
NUHM Scheme Contractual Appointment/Zulfequar 

वाचावाचावाचावाचा :-  1)  आयु	 कूटंब क�याण व संचालन रा�ीय आरो�य अिभयान मंुबई यांचे पऽ जाू .बं. राआसो/  

          NUHM/मंजरु ठराव/68435/2013 .द. 5 .डस1बर 2013  

                        2222) नावाशमनपा सव3 साधारण सभा ठराव बं. 189  .दनांक 28.01.2014 
       3       3       3       3)))) आय	ु कूटंब क�याण व संचालन रा�ीय आरो�य अिभयान मुंबई यांच ेपऽ जाू .बं. राआसो/  

          NUHM/ःटॉफमाग3दस/ु14981-15248 .दनांक 05.जनु 2014 

          4)  नावाशमनपा जा.हर ूगटन दै. पु>यनगर?(औरंगाबाद), दैिनक ूजावाणी (नांदेड) .द. 07.07.2014 

          5) मलुाखत .दनांक 26.07.2014 व 27.07.2014 

 6) ू.वैFकGय आरो�य अिधकार? यांच ेपऽ बं.नांवाशमनपा/आHव/139/2014, .द.11.08.2014 
 

`` आआआआ देदेदेदे शशशश ``                                                                               जा.ब.नांवाशमनपा/आःथा-सेल/9784/14 

                                                                            नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

                  .दनांक :- 20.08.2014 
 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत, रा�ीय शहर? आरो�य अिभयान (NUHM) अंतग3त कंऽाट? 

पLदतीने एकऽीत वेतनावर  फामा3िसःट, पNरचार?का, ूयोगशाळा तंऽO, ःटॉफ नस3 ह? पदे भर>यासाठP संदभ3 

बं. 1 ते 3 अQवये माQयता ूदान कर>यात आलेली आहे. 

संदभ3 बमांक 4 अQवये दैिनक वत3मान पऽ व मनपाकेRया वेबसाईडवर जाह?र ूगटन ूिसLद कSन 

पाऽ व इRछुक उमेदवारांकडन ू .दनांक 25.07.2014 रोजी अज3 मागHव>यात आले होते.  ूाW अजाXची छाननी 

कSन छाननी अतंी गणुानबुमे पाऽ ठरले�या उमेदवाराचंी सदंभ3 बं. 5 अQवये शासनाRया माग3दश3ना नसुार 

िनवड सिमती गठPत कSन िनवड सिमती समोर .दनांक 26.07.2014 व 27.07,2014 रोजी मलुाखत घे>यात 

आली.  मुलाखती अंती िनवड सिमतीने िनवड के�यानसुार रा�ीय शहर? आरो�य अिभयान रा�ीय शहर? आरो�य अिभयान रा�ीय शहर? आरो�य अिभयान रा�ीय शहर? आरो�य अिभयान ((((NUHM)))) अंतग3त 

फामा3िसःटफामा3िसःटफामा3िसःटफामा3िसःट, , , , पNरचार?कापNरचार?कापNरचार?कापNरचार?का, , , , ूयोगशाळा तंऽOूयोगशाळा तंऽOूयोगशाळा तंऽOूयोगशाळा तंऽO, , , , ःटॉफ नस3ःटॉफ नस3ःटॉफ नस3ःटॉफ नस3 या पदावर YयाRंया नावा समोर दश3Hव�या ूमाणे एकऽीत 

वेतनावर उमेदवारांची योजने अतंग3त िनZवळ ताYपरुYया ःव[पात ूथम .द. 30.12.2014 पयXतच कंऽाट? 

तYवावर खालील अट? व शत\Rया अिधन राहन ु िनयु	G कर>यात येते. 

फामा3िसःटफामा3िसःटफामा3िसःटफामा3िसःट    

अअअअ....बंबंबंबं.... 
उमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराच ेनांवनांवनांवनांव पदाचेपदाचेपदाचेपदाच ेनांवनांवनांवनांव एकऽीतएकऽीतएकऽीतएकऽीत वेतनवेतनवेतनवेतन / 

मानधमानधमानधमानधनननन SपयेSपयेSपयेSपये 

1 ौी हंबड̂ सभुाष केशवराव फामा3िसःट 8,000/- 

2 ौीमती सुHूया ौीधरराव मु̀ ेपवार फामा3िसःट 8,000/- 

3 ौीमती दैवशाला दशरथ होळकर फामा3िसःट 8,000/- 

4 ौीमती अिनता गणपतराव नरवाडे फामा3िसःट 8,000/- 

5 मयरु मधकुरराव वaटमवार फामा3िसःट 8,000/- 

ूयोगशाळा तऽंOूयोगशाळा तऽंOूयोगशाळा तऽंOूयोगशाळा तऽंO 

1 ौीमती िमनाbी लआमण कोसमे ूयोगशाळा तंऽO 7,000/- 

2 ौीमती Hूयंका बाबरुाव वाघमारे ूयोगशाळा तंऽO 7,000/- 

3 ौी राजकुमार ौीराम वडमीले ूयोगशाळा तंऽO 7,000/- 

4 ौी अहेमद Nरजवानउ�लाह मोहdमद मजीदउ�लाह ूयोगशाळा तंऽO 7,000/- 

5 ौी भालचिं सरेुश कोरे ूयोगशाळा तंऽO 7,000/- 

ःटॉफःटॉफःटॉफःटॉफ नस3 नस3 नस3 नस3 

1 ौीमती वाघमारे जमनाबाई गगंाधर ःटॉफ नस3 9,000/- 

2 ौीमती सुिनता बाबरुाव सॆतवाड ःटॉफ नस3 9,000/- 

3 ौीमती संिगता .दगांबरराव वडजे ःटॉफ नस3 9,000/- 

4 ौीमती उमाभारती Sgमाजी कोलंबकर ःटॉफ नस3 9,000/- 
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((((2222)))) 

5 ौीमती रेशमा रमेश सगेंवार ःटॉफ नस3 9,000/- 

6 ौीमती hयोती मनोहर कागदे ःटॉफ नस3 9,000/- 

7 ौीमती hयोती िशवाजी होळपादे ःटॉफ नस3 9,000/- 

8 ौीमती अिनता पाडंरंग देगरेूू  ःटॉफ नस3 9,000/- 

9 ौीमती सHवता Hवiठलराव मावले ःटॉफ नस3 9,000/- 

10 ौी ौीिनवास लआमण ठjबरे ःटॉफ नस3 9,000/- 

पNरचार?कापNरचार?कापNरचार?कापNरचार?का 

1 ौीमती अनरुाधा बालासाहेब वाघमारे पNरचार?का 7,500/- 

2 ौीमती hयोती जयराम घेणे पNरचार?का 7,500/- 

3 ौीमती नसर?नबी महमंद साब Hपंजार? पNरचार?का 7,500/- 

4 ौीमती िमनाbी देHवदास िशदें  पNरचार?का 7,500/- 

5 ौीमती िशवकांता पुडंलीकराव जाधव पNरचार?का 7,500/- 

6 ौीमती िश�पा तुकाराम माळेगावकंर पNरचार?का 7,500/- 

7 ौीमती hयोती शाह सरुनरू  पNरचार?का 7,500/- 

8 ौीमती वैशाली Hवंणू पांचाळ पNरचार?का 7,500/- 

9 ौीमती संिगता भारत लहाडे पNरचार?का 7,500/- 

10 ौीमती वषा3 रमाकांतराव फडेलवाड पNरचार?का 7,500/- 

11 ौीमती सHवता गोHवदं मंदवाड पNरचार?का 7,500/- 

12 ौीमती लआमी गगंाधरराव देशमखु पNरचार?का 7,500/- 

13 ौीमती वषा3 भगवानराव देशमखु पNरचार?का 7,500/- 

14 ौीमती उम\ला बापरुाव कदम पNरचार?का 7,500/- 

15 ौीमती िमना उ`म कांबळे पNरचार?का 7,500/- 

16 ौीमती Hवौांती गोHवंदराव ढाल े पNरचार?का 7,500/- 

17 ौीमती पुजा रमेशराव दश3न पNरचार?का 7,500/- 

18 ौीमती गगंाबाई जेमन सरुने पNरचार?का 7,500/- 

19 ौीमती जयौी सभंूदेव चाटे पNरचार?का 7,500/- 

20 ौीमती पुजा शकंरराव बjढारे पNरचार?का 7,500/- 

21 ौीमती सुHवधा पुडंलीकराव आणेराव पNरचार?का 7,500/- 

22 ौीमती िगता .हरामन राठोड पNरचार?का 7,500/- 

23 ौीमती ःवाती सधुाकर िशवनगे पNरचार?का 7,500/- 

24 ौीमती रेखा माधव आगलावे पNरचार?का 7,500/- 

25 ौीमती सHवता िनवृ̀ ी संपे पNरचार?का 7,500/- 

26 ौीमती अंबतुाई मारोतराव थोटे पNरचार?का 7,500/- 

27 ौीमती अnoनी खुशालराव िशनगाने पNरचार?का 7,500/- 

28 ौीमती वैशाली िशवाजी वाघमारे पNरचार?का 7,500/- 

29 ौीमती सरेुखा राजाराम बामनवाड पNरचार?का 7,500/- 

30 ौीमती वषा3 बाबरुाव तेलगं पNरचार?का 7,500/- 

31 ौीमती माधवी पडं?तराव गजभारे पNरचार?का 7,500/- 

32 ौीमती सरेुखा रामा खडंागळे पNरचार?का 7,500/- 

33 ौीमती िशतल नारायण रेणकेु पNरचार?का 7,500/- 
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((((3333)))) 

34 ौीमती जनाबाई मारोती िशदें  पNरचार?का 7,500/- 

35 ौीमती राजौी नागनाथ कानगुले पNरचार?का 7,500/- 

 वर?ल सव3 कंऽाट? कम3चा-यांचे पगारावर होणारा खच3 रा�ीय शहर? आरो�य अिभयान (NUHM) योजने 

अंतग3त PIP सालसन 2013-14 साठP ूाW िनधी मधील मनुं यबळ या िशष3कातुन कर>यात यावा. 

अट?अट?अट?अट? वववव शत\शत\शत\शत\ :- 

1) संबंधीत उमदेवारांची िनयु	G ह? िनZवळ ताYपुरYया अःथायी ःवSपाची असून कोणत ेह? कारण न दाखवीता .कंवा पुव3 

सूचना न देता दे>यात आललेी िनयु	G संपुpात आण>याचे अिधकार आय	ुांना राहतील. सदर िनयु	G Hविशp 

मया3द?त कालावधी कNरता आहे Yयामुळे भHवंयात कोणYयाह? ूकारे सवेेत सामावुन घे>याची काय3वाह? कर>यात 

येणार नाह? अथवा सबंधंीत उमदेवारांस असा कोणताह? अिधकार असणार नाह?. 

2)  सदर िनयु	G आदेशाचा कालावधी .दनांक 30.12.2014 पयXतचाच राह?ल. सदरचा कालावधी संपताच 

उमदेवारांRया कंऽाट? सवेा आपोआप सपंpुात येतील. अथवा शासनाने सदर?ल योजनेस मुदतवाढ .द�यास 

Yयानुसार वर?ल उमदेवारांचे काम समाधानकारक अस�यास िनयमानुसार पुढ?ल मदुतवाढ देणे बाबतची 

काय3वाह? कर>यात येईल.  

3)   सबंधीत उमदेवारांना नेमणु .दले�या Hवभागात काम करावे लागले इतरऽ Hवभागात काम दे>यात यणेार नाह? 

4)  सदर िनयु	G सोडावयाची झा�यास Nरतसर एक म.हना पुव3 सुचना देवून राजीनामा मजंुर कSन rयावा लागेल .कंवा 

एक म.ह>याचे वतेन जमा कराव ेलागेल. 

5)  िनयु	Gचा आदेश ूाW झा�यावर आठ .दवसाचे आत आःथापना Hवभागातआःथापना Hवभागातआःथापना Hवभागातआःथापना Hवभागात कामावर Sज ूहोणे बंधनकारक राह?ल.  

Hवह?त मदुतीत कामावर Sज ू न झा�यास दे>यात आललेी िनयु	G रs कर>यात येईल व ूितbा याद? वर?ल 

उमदेवारास िनयु	G दे>यात यईेल. तसचे कामावर Sजु होतांना S. 100/- Rया बाँडपपेरवर बंधपऽ .द�यानंतरच 

कामावर Sज ुकSन घ>ेयात येईल. 

6)  वर?ल उमदेवारांची िनयु	G कंऽाठP पLदतीने एकHऽत वेतनावर?ल िनZवळ ताYपुरYया ःव[पाची अस�याने Yयांना 

ःथायी अथवा अःथायी पदासाठPच ेअसललेे कोणतेह? लाभ अनुOये राहणार नाह?.  

7)  आय	ु कूटूंब क�याण व संचालन रा�ीय आरो�य अिभयान मुबंई यांचे पऽ .द. 5 .डस1बर 2013 व .दनांक  

   05 जुन 2014 अंतग3त िनयम व अट? लाग ुराहतील.                

                                                                      ःवाbर?त/- 

ूितिलपीूितिलपीूितिलपीूितिलपी मा.हतीःतवमा.हतीःतवमा.हतीःतवमा.हतीःतव वववव यो�ययो�ययो�ययो�य YयाYयाYयाYया काय3वाह?ःतवकाय3वाह?ःतवकाय3वाह?ःतवकाय3वाह?ःतव::::----                                   आयु	आयु	आयु	आयु	, 

 1) अvपर आय	ु नावाशमनपा नांदेड                                              नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

2) उप आय	ु (सव3सव3सव3सव3)))), नावाशमनपा नांदेड 

3) मुwय लेखा पNरbण Hवभाग, नावाशमनपा नांदेड 

4) मुwयलेखािधकार? नावाशमनपा नांदेड 

5) ू. वैFकGय आरो�य अिधकार?, नांवाशमनपा, नादेंड यांना देवुन आदेशीत कर>यात येत ेकG, वर?ल पदासाठPRया 

भरती ू.बयसेाठP आवँयकतो खच3 रा�ीय शहर? आरो�य अिभयान अंतग3त मजंरु 2.3.3 Office expenses for 

CPMU .कंवा 4.3.3.1.5 Office expenses for UPHC या लेखा िशषा3अंतग3त कर>यात यावा.  व उमदेवारांRया 

वेतनावर होणारा खच3 आदेशात नमुद केल�ेया योजनRेया िशष3कातुन कर>यात यावा. 

5) अंतग3त लेखा पNरbक Hवभाग, नावाशमनपा नांदेड 

6) ूूूू....वैF.कय आरो�य अिधकार?वैF.कय आरो�य अिधकार?वैF.कय आरो�य अिधकार?वैF.कय आरो�य अिधकार? नावाशमनपा नांदेड नावाशमनपा नांदेड नावाशमनपा नांदेड नावाशमनपा नांदेड यांना देवुन आदेशीत कर>यात येते कG, वर?ल कम3चा-यांचे 

हजेर? पऽक व कामाची नjद ठेव>यात यावी.  उ	 कम3चार? यांना इतरऽ ूितिनयु	G दे>यात येवू नये तसेच 

िनयमीत कम3चार? यांना इतरऽ ूितिनयु	G देवुन Yया जागी कंऽाट? कम3चार? भS नये. 

7) nःवय सहाyयक, (मा.महापौर कb, मा. उपमहापौर कb, मा.सभापती कb, मा.Hवरोधी पb नेता कb) मनपा नांदेड  

8) िनवडनःती, काया3लय अिधbक, नावाशमनपा नांदेड ((((9999)))) आःथापना िलपीक आःथापना बं. 6 मनपा नांदेड 

10) संबिधतास (नांवान)े.                                                                         ःवाbर?त/- 

                      आयु	आयु	आयु	आयु	, 

                                                                                     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड  


