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           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:-  13.03.2020 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

सवसाधारण  सभेची सूचना 
 

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनसूची ``ड`` चे ूकरण-2 मधील िनयम बं. 1 अ वये  
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची (ड) ऱ ूकरण-2 मधील िनयम बं 1 अ वये ूा  
अिधकारानुसार मा. महापौर, सौ. धबाले द ा क पल, यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा दनांक 
19.03.2020 रोजी सकाळ  10.00 वाजता नावाशमनपाके या मु य ूशास कय इमारतीतील चौ या मज यावर ल 
कै. शंकरराव च हाण सभागहृात आयोजीत केली आहे.  
 क रता वनंती की, ूःता वत सभेस िनधार त समयी िन द  ठकाणी उप ःथत राहन सहकाय करावेू .  

                                                                                  ःवा र त/- 
 (मा. महापौर यां या मा यतेने)                                             (स. अजीतपालिसंघ सधंु)  

  नगरसिचव 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

ूित  
ौी/ौीमती ------------------------------- 
सदःय /सदःया,   
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड  
  

आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 

वषय बं. 01 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण व म हला व बालक याण सिमती या 
खालील (11) सदःयांची मुदत दनांक 14.02.2020 रोजी संपली अस यामुळे महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील सुधार त 
कलम 31(अ) मधील तरतुद नसुार व महानगरपािलका व ःथायी सिमतीचे कामकाज िनयम 4-ब नुसार पुव ूाथिमक व 
मा यिमक िश ण व मा हला व बालकलयाण सिमतीवर न वन नामिनदशना दारे 11 (अकरा) सदःयांची िनयु ी (ःथायी 
सिमतीवर नामिनदशना दारे िनयु ी केले या सदःयांूमाणे) पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण िश ण व म हला व बालक याण 
सिमतीवर िनयु ी करणे बाबत. 
1) भारतीय रा य काँमेस चे तौलनीक सं यानुसार 10 सदःय 

2) भारतीय जनता पाट चे तौलनीक सं यानसुार 01 सदःय  
1- मुळे क वता संतोष, भारतीय रा ीय काँमेस 

2- बरकले स रता बालाजीराव, भारतीय रा ीय काँमेस 

3- नेरलकर अपणा ऋषीकेश, भारतीय रा ीय काँमेस 

4- पाट ल संिगता व ठल, भारतीय रा ीय काँमेस 

5- खान सलीमा बेगम नु ला खान, भारतीय रा ीय काँमेस 

6- पवार जयौी परमे र, भारतीय रा ीय काँमेस 

7- अरशीन कौसर मोह मद हबीब, भारतीय रा ीय काँमेस 

8- कापुरे िगतांजली रामदास, भारतीय रा ीय काँमेस 

9- खालसा ूकाशकौर सुर जतिसंघ, भारतीय रा ीय काँमेस 

10- गायकवाड िचऽा िस दाथ, भारतीय रा ीय काँमेस 

11- गोरे शांता संभाजी, भारतीय जनता पाट  

वषय बं. 02 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 5 चे पोटकलम (2) (ब) व शासन अिधसुचना दनांक 28 

फेॄुवार  2012 नुसार भारतीय रा ीय काँमस चे नामिनदिशत सदःय हणुन 05 सदःय येत अस यामुळे सभागहृनेता ौी स. 
वरििसंघ गाड वाले यांना तौलनीक सं याबळ वचारात घेवुन याचें प ा या वतीने खालील य ीची नामिनदिशत सदःय हणुन  
 
 



(2) 
नेमणुक कर याची िशफारस केलेली आहे.  क रता शासनाने ठरवुन दले या अहतेनुसार ूा  ठरले या खालील य ीची नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलकेसाठ  नामिनदिशत सदःय हणुन साव ऽक िनवडणुक-2017 नंतर या िश लक असले या कालावधी 
पयत नेमणुक कर यासाठ  िशफारस कर यात येत आहे सदरचा ूःताव ये या मनपा सवसाधारण सभेत िनणयाःतव ठेव यात 
यावा. 

अ.ब. नामिनदिशत य ीचे नांव ूभाग बं. मतदार याद तील बमांक 

01 ौी पापंटवार संजय बापुराव 05 मतदार याद तील अनुबमांक 333 

02 ौी जाधव बालाजी व ठलराव 15 मतदार याद तील अनुबमांक 777 

03 ौी सोनकांबळे सं दप रो हदास 08 मतदार याद तील अनुबमांक 9266 

04 मंगल र वंि धुळेकर 10 मतदार याद तील अनुबमांक 122 

05 ौी मु तजीबो ीन मुिनरो ीन 07 मतदार याद तील अनुबमांक 5491 
वषय बं. 03 

 कायालयीन आदेश बं. ले व/11242/20 द. 06.01.20 अ वये शासन िनणय दनांक 04.01.20 नुसार दनांक 01 जलुै 
19 पासुन 7वा वेतन आयोगानसुार सुधार त वेतनसंरचनेतील मुळ वेतनावर ल अनु ेय महागाई भ याचा दर 12 ट के कर यात 
यावा सदर महागाई भ ा वाढ दनांक 01 डसबर 19 पासुन रोखीने दे यात यावी व दनांक 01 जलुै 19 ते 30 नो हबर 19 या 
पाच म ह या या कालावधीतील थकबाकी बाबत ःवतंऽपणे आदेश िनगिमत कर यात येतील असे शासन िनणयात नमुद आहे. 
 शासनाने शासकीय कमचा-यांना महागाई भ यात वाढ के यानंतर शासन िनणयानसुार नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेतील अिधकार  / कमचार  यांनाह  सुधार त दराने महागाई भ ा लागु कर यात येवनु यास काया र मा यतेसाठ  
ूःताव सवसाधारण सभेसमोर ठराव बं. 26 द. 28.05.02 अ वये ठेव याचे िनद ँय◌ात के यानुसार महानगरपािलकेतील 
ूितिनयु ी अिधकार  वेतनधानकांना द. 01 डसबर 19 पासुन मळु वेतन यावर 17 ट के दराने महागाई भ ा लागू कर याची 
ूशास कय व आथ क मा यता सदर ल आदेशा दारे दे यात येते यास काय र मा यता देणे बाबत. 
वषय बं. 04 

 कायालयीन आदेश बं. ले व/11243/20 द. 06.01.20 अ वये शासन िनणय दनांक 04.01.20 नुसार रा य शास कय 
कमचार  व महागाई भ ा अनु ेय असणारे इतर सव पाऽ पूणकालीक कॆचार  अ ापह  असुधार त (सहावा वेतनप आयोगानुसार) 
वेतनरेणीत घेत आहेत यां या असुधार त वेतनौणेीतील मुळ वेतनावर ल (वेतन बँड मधील अतिधक मेड वेतन) अनु ेय महागाई 
भ याची दर द 01 जलुै 19 पासनु 154 ट के व न 164 ट के कर यात यावा सदर महागाई भ ा वाढ दनांक 01 डसबर 19 
पासुन रोखीने दे यात यावा व 01 जलुै 19 ते 30 नो हबर 19 या 05 म ह यां या कालावधीतील थकबाकी बाबत ःवतंऽपणे 
आदेशीत िनगमीत कर यात येतील असे शासन िनणयात नमुद आहे. 
 शासनाने शासकीय कमचा-यांना महागाई भ यात वाढ के यानंतर शासन िनणयानसुार नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेतील कमचा-यांनाह  सुधार त दराने महागाई भ ा लागु कर यात येवुन यास काया र मा यतेसाठ  ूःताव 
सवसाधारण सभेसमोर ठराव बं. 26 द. 28.05.02 अ वये ठेव याचे िनदिशत के यानुसार महानगरपािलकेतील कायरत 
वेतनधारकांना द. 01 डसबर 19 पासुन मुळ वेतन व मेडवेतन यावर 164 ट के दराने महागाई भ ा लागु कर याची ूशास कय 
व आथीक मा यता सदर ल आदेशा दारे दे यात येते यास काय र मा यता देणे बाबत. 
वषय बं. 05 

 कायालयीन आदेश बं. ले व/सेिन/11573/20 दनांक 13.01.20 अ वये शासन िनणय दनांक 07.01.20 नुसार 
असुधार त वेतनौणेीत (सहा या वेतन आयोगानसुार) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील िनवृ ीवेतनधारक / कुटंब िनवृ ी ू
वेतन धारक यांचे िनवृ ी वेतन / कुटंब िनवृ ी वेतनावर दनांक ू 01 डसबर 20 पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा दर 154% व न 
164% कर यात येत आहे सदर महागाई वाढ ची र कम दनांक 01.01.020  पासुन रोखीने अदाई कर याची ूशास कय व आथ क 
मंजरु  ूकदान कर यात आली यास काय र ूशास कय व आथ क मा यमा देणे बाबत.  तसेच दनांक 01 जलुै 19 ते 31 
डसबर 19 या 06 म ह याचे कालावधीतील थकबाकी बाबत ःवतंऽपणे आदेश िनगमीम र यात येतील. 
वषय बं.  04    
 ौी स यद महेमदु स. कर म मनपा आःथापनेवर िलपीक पदावर कायरत होते.  संबंधीत कमचार  हे वनापरवानगी 
अनािधकृत र या कामावर गैरहजर अस यामुळे सेवा कालावधीत कत यात एकिन  नस याने मनपाके या हताचे नस यामुळे 
यांना द. 20.07.13 अ वये स ीने सेवािनवृ  केले होते. 

 संबंधीतास सेवािनवृ  के यानंतर यांचे द. 15.03.14 रोजी िनधन झाले आहे यां या कुटंबावर उपासमार ची वेळ ू
आ यामुळे यां या जागी यांचा मुलगा ौी स यद लायख स. महेमुद याला अनुकंपा त वावर  सेवेत घे याबाबत मनपाके या 
सवसाधारण सभेने ठराव बं. 93 द 30.11.15 समंत केला होता.  शासन िनणय द. 22.08.05 मधील तरतुदउ◌ीनुसार केवळ 
ूशासकीय सेवेत कायरत असतांना दवंगत झाले या गट-क गट-ड या कमचा-यां या पाऽ कुटं बयांना अनुकंपा त वावर िनयु ी ू  
 



(3) 
अनु ेय आहे िलपीक या संवगातील सेवािनवृ  अथवा स ीने सेवािनवृ  केले या कमचा-यां या अनुकंपा त वावर नेमणुक 
दे याची तरतुद नाह . 
 यानुसार ौी स यद लायख स. महेमुद याला अनुकंपा त वावर सेवेत घे याबाबत मनपा सवसाधारण सभेने उ  ठराव 
मनपा अिधिनयमातील कलम 451 (1) नसुार वखंड त कर यासाठ  शासन िनणय द. 20 मे, 2016 अ वये िनलंबीत कर यात 
आला आहे.  सदर ठराव बं. 93 दनांक 30.11.15 हा िनलंबीत क न याबाबत अिभवेदन माग व यात आलेले होते याअनुषंगाने 
कुठ याह  ूकारचे अिभवेदन ूा  झालेले नस याचे उपायु  ूशासन मनपा यानंी यां या द. 19.07.19 या पऽा वये शासनास 
कळ वलेले आहे.  यानुसार मनपाके या सवसाधारण सभेने समंत केलेला ठराव बं 93 दनांक 30.11.15 ठराव अिंतमत: 
वखंड त कर याची बाब शासना या वचाराधीन होती. 
 महारा  शासन, नगर वकास वभाग शासन िनणय दनांक 30.08.19 अ वये शासन िनणय, सामा य ूशासन वभाग 
दनांक 22.08.05 मधील तरतुद नुसार केवळ ूशासकीय सेवेत कायरत असतांना दवंगत झाले या गट-क व गट-ड या कमचा-
यां या पाऽ कुटं बयांना अनुकंपा त वावर िनयु ी अनु ेय आहेू .  िलपीक या संवगातील सेवािनवृ  अथवा सकत◌ीने सेवािनवृ  ्
केले या कमचा-यां या पा यास अनुकंपा त वावर नेमणुक दे याची तरतुद नाह .  नावाशमनपा सवसाधारण सभेचा ठराव बं. 93 
द 30.11.15 हा िनयमानसुार नस यामुहे सदर ठराव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 451(3) नसुार 
अिंतमत: वखंड त कर यात आला याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं. 07 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमतीने दनांक 
09.01.2020 रोजी ठराव बं. 24 खालील ूमाणे पार त क न महासभेस मा यतेसाठ  िशफारस केली यास मा यता देणे बाबत. 
 मनपाकेची हबीबीया कॉलोनी येथील शाळेतील व ाथ ची सं या जाःत असुन सदर ल शाळेत फ  8वा वग स या चालु 
आहे 8वीत उ ीण झाले या व ा याना पुढ ल िश णासाठ  जाःत अतंर असले या शाळेत वग 9वी म ये ूवेश घे यासाठ  जाणे 
आवँयक आहे यामुळे सदर ल शाळेत वग 9वा व 10वा वग शासनाची मा यता घेवुन वग सु  कर यासाठ  ह पुव ूाथिमक व 
मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमतीची सभा सवानमुते मनपा सवसाधारण सभेस िशफारस करते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. 08 

 नांदेड शहर मलिन:ःसारण यवःथे अतंगत उ र व द ण नांदेड भागातील 06 पं पंग ःटेशन व 03 मलशु द करण 
किाची दैनं दन देखभाल द ःतीसाठ  कंु ऽाटदाराची नेमणुक करणे बाबत. 
 जेएनएनयुआरएम योजने अतंगत नांदेड शहर मलिन:ःसारण यवःथे अतंगत नांदेड उ र म ये 05 पं पंग ःटेशन व 
02 मलशु द करण कि व द ण म ये एक पं पगं ःटेशन व एक मलशु द करण कि देखभाल द ःतीची कामे चालु असून स या ु
मे. पंगती क सश शन चाकुर यां याकडे देखभाल द ःतीक रता दे यात आली आहेतु .  मे. पंगती क सश शन चाकुर या 
कंऽाटदाराचा कालावधी पूण होत आहे यामुहे मे. ूगती क सश शन चाकुर यांना पुढ ल िन वदा ू बया होई पयत मुदतवाढ 
दे यात यावी. 
 नांदेड शहर मलिनःसारण यवःथे अतंगत न वन िन वदा ू बया करणेसाठ  एकूणर 06 पं पंग ःटेशन व 03 
मलशु द करण कि चाल व यासाठ  खालील ूमाणे वष (सन 2020-21) म ये पढु ल ूमाणे खच अपे त आहे. 
1) आःथापना खच   . 109.76 ल  

2) वधुत खच   . 216.00 ल  

3) लोर न, रसासयणे व डझेल  .  12.31 ल  

4) Disposal of Grit & Debris  .  05.95 ल  

5) Disposal of Sludge  .  32.01 ल  

6) मशीनर  देखभाल द ःतीु   .  71.60 ल  

7) ूयोगशाळा रसायणे   .  04.20 ल  

    एकूण  . 451.84 ल  ूती वष 

 वषात वाढ व पाणी पुरवठा व यामुहे वाढ व मलूवाह तसेच नसैग क दरवाढ पाहता सन 2020-21 म ये वाष क O&M 

खच MJP SSR 2019-20 अ वये काढ यात आला असता पये 234.84 ल  अपे त आहे. पाच वषाक रता . 1179.20 ल  
अपे ीत आहे सदर ल खच शासन िनणयानुसार नागर  ःथािनक ःवरा य संःथांनी 14 या व  आयोगा या दनांक 02 माच 
2017 या िनणयानुसार रा य व कि शासन ःतरावर ल पायाभुत सु वधा पाणी पुरवठा / भुयाद  गटार यवःथापन ई. 14 या 
व  आयोगातील अनुदानातुन ूाधा याने वापर करता येईल कंवा िनधी ूा  न झा यास मनपा िनधीतुन खच कर यास 
ूशास कय व आथ क मा यता दे यात यावी. 
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 मलिनःससारण पं पंग ःटेशन व मलशु द करण कि त  मागदशनाखाली व त  कमचा-यांकडून िनयमीत वेळेवर 
चाल वणे अिनवाय आहे.  अ यथा संपूण पं पंग व ू बया यवःथा कोलकडून शहरात मोठ  अडचण िनमाण होऊ शकते. 
 महापािलकेने ःव   O&M चाल व याचे ठर व यास ूथमत: 80 ते 100 व र  ते किन  ौणेीची कायमःव पी पदे 
भरावी लागतील भरतीमुळे महापािलकेवर आवत  व कायमचा बोजा पडेल.  तसेच यापुव  02 योजना (1971 ची NRAP)  या 
अनुभव पाहता सव पं पगं ःटेशन व तीन मलशु द करण कि वाष क करारावर चाल व यासाठ  त  व अनुभवी कंऽाटदार नेमणे 
यो य राह ल.  नािशक, पंपर  िचंचवड, पूणे महापािलके या अशा यवःथा कंऽाटदार नेमूण चाल व यात येत असुन या उ म 
ूकारे चालु आहेत.  खाजगी यंऽणेकडे अ ावत तंऽ ान व मनुंयबळ अस याने मलिनःसासरण सार या यवःथा यां या माफत 
चाल व यात महापािलकेसाठ  सोईचे ठरेल  कंऽाटदार ठर वतांना ू य  वधुत देयक महापािलकेने भरावे तसेच ू बया केले या 
मलूवाहा या Recycling व Reuse साठ  महापािलकेस कांह  उ प न रॉय ट या ःव पात िमळ यासाठ  अट  ठेव यास O&M 

खचाचा महापािलकेवर ल भार कमी होईल. 
 या क रता पुढ ल पाच वषासाठ  नांदेड शहर मलिनःसारण यवःथे अतंगत 06 पं पंग ःटेशन व 03 मलशु द करण 
कि देखभाल द ःती व प र ण ु O&M करणेसाठ  िन वदा ू बये दारे कंऽाटदार नेम याची मा यता ूदान कर यासाठ  ूःताव 
मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 09 

 वषय :-  ज हा आरो य ूयोगशाळा यांचे पाणी नमुने तपासणी / रसायण तपासणीचे सालसन 2016-17 व 2017- 
                 18 चे देयक अदाई करणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका पाणी पुरवठा वभागाचे पाणी नमुने तपासणी व रसायणे तपासणी किन  
वै ािनक अिधकार , ज हा आरो य ूयोगशाळा, नांदेड यां या माफत केले जातात.  यासाठ  सालसन 2016-17 व 2017-18 या 
दोन वषाचे शु क पये 08,07,900/- (अ र  पये आठ ल  सात हजार नऊशे फ ) किन  वै ािनक अिधकार  ज हा 
आरो य ूयोगशाळा नांदेड यांनी पऽ बं. जआूशा नांदेड/वाष क तपासणी शु क/4075/2018 दनांक 29.10.18 अ वये अदाई 
कर यासाठ  देयक हापािलकेकडे सादर केले आहे. 
 क रता सालसन 2016-17 व 2017-18 या दोन वषाचे शु क पये 08,07,900/- अदा कर याक रता ूशास कय व 
आथ क मंजरु  ूा  करणेसाठ चा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 

स. सदःया माफत आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं. 10     ूःताव 
 महारा  शासना माफत 14 या व  आयोगा अतंगत ूा  िनधीतुन व भ वंयात येणा-या 15 या व  आयोगा या 
िनधीतुन 50% िनधी घनकचरा यवःथापनावर 50% ूभागातील आ यावँयक सेवा जसे पाणीपुरवठा व मलिनःसारण या कामावर 
खच कर यासाठ  ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
सुचक:- स. शेर अली महेबुब अली अनुमोदक :- फा ख अली खाँ, अ. शमीम अ द ला साबु , फरहत सुलताना, र जया बेगम 
बाबु खान, मसुद अहेमद खान, अ. हफीज अ. कर म, भानुिसंह रावत, दंयंत सोनाळेु , यो सना गोडबोले, िगतांजली हाटकर, अ. 
रशीद अ. गणी, शमीम बेगम, स यद शोएब, ौीमती ूभाबाई यादव, शबाना बेगम मो. नासेर, अ.लतीफ अ.मजीद, अ.अलीम खाँ, 
राज ुय नम, आयेशा शेख असलम, ितडके ूशांत, ौीिनवास जाधव 

वषय बं. 11     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ू येक ूभागात पये 05.00 ल  चे AMRC म ये िन वदा माग व यात 
आली होती जवळ पास िन वदा मागवुन 03 म हणे पे ा जाःत कालावधी झाला असुन अ ाप कंऽाटदारास कायारंभ दे यात आले 
नाह  याबाबतची लेखी स वःतर मा हती मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर कर यास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :-  स यद शेर अली        अनुमोदक :-  शबाना बेगम मो. नासेर  
वषय बं. 12     ूःताव 

 शासनाची एका मक उजा वकास (IPDS) योजना ह  आधुिनक युगा या दशेने उजा वभागात न व बांती आहे या 
योजनेचे आ ह  ःवागत करतो.  पण या योजने अतंगत आम या शहरात ॅ  मागाने काम होत अस याने भ वंयात 
नाग रकां या जवीतास धोका िनमाण हो याची श यता आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत 48 क.मी. भागात 11 के. ह . भुिमगत वज वा हनी टाक याचे काम 
कायकार  अिभयंता वज वतरण कंपनी (शहर) वभाग नांदेड यांचे ःतरावर ठरले आहे.  तसा कार अिध क अिभयंता O&M 
वज वतरण आ ण मनपा यां यासोबत 08.08.18 रोजी झाला आहे 33 लाख पये घेऊन यांना परवानगी दे यात आली. 
तां ऽक या जकर या कामात अिनयमीतता आ ण गैर यवहार होत अस यामुळे शासना या चांग या वकासिभमुख योजनेला 
ॅ ाचाराने मासले आहे.  उ  कामा बाबत महारा  महानगरपािलका अिधकार  ूकरण-14 रःते कलम 239 व 241 नसुार 
कायवाह  क न वज वतरण वभागाकडे रःते द सती मावेजा ूःताव पाठवुन वसुल करु यात यावे तसेच त ाकंडून थड पाट   
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ऑ डट क न बेकायदा झाले या कामा बाबत कायदेशीर कायवाह साठ  शासनाकडे िशफारस कर यात यावी. मनपा ह ीतील 24 
क.मी. रःते म.रा. सावजिनक बांधकाम वभाग नांदेड यांचे कडे वग कर याची ू बया सु  हो यापुव  ता काळ कायवाह  
अपे ीत आहे. 
 दनांक 13.01.20 पयत कती क.मी. ह ीत वज केबल टाक यात आले आहे याची लांबी ं द  आ ण खोलीचे 
मोजमाप कती घेतले वज केबल या सुर ेसाठ  कोणते मटे रयल वापरले आहे फोडलेले रःते कती क.मी. चे तयार क न दले 
आहेत परवानगी 48 क.मी. ची असतांना अिधक काम केले आहे का ? 
 काम करणा-या एज सीला अथत ठेकेदाराला खोदलेले रःते पुन  द ःतु , रेःटोरेशन कर या या कामाचे कती क.मी. 
चे लांबीचे देयके दनांक 13.01.20 पयत दली आहे ती मा हती ूा  क न यावी यामुळे अनेक गैर यवहार उघड होतील 
मनपाके या 38 कोट  पयांचा ूःताव नामंजरु क न वज वतरणने ःवत: काम क न दे याचे ठर वले होते पण वर ल तारखे 
पयत रःते द ःत केले नाह त यासोु बतच शहरात भुिमगत वज वा हनी दारे कुठे कुठे वधुत पुरवठा सु  झाला आहे या 
ःथळांचे चाचणी अहवाल, गुणव ा आ ण पुण व ूमाणपऽ तसेच वधंत खांब आ ण ल बकाळणारे तार काढ याचे लेखी पऽ यावे.  
कारण गु -ता-ग  वकास कामा या वेळ  असे काम अयशःवी झाले होते अशी मा हती मनपाकडे आहे.  सु  असले या कामा या  
गुणव ेत सुधारणा करणे मनपा अिभयं यां या देखरेखखाली काम करणे, पावसाळयात 07 जनु नंतर काम बंद ठेऊन पुढ ल 
परवानगी घेऊन काम करणे या संबंधी त वज वतरण वभागाला त ड  सुचना द या व लेखी पऽ यवहार केला पण याकडे दलघ ु
क न यांनी राऽी या वेळ  मशीनने खोदकाम क न घाईघाटने वज केबल टाकून मातीने बुजवुन घेतले शहरात अनेक भागात 
असे िनयमबाहय काम होऊन अिनयमीतता आ ण गैर यवहार झाला अस याने मनपासाठ  उपरो  ूकरणात कायवाह  क रता 
मा हतीची गरज आहे.  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह  ःथािनक ःवरा य संःथा अस याने ती नाग रकांसाठ  उ रदायी 
आहे भ वंयात जर या कामामळे दघटना होऊन जवीत कंवा व हानी झाली तर ती जबाबदार  कुणाची असा ू  िनमाण होणार ु
आहे. 

मनपाके या दनांक 09 ऑगःट 19 या सवसाधारण सभेत स. नगरसेवकांनी या वषयावर गंभीर चचा झाली होती 
तशी मा हती मनपा ूशासनाने वज वतरणला दली आहे तर  पण वज वतरण वभागाचे अिभयंता यां यात सुधारणा झाली 
नाह .  जेवढ  परवानगी दली ते रःते द सती केलेच नाह त उलट वनापरवानगी िनयमाचे उ लंघन क न अिधक रःते खोदले ु
आहेत मनपाकडे मा हती आ यावर याची या ी समजनू येईल, यामुहे ूकरणाची बाज ुतपासुन उपरो  वभागाकडे मावेजा 
ूःताव पाठवुन वसुली करणे सोपे होईल व कायेशीर कायवाह  करणे श य होईल. 
 क रता ह  मनपा सवसाधारण सभा या ूःतावात नमुद सव ूकारची मा हती वीज वतरण वभागाकडून यावी अशी 
सुचना देते यात चुक आढळन आ यास उिचत कायवाह  करणे संबंधीत शाु सनाकडे पाठपुरावा कर यास व कायदेशीर मागदशन 
घेऊन आप या ःतरावर कायवाह  कर यास मंजरु  देत आहे हा ूःताव याच सभेत सवानुमते समतं कर यात येतो. 
सुचक :-  बापुराव गजभारे                 अनुमोदक :-  महि पंपळे 
वषय बं. 13     ूःताव 
 ौी राज ुमुंजाजी कांबळे पु ष मजरु (ू. वसुली िलपीक) हे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील ेऽीय कायालय बं. 
3 इतवारा येथे कायरत असतांना मालम ा कराची वसुल केलेली र कम ता पुरता अपहार के याचे कारणाने संबधंीतानंी सदरची 
र कम तीन ट याम ये महानगरपािलका फंडात जमा केलेली असतना यांना ूशासनाने कोणतीह  नोट स न देता अचानकपणे 
िनलं बत केले.  िनलंबन ूकरणी यांचे व द लाव यात आलेले दोषारोप अमा य के याने यांची वभागीय चौकशी कर यात 
आली संबंधीतांची वभागीय चौकशी कर त असतांना ूशासनाने / चौकशी अिधकार  यांनी केवळ ूशासनाची एकच बाज ु वचारात 
घेवुन िनणय दला व दोषारोप संबंधीतां व द िस द होत अस यचा अहवाल दला.  याअ वये त कालीन आयु  यांनी ौी 
राज ुमुंजाजी कांबळे पु ष मजरु  (ू. वसुली िलपीक) यांना यांचे हणणे मांड याची कोण याह  ूकारची वाजवी संधी न देता 
महानगरपािलका सेवेतुन कायमचे बडतफ केले आहे.  परंतु ू य ात अशा ूकारची जबर िश ा दे यासाठ  ूशासनास स म 
ूािधकार  हणून महानगरपािलका ःथायी सिमती / सवसाधारण सभेची मंजरु  घेणे आवँयक आहे.  त कालीन आयु  यांनी 
व हत कायप दतीचा अवलंब न करता अिधकार नसतांना देखील संबंधीतांना अ यायकारक र या दनांक 04.07.14 रोजी या 
आदेशा वये महानगरपािलका सेवेतन कायमचे बडतफ केले आहे. 
 ौी राज ुमुंजाजी कांबळे यांना महानगरपािलका सेवेतुन अ यायकारकपणे कायमचे बडतफ के यानंतर यांचे कुटूंबाची 
प र ःथती अ यतं हलाखीची झाली असुन यांचेवर उपासमार ची वेळ आली आहे यामुळे संबधंीतां या कोटंबीक प र ःथतीचा ू
सहानुभुतीपुव क वचार करता व यांनी अपहार केलेली र कम याचवेळ  मनपा फंडात जमा केलेली अस याने यांचेकडुन इतर 
कांह ह  येणे नस याने संबधंीतांना नैसिगक यायानुसार सेवेची एक संधी दे याक रता बडतफ चा आदेश रद  क न याना सेवेत 
पुववत पुन:ःथा पत कर यास ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मजंरु  देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक:-  अ दल फह म अ दल मुनीरु ु          अनुमोदक :-  शमीम बेगम शेख जावीद,  आयशा बेगम शेख असलम 
 
 



(6) 
ूशास कय ट पणी 

 ौी राजु मुंजाजी कांबळे, पु ष मजरू (ू.वसुली िलपीक), (िनलबंीत), नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हे े ऽय 
कायालय बं.3 येथे ू.वसुली िलपीक हणून कायरत असताना यांनी मालम ा धारकांकडून मालम ा कराची र कम 
.3,05,141/- (अ र  पये तीन ल  पाच हजार एकशे ए केचाळ स) वसुल क न या र कमेचा कायालयात भरणा न करता 
सदर या र कमेचा खाजगी ःव पात वापर के याचे कायालयाचे िनदशनास आ यानंतर ती र कम संबंिधतांनी तीन ट यात 
महापािलका फंडात भरणा के याचा अहवाल सहा यक आयु  तथा े ऽय अिधकार , े ऽय कायालय बं.3 (इतवारा), मनपा 
नांदेड यांनी दनाकं.29.07.2013 रोजी सादर के यामुळे संबंिधतास िनलंबीत 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, संबंिधतांनी खुलासा सादर केला असुन या ारे यां या व द ठेव यात आलेले दोषारोप संबिंधतांनी अमा य 
के यामुळे संबंिधतां व द वभागीय चौकशी करणेसाठ  चौकशी अिधकार  व सादरकता अिधकार  यांची िनयु ी कर यात आली. 
 चौकशी अिधकार  यांनी संबंिधतां व द ठेव यात आले या खालील दोषारोपांची चौकशी केली आहे.  

संबंिधतांवर ठेव यात आलेले दोषारोप खालील ूमाणे आहे :- 
a) सालसन 2008-09 ते 2013-14 या आिथक वषाचे वसुलीसाठ  लागणारे अिभलेखे कायालयात न ठेवणे. 
b) शासकीय र कमेचा अपहार करणे. 
c) मालम ा धारकांकडून सालसन 2011 म ये मालम ा कराची र कम वसुल क न सदरची र कम ह  कायालयात सालसन 

2013 या वषाम ये भरणे. 
d) कर िनर क यांना वसुलीसाठ  लागणारे अिभलेखे तपासणीसाठ  न देणे. 
e) सालसन 2012-13 हे आिथक वष संप यानंतर पावतीपु ःतकेतील न वापर यात आले या पाव या र  न करता या पाव या 

चालु वषात वाप न वसुल केलेली र कम कायालयात न भरणे. 
f) सालसन 2013-14 या आिथक वषाम ये न वन पावती पुःतक घेवनू या पावती प ुःतकेम ये मालम ा कराची र कम वसुल 

क न सदर ल र कम कायालयात न भरणे. 
g) कायालयीन वेळेत कायालयात उप ःथत न राहणे. 
h) मालम ा धारकाकंडून वसुल केलेली मालम ा कराची र कम दघकाळ वाप न सदरची र कम कायालयात न भरणे.     

चौकशी अिधकार  यांनी अपचार  कमचा-यां व द ठेव यात आले या वर ल सव दोषारोपांची चौकशी केली असून अिंतम 
चौकशी अहवाल सादर केला आहे, यानुसार अपचार  कमचा-या व द ठेव यात आले या दोषारोपांपैकी दोषारोप ब.1,3 व 4, 5, 
6, 7 व 8 हे िस द होत असून दोषारोप ब.2 हा शासकीय र कमेचा ता पुरता अपहार झालेला आहे व अपहार त  र कम  
.3,05,141/-  (अ र  पये तीन ल  पाच हजार एकशे ए केचाळ स)  ह  संबंिधतांनी चा.बं.1 ारे द.08.07.2013 रोजी 
.1,50,384/-(अ र  पये एक ल  प नास हजार ितनशे चौ-याऐंशी ) एवढ  र कम व चालान बं.2 ारे द.09.07.2013 रोजी 
.1,24,070/- (अ र  पये एक ल  चो वस हजार स र) यानंतर द.15.07.2013 चालान ारे .1877/- (अ र  पये एक 
हजार आठशे स यातर) अशी  महापािलका फंडात उिशराने जमा केली आहे, असा अहवाल दला असुन दोषारोप बं. 2, 3 व 8 हे 
एकाच ूकारात मोडणारे आहेत हणजे पैसे वसुल क न वलंबाने भरणे व शासकीय पैशाचा ता पुरता अपहार के याचे िस द 
झाले अस याचा अहवाल दला आहे.  

यािशवाय संबंिधतांकडून पुढ लूमाणे 22 पावती पुःतके कायालयात जमा कर यात आलेली नसनु ती गहाळ आहेत, 
असेह  चौकशी अहवालाम ये नमुद आहे. 

 
अ.बं. आिथक वष दे यात आलेली 

पावती पुःतकांची 
सं या 

उपल ध पावती 
पुःतकांची सं या 

गहाळ पावती 
पुःतकांची 
सं या 

1) सन 2007-08 02 --- 02 

2) सन 2008-09 07 06 01 
3) सन 2009-10 08 05 03 
4) सन 2010-11 06 02 04 
5) सन 2011-12 06 01 05 
6) सन 2012-13 06 --- 06 
7) सन 2013-14 01 --- 01 

एकूण 36 14 22  
  
 
 
 



(7) 
 क रता, उ  सव बाबी वचारात घेता संबंिधता व दचे दोषारोप िस द झाले असनू संबंिधतांनी .3,05,141/- (अ र  
पये तीन ल  पाच हजार एकशे ए केचाळ स) चा ता पुरता अपहार के याचे व वर ल नमुद पावती पुःतके गहाळ के याचे 
िस द झा  यामळेु यांना यापुढे महानगरपािलका सेवेत ठेवणे महापािलके या हताचे नस यामुळे ौी राज ुमुंजाजी कांबळे, पु ष 
मजरू (ू.वसलुी िलपीक) (िनलबंीत) यांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 56 (2) (ह) मधील तरतुद नुसार 
महानगरपािलका सेवेतून यां या पु ष मजरू या मुळ पदाव न पुढे नौकर  िमळ यास सामा यपणे अपाऽ होईल, अशा ूकारे 
सेवेतून कायमचे बडतफ कायालयीन आदेश जा.बं.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-2/6577/14 दनांक 04.07.2014 अ वये  यांना 
बडतफ  कर यात आले. व यां या व द पोिलस ःटेशन इतवारा येथे गुरन 88/2014 कलम 420,206,409 भादवी मधील 
गु हा न दवीला आहे.  

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 56 (4) पोट कलम (1) या परंतूका खंड (ड) या तरतूद या अिधन 
या कोण याह  नगर पािलका अिधका-यास कंवा कमचा-यास महानगरपािलके यितर  अ य कोण याह  ूािधका-याकडून 
खाल या पदावर आण यात आले असेल, काढन टाक यात आले असेल कंवा बडतफ कर यात आले असेलू , असा आदेश यास 
कळव यापासून एक म ह या या आत या ूािधका-याने शाःती लादली असेल या या िनकट व र  ूािधका-याकडे अपील करता  
येईल अशी तरतदू आहे. संबिधतास दनांक 04.07.2014 रोजी बडतफ के यावर जवळ जवळ 1 वष 2 म हने नतंर यांनी ःथायी 
सिमतीकडे आपील केलेले होते. अ पला या अनुषंगाने काया.पऽ बमांक नांवाशमनपा/साूवी/आःथा-2/9459/2015 दनांक 
20.10.2015 अ वये संबिधतावर लाव यात आलेले गु हे गंिभर ःव पाचे असून मनपा सेवेत ठेवणे महापािलके या हता या 
नस यामुळे संबिधतांना पुन:ःथापीत करता येत नाह  असा ूशासकीय अहवाल नगर सिचव वभागास दलेला होता. तदनंतर 
संबिधताने त बल 5 वष 6 म ह यानंतर पुन श  महानगरपािलका सव साधारण सभेकडे अ पल केलेले आहे.  

क रता संबिधतावर लावलेले गु  हे हे गंिभर ःव पाचे असून यांना महानगरपािलका सेवेत पुन:ःथापीत करणे मनपा  या 
हताचे नस यामळेु यांना पुनरःथापीत करता येत नाह . 
वषय बं. 14     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या पाणी पुरवठा वभागा मधील कायरत एकऽीत वेतनावर ल 11 पंप ऑपरेटर हे 
गे या बारा वषापासुन कायरत आहेत स या यांना महापािलका पये 11,000/- एवढे अ य प वेतन अदा करते यामधनु 
पी.एफ. ची र कम वजा करता यांना पये 9,200/- ऐवढे वेतन ूा  होते या महागाई या काळात यांना यां या कुटंबाचा ू
उदरिनवाह कर यास अडचण िनमाण होत आहे स ःथतीत महापािलका आर. अ ड बी. इ ृा या कंपनीला पये 500/- ूित 
दन ूित मजरु वेतन अदा करते याच धरतीवर सदर ल कायरत पंप ऑपरेटर यांना . 600/- ूित दन ूती पपं ऑपरेटर असे 
एकूण ूती य ी ूितमहा एकऽीत वेतन पये 18,000/- एवढे दे यात यावे तसेच सदर ल पपं ऑपरेटरची मुदत 31 डसबर 
2019 रोजी संप यामुळे यांना मनपा आःथापनेवर ल पंप ऑपरेटरची पदे जसजसे र  होतील अथवा िनमाण होतील यांना या 
पंप ऑपरेटर या पदावर सेवेत सामावुन घेई पयत मुदतवाढ मजंरु कर यास ह सवसाधारण सभा मा यता ूदान करते व हा 
ठराव याच सभेत कायम करते. 
सुचक :- म.मसदु अहेमद खान, आयेशा बेगम शेख असलम      अनुमोदक :- अ. रशीद अ. गणी, फा ख हसेन कासीम परानु  
 

                                                                                 ःवा र त/- 

                                                                           (स. अजीतपालिसंघ संधु)  

  नगरसिचव 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 
 
 


