
                                                     जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-09/2021 
          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                              दनांक:- 28.07.2021 
दनांक 30.07.2021 रोजी आयोजीत कर यात आलेली ONLINE सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प ऽका 

आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 

वषय बं. 01      

 वषय :-  महारा  शासन राजपऽ असाधारण भाग चार व सावजिनक आरो य वभाग 10वा माळा 
जी.ट . णालय आवार, न वन मंऽालय मुंबई दनांक 14 जानेवार  2021 अ वये नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड काय ेऽाम ये महारा  सुौषुागहृ न दणी 
(सुधार त) िनयम 2021 सुधारणा लाग ुकरणे बाबत. 

 महारा  शासन राजपऽ असाधारण भाग चार व सावजिनक आरो य वभाग 10वा माळा जी.ट . 
णालय आधार, न वन मंऽालय मुंबई दनांक 14 जानेवार  2021 अिधसुचनेचे नुसार नांदेड वाघाळा शहर 

महानगरपािलका नांदेड काय ेऽा◌ाअंतगत सव खाजगी णालया या आंतर ण वभागाचे मुंबई सुौषुागहृ 
न दणी व नुतनीकरण शु क हे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड सवसाधारण सभेने दनांक 
21.09.2015 रोजी समंत केलेला ठराव बं 65 अ वये घे यात येत होते.  व हे शु क 03 वषाक रता 
घेतले जाते,  नुतनीकरण हे 01 फेॄुवार  ते 30 ए ूल पयत केले नस यास पये 10,000/- वलंब शु क 
आकार यात येतो.  सदर ल अिधसुचनेम ये सुधारणा कर यात आले या असुन याम ये या िनयमांना 
महारा  सुौषुागहृ न दणी (सुधार त) िनयम 20214 म ये संबोध यात यावे असे अिधसुचनेत नमुद केले 
आहे. 
1- िनयम 3 म ये न दणीचा नमुना ``ए`` ूमाणे न दवह  सेल तसेच  

2- िनयम 5 म ये नमुना ``सी`` म ये सव न दणी ूमाणपऽ सकेंत ःथळावर ूिस द कर यात 
येईल. 

3- िनयम 6 (1) म ये या वषात न दणी / नुतनीकरण कालावधी संपु ात येईल या वषा या 
जानेवार  म ह यात आगाऊ अज केला जावा. 

4- िनयम 7 नुसार न दणीसाठ  व नुतनीकरणासाठ  सुौषुागहृातील खाटानुसार शु क आकारणे बाबत 
बदल केला आहे.  व नुतनीकरणासाठ  पुव न दणी या आकारले या शु का या 25 ट के वाढ व 
शु कासह शु क आकारले जाईल. 

5- मु य िनयमातील िनयम 11 म ये 11(अ) ते 11(के) पयत सुधारणा िनयम समा व  केले आहेत. 
 1) सदर ल शु क हे 03 वषा क रता राह ल 

 2) न दणी वैधता 03 वषा या 31 माच ह  राह ल 

 3) नुतनीकरणासाठ  दनांक 01 जानेवार  ते 31 माच पयत आवँयक कागदपऽा◌ासह अज 
सादर करणे बंधनकारक राह ल. 

 4) न दणी वैधता समा ीनंतर दनांक 01 ए ूल पासनु पये 10,000/- वलबं शु क 
आकार यात येईल. 
सुधार त अिधसुचनेनुसार न दणी व नुतनीकरण शु क (खाटां या सं येनुसार) 
अ.ब. खाटांची सं या न दणी शु क नुतनीकरण शु क 25 ट के वाढ व 

01 01 ते 05 3500/- 4,375/- 
02 06 ते 10 7,000/- 8,750/- 
03 11 ते 15 10,500/- 13,125/- 
04 16 ते 20 14,000/- 17,500/- 
05 21 ते 25 17,500/- 21,875/- 



(2) 
 

06 26 ते 30 21,000/- 26,250/- 
07 31 ते 35 24,500/- 30,625/- 
08 36 ते 40 28,000/- 35,000/- 
09 41 ते 45 31,500/- 39,375/- 
10 46 ते 50 35,000/- 43,750/- 
11 51 ते 55 38,500/- 48,125/- 
12 56 ते 60 42,000/- 52,500/- 
13 61 ते 65 45,500/- 56,875/- 
14 66 ते 70 49,000/- 61,250/- 
15 71 ते 75 52,500/- 65,625/- 
16 76 ते 80 56,000/- 70,000/- 
17 81 ते 85 59,500/- 74,375/- 
18 86 ते 90 63,000/- 78,750/- 
19 91 ते 95 66,500/- 83,125/- 
20 96 ते 100 70,000/- 87,500/- 

 101 ते पुढ ल खांटासाठ  न दणी / नुतनीकरण शु का या खाटां या सं येनुसार वाढ व 5 खाटां या 
दरानुसार आकार यात येईल. 
 तर  उपरो  ूमाणे न दणी व नुतनीकरण शु का आकार या या क रता मनपा सवसाधारण 
सभे या मंजुर ःतव ूःताव सादर. 
वषय बं. 02 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड रा ीय शहर  आरो य अिभयान अंतगत  

               कंऽाट  अधवेट वै कय अिधकार  यां या एक ऽत वेतन/मानधनात वाढ करणे बाबत. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड रा ीय शहर  आरो य अिभयान अंतगत कंऽाट  अधवेळ 
वै कय अिधकार  या पदावर डॉ. भा यौी पाट ल व डॉ. िशवाजी धोपटे हे दनांक 04.02.2021 पासुन 
हैदरबाग युसीएचसी येथे कायरत असुन यांना मािसक एक ऽत वेतन पये 28,000/- एनयुएचएम 
िनधीतुन कर यात येते.  संबंधीतांनी केले या वनंती अजानुसार संबंधीत कंऽाट  अधवेळ वै कय 
अिधकार  यांनी यां या एक ऽत वेतनात वाढ कर या संबंधीत वनंती केली असुन एनयुएचएम अंतगत 
कायरत इतर अधवेळ वै कय अिधकार  यांना मनपा िनधीतुन अित र  अदाई कर यात येत असले या 
वेतना ूमाणे पये 36,000/- (अ र  पये छ ीस हजार पये फ ) ूतीमहा मानधन हे संबंधीतांना 
यां या िनयु  दनांका पासुन मनपा िनधीतुन दे यासंबंधीत वनंती केली आहे. 

 याक रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड रा ीय शहर  आरो य अिभयान अंतगत 
उपरो  नमुद केले या दोन कंऽाट  अधवेळ वै कय अिधकार  यांना पये 36,000/- ूितमहा मानधन हे 
यां या िनयु  दनांकापासुन मनपा िनधीतुन दे याक रता ूःताव मनपा सवसाधारण सभे या मंजुर ःतव 
सादर. 
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स. सदःया माफत आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं. 03     ूःताव 

 नांदेड शहरातील िशवाजीनगर वाड या डॉ टर लेन प रसरातील दवाखा यामळेु वाढलेली 
रहदार  व मागे वाढलेली वःती, यामळेु िशवाजीनगर मु यरःता, जनता माकट प रसरात अ ं द 
रः यामळेु रहदार चा ू  नेहमी िनमाण होत आहे यावर चचा क न िनणय घेणे बाबत. 
सचुक :- स. वरििसघं गाड वाले               अनुमोदक :-  आनंद च हाण 

वषय बं. 04      ूःताव  

 िशफा वे फेअर ए युकेशन अ ड क चरल सोसायट  नांदेड या शासन मा य अ पसं यांक संःथा 
असून या संःथे दारा पूव ूाथिमक व उ च मा यिमक शाळा, लेबर कॉलनी येथे चाल वले जाते.  नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलकेची लेबर कॉलनी येथील मोकळ  जागा 170X70 फुटची जागा सदर सःथेस 
शै णक कामाक रता दनांक 25.07.2013 रोजी र ज. भाडेप टा क न नाममाऽ वा षक भाडे पये 
1000/- आका न दलेली होती.  आता सदर संःथेस दर 03 वषाची मुदतवाढ व भाडेवाढ कर यात 
आली. 
 क रता या वषयी स वःतर चचा होऊन असे ठरले क  दर 03 वषाची मुदतवाढ बदलुन वा षक भाडे 
पये 10,000/- ूमाणे मदुतवाढ मा य क न घे यास सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
सुचक :- दंयंत सोनाळेु         अनुमोदक :- नगानाथ ग डम, सलीमा बेगम नु ला खान 

वषय बं. 05     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर वै क य अिधकार  या अिभनामा या पदांची 
सं या वचारात घेता व नाग रकांना आरो य सुखसु वधा पुर व यासाठ  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव बं. 68 द. 08.08.2011 अ वये मा यता ूदान क न महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63, 54 मधील तरतुद नुसार सरळ सेवा ॅतीतील जा हरात, लेखी व 
त ड  प र े या व हत प दतीचा अवलंब क न िनवड सिमती माफत गुणव ेनुसार पाऽ ठरले या (1) डॉ. 
कोटलवार ौतुी र व (2) डॉ. राठोड वजय परशरुाम यांची जा.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/3814 
दनांक 15.09.2011रोजी एकऽीत वेतनावर कंऽाट  म हला वै क य अिधकार  ( ी रोग व ूसुती शा ) 
पदावर िनयु  कर यात आली.  संबंधीतांना महासभे या मा यतेने वेळोवेळ  मुदतवाढ दे यात आली आहे.  
संबंधीत हे मागील 10 वषापासुन मनपाके या णालयातील ओपीड  दैनं दन सव कामे कर त आहेत.  
याचबरोबर मागील 1-2 वषापासूनप को व-19 ूादभाव रोख यासाठ  संशियत णांची तपासणीु , 
पॉ झ ट ह णांना मागदशन करणे, बांधीतां या संपकातील य चा शोध देऊन यांची तपासणी क न 
को वड-19 या संसगाची साखळ  तोडणे, लसीकरण कायबमांवर िनयंऽण व सम वये ठेवणे, को वड-19 
तपासणी तसेच लसीकरणाचा दैनं दन अहवाल पाठवणे व सम वय ठेवणे, अशा ूकार या आरो य वषयक 
जोखमीचे काय संबंधीत हे पार पाड त आहेत.  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत वै क य अिधकार  
अिभनामा या र  पदावर संबंधीतांनी सेवा िनयमीत क न कायम सेवेत सामावुन घे याची वनंती केली 
आहे.  संबंधीतांनी मागील दहा वषापासुन महापािलके या आरो य वभागात बजावलेली सेवा तसेच 
यां याकड ल अहता, पाऽता, अनुभव अशा आवँयक बाबी ल ात घेऊन महारा  शासन, पऽ बं. 
ड एनसी-1004/2308/ू.ब.70/2004/न व-24 नगर वकास वभाग मंऽालय, मुंबई-32 दनांक 
16.112006 तसेच महानगरपािलकेतील ूचिलत प दतीनुसार (1) डॉ. कोटलवार ौतुी र व (2) डॉ. राठोड 
वजय परशरुाम यांना तां ऽक खंड व वय मापनासह सेवा समावेशनाने महानगरपािलके या आरो य  
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आःथापनेवर ल वै क य अिधकार  अिभनामा या र  पदावर सेवा िनयमीत क न कायम सेवेत सामावून 
घे यास ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह  करावी. 
सुचक :-  आनंद च हाण         अनुमोदक :- अ. शमीम अ द लाु  

वषय बं. 06     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकाक ह ीत स ह नं. 64 व जराबाद शाह महाराज ु पुतळा ते 
रे वे प ट  कडे जाणारा रःता 12 िम. ं द चा संपाद त क न उवर त जागा र हवाशी वापर करणे बाबत. 
सुचक :-  अ. शमीम अ द लाु            अनुमोदक :- वरििसंघ गाड वाले 
वषय बं. 07     ूःताव 

 महारा  शासन नगर वकास वभगाचे शासन िनणय बं. एन ह सी-302002/1350/ू.ब 
157/03/न व-22 दनांक 17 ऑगःट 2004 दारे शासनाने महानगरपािलका आःथापनेवर 
इमारत िनर ॒क या अिभनामा या 05 पदास वेतनौणेी 5500-9000 लाग ुकर याबाबत नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभेने दनांक 30.01.2009 रोजी ठराव बं. 194 दारे 
मा यता दली आहे.  तथा प सदर ठरावा म ये शासन मा यते या दनांका पासनु वेतनौणेी 
लाग ुकर याबाबत उ लेख झाला असनु याम ये अशंत: बदल क न शासनाने इमारत िनर क 
या अिभनामा या पदास दनांक 17 ऑगःट 2004 रोजी दले या मा यते या दनांका पासनु 
वेतनौणेी 5500-9000 लाग ुकर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते समतं करते व हा 
ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. सदरचा ूःताव शासनाकडे मजंरु ःतव पाठ व यास 
मा यता दे यात येते. 
सचुक :- स. वरििसघं गाड वाले        अनुमोदक :- शबाना बेगम मो. नासेर 
 
                                                                ःवा र त/- 
(मा. महापौर यां या मा यतेने)                                   (स. अजीतपालिसंघ संध)ु  

            नगरसिचव 
                                                      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 
 


