले. 
तसेच   संबंिधतांनी यरोग व वै िकय रजा उपभोग या आहेत. सालसन 1996 नंतर ःटेिडयम यवःथापक यांचे िदनांक 
22.06.1996 या अहवालनुसार संबंिधत हे िदनांक 23.08.1996 पासुन अनािधकृत कामावर गैरहजर राह या बाबत यांना 
कारणे दाखवा नोट स आःथा-3/15332/06 िद.21.12.2006  दे यात आली या बाबत संबधंीतानी अनािधकृत कामावर गैरहजर 
राहन रजा उपभोगुन प घात रजा मंजरु करणे बाबतचा अज सादर केला यानुसार यांची प घात रजा मंजरु कर यात आलीु .  

 ःटेड यम यवःथापक यांचे िदनांक 08.09.1997 या अहवालनुसार संबंधीत हे िदनांक 02.09.1997 पासुन अनािधकृत 
गैरहजर राह यामुळे यांना कारणे दाखवा नोट स आःथा-3/9875/97 िदनांक 29.09.1997 व आःथा-3/10833/97 िदनांक 
15.10.1997  दे यात आ या तथा प नोट स ूा  होवुनह  या बाबतचे ःप ीकरण सादर केले नाह  व अनािधकृत गैरहजर 
राह यामुळे यांना कायालयीन आदेश जा.ब.साूवी/आःथा-3/14909/97 िदनांक 31.12.1997 अ वये िनलं बत कर यात आले.  

 कायालयीन आदेश जा.ब.साू व/आःथा-3/11164/98 िदनांक 19.09.1998 अ वये संबंिधताचा अनािधकृतपणे 
गैरहजर चा कालावधी िदनांक 02.09.1997 ते 30.12.1997 (120 िदवस) हा बनपगार  कर यात येऊन िदनांक 31.12.1997 ते 
21.09.1997 (265 िदवस) कामावर ज ुहोईपयतचा िनलंबनकाळ अनु ेय असले या कायमःव पी ःथिगत ठेव यात आली.  

 ःटेड यम  यवःथापक यांचे िदनांक 15.04.1999 व 15.02.1999 या अहवालानुसार संबंधीत हे िदनांक 06.04.1999 
पासुन अनािधकृतपणे कामावर गैरहजर राह यामुळे यांना कारणे दाखवा नोट स ब.साू व/आःथा-3/4394/99 िदनांक 
08.06.1999 व आःथा-3/11281/99 िदनांक 30.09.1999 दे यात आ या. याबाबत संबंधीतांनी िदनांक 25.02.2000 रोजी 
िदले या अजानुसार यांना कायालयीन पऽ ब.आःथा-3/21793/2000 िद.03.03.2000 अ वये वै िकय तपासणीसाठ  वै िकय 
मंडळाकडे पाठ वले. तथा प संबंिधत हे वै िकय तपासणीसाठ  वै िकय मंडळाकडे गैरहजर  राह यामुळे व अनािधकृतपण गैरहजर 
राह यामुळे यांना कायालयीन आदेश जा.ब.साू व/आःथा-3/8499/2000 िदनांक 24.08.2000 अ वये िनलं बत कर यात 
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 आले व कायालयीन आदेश जा.ब.साू व/आःथा-3/2233/01 िदनांक 24.05.2001 अ वये वभागीय चौकशी या अिधन राहन ु
कामावर पुन:ःथा पत कर यात आले.  

 चोकशी अतंी कायालयीन आदेश जा.ब.साू व/आःथा-3/11102/01 िद.06.11.2001 अ वये संबंधीतास पये 2610-
4000 या वेतनौणेीत पये 2610 या मुळ वेतनावर आण यात आले व मनपा ःथायी सिमती ठराव ब.233 िदनांक 19.11.2001 
अ वये मा यता ूदान के यानुसार यांना कायालयीन आदेश ब.आःथा-3/13397/01 िद.21.12.2001 अ वये िदनांक 
06.04.1999 ते 23.08.2000 (506 िदवस) अनािधकृत गैरहजर चा कालावधी व िदनांक 24.08.2000 ते 23.05.2001 पयतचा 
िनलंबन कालावधी वनावेतनी कर यात आला व कामावर ज ूक न घे यात आले.  

 यांनतर सालसन 2003 म ये यांची मुळ पदावर साफसफाई वभागात पदःथापना के यानंतर पदःथापने या आदेशाचे 
पालन न के यामुळे यांना कायालीयन आदेश ब.नांवाशमनपा/आःथा-2/3162/03 िदनांक 06.06.2003 अ वये िनलं बत 
कर यात आले.  तदनंतर कायालयीन आदेश ब.आःथा-2/6271/03 िद.02.08.2003 अ वये वभागीय चौकशी या अिधनराहन ु
कामावर पुन:ःथा पत कर यात आले व चौकशी अतंी िनलंबन कालावधी अनु ेय असले या रजेत समा व  कर यात आला.  

 जगंमवाड  ूाथिमक शाळेत कायरत असतांना मु या ापीका ूा.शा.ब.2 गणेश नगर यांचे िद.05.08.2006 या 
अहवालानुसार सबंंधीत हे िद.06.03.2006 रोजी व 08.03.2006 पासून िद.09.07.2006 पयत (124 िदवस) गैरहजर होते व 
िद.10.07.2006 रोजी वह त नमु यातील रजेचा अज सादर न करता वै िकय ूमाणपऽ सादर क न कामावर ज ू क न 
घे याची वनतंी. तथा प वै िकय ूमाणपऽ व सबंधंीतांनी अजात नमुद केले या गैरहजर चा खुलासा पाहता या अजातील बाबी 
म ये बर च तफावत िदसून आली तसेच यां या अजा वर ल मु या यापक यां या अहवालाव न संबंधीत हे कामावर ज ूझाले 
नस याचेह  िदसनू आले. तसचे यापुव  देखील अनािधकृतपणे गैरहजर राहन रजा उपभोगत अस याचे उपलबध अिभले याव न ु
िदसून आ यामळेु संबंिधतास िद.17.02.2007 रोजी िनलं बत कर यात आले.  

 िनलंबन ूकरणी यांना िद.23.10.2007 अ वये ापन व दोषारोप जोडपऽ 1 ते 4 बजाव यात आले. सदरचे ापन व 
दोषारोप जोडपऽ 1 ते 4 िद.24.10.2007 रोजी ूा  होऊनह  याबाबतचा खुलासा संबंधीतानंी सादर केला नाह . यामुळे तयांचे 
व द वभागीय चौकशी आदेशीत कर यात कर यात आली. चौकशी अतंी चौकशी अिधकार  यांनी सादर केले या चौकशी 
अहवालानुसार अनािधकृतपणे गैरहजर राहणे. हा संबंिधतावर ल दोषारोप िस द झाला होता. चौकशी अिधकार  यांनी चौकशी 
अहवालात अनािधकृत गैरहजर राहणे हा दोषारोष िस द होत असला तर  मानवतावाद ीकोन ठेवून ूकरण हाताळणे बाबत 
िशफारस केली. तथा प संबंधीता या सेवा कालावधीतील अनािधकृत गैरहजर राहणे वारंवार िनलं बत क न िश ा लादनह  आप या ू
वतनात सधुारणा न होणे इ याद  बाबीनमुळे आपणांस मनपा समेवेत ठेवणे मनपा या िहताचे नस यामुळे संदभ ब. 1 अ वये 
संबंधीतास मुंबई ूांतीक अिधिनयम 1949 चे कलम 56 (2) (ह) मधील तरतुद नुसार सेवेतनू बडतफ का कर यात येऊ नये?  

अशी बोलक  कारणे दाखवा नोट स दे यात आली.  

 वेळोवळ  गैरहजर राहणे याची कोणतीह  सुचना कायालयास न देणे हे पुणपणे गैरिशःतीचे अस यामुळे संदभ ब. 2 
अ वये यांनी सादर केलेला खुलासा समाधानकारक न हाता. तथा प यांनी अनुप ःथतीचे कारण आजार पण दाख व यामुळे 
संबंधीतास बडतफ न करता संदभ ब.3 अ वये संबंिधताचा अनपु ःथतीचा व िनलंबन कालावधी वनावेतनी क न यांना 2550 
ते 3200 या वेतनौणेीत पये 2550 या मुळे वेतनावर आण यात येऊन कामावर पुन:ःथापीत कर यात आले.  

 असे असतांनाह  मु या यापीका ूाथिम क शाळा गणेश नगर, मनपा याचे संदभ ब. 4 या अहवालानुसार सबंधीत हे 
िदनांक 01 स टबर 2010 पासनू आजतागायत  कोण याह  पुवसुचना व रजेचा अज सादर न करता वनापरवानगी गैरहजर 
आहेत.  संदिभय अहवालाचे आ ण उपरो  संबंधीता या संपूण  सेवा कालावधीचे अवलोकन केले असता संबंधीत हे आज पयतचा 
सेवा कालावधीत अनािधकृत गैरहजर राह लेले आहेत. यरोग रजा उपभोग या तसेच अनािधकृत गैरहजर राहन प घात रजाह   ु
उपभोगली आहे. अनािधकृत गरैहजर राह यामुळे व पदःथापने या िठकाणी ज ु न होणे इ याद  कारणाःतव संबधीतास 
आ ापयत चार वेळेस िनलं बत कर यात आले आहे.  

 िनलंबन ूकरणी शाःती हणून अनािधकृत गैरहजेर  वना वेतनी करणे दंड अकारणे वाष क वेतनवाढ रोखणे दोन 
वेळेस मुळ वेतनावर आणने इ याद  िश ा  यानंा कर यात आ या तसेच मनपा सेवेतून बडतफ का कर यात येवू नये अशा 
ूकारची नोट स बजाव यात आली असतांनाह  संबंधीतास सहानुभुतीपुवक पुन  कामावर ज ु क न घे यात आले. याव न 
सबंधीत हे िनयु  पासुनच याचें कत याबाबत एकिन  नस याचे िदसुन येते. संबंधीतास वारवार संधी देऊनह  यांचे वतनात व 
मनपा सेवेूती कोणतीच सुधारणा होत नस याचे ूथम दशनी ःप  होत आहे.  

 या अनुषगांने सव बाबींचा वचार करता संबधंीत हे आपल सेवा कालावधीतील कत याबाबत अितशय बेजबाबदार 
अस याचे असे िस द होते अस याने यांना मनपा सेवेची आवँयकता नस याचे िनदशनास येत अस याचे संबंधीतास संदभ ब.5 
अ  वये महानगरपािलका सेवेत ठेवणे मनपा या िहताचे नस यामळेु मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम 1949 चे कलम 56 (2) (ग) 
अ वये मनपा सेवेतून काढन का टाक यात येवू नये ू ? या बाबतचा खुलासा नोट स िमळा यापासून (15) िदवसाचे आत सादर 
करावा. अ यथा सदर ूकरणी संबंधीताचे काह ह  हणने नाह  , असे गिृहत ध न पुढ ल कायवाह  कर यात येईल, अशी अतंीम 
कारणे दाखवा नोट स दे यात आली. 



(10) 

 परंतु, संबंधीतांनी आजतागायत उ  नोट सीचा खुलासा अथवा कोण याह  ूकारची रजा सादर केलेली नाह . सदरची बाब 
अितशय गंिभर ःव पाची असुन कायालयीन िशःती या व द आहे.  

 क रता, संबंधीता या एकुण सेवा कालावधीचा वचार करता उपरो  ूमाणे संबधंीतास वारंवार सधंी देऊनह  यां या 
वतनात कोणतीह  सुधारणा झा याचे िदसुन आले नाह . तसेच संबंधीतास सेवेत ठेवणे मनपा या िहताचे नस यामुळे ौी द ा 
गणपती सोनकांबळे, पु ष मजरु, यांना महारा  नागर  सेवा (िशःत व अपील) िनयम 1979 चे िनयम भाग 3 (िश ा आ ण 
िशःतभंग वषयक ूाधी करणे) िनयम 5 (1) मधील मोठया िश ा िनयम सात मधील तरतुद  नुसार कायालयीन आदेश बमांक 
जा.ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-3/9235/13, िदनांक 15.03.2013 अ वये संबंिधतांस स ने सेवािनवृ  कर यात आले. तसेच 
संबंिधतासं स ने सेवा िनवृ  के यांनतर यांना सेवािनवृ ीचा लाभ दे यात येत अस यामुळे कोणतेह  आथ क नुकसान झालेले 
नाह .  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 56 (4) पोट कलम (1) या परंतुका खंड (ड) या तरतूद या अिधन 
राहन या कोण याह  नगरपािलका अिधकाु -यांस िकंवा कमचा-यासं महानगरपािलक यित र  अनय कोण याह  ूािधका-यांकडून 
खाल या पदावर आण यात आले असेल, काढन टाक यात आले असेल िकंवा बडतफ कर यात आले असेलू , तर यास खाल या 
पदावर आण या या काढन टाक या या िकंवा बडतफ कर याचा आदेश यास कळव यापासनू एक मिह या या आत या ू
ूािधका-यांने शाःती लादली असेल यां या िनकट व र  ूािधका-याकडे अपील करता येईल अशी तरतूद आहे. यानुसार 
संबंिधतांनी 30 िदवसा या आत सदर आदेशा व द मा.सभापती ःथायी सिमती मनपा नांदेड यां याकडे अ पल दाखल केलेले 
नाह . क रता सबंंिधतांस स ने सेवािनवृ  के यानंतर जवळपास 5 वषानंतर या दाखल केले या अ पलावर वचार करता येणार 
नाह , 
वषय बं. 03     ूःताव 
 भारतर  डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या रौ यमहोस व जयंती िनिम  वशेष बाब हणुन डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 
या यानमाले या 8 या पुं पाचे दोन सऽात दोन िदवसीय कायबमाचे आयोजन कर यासाठ  त कालीन आयु ांनी मा यता िदलेली 
असतांना आ ण सदरचे कायबमाचे आयोजना क रता ूाथिमक ःव पातील खचास . 3.00 लाखांची मा यता त कालीन आयु  
यांनी आदेश बं. 1085/2016 िदनांक 27.04.2016 अ वये िदलेली आहे.  महानगरपािलके या सन 2017-18 आ ण 2018-19 चे 
अथसंक पात संबंधीत िशषकात पये 10.00 लाखांची तरतुद आहे.  सदर या दोन िदवसीय कायबमा या रंगीत िनयमंऽण 
प ऽका, बॅनस पाह यांचे मानधनासह िनवास खच सांःकृत कायबम इ याद  बाबींवर एकूण खच पये ु 5,94,928/- एवढा झालेला 
असुन ूाथिमक ःव पातील अमीम र कम पये 3,00,000/- वजा जाता पये 2,94,928/- एवढा खच अिधकचा झालेला आहे 
जो महानगरपािलका कमचार  िभमजयंती मंडळाने केलेला आहे. 
 भारतर  डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यां या रौ यमहो सव जयंती िनिम  वशेष बाब हणुन डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 
वया यानमाले या 8 या पुंपाचे आयोजन दोन सऽात दोन िदवसीय कायबमावर झालेला एकूण खच . 5,94,928/- एवढया 
खचास ूशासिकय व आथ क मा यता देऊन देयके संबंधीतांना अदायी करणे बाबत ःथायी सिमती समोर िनणयाःतव सादर. 
सुचक :- ौी उमेश देवराव पवळे         अनुमोदक :- सौ. यो सना राजनु गोडबोले 
वषय बं. 04     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मंजरु अथसंक पातील उ प नाचा तरतुद पैक  30 स टबर 2018 पयत झालेली 
वसुली व पुढ ल सहा मह यासाठ  उ प ना या ीकोणातुन ूशासनाचे िनयोजनाची सव मािहती सभागहृात देणे व यावर सूचना 
व उपाययोजनावर चचा क न िनणय घेणे. 
सुचक :- अ. स ार अ. गफुर                अनुमोदक :- आनंद च हाण 
वषय बं. 05     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील नगरसेवक ःवे छा िनधी व वाड वकास िनधीची चालु वषातील कामांचा 
आढावा सादर क न यावर चचा क न िनणय घेणे. 
सुचक :- अ. स ार अ. गफुर                अनुमोदक :- आनंद च हाण 
वषय बं. 06     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर मंजरु पदे व आज रोजी पयतचे र  पदे या बाबत सव मािहती 
वषय प ऽका िनघ यापुव  देणे व र  पदांवर िनवड सिमती माफत पदो नती व र  पदे भरणे बाबत यावर चचा क न िनणय 
घेणे. 
सुचक :- अ. स ार अ. गफुर                अनुमोदक :- आनंद च हाण 

                 ःवा र त/-                                     ःवा र त/- 
  नगरसिचव     सभापती 
             नावाशमनपा नांदेड                                  ःथायी सिमती 
                                                             नावाशमनपा नांदेड 


